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چکیده
از جمله مشکالت مهم سازمانها این است که بسیاری از برنامههای راهبردی با موفقیت اجرا نمیشود .قابلیتهای
بستر ابزاری و اطالعاتی موردنیاز در سطوح گوناگون سازمان و در بین مدیران عالی
فناوری اطالعات ،با فراهمآوردن ِ
و راهبردی ،سازمان را توانمند میسازد تا راهبردهای خود را بهخوبی اجرا کند .مقالۀ حاضر حاصل پژوهشی است که
هدف از آن بررسی قابلیتهای فناوری اطالعات در اجرای راهبرد و ارائۀ نقشۀ راه برای استفاده از این قابلیتها در اجرای
اثربخش راهبرد است .در این مقاله ،که بخشی از یک پژوهش کیفی کالن است ،با رویکرد تحلیلی و توصیفی و با مطالعۀ
عمیق و روشمند ادبیات نظری ،کلیۀ اجزا و فرایندهای توسعۀ قابلیتهای فناوری اطالعات در اجرای راهبرد ،جامع و
یکپارچه ،بررسی شده و درنهایت در ساختاری روشمند نقشۀ راهی عملیاتی ارائه شده است برای آنکه از قابلیتهای
فناوری اطالعات در اجرای راهبرد استفاده شود .بدین منظور ،قابلیتهای فناوری اطالعات مرتبط با اجرای راهبرد در پنج
حوزه شناسایی شده است .سپس ،بر اساس الزامات اصلی راهبردهای مبتنی بر قابلیتهای فناوری اطالعات ،برای استفاده
از قابلیتهای فناوری اطالعات به قصد اجرای اثربخش راهبرد ،نقشۀ راهی ارائه شده شامل تعیین راهبردهای سازمانی،
شناسایی فرایندهای کسبوکار ،شناسایی و توسعۀ قابلیتهای فناوری اطالعات و شناسایی ابزارهای مرتبط با فناوری
اطالعات .باید افزود که چهارچوب ارائهشده ،در قالب الگویی عملی ،به رفع و تقلیل موانع اجرای راهبرد در سازمان و
تفوق راهبردی مدیران عالی و اجرایی منتهی خواهد شد.
واژگان کلیدی :نقشۀ راه ،راهبرد ،اجرا ،قابلیت ،قابلیتهای فناوری اطالعات

  .1داشجوی دکتری مدیریت (سیستم) ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران.
 .2استادیار  ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران( .نویسندۀ مسئول)؛ Hryazdani@ut.ac.ir

 .3استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
 .4استاد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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مقدمه
کنشگران سازمانهای امروزی با آگاهی از امکانات و
محدودیتهای خویش برای نیل به اهداف بلندمدت در سایۀ
تجهیز منابع ،وحدت رویهها و فرایندها رویکرد برنامهریزی
راهبردی را انتخاب و در این چهارچوب برنامههای راهبردی
فراوانی تنظیم و تدوین کردهاند ،با این تفکر که تدوین این برنامهها
آنها را بهموفقیت میرساند ،اما از این نکته غافل ماندهاند که
تدوین موفقیتآمیز راهبردها اجرای موفقیتآمیز آنها را تضمین
نمیکند ،زیرا راهبردهای برجسته تا زمانی که بهاجرا درنیایند
ارزشی نخواهند داشت ( .)Toolsee, 2011بنابراین ،وجه تمایز
راهبردهای مناسب یا نامناسب در اجرای آنهاست ،زیرا بررسیها
نشان میدهد که فقط ده تا سی درصد راهبردها در سازمانها با
موفقیت اجرا میشوند (;Raps, 2005; Miller et al., 2004
 .)Yang et al., 2010برای اجرای راهبرد ابزارهای گوناگونی
وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها کارت امتیاز متوازن است
ِ
( .)Siddique and Shadbolt, 2016یافتهها نشان میدهد که
استفاده از این ابزار نیز با مشکالت و محدودیتهای بسیاری همراه
است (Epstein and Manzoni, 1998; Nooreklit, 2000; Jie
 .)and Parton, 2009بنابراین ،ما میتوانیم از قابلیتهای فناوری
اطالعات در حکم ابزاری جدید یا مکمل سایر ابزارها برای رفع
این محدودیتها و مشکالت استفاده کنیم ،زیرا فناوری اطالعات
در اجرای راهبرد در سازمان بسیار مهم و بهمنزلۀ تسهیلکنندۀ
حیاتی است ( .)Galbreath, 2003بررسیها نشان میدهد که
هر سازمانی ،اگر فاقد قابلیت کافی سازمانی یا قابلیت فناوری
اطالعات باشد ،در اجرای راهبرد متحمل مشکالت جانبی
بسیاری خواهد شد (Gottschalk, 1999; Teo and King,
 .)2001; Salmela and Spil, 2002; McNish, 2002یکی
از مشکالت فعلی سازمانها ضعف در سازماندهی اطالعات
راهبردی موجود یا فقدان اطالعات در برخی موارد است که بهسبب
آن امکان مدیریت و اجرای صحیح و اقتصادی برنامههای راهبردی
فراهم نمیشود .قابلیتهای فناوری اطالعات ،با سازماندهی
مناسب دادهها و اطالعات در فرایند اجرای راهبرد ،ارائۀ خدمات
مناسب ازطریق نظامهای اطالعاتی و زیرساخت فناوری مورد نیاز
را تسهیل میکند .بنابراین ،با فراهمساختن بستر اطالعاتی مورد
نیاز ،ازطریق قابلیتهای فناوری اطالعات در حوزههای گوناگون
سازمان ،راهبرد با دقت بیشتری تدوین و درنتیجه اجرای برنامهها با
اثربخشی و دقت بیشتری همراه میشود.
قابلیتهای مذکور همچنین به مدیران این امکان را میدهد تا
تحلیل خود را از محیط درونی و بیرونی سازمان جامع و متشکل
کنند .برخی از تأثیرات مهم بهکارگیری قابلیتهای فناوری
اطالعات در اجرای راهبرد عبارتاند از :دستیابی به اطالعات

راهبردی ،نشر و تسهیم اطالعات در سازمان ،افزایش سرعت
شناسایی مسائل و کمک به تصمیمگیریهای راهبردی ،ارتقای
استانداردهای برنامهریزی ،کاهش ریسک برنامهریزی و افزایش
یزاده .)1397 ،باتوجهبه
سرعت و دقت آن (پیرایش و موسو 
لزوم بهکارگیری قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانها و
اینکه مدیران آنها در اجرای بسیاری از طرحها و پروژههای خود
با موانع و مشکالت روبهرو هستند ،در این پژوهش برآنیم تا با
ادبیات نظری و تحلیل کیفی انجامشده،
روشمند
مطالعۀ عمیق و
ِ
ِ
برای استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات در اجرای راهبرد
نقشۀ راهی ارائه کنیم .مدلی که پیشنهاد میکنیم دربردارندۀ نقشۀ
راهی عملیاتی برای مدیران عالی و راهبردی سازمانهاست تا
کنشگران آنها بتوانند از قابلیتهای فناوری اطالعات ب ه بهترین
شکل ممکن بهره گیرند و راهبردهای خود را بهدرستی و به گونهای
اجرا کنند که به تفوق آنها بینجامد.

 .1ادبیات نظری تحقیق
 .1-1اجرای راهبرد و اهمیت آن

در اکثر مقاالت و کتب بررسیشده ،اجرا یکی از مراحل
تعریف اجرا اتفاق نظر
چندگانۀ راهبرد دانسته شده است .ولی در ً ِ
وجود ندارد و محققان در بیان اینکه اجرا واقعا چیست درماندهاند.
بنابراین ،دیدگاههای گوناگونی در این زمینه مطرح میشود .طبق
نظر میلر و دس ،)1996( 1اجرای راهبرد دربرگیرندۀ طیف وسیعی
از تالشهایی است که بر تبدیل مقاصد و اهداف راهبردی به
اقدام و عمل متمرکز است .هیل و همکاران ( )2007اجرای
راهبرد را طراحی ساختارهای مناسب سازمانی و سیستمهای
کنترل برای تبدیل راهبرد انتخابشده به عمل تعریف کردهاند و
درنهایت ،بهگفتۀ ویلن و هانگر ( ،)2012به مجموع فعالیتها
و انتخابهایی که مستلزم اجرای برنامهای راهبردی است اجرای
راهبرد گویند .هرچند تدوین و اجرای راهبرد را نمیتوان از هم جدا
کرد ،اجرا پیچیدهترین و طوالنیترین قسمت مدیریت راهبردی
ً
است؛ مثال جوش و گلوک )1988( 2در پژوهشی نشان دادند که
مدیران  23درصد از وقت خود را به تدوین سیاست و برنامهریزی
اختصاص میدهند ،درحالیکه فقط هشت درصد از زمان خود
را برای استقرار نظامی مدیریتی برای اجرای تصمیمات گرفتهشده
و برنامههای تدوینشده صرف میکنند .یکی از علتهای
این امر شاید آن باشد که تدوین و انتخاب راهبرد وقت کمتری
میخواهد تا اجرا« .در روش کالسیک ،در جایی که نیمی از تمام
ایدهها در برنامههای راهبردی بیان شود ،نور روز را نمیبینیم»
(« .)Burlton, 2015راهبرد بهخوبی تعریف شده است ،اما فقط
1. Miller and Dess
2. Jauch and Glueck
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نیمی از موفقیت است .علت اینکه بسیاری از راهبردها نتیجههای
مورد انتظار را بهدست ندادهاند این نیست که چشمانداز روشنی
نداشتهاند ،بلکه مشکل در اجرای نامناسب آنهاست .متأسفانه،
حتی بهترین راهبردها ممکن است در عمل موفقیتآمیز نباشند»
( .)Rummler and Brache, 2000بنابراین ،بدون اجرای مؤثر،
هیچ راهبرد کسبوکاری موفقیتآمیز نیست .متأسفانه ،بیشتر
مدیران دربارۀ توسعۀ راهبرد بیشتر آگاهی دارند تا دربارۀ اجرای
آن (;Epstein and Manzoni, 1998; Hrebiniak, 2006
 .)2013الکساندر ( )1991علتهای ضعف یا نادیدهگرفتهشدن
پدیدۀ اجرای راهبرد را هم ازنظر محققان و هم ازنظر مدیران
1
شناسایی کرد .همچنین نوبل ( ،)1999و التونن و ایکاوالکو
( )2002بیان کردند که دربارۀ اجرای راهبرد این فرض مطرح است
که اجرا فرایندی ساده است؛ درنتیجه کمتر از فرایند تدوین راهبرد
به آن توجه میشود ،درحالیکه اجرای راهبرد مهمتر از تدوین آن
است .در سازمانها از اجرای راهبرد غفلت میشود ،زیرا چنین
تصور میگردد که هر کسی میتواند آن را انجام دهد .همچنین
نبود اطالعات دربارۀ اجزای تشکیلدهندۀ عوامل مرتبط با اجرای
ّ
راهبرد ،جایی که شروع میشود و بهپایان میرسد و مشکالت علی
در تحقیقات مربوط به مدیران سطح میانی از دیگر عواملی است
که به نادیدهگرفتن فرایند اجرای راهبرد در سازم انها و غفلت از
آن منجر میشود.
 .2-1قابلیتهای فناوری اطالعات

تأثیر فناوری اطالعات در اجرای راهبرد با مفهوم قابلیت در دیدگاه
مبتنی بر منابع بررسی میشود .واژۀ اصلی در دیدگاه مبتنی بر منابع
«منبع» است که در معانی متفاوت و در سازههای گوناگون بهکار
برده میشود .حتی در علم مدیریت هم دربارۀ کاربردهای آن توافق
وجود ندارد .در ادبیات از تعابیری مانند «قابلیتها»« ،داراییها»،
«مهارتها» و «شایستگیها» ــ بهعلت وسعت مفاهیم و توصیفها
ــ در مواردی بهجای یکدیگر استفاده شده است.
بارنی ( )1991بهسادگی همۀ انواع داراییهای هر شرکت را منابع
آن شرکت نامید .این منابع همچنین شامل همۀ داراییها ،قابلیتها،
فرایندهای سازمانی ،ویژگیهای شرکت ،اطالعات ،دانش و مواردی
از این قبیل است که مدیران شرکتها آنها را کنترل میکنند و به این
صورت میتوانند به درک و اجرای راهبردهایی که به بهبود کارایی و
اثربخشی شرکت میانجامند کمک کنند.
بین منبع و قابلیت و داشتن بعضی از منابع تفاوت وجود
خودجوش
دارد و داشتن برخی منابع بهمعنای دراختیارداشتن
ِ
ِ
همۀ قابلیتهای مرتبط نیست .سرمایهگذاری در سختافزار و
نرمافزارهای فناوری اطالعات و استخدام افراد حرفهای در زمینۀ
فناوری اطالعات قابلیتهای فناوری اطالعات را افزایش نمیدهد،
1. Aaltonen and Ikavalko
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زیرا شرکتها باید این سرمایهگذاریها را پردازش و هضم کنند
تا قابلیتهایی برای سازمان کسب کنند (.)Nuroglu, 2016
محیط بهسرعت درحال تغییر
قابلیتهای فناوری اطالعات در
ِ
تأثیر فراوانی دارند ( .)Jiao et al., 2008قابلیت فناوری اطالعات
ً
نوعی قابلیت سازمانی است که بعضا فعالیتها و فرایندهای کاری
را ازطریق مرتبکردن و گردآوردن سایر منابع پراهمیت پوشش
میدهد (.)Lee and Sinofsky, 1999
پیشرفت در قابلیتهای فناوری اطالعات با سرعتی بیش از
دهۀ گذشته چهرۀ صنعت را تغییر داده است .بهاشتراکگذاری
اطالعات پیشرفت شرکتها ،بهبود برنامهریزی برای تولید،
مدیریت موجودی و توزیع را ممکن میکند .این همکاری بهعلت
وجود نظام مؤثر و کارآمد فناوری اطالعات تسهیل میشود
( .)Sanders and Premus, 2005بهعالوه قابلیتهای فناوری
اطالعات در فرایند اجرای راهبرد نیز تأثیر میگذارند .استفاده از
این قابلیتها سازمان را توانمند میسازد تا به شیوهای واقعگرایانه،
روزآمد و خالقانه منابع فعلی را برای تسلط بر آینده بهکار گیرد.
بهرهگیری از قابلیتهای فناوری اطالعات در اجرا منجر میشود
به کاهش خطر و ایجاد اعتماد به فرایند اجرا ،استفادۀ بهینه از
منابع سازمانی ،کسب مزیت رقابتی ،یکپارچگی اطالعات و
بهبود قابلیتهای مدیران در اجرای برنامهها.
فناوری اطالعات ،در جریان اصلی پژوهشهای سیستمهای
اطالعات مدیریت ،ضرورت راهبردی درنظر گرفته میشود
( .)Nuroglu, 2016بنابراین ،ما نیز در این پژوهش از
قابلیتهای فناوری اطالعات بهمنزلۀ دارایی راهبردیای استفاده
میکنیم که در فرایند اجرا تأثیر فراوانی دارد.
 .3-1بررسی شاخصهای مفهومی قابلیتهای فناوری
اطالعات مرتبط با اجرای راهبرد

در ادبیات ،ابعاد گوناگونی برای مفهوم قابلیت فناوری اطالعات
مطرح است .در تحقیقات اولیه دراینباره ،قابلیتهای زیرساختی
یکی از متغیرهای قابلیت فناوری اطالعات شناخته شده است.
ارزش زیرساخت فناوری اطالعات امروزه بر کسی پوشیده
نیست ( .)Byrd and Turner, 2000نزدیک به  58درصد از
بودجههای فناوری اطالعات شرکتها به این بخش اختصاص
مییابد ( .)Ross and Westerman, 2004عالمه و همکاران
( )2011معتقد بودند که کسب کارایی و اثربخشی باال در
سازمانها مستلزم سرمایهگذاری در اجزای فناوری اطالعات
مانند اینترنت ،اتوماسیون اداری و سیستمهای اطالعات مدیریت
است .زیرساخت فناوری اطالعات پایهای است که برای فناوری
رایانهای ،ارتباطات و سیستم دادههای پایهای در چهارچوب فنی،
که کار سازمانی را هدایت میکند ،به کار گرفته میشود تا نیازهای
مدیریتی را برآورده کند (.)Melville, 2010
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نورگلو ( )2016بیان میکند که تأثیر گستردۀ فناوری اطالعات
فقط با معیارهای فنی و زیرساختهای فناوری اطالعات سنجیده
َ
نمیشود .درعوض اجزای نرمی مانند منابع انسانی ،مهارت،
تخصص ،چشمانداز ،راهبرد ،و روابط داخلی و خارجی ابزارهای
تعیینکنندهاند و باید در سنجش قابلیتها درنظر گرفته شوند .در
این پژوهش ،قابلیتهای منابع انسانی فناوری اطالعات جداگانه
و با عنوان قابلیتهای فنی فناوری اطالعات و قابلیتهای
مدیریتی فناوری اطالعات بررسی میشوند.
بهادراج )2000( 1بیان میکند که مهارت فنی و مهارت
مدیریتی از ابعاد مهم قابلیت منابع انسانی فناوری اطالعاتاند.
مهارتهای فنی شامل برنامهریزی ،طراحی و تسهیل سیستمها
و شایستگی در فناوریهای نوظهور است .مهارتهای مدیریتی
نیز مشتمل است بر مدیریت اثربخش فعالیتهای سیستمهای
اطالعات ،هماهنگی و تعامل با مصرفکنندگان ،مدیریت پروژه
و مهارتهای رهبری (.)Capon and Glazer, 1987
عالوهبراین ،تواناییهای فنی ممکن است شامل دانش فنی،
چگونگیدانشخاصیکشرکت،فرایندحلمسئلهیاراهبردهمکاری
واحد کسبوکار باشد که به شرکتها امکان میدهد فناوریهای
جدید را به طور مؤثر و کارآمد ادغام کنند (Ravichandran and
.)lertwongsatien, 2005
قابلیتهای مدیریتی فناوری اطالعات میزانی است برای
اینکه مدیران این حوزه ،برای پیشبینی فناوری درحال ظهور
و اهرم مؤثر آنها در تراز فرایندهای کسبوکار با اهداف
سازمانی ،مهارتهای فنی و هوش کسبوکار را کسب کنند
(.)Garrison et al., 2015
قابلیت مهم دیگر قابلیت راهبردی است که متغیرهای مرتبط با
راهبرد ،برنامهریزی ،تفکر راهبردی ،چشمانداز ،یادگیری سازمانی
و ...را دربر میگیرد .قابلیت چشمانداز و راهبرد با اجرای راهبرد
ارزشمند
ارتباط تنگاتنگی دارد .برقراری ارتباط یکی دیگر از منابع
ِ
تعاملی فناوری اطالعات است که ارتقای درک کاربران از قابلیت
ِ
فناوری اطالعات و احساس مالکیت و رضایت عمیق کاربران
را شامل میشود .همچنین افزایش اعتماد متقابل ،همسوسازی
اهداف ،و برقراری ارتباط موفق بین ذینفعان از برنامههای فنی
و تجاری سازمانهاست (.)Feeny and Willcocks, 1998
بنابراین ،قابلیت ارتباطی نیز متغیر مهم دیگری است که تأثیر
فراوانی در اجرای راهبرد دارد.
برای ابعاد قابلیتهای فناوری اطالعات در ادبیات
طبقهبندیهای گوناگونی ارائه شده است .در این مرحله هدف ما
این است که با توجه به مطالعۀ متون گوناگون ،و با درنظرگرفتن
نقاط اشتراک و تجمیع قابلیتهای فناوری اطالعات در آنها
1. Bharadwaj

از مفهوم قابلیتهای فناوری اطالعات استفاده کنیم که به ما
در تجزیهوتحلیل قابلیتهای فناوری اطالعات درجهت اجرای
راهبرد کمک کند .بهطورکلی ،این قابلیتها را میتوان در پنج
حوزه دستهبندی کرد :قابلیتهای زیرساختی فناوری اطالعات،
قابلیتهای فنی و مهارتی فناوری اطالعات ،قابلیتهای راهبردی
فناوری اطالعات ،قابلیتهای ارتباطی فناوری اطالعات و
قابلیتهای مدیریتی فناوری اطالعات .هریک از این حوزهها نیز
خود شاخصهایی دارند که در جدول  1آمده است.
 .4-1ارائۀ نقشۀ راه برای استفاده از قابلیتهای فناوری
اطالعات در اجرای راهبرد

فناوری اطالعات و اجرای راهبرد در کنار یکدیگر مورد توجه
قرار میگیرند ،زیرا سطوح اشتراکشان درهم ادغام شده است،
بدینسان که فناوری از طریق فراهمآوردن بسترهای اطالعاتی
نرمافزاری به کمک و بهبود اجرای راهبرد شتافته است .بنابراین،
استفادۀ کارآمد از قابلیتهای فناوری اطالعات مزیتی رقابتی
است و در طول فرایند اجرا باید به آن توجه کرد.
راهبرد بهخودیخود اجراشدنی نیست؛ برای اینکه در سازمان
اجرا شود ،ابتدا باید راهبردها (مأموریت و اهداف) به فرایندها
ترجمه شوند و درنهایت این اهداف و راهبردها در قالب اجرای
فرایندها تحقق خواهند یافت.
مدیریت فرایندهای سازمان تسهیالتی را فراهم
سیستمهای
ِ
میکنند تا امکان مدیریت سازمان ،سیستمها و فرایندهای آن در
سطح کالن طی مراحلی فراهم شود :ترجمۀ مأموریتها و اهداف
سازمان به فرایندها و فعالیتهای گوناگون (با دیدگاه عملیاتیکردن
اهداف) ،سپس کنترل و ارزشیابی مستمر این فرایندها در قالب
نظامی منسجم و درنهایت اصالح و بهبود آنها بر اساس بازخورد
علمی .بر اساس آنچه تشریح شد ،شکل  1چگونگی عملیاتیشدن
راهبرد را نشان میدهد (حکیم ،1389 ،ص .)30
بنابر آنچه گفته شد ،برای اینکه راهبرد بهدرستی اجرا شود ،ما
باید از قابلیتهای فناوری اطالعات در الگوهای کسبوکار و
امور اجرایی سازمانها استفاده کنیم تا از این طریق فرایند اجرا
در سازمان متحول شود .بدین منظور ،نقشۀ راهی برای استفاده از
قابلیتهای فناوری اطالعات در اجرای راهبرد ارائه میشود که
شامل چهار مرحله است:
 .1-4-1مرحلۀ اول :شناسایی راهبردهای سازمانی

اهبرد یک روش ،رویکرد یا برنامهای عملی است دربرگیرندۀ اینکه
ر ِ
چطور منابع سازمانی ،مهارتها ،ابزار و ذینفعان طی زنجیرۀ ارزش
ممکن است همسو و بهینهسازی شوند تا نتیجۀ مطلوب حاصل شود
یا هدف محقق گردد ( .)Nadarajah and Sapkal, 2015استفادۀ
راهبردی از فناوری اطالعات و همسوسازی فناوری اطالعات با

ارائۀ نقشۀ راه برای استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات در اجرای راهبرد
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جدول  :1بررسی شاخصهای مفهومی قابلیتهای فناوری اطالعات مرتبط با اجرای راهبرد

اجزا

منابع

قابلیتها

1

قابلیتهای
زیرساختی
فناوری
اطالعات

پایگاه سختافزاری
پایگاه نرمافزاری
استانداردهای فناوری اطالعات
مدیریت دادهها
قابلیت سازگاری با سیستمهای دیگر
ماژوالربودن فناوری اطالعات
سرمایهگذاری درزمینۀ فناوری اطالعات
معماری فناوری اطالعات

Mata et al. (1995); Bharadwaj
;)(2000); Byrd and Turner (2000
Ross et al. (2004); Turban et al.
(2008); O’Brien and Marakas
)(2008); Mitchell et al. (2012

2

قابلیتهای
فنی و مهارتی
فناوری
اطالعات

مهارتهای فنی فناوری اطالعات
تخصص کارکنان فناوری اطالعات
طراحی ،برنامهنویسی و تحلیل سیستم
استفاده از کارکردهای فناوری اطالعات
استفاده از ظرفیتهای فناوری اطالعات

;)Feeny and Willcocks (1998
Bharadwaj (2000); Byrd and
Turner (2000); Ravichandran
;)and Lertwongsatien (2005
)Garrison et al. (2015

3

قابلیتهای
راهبردی
فناوری
اطالعات

چشمانداز کسبوکار
برنامهریزی راهبردی فناوری اطالعات
تفکر راهبردی فناوری اطالعات
یادگیری سازمانی
تبدیل راهبرد به عمل
ه مراستایی راهبردها

Salmela and Spil (2004); Wang
)et al. (2013) ; Nuroglu (2016

4

قابلیتهای
ارتباطی فناوری
اطالعات

ارتباط اثربخش میان فناوری اطالعات و
مدیریت کسبوکار
تعامل میان کارکردهای داخلی و خارجی
سازمان
هماهنگی و ارتباط میان ذینفعان
تسهیم مسئولیت میان کارکنان
مدیریت مذاکره
مدیریت ارتباطات

;)Feeny and Willcocks (1998
;)Bharadwaj (2000
)Wang et al. (2012

5

قابلیتهای
مدیریتی
فناوری
اطالعات

مدیریت اثربخش فعالیتهای سیستمهای
اطالعات
هماهنگی و تعامل با کاربران
مدیریت پروژه
مهارتهای رهبری
تفکر سیستمی
ارزشها و هنجارها
مدیریت ریسک
سنجش عملکرد
مدیریت منابع فناوری اطالعات
توسعه و آموزش کارکنان فناوری اطالعات
مدیریت هزینههای فناوری اطالعات
هوشمندی کسبوکار

;)Capon and Glazer (1987
Mata et al. (1995); Feeny and
;)Willcocks (1998
Bharadwaj (2000); Byrd and
Turner (2000); Ravichandran
;)and Lertwongsatien (2005
)Garrison et al. (2015
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شکل  :1الگوی عملیاتیشدن راهبرد

نیازهای کسبوکار جزء مسائل مهم مدیریتی است که باید به آ ن
توجه شود ( .)Renaud et al., 2016ازلحاظ مفهومی ،همسوسازی
راهبردی بهمنزلۀ پلی شناخته شده است که فناوری اطالعات را به
حوزههای دیگر سازمان و محیطش پیوند میدهد (Jorfi et al.,
 .)2017بنابراین ،راهبردهای کسبوکار باید با راهبردهای فناوری
اطالعات همسو باشند .کاپالن و نورتون مطرح کردند که نقشۀ
راهبرد با ه مراستایی و ادغام و ارائۀ دیدگاهی مشترک ،راهبرد شرکت را
بهبود میدهد .با استفاده از نقشۀ راهبرد میتوان فرایندهای اصلیای
را که نتایج مطلوبی برای مشتریان و سهامداران دارند شناسایی کرد.
سرمایۀ اطالعاتی نیز از بحثهای مهم در اجرای راهبرد است که در
تدوین نقشۀ راهبرد نیز به آن پرداخته شده است .سرمایۀ اطالعاتی

هر شرکت بانکهای اطالعاتی ،سیستمهای اطالعاتی ،شبکهها و
ت فناوری آناند .در اجرای راهبرد ،بر مبنای قابلیتهای
زیرساخ 
فناوری اطالعات ،توجه به سرمایۀ اطالعاتی و همسویی اطالعات
با راهبردهای سازمان ضروری است .بنابراین ،باید سرمایۀ اطالعاتی
و اجزای آن در سازمان بهخوبی شناسایی و تعریف شوند ،سپس
این سرمایهها را با راهبردهای سازمان همسو کرد یا مطابقت داد
(.)Kaplan and Norton, 2004
 .2-4-1مرحلۀ دوم :شناسایی فرایندهای کسبوکار

طبق نظر وسکه ،)2007( 1به مجموعهای از فعالیتهای
انجامشده و هماهنگ در محیطهای (چندمنظورۀ) سازمانی و

فرایند انتخاب راهبردهای مبتنی بر قابلیتهای IT

•ارزیابی قابلیتهای فناوری اطالعات در مرحلۀ فعلی
•تعیین قابلیتهای موردنیاز برای اجرای چشمانداز سازمان
•توسعۀ قابلیتهای فناوری اطالعات برای تعامل میان فناوری اطالعات و سازمان

تعریف قابلیتهای
 ITموردنیاز

•توسعۀ ساختار فناوری اطالعات برای ارائۀ قابلیتهای سازمانی موردنیاز
•تصمیمگیریهای مهم دربارۀ راهبردهای سازمان ،هزینههای فناوری ،دادهها و تصمیمگیریهای
راهبردی

طراحی راهبردهای
مبتنی بر قابلیتهای IT

•تحلیل هزینههای فعلی برای شناسایی فرصتهای بهبود
•توسعۀ مدلهای مالی برای تعریف راهبرد در آینده
•تخصیص بودجه و سرمایهگذاری فناوری اطالعات

تحلیل مدلهای مالی
موردنیاز

•طرح اولویتها و زمانبندی آنها
•تأکید بر نقاط قوت ،وابستگی و مشکالت
•ارائۀ یک مدل مالی برای سنجش پیشرفت قابلیتهای فناوری اطالعات

توسعۀ قابلیتهای
ITدر اجرای راهبرد

شکل  :2الزامات اصلی راهبردهای مبتنی بر قابلیتهای فناوری اطالعات
1. Weske

ارائۀ نقشۀ راه برای استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات در اجرای راهبرد

گام اول :تعیین راهبردهای سازمانی
راهبرد کسبوکار
راهبرد IT

گام دوم :شناسایی فرایندهای کسبوکار
راهبرد
فرایندها

BPMM

گام سوم :شناسایی و توسعۀ قابلیتهای IT
تعریف قابلیتهای  ITموردنیاز
طراحی راهبردهای مبتنی بر قابلیتهای IT
تحلیل مدلهای مالی موردنیاز
توسعۀ قابلیتهای  ITدر اجرای راهبرد

گام  :4شناسایی ابزارهای  ITبرای اجرای راهبرد
شناسایی IS
شناسایی ابزارهای IT
شناسایی
اپلیکیشنهای
کاربردی

شکل  :3نقشۀ راه پیشنهادی برای استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات در اجرای راهبرد
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فنی ،برای دستیابی به هدفی خاص ،کسبوکار گفته میشود .این
ً
فرایندها معموال با استفاده از روشهای مدلسازیشان شناسایی
و تدوین میشوند (دستورالعملهای نیمهرسمی که جنبههای
مرتبط گرافیکی فرایندهای کسبوکار را بیان میکنند) ،مانند
وظایفی که باید به آنها عمل شود ،کنشگرانی که در اجرای این
وظایف دخیلاند ،دادههای مرتبط و بهویژه منطق جریان کنترل که
دستورالعمل منطقی و زمانی را که در آن وظایف اجرا میشوند
ً
توصیف میکند ( .)Mendling et al., 2012همانطور که قبال
ذکر شد ،نظام مدیریت فرایندهای سازمان از ابزارهای پرکاربردی
است که برای ترجمۀ راهبرد به فرایندها و فعالیتهای گوناگون
تسهیالتی فراهم میکنند.
 .3-4-1مرحلۀ سوم :شناسایی و توسعۀ قابلیتهای
فناوری اطالعات
در این مرحله باید برای هر فرایند راهبردی قابلیتهای فناوری
اطالعات ،سیستمهای فناوری اطالعات و زیرساخت فناوری
اطالعات خاصی که از اجرا پشتیبانی میکند مشخص شود.
ِ
بنابراین ،در این قسمت رویکردی چهاربخشی ارائه میشود .با
استفاده از این رویکرد میتوان الزامات اصلی راهبردهای مبتنی بر
قابلیتهای فناوری اطالعات را مشخص کرد.

 .4-4-1مرحلۀ چهارم :شناسایی ابزارهای فناوری
اطالعات

اجرای راهبرد مهمترین فرایند مدیریت راهبردی است که
با توسعۀ بلندمدت و رشد شرکت در ارتباط است؛ بنابراین،
به اطالعات خاصی نیاز دارد و بدین منظور باید از ابزارهای
ً
فناوری اطالعات استفاده شود که معموال برای پشتیبانی
از فرایندهای مدیریت این سطح سازمانی کاربرد دارند
(.)Kovacheva, 2003
بنابراین ،در این مرحله ابزارهای گوناگون فناوری اطالعات،
که در اجرای راهبرد کاربرد دارند و نیازهای هر قابلیت را پوشش
میدهند ،شناسایی میشوند .با توجه به آنچه گفته شد ،نقشۀ راه
استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات در اجرای راهبرد در شکل
 3نشان داده شده است.

نتیجهگیری
استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمان روندی
تکاملی داشته است .امروزه استفاده از این قابلیتها تحوالت
بنیادینی در الگوهای کسبوکار و نیز امور اجرایی در سازمانها
ی که فرایندها و رویههای سازمان با
به همراه داشته است ،طور 
فناوری اطالعات آمیخته شدهاند .به موازات تکامل در کاربردهای
فناوری اطالعات ،فرایند اجرای راهبرد نیز در سازمان متحول شده

است .بنابراین ،هدفهای بلندمدت سازمان و دستیابی به مزیت
رقابتی ،که هدف عمدۀ مدیریت راهبردی است ،محقق نمیشود
مگر اینکه هدفهای کوتاهمدت بهدرستی تحقق یابند که الزمۀ آن
اجرای بهنگام و درست است.
امروزه مدیران موفق فقط به چگونگی دسترسی به اطالعات
نمیاندیشند ،بلکه بر دسترسی به اطالعات مرتبط و مناسب حال
خود و متمایزبودن آنها از یکدیگر هم تأکید دارند .بنابراین ،هر
چه اطالعات سریعتر و ایمنتر به دست مدیران برسد ،آنها راهبرد
را بهتر در سازمان خود اجرا خواهند کرد .این نیاز را میتوان به
کمک قابلیتهای فناوری پاسخ داد و با بهکارگیری مناسب آنها
از دیدگاه راهبردی ،نظامی یکپارچه برای تشخیص ،مدیریت و
توزیع سرمایههای اطالعاتی پایهگذاری و توسعه و پویایی آیندۀ
سازمان را تضمین کرد .ازآنجا که مدیران راهبردی از اطالعات
همۀ سطوح و محیط سازمان استفاده میکنند ،میتوان گفت که
هر نوع قابلیت فناوری اطالعاتیای که امروزه فراهم باشد برای
اجرای راهبرد بهکار میآید.
راهبردها برای اجرا در سازمان باید به فرایندها تبدیل شوند
(تجلی راهبردها در فرایندها) و سپس فرایندها ازطریق سیستمهای
عملیاتی اجرایی شوند (تحقق اهداف در قالب اجرای فرایندها).
برای اجرای فرایندها میتوان از سیستمهای مکانیزه یا دستی
استفاده کرد که لزوم استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات در
فرایند اجرای راهبرد را نشان میدهند.
در این پژوهش ،پس از مرور ادبیات و تحلیل عمیق شاخصها
به بررسی ابعاد مفهومی قابلیتهای فناوری اطالعات مرتبط
با اجرای راهبرد پرداختیم .این ابعاد بیانگر پنج قابلیت فناوری
اطالعات هستند :زیرساختی ،فنی و مهارتی ،راهبردی ،ارتباطی و
مدیریتی .سپس با توج ه به این شاخصها و با استفاده از قابلیتهای
فناوری اطالعات در اجرای راهبرد نقشۀ ر ِاه چهارمرحلهای ترسیم
شد که شامل شناسایی راهبردهای سازمانی ،شناسایی فرایندهای
کسبوکار ،شناسایی و توسعۀ قابلیتهای فناوری اطالعات و
شناسایی ابزارهای مرتبط با اجرای راهبرد است.
ازطرفدیگر ،در این نقشۀ راه فرایند تولید راهبردهای مبتنی
بر قابلیتهای فناوری اطالعات در چهار مرحله ارائه شد
که بدین منظور ابتدا قابلیتهای فناوری اطالعات موردنیاز
سازمان تعریف و شناسایی میشود ،سپس راهبردهای مبتنی بر
قابلیتهای فناوری اطالعات طراحی میشود و پس از تحلیل
هزینهها و مدلهای مالی موردنیاز ،قابلیتهای مرتبط با اجرای
راهبرد شناسایی میگردند و توسعه داده میشوند.
درنهایت ،با استفاده از این نقشۀ راه ،مدیران اجرایی میتوانند
نحوۀ اجرای راهبرد در سازمان را پایش و هدایت کنند .درنتیجه،
سازمانها این امکان را دارند که راهبردهای خود را بهدرستی اجرا
کنند و از قابلیتها و ابزارهای فناوری اطالعات برای رسیدن به
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