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های فناوری اطالعات با شناسی شکاف همسویی راهبردآسیب

 سازمانیراهبردهای 

 
 علی عطافر

نعمت اهلل اکبری ،
 الفت گنجی بیدمشک ،

 
دهيچک

هاای شادرداری نعهرادر    های فنااوری االعاااب  اا راهبارد    در پژوهش حاضر شکاف همسویی راهبرد
. مدیریت و راهبری در سه شاخص هظارب و اامال سطح اختیار، مرارنت و مادیریت  1فدان در ا عاد، اص

 نااار ووهااای نااار ردی و خاادماب ايکتروهیکاای در دو شاااخص معماااری نساا  . سیساات 2ارتباالاااب، 

های االعااتی . زیرساخت فنی در دو شاخص معماری فناوری االعااب و سیست 3های نار ردی، سیست 
سازی و آموزش در سه شاخص مدارب هیروی اهسااهی، فرهناگ و آماوزش،    . هیروی اهساهی، فرهنگ4 و

هفر از مدیران، سرپرستان و نارشناسان هرات حاوزه    171شناسی شده است. هموهۀ پژوهش شامل آسی 
ه معاوهت شدرداری نعهردر اصفدان  ود نه االعااب مورد هیاز از الریق ارسال پرسرنامه محقق سااخت 

آوری شاد.  ای، جما  گیری تصاادفی البقاه   ا در هظر گرفتن روش هموهه 699/1 ا ضری  آيفای نروهباخ 
ها از آزمون مقایسه میاهگین زوجی استفاده شده است. هتایج پژوهش هران داد ناه  این    رای تحلیل داده

سان شادرداری  وضعیت موجود و وضعیت مطلوب همسویی راهبردی از هظر مدیران، سرپرستان و نارشنا
های هظارب و شاخص نعهردر اصفدان در چدار  عد همسویی راهبردی، شکاف وجود دارد،  ه الوری نه

های نار ردی از  عد دوم، معماری فناوری االعااب از  عد ساوم و  اامال سطح اختیار از  عد اول، سیست 
 آموزش از  عد چدارم،  یرترین شکاف همسویی راهبردی را داشتند. 
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 مقدمه

ها  ه نارگیری فناوری  رخی سازمان 1671سازی در اواخر دهه جداهی پدیدۀ گسترش  ا
نار خود تأنید نردهد. این تغییراب، ساختار واالعااب  رای تغییر در روشدای مدیریت نس 

ننندگان و رقبا را تحت تأثیر قرار داد.  ه و  ازیگران آن یعنی مرتریان، تأمین قدرب در صنعت
ها تأثیر  سزایی گذاشت و  ه انوان نارگیری فناوری االعااب  ر جایگاه رقا تی این سازمان

[. شاید این اجی   اشد نه 33ای راهبردی  ه منظور  دبود جایگاه رقا تی آهدا مطرح شد ]اسلحه
نند،  لکه  ه دیران فناوری االعااب، مسائل فنی و االعااتی هقش اصلی را  ازی همیدر میان م

 [.2ریزی راهبردی در فناوری االعااب از اهمیت اساسی  رخوردار است ]زا  آهان تفکر و  رهامه
تواهد  ه ایجاد نار میو( همسویی فناوری االعااب  ا نس 2116)1از دیدگاه نامپس و همکاراهش

تر و متمرنز در فناوری های متناس گذاریرقا تی و  ا ثباتی نمک نند،  ه سرمایه  رتری
[. 19تری را هتیجه دهد ]های فناوری االعااب متعادلاالعااب رهنمون شود و مجمواه فعايیت

های سری  و متناس  همسویی راهبردی  ه سازمان  ا  ه وجود آوردن اهعطاف الزم  رای واننش
( معتقدهد، 1663) 2[. چان و هاف11نند ]تدا و تددیدهای محیط، نمک میدر  را ر فرص

نند. از هظر نار نارآیی سازماهی را دو چندان میوهمسویی راهبردی فناوری االعااب و نس 
 4گرداهد و از منظر  ور(  دترین  دره از  ازگرت سرمایه را  ر می1661) 3فیدير، گررور و تگ

رساهد. همچنین از نار و فناوری یاری میودبود مدیریت هیازهای نس (  ه سازمان در  1664)
( رسیدن  ه مزیت رقا تی پایدار را در یک سازمان  ه همراه 1667) 1دیدگاه ال وویتز و رزاهسکی

 [.18دارد ]
نننده همسویی و حداقل رسیدن  ه همسویی در سازمان هیازمند حدانثر نردن اوامل تقویت   

[. همچنین همسویی راهبردی هیازمند تلفیق نلیه واحدها و 21مسویی است ]نردن مواه  ه
فناوری االعااب، منا   اهساهی، مايی و  اجزای سازمان خواهد  ود. این اجزا شامل دپارتمان

[.  ه  یان دیگر همسویی 31املیاتی در راستای حمایت از اهداف و راهبردهای سازماهی هستند ]
واننش پیچیده، راهبردی و وتواهد هتیجه ننش قیه واحدهای سازمان می  ین فناوری االعااب و

ها، نار در سازمانوتانتیکی  ین مدیران ارشد و اجرایی  اشد نه  ا توجه  ه محیط پویای نس 
های سازماهی [. همسویی در فعايیت26رسیدن  ه همسویی راهبردی یک فرایند دائمی است ]

ح راهبردی، تانتیکی و املیاتی همسویی وجود داشته  اشد. هیازمند آن است نه در سطو
همسویی راهبردی هیازهای مر وط  ه فناوری االعااب آینده سازمان را  رآورده می نند. 

                                                 
1. Cumps & et al. 
2. Chan & Huff 

3. Feidler, Gorver & Teg 

4. Boar 
5. Labovitz & Rosansky 



 ا

 

  ...  هایشناسی شکاف همسویی راهبردآسی 

سازد تا منا   فناوری االعااب خود را  ه الور نارآمد و همسویی تانتیکی یک سازمان را قادر می
دهی و نارآمدی فناوری االعااب را در هتیجهمؤثری تخصیص دهد. همسویی املیاتی هیز 

 [.11زهد ]های سازمان تخمین میپرتیباهی از املیاب
 های فناوری االعااب  ا ها  ه اهمیت همسویی راهبرد نا راین  ا وجود اینکه سازمان

 اهد،  ه ااتقاد آهان تحت ننترل درآوردن قا لیتدای فناوری االعااب در جدت ردهنار پیونس 
[. شناخت و تببین مفدوم شکاف همسویی 24ممکن است]مدب، سخت یا غیرنس  مناف   لند

های فناوری االعااب و راهبردی و تمرنز  ر دالیل وجود شکاف همسویی  ین راهبرد
ها  ه آهدا در مدیریت مسائل غیرقا ل ننترل نه منتج از شکاف نار سازمانوراهبردهای نس 

های [. يذا در این مقايه شکاف همسویی راهبرد6رساهد ]یاری میهمسویی راهبردی است، 
های شدرداری نعهردر اصفدان در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فناوری االعااب  ا راهبرد

های هظارب و سطح اامال اختیار، مرارنت و مدیریت ارتباالاب در  عد مدیریت و در شاخص
های نار ردی و های نار ردی در  عد سیست ست نار، سیوهای معماری نس راهبری، شاخص

های معماری فناوری االعااب، سیست  االعااتی در  عد زیرساخت خدماب ايکتروهیکی، شاخص
سازی های مدارب هیروی اهساهی، فرهنگ و آموزش در  عد هیروی اهساهی، فرهنگفنی و شاخص

 شود.شناسی میو آموزش، آسی 
 

 یقمبانی نظری و پیشینه تحق

مطرح  1671نار سازمان مفدومی است نه از سال وراهبردی فناوری االعااب  ا نس  1همسویی
، 1689در سال  4، میلز1681در سال  3، آی  ی ام1677در سال  2 وده است. مک يین و سودن

در سال  7، دیکسون و يیتل1687در سال  9،  راهچوو و ودرب1688در سال  1پارنر و  نسون
در سال  11، هندرسون و وهکاترمن1663در سال  6، چان و هاف1661در سال  8، هیدرمن1686
 [. 21 ه آن اشاره نرده اهد ] 1666در سال  11، يوفتمن و  ریر1669

                                                 
1. Alignment 
2. Mc Lean & Soden  

3 - IBM  

4. Mills  
5. Parker & Benson  

6. Brancheau & Whetherbe  

7. Dixon & Little 
8. Niederman  

9. Chan & Huff  

10. Henderson & Venkatraman  
11. Luftman & Brier  
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در تعریف مفدوم همسویی در تحقیقاب صورب گرفته اباراب مترادف مختلفی مراهده می شود. 
در مقاالب وهکاترمن، چان  "تناس "ین و يوفتمن و همچن 1توسط ويف "هارموهی"ی ماهند: واژه

های استفاده شده است. واژه 2 نبستتوسط ریچ و  "پیوهد"ی و هندرسون و وهکاترمن و واژه
ازسوی هندرسون و وهکارترمن  "توازن"و  "یکپارچگی"، 3ازسوی سیبورا "پل"دیگری همچون 

سازی، تی همچون یکپارچه[.  نا راین همسویی راهبردی  ا اصطعحا11 ه نار  رده شده است ]
 [.22اهسجام، ادغام، تناس ، تطبیق و پیوهد ترادف معنایی دارد ]

تعاریف  سیاری  رای مفدوم همسویی راهبردی  یان شده است، از جمله: همسویی راهبردی     
ها، های فناوری االعااب،  رهامهها، اهداف و مأموریتگردد نه در آن  رهامهای  از می ه درجه

-دهند و از جاه  آهدا حمایت مینار را تحت حمایت خود قرار میوهای نس هداف و مأموریتا

[. همسویی راهبردی  ه نار رد فناوری االعااب  ه الور متناس  و در زمان مناس ، 27،28شوهد ]
های  خش [.  رای سازمان21نار اشاره دارد ]وسازگار  ا راهبردها، اهداف و هیازهای نس 

 اشند، تعریف های غیراهتفاای و خیریه نه دارای اهداف اجتماای و متعددی میو سازمان امومی
های وسیعتر همسویی ابارب است از: تواهایی و قا لیت ارائه یک را طه معین و املی  ین فناوری

 [.9نار مقبول و پذیرفته شده در سطح امومی ]واالعااب و معیارهای املکرد نس 
ب در زمینه همسویی راهبردی، یک ايگوی جام  و فراگیر نه ساختار مرترنی را رغ  مطايعاالی

ها از تعدد در این زمینه ارائه دهد وجود هدارد و این امر موج  شده است نه اغل  سازمان
ها هنوز در تعشند ديیل این ادم آگاهی، آن االعع  اشند و  ههای مؤثر در همسویی  یشاخص

[. مرور  ر اد یاب این مفدوم تعداد 19یا ند ] ه همسویی سطح  اال را در نه چگوهگی دستیا ی
[، اما  ه ديیل همپوشی 8نند ]های همسویی را  ه الور  ايقوه شناسایی میزیادی از شاخص

توان آهدا را در ده شاخص نلی جای داد نه  ه شرح ها وجود دارد، میزیادی نه  ین این شاخص
  اشد:زیر می

( ایان شااخص در زماان    1669) 4 ه اقیده هندرسون و همکااراهش  سطح اامال اختیار:هظارب و 
شود و اختیاراتی ماهناد: ارجحیات دادن  اه    تعیین اختیار  رای مدیران فناوری االعااب مطرح می

هاای  خاش فنااوری االعاااب را     گاذاری های فناوری االعااب و ننترل  ودجه و سرمایهپروژه
ن دیگر هظارب  ه انوان مکاهیزمی پر ارزش در تسادیل همساویی فنااوری    شود.  ه  یاشامل می

هاای  گیریهای مدیران فناوری االعااب در تصمی نار  رای ترخیص تواهاییواالعااب و نس 
 [.21،31آید ]درون سازماهی  ه شمار می

                                                 
1. Woolfe 

2. Reich & Benbasat 

3. Ciborra 
4. Henderson & et al. 



 ا

 

  ...  هایشناسی شکاف همسویی راهبردآسی 

دهای نار و فناوری االعااب در نمک  ه یکدیگر، تقسای  پیاما  وچگوهگی درک نس  مرارنت:
های ا تکاری فناوری االعااب، هیاز  ه االمینان و احترام متقا ل ما  این  مثبت و منفی و مسئويیت

ناار  ونار و فناوری االعااب و وجود روا ط هزدیک  ین فناوری االعااب و نس ونارننان نس 
و مادب  شود. مراارنت الاوالهی  های  سیار مد  همسویی راهبردی محسوب میسازمان از معیار

هاای فنااوری   مؤثر، وجود ااتماد، صداقت و روحیه همکاری میان نارننان، پراتیباهی از فعايیات  
 [.  21،31رود ]های این شاخص  ه شمار میاالعااب هیز از دیگر مؤيفه

ناار در ساازمان جدات  اه     وهای فناوری االعاااب و نسا    ه را طه  ین  خش مدیریت روا ط:
( دریافتند نه هقص ارتباالااب  1661) 1گردد. نايدون و يیدرراز میاشتراک هدادن و تسدی  داهش  

های االعاااتی  اه هماراه    ی راهبردی سیست تواهد هانارآمدی املکرد تجاری را  رای  رهامهمی
( تسدی  داهش و ارتباالاب اثر  خش ما  این  خاش   2111) 2از دیدگاه ریچ و  نباست .داشته  اشد

[. داهش  ه اشاتراک گذاشاته شاده    27 ر همسویی اثر مثبت دارد ]نار وفناوری االعااب و نس 
ریزی مؤثر فناوری االعااب نار و همچنین  رهامهومنجر  ه ارتباط  دتر فناوری االعااب و نس 

تواهاد ارتبااط  این    نار خواهد شد.  ه اعوه میزان موفقیت اجرای فناوری االعااب مای وو نس 
ریزی فنااوری  های  رهامهناوری االعااب و هیز ارتباالاب  ین فرایندنار و فومدیران اجرایی نس 

( فدا   1666) 3[. همچنین  ه اقیده يوفتمن، پاپ و  ریار 1نار را افزایش دهد]واالعااب و نس 
 [.24نار یکی از اوامل  ا اهمیت در همسویی است ]وفناوری االعااب از نس 

زیرسااخت   -1شاود.  هزدیک  ه ها ، تقسای  مای    4ن ه سه زیرساخت  نیادی نار:ومعماری نس 
های فراینادهای ساازمان پرداختاه و     ندیسازمان: این زیرساخت  ه توصیف تقسی  1نارنردهای

پردازد. ضرورب زیرسااخت ناارنرد ساازمان در ایان     همچنین  ه چگوهگی شرح املکرد آهدا می
هاایی ناه   اینادها و مسائويیت  های مختلف  رای الراحای فر است نه  رای مدیریت ارشد اهتخاب

زیرسااخت دسترسای  اه االعاااب:  اه منظاور        -2شود. ننند، فراه  میها را حمایت میراهبرد
اجرای صحیح فعايیتدای سازمان، تمام االعاااب ماورد هیااز  ایاد در دساترس  اشاند. فنااوری        

خت دسترسی  اه  زیرسا -3نند.نار  ا دادن االعااب درست حمایت میواالعااب از راهبرد نس 
شوهد.  ه منظاور دسترسای صاحیح  اه     نار رد: در این قسمت نار ردهای ضروری شرح داده می

االعااب، نار ردها هیز  اید مرخص و معلوم  اشند. نا ردها  ه معنای  ه ناار گارفتن االعاااب    
شاود ناه نادام     اشد. همچناین در ایان  خاش تراخیص داده مای     صحیح در محل مناس  می

شاوهد  نننده االعااتی  ه نار  ارده مای  های منطقی مختلف  ه انوان تأمیندر موقعیتنار ردها 

                                                 
1. Calhoun & Lederer 
2. Reich & Banbasat 

3. Luftman, Papp & Brier 

4 .Blue print 
5. Function   
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1چن[. از دیدگاه نازمن و می1]
ناار،  وناار شاامل: فراینادهای نسا     و( معمااری نسا   2112 (

ناار  و[. همچنین معماری نسا  7 اشد ]های نارننان میگردش نار، گردش داده، داهش، مدارب
 نار  ه نارننان سازمان نمک وهای نس کاهاتی هستند نه در اجرای فرایندشامل تسدیعب و ام

 [.17نند ]می
ها و فرایندهای سازماهی  ه نار هایی هستند نه  رای تسدیل رویهسیست  های نار ردی:سیست 

 های رهامه ها وهای تسدیل نننده مدیریت مايی و مدیریت منا   اهساهی، سیست رود. سیست می
نارننان  یسیست  ارزیا ی املکرد  رای ارتقا، جدت جذب و استخدام هیروهای شایسته ونمد

جدت درک مستمر  مرتریانارتباالاب  ا  سیست  سازمان وازهای یفناوری االعااب متناس   ا ه
 آیند.های این شاخص  ه حساب میاز جمله مؤيفه هیازهای آهان

های االعااتی در یک سازمان شامل الرح ییالرح یا هقره دارا معماری فناوری االعااب:
افزاری فناوری االعااب است. معماری فناوری االعااب، راهنمایی  رای فیزیکی و سخت

دهد نه شود و  ه مدیران االمینان میهای جاری و مسیر آینده سازمان محسوب میفعايیت
 [.3دی آن، خواهد شد ]ساختار فناوری االعااب سازمان، منجر  ه دستیا ی  ه هیازهای راهبر

زیرساخت  -1های  نیادین معماری فناوری االعااب از چدار  خش ترکیل شده است. زیرساخت
زیرساخت  -2ها اشاره دارد. ذخیره االعااب:  ه محل هگدداری فایلدای مختلف و پایگاه داده

 رای هر  پردازد.پردازش نار رد: در خصوص پردازش نار ردهای مختلف  ه  حث و  ررسی می
2اجرا" ایست در نجا افزار مر واله مینار رد  اید مرخص شود نه هرم

شود یا اینکه در نجا  "
 ها گیری شود نه آیا پردازشاالعااب  اید پردازش شود. همچنین  اید تصمی 

زیرساخت فناوری:  ه  -3شود یا این نار در محلدای مختلف صورب پذیرد. جا اهجام  اید در یک
زیرساخت ارتباالاب: این مورد  ه جریان االعااب  -4ب، هیازها و اهواع فناوری اشاره دارد. ايزاما

( معماری فناوری 2112چن )[. از دیدگاه نازمن و می1 ین مکاهدای مختلف اشاره دارد ]
ها،  سترهای ارتباالی ها، استاهداردها، واسط نار ریافزار، شبکهافزار، هرماالعااب شامل: سخت

 [.7 اشد ]می
نار از اوامل وهای نس های االعااتی  ا راهبرد: اهطباق راهبردی سیست های االعااتیسیست 

 های االعااتی را  اال مؤثر  ر همسویی راهبردی است نه هه فقط اثر خری سیست 

ان [. از دیدگاه دیگر ارتباط  ین وضعیت سازم14]  خرد رد  لکه املکرد سازماهی را  دبود میمی
گذار  ر همسویی راهبردی است. های تأثیرهای االعااتی از جمله شاخصو مرحله رشد سیست 

های االعااتی هیازمند رویکردهای مختلف راهبرد در واق  مراحل مختلف رشد در توسعه سیست 

                                                 
1. Kazman & Michen 
2. Run 



 ا

 

  ...  هایشناسی شکاف همسویی راهبردآسی 

هایی نه در سنجش این شاخص  ه نار [. مؤيفه13]  اشدهای مختلف سازماهی میدر وضعیت
 [.4] شود  ه دو  خش نیفیت االعااب و نیفیت سیست  تقسی  شده استگرفته می

شود. همچنین  ه : این معیار شامل همه موارد مر وط  ه منا   اهساهی میمدارب هیروی اهساهی
تطا ق مداوم  خش فناوری االعااب  ا تغییراب محیطی و سازماهی و  ه مسئويیت و تعدد 

[. همچنین این شاخص مواردی 21،31نار اشاره دارد ]ونس  فرایند نارننان درایجاد هوآوری در
های های ناری و نار  ا زیرساختگیرد نه نارننان جدت اهجام صحیح فرایندرا در  ر می

 [.17املیاتی  ه آهدا هیازمندهد ]

 هاا و تجاار ی اسات ناه     ای از معیارهاا، رفتارهاا و  اورهاا  اه هماراه دیادگاه      مجمواه فرهنگ:

دهد و قاي  مقرراب رفتااری را در یاک گاروه نااری یاا      ی منحصر فردی را هران میهاشاخصه
(  دبود در همسویی راهباردی را  2118) 1[. از دیدگاه هويند و اسکارک6گیرد ]سازمان  ه خود می

توان  ه درک  دتر مدیران رده  االتر از ارزش فناوری االعااب و شرنت فعال آهدا در فرایناد  می
 [.11فناوری االعااب هسبت داد ] گیریتصمی 
های میان  خری و وجود فرصتدای چرخش شغلی در های آموزشی، آموزشنیفیت دوره آموزش:

 [.21،31 اشند ]های همسویی راهبردی میسازمان از شاخص
شرنت، شش اامل تواهمندنننده و شش اامل  111( در پژوهش خود در 1666يوفتمن و  ریر )

گذارد را نار تأثیر میووفقیت همسویی راهبردی فناوری االعااب  ا نس  ازدارهده نه  ر م
-وگیری، درک نس استخراج نردهد. حانمیت فناوری االعااب، حمایت مدیران اجرایی، تصمی 

نار و رهبری از این اوامل هستند نه در هر دو ونار، روا ط ما  ین فناوری االعااب و نس 
مداری، نننده وجود دارهد. همچنین ارتباالاب سازماهی، شایستگی و ارزشمورد  ازدارهده و تواهمند

هظارب، مرارنت، مدارب و فناوری را از دیگر اوامل مؤثر  ر همسویی راهبردی مطرح نردهد 
در پژوهش خود دریافتندنردهد نه همسویی راهبردی  ین فناوری  2[. نرهز و سا دروال11]

نار وریزی نس ایفای هقش مدیران فناوری االعااب در  رهامهنار،  ه واسطه واالعااب  ا نس 
-ریزی راهبردی فناوری االعااب، تحت تأثیر قرار مینار در  رهامهوو ایفای هقش مدیران نس 

نار و فناوری االعااب ومدیر ارشد نس  111ی انترافی خود از در مطايعه 3[. هیکلس16گیرد ]
ی قوی مثبت ما  ین سطح تجاهس فرهنگ سازماهی و  طهشرنت آمریکای شمايی را 11در 

سطح تکامل همسویی راهبردی شرنتدا را مورد  ررسی قرار داد و هتیجه گرفت نه شرنتدا  ا 
در پژوهش خود  4[.  اسلیر29های مناسبتر دارای تکامل همسویی راهبردی  االتر هستند ]فرهنگ

ی، داهش نارشناسان فناوری االعااب( را از تمرنز  ر داهش )داهش سازماهی، داهش میان فرد
                                                 

1. Holland & Skarke 

2. Kearns & Sabherwal 

3. Nickels 
4. Basselleir 
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نار معرفی نرده است و این شاخص را ا زاری  رای افزایش تمایعب وهای نس شایستگی
داهد نار میونارشناسان فناوری االعااب در ارتقاء و تقویت روا ط و همکاری  ا مدیران نس 

1[. تايون12]
یزی، حمایت، ارتباالاب، افزایش رشرنت، اوامل  رهامه 93در پژوهش خود در  

های فناوری االعااب و اهعطاف نار در  رهامهوخدماب، روا ط مرتریان، مرارنت مدیران نس 
 [.32سازماهی را از اوامل مؤثر  ر همسویی راهبردی استخراج نرده است ]

 
 طرح تحقیق

د راهباردی در ساال    ا توجه  ه چدارمین  رهامه پنج سايه شدرداری نعهردر اصفدان  اا رویکار  
هاای ناار ردی و خادماب    ، راهبردهای شدرداری در چدار  عد مدیریت و راهبری، سیسات  1386

سازی و آموزش تدوین شاده اسات. ياذا در    ايکتروهیکی، زیرساخت فنی و هیروی اهساهی، فرهنگ
های همسویی در های همسویی راهبردی استخراج شده از ايگوها و چارچوباین پژوهش شاخص

 این چدار  عد البقه  ندی شده است.
يذا فرضیاب پژوهش جدت  ررسی شکاف همسویی راهبردی در وضعیت مطلوب و موجود  عاد     

های هظارب و اامال ساطح اختیاار، مراارنت و مادیریت ارتباالااب،      مدیریت و راهبری، شاخص
ر ردی و های ناا جدت  ررسی شکاف همسویی راهبردی در وضعیت مطلوب و موجود  عد سیست 

هاای ناار ردی، جدات  ررسای     ناار و سیسات   وهای معماری نس خدماب ايکتروهیکی، شاخص
های معمااری  شکاف همسویی راهبردی در وضعیت مطلوب و موجود  عد زیرساخت فنی، شاخص

های االعااتی و جدت  ررسی شکاف همسویی راهبردی در وضاعیت  فناوری االعااب و سیست 
های مدرب هیروی اهسااهی،  سازی و آموزش، شاخصروی اهساهی، فرهنگمطلوب و موجود  عد هی

 فرهنگ و آموزش را مورد آزمون قرار داده است.
 

از شاخه  3پیمایری -2پژوهش حاضر از يحاظ هدف،نار ردی و از يحاظ ماهیت و روش توصیفی
 میداهی است. 

 

گیری شکاف از  ه منظور اهدازههای مورد هیآوری داده رای جم : هاابزار و روش گردآوری داده
ای نه از دو ستون مجزا ترکیل شاده و حااوی   همسویی استراتژیک، از پرسرنامه محقق ساخته

سوال است، استفاده شده است. در یک ستون هظاراب مادیران، سرپرساتان و نارشناساان در      81
مساویی  را طه  ا وضعیت موجود و در ساتون دیگار هظاراب آهاان پیراماون وضاعیت مطلاوب ه       

                                                 
1. Tallon 

2. Descriptive 
3. Survey 



 ا

 

  ...  هایشناسی شکاف همسویی راهبردآسی 

های هر  عد از آوری گردیده است. جدت سنجش شاخصراهبردی  ر اساس مقیاس يیکرب، جم 
چان  ، نازمن و مای ]13[های اسلیدگینوسکی، يوفتمن و ریلیهای استخراج شده از پژوهشمؤيفه

 ]32[و ثاقا  تدراهای تادین     ]14،24[، ریاچ و  نباسات  ]22[،  ارن  ]11[، هو و هوآهگ ]18[
 ست. استفاده شده ا

 

 ه منظور  ه دست آوردن روایای مناسا  پرسرانامه، ااعوه  ار اینکاه       : روایی و پایایی ابزار
هاای اسااتید راهنماا و مرااور و     سؤاالب متناس   ا مباهی هظری الراحی شده اسات، راهنماایی  

نارشناسان شدرداری نعهردر اصفدان در این حوزه هیز مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین 
را در وضعیت موجاود و مطلاوب همساویی     1 ررسی پایایی ااتبار پرسرنامه، آيفای نروهباخ  رای

راهبردی، محاسبه نرده و  ا میاهگین حاصل از این دو مقدار، آيفای نروهباخ نال محاسابه شاده    
 (.1است )جدول 

 
 . ضرای  پایایی حاصل از ا زار مورد استفاده در پژوهش1جدول 

 ابعاد پژوهش  ردیف
 یب آلفای کرونباخضر

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود
 643/1 619/1 مدیریت و راهبری 1
 812/1 748/1 های نار ردی و خدماب ايکتروهیکیسیست  2
 631/1 617/1 زیرساخت فنی 3
 871/1 811/1 سازی و آموزشهیروی اهساهی، فرهنگ 4
 674/1 618/1 نل سؤاالب پرسرنامه 1
 699/1 ی در وضعیت موجود و مطلوبمیاهگین ضری  پایای 

 

ضرای    ه توجه  ا  اشد،  نا راین% قا ل قبول می71ضری  آيفای نروهباخ  االتر از  از آهجانه
  وده است.  رخوردار الزم پایایی آيفای نروهباخ  ه دست آمده، پرسرنامه پژوهش از

ن متخصص در هرت حوزه جامعه آماری این پژوهش شامل نلیه مدیران، سرپرستان و نارشناسا
معاوهت فرهنگی و  -2معاوهت شدرسازی و معماری،  -1معاوهت شدرداری نعهردر اصفدان )

ریزی، معاوهت  رهامه -1معاوهت خدماب شدری،  -4هقل و ترافیک، ومعاوهت حمل -3اجتماای، 
ت امران معاوه -7ها، معاوهت هماهنگی امور مناالق و سازمان -9پژوهش و فناوری االعااب، 

شود معاوهت اداری مايی( است. در این پژوهش واژه متخصص  ه افرادی االعق می -8شدری و 
گذاری مدیریت راهبردی و فناوری االعااب در شدرداری نعهردر اصفدان نه در حوزه سیاست

                                                 
1. Chronbach’s alpha 
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 2نار و فناوری االعااب صاح  تجر ه حداقل وهای اجرایی نس اهد یا در واحدمرارنت داشته
اهد. تعداد افراد مذنور در اهد و یا در این حوزه، تحقیقاب هظری داهرگاهی اهجام دادهايه  ودهس

 هفر  وده است.  391 را ر  ا  1361سال 

پرسرنامه  ین  31 هموهه آماری مورد هیاز این پژوهش، تعداد حج  آوردن دست  ه منظور  ه
شدرداری نعهردر اصفدان  ه تفکیک، مدیران، سرپرستان و نارشناسان هر هرت حوزه معاوهت 

توزی  شود و  ا محاسبه اهحراف معیار و قرار دادن این مقدار در فرمول تعیین حج  هموهه  رای 
هموهه مورد هیاز  171%، 1% و  ا خطای معیار 61جوام  آماری محدود، در سطح االمینان 

 ترخیص داده شده است.
گاهه های هرترستان و نارشناسان حوزه معاوهتگیری از مدیران، سرپدر این پژوهش هموهه

ها، صورب ای و متناس   ا حج  حوزه معاوهتشدرداری نعهردر اصفدان  ا روش تصادفی البقه
 گیری تصادفی ساده اهجام گرفت. پذیرفت و از  ین ااضای هر البقه متناس   ا حج  آن هموهه

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

حوزه وزی  هموهه آماری از جنبه متغیرهای جمعیت شناختی چون در این پژوهش چگوهگی ت
 (. 2 ررسی شده است )جدول  سا قه خدمت در پست فعلیو  رده سازماهی، تحصیعب ،معاوهت

 
 شناختی. توزی  هموهه آماری از جنبه متغیرهای جمعیت2جدول 

 درصد فراوانی طبقات شناختیمتغیر جمعیت ردیف

 حوزه معاوهت 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحصیعب 2

 1 16/1 

 12 19/7 

 111 79/91 

 12 16/31 



 ا

 

  ...  هایشناسی شکاف همسویی راهبردآسی 

 شناختی. توزی  هموهه آماری از جنبه متغیرهای جمعیت2جدول 

 درصد فراوانی طبقات شناختیمتغیر جمعیت ردیف

 رده سازماهی 3
 32 82/18 

 138 18/81 

4 
سا قه خدمت در پست 

 فعلی

 131  

 26  

 9  

 
 دهد نه در متغیر حوزه معاوهت،  یرترین درصد متعلق  ه حوزه معاوهت میهران  2جدول 

درصد  وده است. در متغیر سطح تحصیعب،  88/21ریزی، پژوهش و فناوری االعااب  ا  رهامه
درصد  وده است. در متغیر رده  79/91 یرترین درصد متعلق  ه افراد دارای تحصیعب يیساهس  ا 

درصد  وده است و در متغیر سا قه  18/81متعلق  ه نارشناسان  ا  سازماهی،  یرترین درصد
 41/76سال  ا  11خدمت نارننان در پست فعلی،  یرترین درصد متعلق  ه افراد  ا سا قه نار تا 

 درصد  وده است. 
گیری ها، مدل اهدازهها و اهجام آزمون فرضیهتحلیل دادهودر این پژوهش قبل از تجزیه   

 1سنجیده شده است. در شکل  1پژوهش  ا استفاده از تحلیل ااملی تأییدی مرتبه دوممتغیرهای 
 ايگوی تحلیل ااملی مرتبه دوم همسویی راهبردی ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Second-Order Confirmatory Factor Model 
2. ML: Management and Leadership 

3. AESS: Applied Electronic Systems and Services 

4. TI: Technical infrastructur 
5. HRCT: Human resources, culture and training 

 

 

. ايگوی تحلیل ااملی تأییدی مرتبه دوم همسویی راهبردی1شکل  
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های فناوری االعااب، از آهجا نه شاخص هظارب و سطح اامال اختیار، ارجحیت دادن  ه پروژه
های  خش فناوری االعااب و وضعیت اختیاراب مدیران فناوری گذاریننترل  ودجه و سرمایه

االعااب را پوشش داده است و از الرفی معماری فناوری االعااب هیز  ر چگوهگی مدیریت و 
گذارهد هیز استفاده از منا   االعااتی اشاره دارد، يذا اوامل خارجی نه  ر این دو شاخص تأثیر می

ای وجه  ه اینکه شاخص مدیریت ارتباالاب  ر ارتباط میان حوزهاست. از الرفی  ا ت همبسته  وده
نار هیز ونار در شدرداری تأنید دارد و معماری نس ومدیران فناوری االعااب و مدیران نس 

ای، جدت اشتراک داهش و ارتقاء نیفیت یادگیری نارننان شدرداری ای میان حوزهارتباالاب داده
است.  گذارهد هیز همبسته  ودهخارجی نه  ر این دو شاخص تأثیر میگیرد، يذا اوامل را در ر می

از سوی دیگر شاخص مدارب گویای میزان مدارب و تواهمندی مدیران فناوری االعااب و 
ای در های میان حوزهمدیران ذینف  در شدرداری  وده است نه این مدارب در اثر آموزش

شدرداری ارتقاء می یا د، يذا  دیدی است نه اوامل خارجی تأثیرگذار  ر این دو شاخص هیز 
های هظارب و گیری شاخصهمبسته شده است.  نا راین همبسته نردن متغیرهای خطای اهدازه

و مدارب  نارومعماری نس  -معماری فناوری االعااب، مدیریت ارتباالاب -سطح اامال اختیار
 آموزش،  رازش نلی ايگو را  دبود  خریده است. -هیروی اهساهی

 ايگو پژوهش را هران داده است. 3و مقتصد 2، تطبیقی1، سه دسته شاخص  رازش مطلق3جدول 
 

های  رازش مطلق، تطبیقی و مقتصد . مقادیر شاخص3جدول   

های هر دستهمهمترین شاخص هابندی شاخصدسته  

= GFI قهای مطلشاخص 691/1  

= CFI های تطبیقیشاخص 663/1 , TLI = 686/1  

 های مقتصدشاخص

PRATIO = 922/1  
PNFI = 912/1  
RMSEA = 136/1   
CMIN/DF = 212/1  with P-value= 198/1  

 
 ايگوی مورد هظر تأیید شده است. 3ها در جدول  ا توجه  ه مقادیر شاخص

های لوب همسویی راهبردی در شاخصجدت  ررسی شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مط
های نار ردی و خدماب مرتبط  ا ا عاد چدارگاهه همسویی )مدیریت و راهبری، سیست 

                                                 
1. Absolute Fit Indices 

2. Comparative Fit Indices 
3. Parsimonious Fit Indices 



 ا

 

  ...  هایشناسی شکاف همسویی راهبردآسی 

سازی و آموزش(، از آزمون مقایسه میاهگین ساخت فنی و هیروی اهساهی، فرهنگايکتروهیکی، زیر
 زوجی استفاده گردیده است. هتایج حاصل از این آزمون  ه شرح زیر است:

 ین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب همسویی راهبردهای فناوری االعااب  ا  فرضیه اول:
 های شدرداری نعهردر اصفدان در  عد مدیریت و راهبری، شکاف وجود هدارد.راهبرد

 ارائه شده است. 4هتایج حاصل از این آزمون در جدول 
 

یه اول. هتایج حاصل از آزمون مقایسه میاهگین زوج شده فرض4جدول   

های بعد مدیریت و شاخص

 راهبری
t میانگین آماره    

سطح 

معناداری دو 

 دنباله

 59فاصله اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین

43171/1 هظارب و سطح اامال اختیار  212/31  111/1  31112/1  11187/1  

22381/1 مرارنت  167/29  111/1  13123/1  31937/1  
31264/1 مدیریت روا ط  969/27  111/1  21911/1  44637/1  

درصد  ین وضعیت موجود و مطلوب  61، در سطح االمینان 4های جدول  ر اساس یافته
همسویی راهبردی هر سه شاخص  عد مدیریت و راهبری در شدرداری نعهردر اصفدان 

های هظارب و اامال اختعف معناداری وجود دارد. وضعیت موجود همسویی راهبردی در شاخص
واحد  31264/1و  22381/1، 43171/1تیار، مرارنت و مدیریت روا ط،  ه الور متوسط سطح اخ

 تر است.ها پاییناز وضعیت مطلوب این شاخص
های فناوری االعااب  ا  ین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب همسویی راهبرد فرضیه دوم:

ب ايکتروهیکی، های نار ردی و خدماراهبردهای شدرداری نعهردر اصفدان در  عد سیست 
 شکاف وجود هدارد.

 ارائه شده است. 1هتایج حاصل از این آزمون در جدول 
 

. هتایج حاصل از آزمون مقایسه میاهگین زوج شده فرضیه دوم1جدول   

-های بعد سیستمشاخص

های کاربردی و خدمات 

 الکترونیکی

t میانگین آماره    

سطح 

معناداری دو 

 دنباله

 59فاصله اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین
نارومعماری نس   31314/1  713/23  111/1  16491/1  41197/1  

های نار ردیسیست   19178/1  919/26  111/1  41971/1  99481/1  
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درصد  ین وضعیت موجود و مطلوب  61، در سطح االمینان 1های جدول  ر اساس یافته
خدماب ايکتروهیکی در شدرداری  های نار ردی وهمسویی راهبردی هر دو شاخص  عد سیست 

-نعهردر اصفدان اختعف معناداری وجود دارد. وضعیت موجود همسویی راهبردی در شاخص

واحد از  19178/1و  31314/1های نار ردی،  ه الور متوسط نار و سیست وهای معماری نس 
 تر است.ها پایینوضعیت مطلوب این شاخص

های فناوری االعااب  ا عیت مطلوب همسویی راهبرد ین وضعیت موجود و وض فرضیه سوم:
 های شدرداری نعهردر اصفدان در  عد زیرساخت فنی، شکاف وجود هدارد.راهبرد

 ارائه شده است. 9هتایج حاصل از این آزمون در جدول 

 

 
ضعیت موجود و مطلوب درصد  ین و 61، در سطح االمینان 9های جدول  ر اساس یافته

همسویی راهبردی هر دو شاخص  عد زیرساخت فنی در شدرداری نعهردر اصفدان اختعف 
های معماری فناوری معناداری وجود دارد. وضعیت موجود همسویی راهبردی در شاخص

واحد از وضعیت  29411/1و  32911/1های االعااتی،  ه الور متوسط االعااب و سیست 
 تر است.ها پایینمطلوب این شاخص

 ین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب همسویی راهبردهای فناوری االعااب  ا  فرضیه چهارم:
سازی و آموزش، شکاف های شدرداری نعهردر اصفدان در  عد هیروی اهساهی، فرهنگاستراتژی

 وجود هدارد.

 ارائه شده است. 7این آزمون در جدول  
 

مقایسه میاهگین زوج شده فرضیه چدار. هتایج حاصل از آزمون م7جدول   
های  عد هیروی اهساهی، شاخص

سازی و آموزشفرهنگ  
t میاهگین آماره    

-سطح معنی

 داری دو دهبايه
درصد 61فاصله االمینان   

 حد  اال حد پایین

31361/1 مدارب هیروی اهساهی  984/21  111/1  21269/1  41464/1  
31362/1 فرهنگ  213/21  111/1  24761/1  41663/1  

. هتایج حاصل از آزمون مقایسه میاهگین زوج شده فرضیه سوم9جدول   

های بعد زیر ساخت شاخص

 فنی
یانگینم  t آماره    

سطح 

معناداری دو 

 دنباله

 59فاصله اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین
32911/1 معماری فناوری االعااب  173/26  111/1  23811/1  41111/1  

های االعااتیسیست   29411/1  422/29  111/1  19699/1  31811/1  



 ا

 

  ...  هایشناسی شکاف همسویی راهبردآسی 

مقایسه میاهگین زوج شده فرضیه چدار. هتایج حاصل از آزمون م7جدول   
های  عد هیروی اهساهی، شاخص

سازی و آموزشفرهنگ  
t میاهگین آماره    

-سطح معنی

 داری دو دهبايه
درصد 61فاصله االمینان   

 حد  اال حد پایین

41169/1 آموزش  323/21  111/1  27219/1  13179/1  

 
درصد  ین وضعیت موجود و مطلوب  61، در سطح االمینان 7های جدول  ر اساس یافته   

سازی و آموزش شدرداری همسویی راهبردی هر سه شاخص  عد هیروی اهساهی، فرهنگ
-د همسویی راهبردی در شاخصنعهردر اصفدان اختعف معناداری وجود دارد. وضعیت موجو

 41169/1و  31362/1، 31361/1های مدارب هیروی اهساهی، فرهنگ و آموزش،  ه الور متوسط 
 تر است.ها پایینواحد از وضعیت مطلوب این شاخص

 

 گیریبحث و نتیجه

مقایسه زوجی اختعف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب همسویی راهبردی در چدار  عد مدیریت 
-های نار ردی و خدماب ايکتروهیکی، زیرساخت فنی و هیروی اهساهی، فرهنگسیست  و راهبری،

سازی و آموزش هران داد نه  ین این دو وضعیت در چدار  عد تفاوب معناداری وجود دارد.  ه 
الور نلی  ین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب همسویی راهبردی از هظر مدیران، سرپرستان و 

 هردر اصفدان در چدار  عد همسویی، شکاف وجود دارد.نارشناسان شدرداری نع
های هظارب و اامال سطح اختیار، مرارنت و مدیریت  ا توجه  ه اختعف میاهگین شاخص   

و  22381/1، 43171/1روا ط در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، نه  ه ترتی  دارای مقادیر 
 یرترین تأثیر را در شکاف همسویی   وده است، شاخص مدیریت و اامال سطح اختیار 31264/1

 عد مدیریت و راهبری دارد.  نا راین جدت ناهش شکاف همسویی راهبردی در این شاخص 
الزم است، میزان اشراف مدیران شدرداری  ر تغییراب سیاسی، اجتماای، فرهنگی، اقتصادی و 

دیریت داهش، میزان فناوراهه محیط، چگوهگی اجرای راهبردها، نیفیت مدیریت تغییر، نیفیت م
های ارائه شده ازسوی حلهای شدرداری  ا راههماهنگی میان هیازمندیدای مجمواه فعايیت

ارشد شدرداری های توافقی مدیران فناوری االعااب و مدیران  رهامه فناوری االعااب، چگوهگی
های ا فعايیتهای شدرداری  ، میزان هماهنگی مجمواه فعايیتفناوری االعاابخدماب ارائه  در

 خش فناوری االعااب، میزان آمادگی نارننان  رای اامال تغییراب و میزان اثر خری 
-اويویتاالعااب، چگوهگی  اثر خش فناوری راهبردیریزی  رهامهفرایندهای مدیریتی، وجود 

میزان تناس  ، های فناوری االعااب  ر مبنای ارزش افزوده  رای شدرداری اصفدانپروژه  ندی
 رای ارزیا ی مستمر  موجود یندهای مدیریتیافر، های فناوری االعااب  ا منا   موجودهامه ر
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-سازی موفق پروژهمیزان توفیق شدرداری در پیادهو  فناوری االعااب  خشها در گذاریسرمایه

 شناسی قرار گیرد.در شدرداری نعهردر اصفدان مورد آسی  های فناوری االعااب در گذشته
های نار ردی در نار و سیست وهای معماری نس وجه  ه اختعف میاهگین شاخص ا ت   

 وده است،  19178/1و  31314/1وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، نه  ه ترتی  دارای مقادیر 
های نار ردی و های نار ردی  یرترین تأثیر را در شکاف همسویی  عد سیست شاخص سیست 

 راین جدت ناهش شکاف همسویی راهبردی در این شاخص الزم خدماب ايکتروهیکی دارد.  نا
میزان توسعه  منا   اهساهی،مدیریت  ، نارآیی و اثر خریمدیریت مايی است، نارآیی و اثر خری

های ارزیا ی وجود سیست ، های فناوریهای حوزه فناوری االعااب  متناس   ا پیررفتفعايیت
وجود واحد شدرداری، ازهای یالعااب متناس   ا هنارننان فناوری ا یاملکرد  رای ارتقا

مدون جدت جذب و  هایوجود  رهامهو  ارتباالاب  ا شدروهدان جدت درک مستمر هیازهای آهان
 شناسی قرار گیرد.در شدرداری نعهردر اصفدان مورد آسی  استخدام هیروهای شایسته

های االعااتی در ااب و سیست های معماری فناوری االع ا توجه  ه اختعف میاهگین شاخص   
 وده است،  29411/1و  32911/1وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، نه  ه ترتی  دارای مقادیر 

شاخص معماری فناوری االعااب  یرترین تأثیر را در شکاف همسویی  عد زیرساخت فنی دارد. 
عیارهای وجود م نا راین جدت ناهش شکاف همسویی راهبردی در این شاخص الزم است، 

ی شدرداری، هاوجود معیارهای استاهدارد  رای مجمواه فعايیت ،استاهدارد فناوری االعااب
، افزارهای موجود  ا هیاز نارتناس  سخت، های االعااتیمیزان یکپارچگی معماری فناوری

و  های االعااب مدیریتاستفاده از سیست ، چگوهگی افزارهای موجود  ا هیاز نارتناس  هرم
 شناسی قرار گیرد.در شدرداری نعهردر اصفدان مورد آسی  یریت اثر خش منا   االعااتیمد
های مدارب هیروی اهساهی، فرهنگ و آموزش در وضعیت  ا توجه  ه اختعف میاهگین شاخص   

 وده  41169/1و  31362/1، 31361/1موجود و وضعیت مطلوب، نه  ه ترتی  دارای مقادیر 
سازی و یرترین تأثیر را در شکاف همسویی  عد هیروی اهساهی، فرهنگاست، شاخص آموزش  

آموزش دارد.  نا راین جدت ناهش شکاف همسویی راهبردی در این شاخص الزم است، نیفیت 
های آموزشی نیفیت دوره، ها رای سایر حوزهشدرداری  یهای آموزشی تخصصی هر حوزهدوره

-در شدرداری نعهردر اصفدان مورد آسی شغلی  های چرخشوجود فرصتو فناوری االعااب 

 شناسی قرار گیرد.
شناختی، تحصیعب،  ا توجه  ه مطايعاب جاهبی پژوهش مرخص گردید نه متغیرهای جمعیت   

رده سازماهی و سا قه خدمت در پست فعلی  ر میزان همسویی راهبردهای فناوری االعااب و 
ايیکه متغیر حوزه معاوهت  ر میزان همسویی راهبردی های شدرداری، تأثیر هداشت. در حراهبرد



 ا

 

  ...  هایشناسی شکاف همسویی راهبردآسی 

های نار ردی و فرهنگ در وضعیت های سیست شاخص آموزش در وضعیت مطلوب و شاخص
 موجود تأثیر داشت. 

، امتیازاب شاخص آموزش در وضعیت مطلوب در حوزه 1های پس از تجر ه ر اساس آزمون   
و ترافیک و مايی اداری  یرتر از حوزه معاوهت هقل وهای شدرسازی و معماری، حملمعاوهت

ریزی است. امران شدری است و در حوزه معاوهت مايی اداری  یرتر از حوزه معاوهت  رهامه
های نار ردی در و ضعیت موجود در حوزه معاوهت شدرسازی و معماری امتیازاب شاخص سیست 

ریزی، رهنگی و اجتماای،  رهامههقل و ترافیک، خدماب شدری، فوهای حملاز حوزه معاوهت
ریزی، های  رهامهپژوهش و فناوری، امران شدری و مايی اداری نمتر است و در حوزه معاوهت

هقل و ترافیک از مايی و اداری هیز نمتر است. وپژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماای و حمل
معماری نمتر از حوزه  امتیازاب شاخص فرهنگ در وضعیت موجود در حوزه معاوهت شدرسازی و

هقل و ترافیک، خدماب شدری، امران شدری و مايی وهای فرهنگی و اجتماای، حملمعاوهت
های امران زیری، پژوهش و فناوری نمتر از حوزه معاوهتاداری است و در حوزه معاوهت  رهامه

شدری و خدماب شدری است. همچنین مرخص شد نه افراد  ا سا قه خدمت نمتر در 
تر امتیاز نمتری  ه میزان همسویی راهبردی شاخص رداری اصفدان هسبت  ه افراد  ا سا قهشد

 نار دادهد.ومعماری نس 
شناسی شکاف همسویی استراتژیک مورد هایی نه در این پژوهش  رای آسی شاخص

[. 34[، نرهز و سا دروال ]33های يوفتمن و  ریر ]های پژوهش ررسی قرار گرفت  ا شاخص
های انوان [ همپوشاهی دارد، يذا این پژوهش  ا پژوهش37] [ و تايون39[.  اسلیر ]31کلس ]هی

 شده همسویی دارد.
 

 هاپیشنهادها و محدودیت

گذاری شدرداری نعهردر اصافدان در همساویی راهباردی در    مریجدت افزایش اثر خری خط
ساخت فنی و هیروی روهیکی، زیرهای نار ردی و خدماب ايکتچدار  عد مدیریت و راهبری، سیست 

سازی و آموزش، معاوهان و مدیران ارشاد شادرداری نعهرادر اصافدان  ایاد از      اهساهی، فرهنگ
های سازماهی آگااهی و االمیناان ناافی داشاته     پیامدها و اثراب وجود همسویی راهبردی در رویه

ايعمال اجرایای در    اشند تا  تواهند رسیدن  ه همسویی راهباردی را  اه صاورب هادف و دساتور     
 شدرداری درآورهد.  

های  ا اهمیت در  حث همسویی راهبردی است، از آهجانه شاخص مرارنت یکی از شاخص   
های اهگیزشی و ترویقی، يذا شدرداری هیاز دارد نه  ه وسیله ایجاد روحیه مرارنت و سیست 

                                                 
1. Post Hoc Tests 
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مند سازد و  ا ترویق  اعقهگاهه را هسبت  ه شدرداری های چندمحور و  ا مداربنارننان داهش
های شدرداری از آهان  ه انوان ای در معاوهتهای مرترک میان حوزهآهان  ه همکاری در پروژه

ها و ساخترغ  وجود زیرهای فکری استفاده نند. همچنین الزم  ه ذنر است الیسرمایه
نتراهت در شدرداری،  ه های اینترهت و ای سترهای فناوری االعااب و استفاده گسترده از شبکه

ای شدرداری هداشته نارگیری فناوری تأثیر چنداهی در تقویت ارتباالاب و تعامعب میان حوزه
های فکر نه  ه صورب مداوم  ا حضور است، يذا ضروری است نه شدرداری  ا ایجاد اتاق

-ا در تصمی هشود از تمامی خبرگان خود در تمامی  خشها ترکیل میهمایندگاهی از همه حوزه

ای را ای و میان حوزهگیری استفاده نند و  دین صورب ارتباالاب درون حوزهسازی و تصمی 
 مدیریت نند.

های آتی مطرح نرد: تبیین ايگوریتمی  رای توان  رای پژوهشنه می هاییاز جمله پیرنداد   
یی راهبردی تعیین سطح  لوغ همسویی راهبردی در شدرداری نعهردر اصفدان.  ررسی همسو

های دیگر و مقایسه هتایج  ا هتایج حاصل از این پژوهش، استفاده در شدرداری  ا استفاده از ايگو
از ايگوی پژوهش حاضر  رای جوام  آماری دیگر و مقایسه هتایج  ا هتایج این پژوهش،  ررسی 

ها و وربسازی همسویی راهبردی، شناسایی و ارزیا ی ضرمواه  ساختاری شدرداری در پیاده
-های مر وط  ه پیادهها و فعايیتهای شدرداری نعهردر اصفدان،  رای تطا ق  ا ایدهفرصت

سازی همسویی راهبردی. همچنین  ا توجه  ه اینکه پژوهش حاضر در شرایطی صورب گرفته 
گردد سازی همسویی راهبردی در شدرداری در مراحل ا تدایی  وده، پیرنداد میاست نه پیاده

سازی نامل همسویی راهبردی صورب گرفته و ری مرا ه در زمان دیگر و پس از پیادهپژوه
 هتایج  ا پژوهش حاضر مقایسه شود.

های تا عه شدرداری نعهردر اصفدان،  ه ديیل محدودیت مکاهی و گستردگی سازمان   
 های وا سته شدرداریگاهه و  رخی از سازمانهای هرتپژوهش حاضر در حوزه معاوهت

نعهردر اصفدان، صورب گرفته است.  نا راین در تعمی  هتایج آن  ه نل شدرداری  اید احتیاط 
در ا عاد مدیریت و راهبری، الزم  ه امل آید. همچنین تعمی  هتایج این پژوهش تندا 

ی و هیروی اهساهی، آموزش و های نار ردی و خدماب ايکتروهیکی، زیرساخت فن سیست 
های مرا ه نه متغیرهای دیگری را در یر است و در تعمی  آن  ه پژوهشپذسازی امکان فرهنگ

 اهد،  اید احتیاط الزم  ه امل آید.همسویی راهبردی  ررسی نرده
ساخته  وده نه در تعمی  آن  ه هتایج پرسرنامه محقق ها، دادهآوری از سوی دیگر ا زار جم    

اهد،  اید  زار گردآوری االعااب استفاده نردههایی نه از پرسرنامه استاهدارد و دیگر اپژوهش
احتیاط الزم  عمل آید. همچنین  ه الت تأثیر  رخی از اوامل غیر قا ل ننترل توسط محقق، 
هماهند: ذهنیت و هگرش افراد و تأثیر آن در تکمیل پرسرنامه، در تعمی  هتایج پژوهش  ه نل 



 ا

 

  ...  هایشناسی شکاف همسویی راهبردآسی 

های این پژوهش، ادم وجود مطايعاب دیتجامعه  اید احتیاط الزم صورب گیرد. از دیگر محدو
اهجام گرفته در داخل نرور و منا   داخلی، ادم آشنایی نافی مدیران ارشد سازمان و حتی 
 رخی مدیران فناوری االعااب  ا مفاهی  و اصطعحاب  ه نار گرفته شده در این پژوهش، ادم 

عااب و ادم ارائه پاسخدای دسترسی نافی  ه خبرگان، اساتید و مدیران در حوزه فناوری اال
دقیق و مناس   ه  رخی سؤاالب ارائه شده، از جمله این موارد می  اشد.
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