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 چکیده

در جهت  اطالعات یفناور یاز کارکردها و کاربردها یدکه با اندیدهرس یجهنت ینها به اامروزه سازمان

در  گذارییهصرف سرمابه توانیاست که نم یدر حال ین. ایرندبهره گ یو سوددور یرقابت یتکسب مز

فناوری  یلهوسبه یدارپا یرقابت یتمز یجادا یداشت. برا یدارپا یرقابت یت، انتظار کسب مزفناوری اطالعات

وکار کسب یبا استراتژ فناوری اطالعات هایگذارییاستصورت مداوم سالزم است که به اطالعات

چارچوب کند.  یتوکار حماکسب هاییاستاز س فناوری اطالعات یقطر ینسازمان همسو شود تا از ا

COBIT 5 که با اعما   است فناوری اطالعاتوکار و کسب ییهمسو یجاداستاندارد در جهت ا یروش

فناوری  هاییاستس یدهدر جهت یسع وکارکسب یو مدیریت یحاکمیتحوزه مدون در  یهاروش

 COBIT 5تا بررسی چارچوب  در این پژوهش سعی شده وکار دارد.کسب هاییبا استراتژ اطالعات

شود. در قسمت او  با  ترروشن وکارکسبمیزان اثرگذاری این چارچوب بر بلوغ همسویی استراتژیک 

از فردیندهای  هرکدامخبرگان فعا  در حوزه فناوری اطالعات به بررسی میزان حمایت  ازنظراستفاده 

و فناوری اطالعات پرداخته شد  وکارکسباین چارچوب از زیرمعیارهای مد  بلوغ همسویی استراتژیک 

توسط اعضای که  ییهاپرسشنامهاز  شدهیدورجمع یهادادهمطالعه و در قسمت دوم با استفاده از 

 استان سمنان یامنطقهرق شرکت بو واحد فناوری اطالعات مدیران میانی  ،، مدیران ارشدمدیرهیئته

ابعاد حاکمیتی و مدیریتی این چارچوب بر معیارهای  یرتأثبه بررسی  هادنو تحلیل دماری  تکمیل شد

 .قرار گرفت یموردبررسنیز  یادشدهمد  

، حاکمیت فناوری اطالعاتو  وکارکسب، همسویی استراتژیک COBIT 5چارچوب  کلمات کلیدی:

ی فناورو  وکارکسب، بلوغ همسویی استراتژیک فناوری اطالعات، حاکمیت فناوری اطالعاتشرکتی 

 اطالعات
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 مقدمه -1-1
 یر برخد کهاکنونت تا یریبان مدیبخش پشت کی عنوانبهبه آن  یاز زمان نگرش سنت 1اطالعات یفناور

اطالعات در  یداشته است. امروزه فناور یریند، رشد چشمگکیفا میا کیاستراتژ ینقش هاسازمان

 یهایز استراتژیه خود نکاست، بل 2وکارکسب یهایاستراتژ یبرخ بانیپشت تنهانه هاسازماناز  یاریبس

 عنوانبهخود را  اندتوانستهه کاطالعات  یفناور رانیاز مد یاریبس اکنونهمدهد. یل مکرا ش یدیجد

نوان ع یدر نوآور ییتوانا باال بردنازشان را یر سازمان نشان دهند، نها دیاستراتژ دهندهشکلعامل  کی

متبوع  سازمان یاطالعات یازهایر پوشش دادن نین افراد درگیش ایپ یتا چند آنکهحال؛ [1] نندکیم

 .اندبودهخود 

 شدهمشخصانجام داده،  یشمال یاکیامر یهاتکدر شر 3ینزکعتبر مه فصلنامه مک یبر اساس پژوهش

 هاآناطالعات در سازمان متبوع  یفناور یه استراتژکن باورند یاطالعات بر ا یفناور رانیمد %83است 

ه ک اعتقاددارندز ین %۷۹ده و ین گردیاطالعات تدو یو فناور وکارکسبن دو بخش یب کینزد یارکبا هم

 .[1]سازمان همسو است وکارکسب یازهایبا ن کامالًاطالعات در سازمان  یفناور یهایاستراتژ

 یاور( فنکیاستراتژ یزیربرنامهبلندمدت ) یهابرنامه درک یاستراتژ ییاست همسو ذکرقابلالبته 

 حفظ از را پا توانی( نمیاتیعمل یزیربرنامه) مدتکوتاه هاییزیربرنامه در و شودیم ظاهر اطالعات

 .نهاد فراتر سازمان یازموردن اطالعات و یرساختیز یهاسین سرویتأم و یبانیپشت حالت
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ها قصااد دارند به سااازمان

 این ناحیه برسند.
 بلندمدت  

 یزیربرنامهافق 

استراتژیک 

  فناوری اطالعات

س  شان   هایبرر اکثر  دهدیمن

در این ناحیه قرار  هاسااازمان

 دارند.

 مدتکوتاه 

 تمایز رقابتی 

فناوری اطالعات به ورای 

 وکارکسبنیازهای فوری 

 منظوربهنگاه کرده، 

به  یدهشکل

 وکارکسب هاییاستراتژ

و  یفنّاوربه روند 

رقابت توجه  اندازچشم

 .کندیم

 وکارکسبهمسو با 

فناوری اطالعات برای 

 کدستیابی به اهداف، به کم

 .آیدیممدیران اجرایی 

 فناوری اطالعات

 پشتیبان عنوانبه
تمرکز اصلی فناوری 

اطالعات روی اطالعات 

یکی از  عنوانبهبوده و 

 وکارکسب هاییتاولو

 .شودینممحسوب 

  

 [1] اطالعات یفناور بلوغ مدل -1-01شکل 

 یهادغدغه صدر در ریاخ یهاسال یط در اطالعات یفناور و وکارکسب ییهمسو موضوع کهییازآنجا

 نیب ییهمسو جادیا یهازمیانکم از یکی کهینا به توجه با و داشته قرارها ارشد سازمان رانیمد یذهن

 یسع رساله نیا در روینازا ،[2] هستند یتیمکحا یهازمیانک، موکارکسب و اطالعات یفناور مقوله دو

 حیتشر به ،ییهمسو ینهزم در موجود یهاو چارچوبها مدل یمعرف و فیتعار رکذ از پس تا دهیگرد

 وها چارچوب یو معرف موضوع اتیادب مرور از پس و شود پرداخته 4اطالعات یفناور تیمکحا

ت یدر مورد قابل اییژهو یاطالعات، بررس یت فناوریحاکم سازییادهپجهت  موجود یاستانداردها

ق ین طریرد تا از ایگ صورتاطالعات  یو فناور وکارکسبک یاستراتژ یدر همسوساز COBIT5 چارچوب

 ییکرد همسویبهبود رو یهاراهان و یب ییهمسو ینهزم دراستاندارد  نیا ضعف و قوت نقاطاز  یبرخ

 ن گردد.ییتب COBITک یاستراتژ

                                                 
4 IT Governance 

5 Control Objectives for Information and related Technology 



 

4 

 

 مسئله بیان -1-2

 ایهینگران ینترمهمیکی از  عنوانبهو فناوری اطالعات  وکارکسببیش از دو دهه است که همسویی 

 هاسالدر همه این  .[3] آیدیمبه شمار  هاسازمانو مدیران اجرایی  فناوری اطالعاتفعاالن حوزه 

ه اولی یهاسالتحقیقات در . رویکرد مطالعات و اندبودهمحققان بسیاری در این حوزه مشغول فعالیت 

سعی  و شدیممعطوف  فناوری اطالعاتبا استراتژی  وکارکسببیشتر به ایجاد ارتباط بین استراتژی 

با  و مرورزمانبهاما ؛ اطالعاتی برقرار شود هاییستمس هاییتاولوتا توازنی بین نیاز سازمان و  شدیم

 وکارسبکبین  کبه آن، مفاهیم مشتر وکارهاکسبو وابستگی بیشتر  فناوری اطالعاتپیشرفت در حوزه 

دت مدر پیشرفت بلند فناوری اطالعات تأثیرگذاریگسترش یافت. با توجه به قدرت  فناوری اطالعاتو 

ناوری فو  وکارکسب هاییاستراتژ، نیاز به همسویی در هایاستراتژآن در تبیین  تأثیرگذاریسازمان و 

متقابل  یراتتأث [5[, ]4] نمودار شد. با توجه به مطالعات و تحقیقات در دهه اخیر ازپیشیشب اطالعات

 تایید متخصصان این حوزهبر یکدیگر به  فناوری اطالعات هاییاستراتژو  وکارکسب هاییاستراتژ

فناوری  هاییاستراتژ اندتوانستهکه  ییهاسازماناین است  یدمؤرسیده است و همچنین نتایج تحقیقات 

خود یکپارچه کنند به سودآوری زیادی  وکارکسب هاییاستراتژخود را با موفقیت با  اطالعات

و فناوری  وکارکسبهایشان موفق به ایجاد همسویی بین مدیرانی که در سازمانو  [6] اندیافتهدست

 .[۷] کنند که ایجاد یکپارچگی برای بقا و موفقیت سازمان ضروری استمی یدتأک، اندشدهاطالعات 

آید. به همین دلیل می حساببههر سازمان استراتژیک ها و منابع دارایی ینترمهمامروزه اطالعات جزو 

شود. آنچه سازمانی محسوب می یزیربرنامههم یکی از ارکان م عنوانبهنحوه مدیریت فناوری اطالعات 

طراحی ساختار، تشکیالت، وظایف و  درواقعشود، مدیریت فناوری اطالعات شناخته می عنوانبهامروزه 

بهینه از منابع و  یبرداربهرهدر سازمان برای  هاآنهایی است که اجرای ها، فرآیندها و نظاممسئولیت

ها سازمان %۹1دهد که نشان می 6ITGI. تحقیقات است یضروری اطالعات، های اطالعاتی و فناوردارایی

 هاآنه ک یوکارکسبو فعالیتی بر این باورند که فناوری اطالعات نقش حیاتی در موفقیت  هراندازهدر 
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سعی در کنترل و حاکمیت بیشتر پیرامون فناوری  هاسازمانمدیران ارشد لذا  کند.نماید ایفا میارائه می

ا ر سازمانگردد که فرآیندی تلقی می عنوانبه. حاکمیت فناوری اطالعات دارنداطالعات و عملکرد آن 

کند. می هدایت آن راهبردهایاهداف و  نیزاطالعات و  فناوریدر تحقق استفاده اثربخش و کارآمد 

 طهواسبهو  استارشد  مدیرانو  مدیرهیئتههای مهم اعضای ولیتحاکمیت فناوری اطالعات یکی از مسئ

 دهندآن عملکرد فناوری اطالعات و میزان انطباق آن با الزامات داخلی و خارجی را تحت کنترل قرار می

 ITGIمفاهیم حاکمیت و مدیریت دو حوزه مجزا و مرتبط با یکدیگرند. بنا بر تعریف دقت کرد  باید .[8]

 اروککسباصلی  نفعانیذسازمان است که در حقیقت  مدیرهیئتهحاکمیت در حوزه اختیارات اعضای 

 توانندیمو تیم مدیریتی  یرعاملمد، تعیین استراتژی و انتخاب گذارییاستس یلهوسبههستند که 

ت اس وکارکسبرا ساماندهی کنند اما مدیریت در حیطه اختیارات تیم مدیریتی  وکارکسب یمشخط

 .پردازندیم وکارکسبفرآیندهای ، اجرا و نظارت و کنترل یزیربرنامهکه به مقوالت 

 8ICT تهای مدیریچارچوب معتبرترین از یکی عنوانبه ۷COBITچارچوب حاکمیت فناوری اطالعات 

 یهامدلدلیل انتخاب این چارچوب از میان  است. یجادشدها 1۹۹6در سال  ITGIاست که توسط 

در سطح  فناوری اطالعات حاکمیت فناوری اطالعات، جامعیت و مقبولیت آن در بین مدیران شماریب

این چارچوب فرآیندهایی را برای مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات سازمان در جهت  .استجهان 

 ناوری، توسعه مناسب حاکمیت ففناوری اطالعات ازدر استفاده  آمدهدستبهبه افزایش منافع  ککم

حاکمیت فناوری اطالعات بر عهده مدیران اجرایی اجرای نماید. البته اطالعات و کنترل سازمان فراهم می

، ساختاردهی به سازمان و فرآیندهایی برای اطمینان از حرکت فناوری مدیریتسازمان بوده که شامل 

 هاییتفعالپایش و مدیریت این چارچوب برای  .ستاها و اهداف سازمان اطالعات در راستای استراتژی

را برای تمامی کارکنان سازمان فراهم  فهمقابلزبان  کمدل فرآیندی مرجع و ی کفناوری اطالعات ی

 سازییکپارچه ،دهندگانیسسروچارچوبی را برای برقراری ارتباط میان  COBIT. همچنین کندیم
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 گفتنی است .نمایدیم تهیه اطالعات، فناوری کارایی پایش و یریگاندازه و مدیریتی موفق تجارب

COBIT  یابی برای دست یازموردنفراهم نمودن اطالعات  منظوربهبر این پایه استوار است که سازمان باید

 مدیریت و کنترل منابع ینهزم دراز فرآیندها،  یافتهساخت یامجموعهوکار، با استفاده از به اهداف کسب

توان قلب این چارچوب ماید. لذا مدیریت و کنترل اطالعات را مین گذارییهسرمافناوری اطالعات، 

خود  وکارکسبهای به نیازمندی پاسخگویی راستایدهد در می اطمینانبه سازمان  چراکهدانست، 

 .[8] حرکت کند

 پژوهشپیشینه  -1-3
 ۹نیل کم بوده؛مطرح  1۹۷0ه از سال ک است یمفهوماطالعات  یسازمان و فناور وکارکسب ییهمسو

در  13و بنسون 12رکپار ،1۹86در سال  11لزیم ،1۹81در سال  IBM، شرکت 1۹۷۷ در سال 10سودن و

 ،1۹۹1در سال  1۷و جان 16سونکید ،1۹۹6و  11۹0 یهادر سال 15اترامنکو ون 14هندسون ،1۹88سال 

 .[۹] اندکردهاشارهبه آن  1۹۹5 در سال 21ریو بر 20و لوفتمن 1۹۹3در سال  1۹وهاف 18چان

ز جزو ینون نکها بوده است و اران سازمانیمد مسائل ینترمهمن موضوع همواره از یها ان سالیا یدر ط

ها تالش سازمان ازآنجاکه شود.یاطالعات محسوب م یفناور و وکارکسبران یمد یهادغدغه ینترمهم

ع و یرشد سر و وکارکسب یهایاستراتژ ییایرا با توجه به پو وکارکسباطالعات و  ینند تا فناورکیم
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ما ا؛ شتر شودیب روزروزبهن موضوع یت ایرسد اهمیدهند، به نظر م اطالعات به هم ارتباط یمداوم فناور

 .[۷] برخوردار است اییژهو تیز از اهمی، حفظ آن نییدن به همسویت رسیجدا از اهم

را  خود وکارکسباطالعات و  یفناور یهایاستراتژ آمیزیتموفق صورتبه اندتوانستهه ک ییهاسازمان

در  IBMشرکت ه ک یمثال طبق بررس طوربه .[10] اندداشته یار خوبیبس یسودآور نند،کپارچه کی

اطالعات  یفناور و وکارکسبن یب ییجاد همسویداده است، اان خود انجام یمشتر یبر رو 2008سال 

مغان ها به ارسازمان یر را برایز یایتوانسته است مزا (س گرایسرو یافت معماریره یریکارگبهق یاز طر)

 :[11] آورد

 ۷% هانهیاهش هزک 

 ۷% ییت و پاسخگویش مسئولیافزا 

 6% ندهایت فرایتقو 

 10% ز بازاریتما 

 ۹% وکارکسبمدل  ینوآور 

 4% شدنیجهان 

اطالعات و  یفناور هاآنه در ک ییهاتکز شرین MIT توسط دانشگاه گرفتهانجام یبر اساس بررس

متر از ک %6ز ین هاآن یهانهین بوده، هزیانگیش از میب %35 یفروش یهستند، دارا همسو وکارکسب

دهد ینشان م ییسازمان اروپا 600ش از یب یبر رو شدهانجامن مطالعه یهمچن .[12] ن بازار استیانگیم

 :[13] ان استیشتر نمایر بیموارد ز ب دریاطالعات به ترت یفناور و وکارکسب ییر همسویه تأثک

 یر اقتصادیتأث 

  کیاستراتژتطابق 

 اطالعات و ارتباطات یفناور یمعمار 

 یرقابت یایمزا 
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 میاز تصم یبانیپشت 

 در بازار ینش رقابتکوا 

د یکأ، تاندشدهاطالعات  یفناور و وکارکسبن یب ییجاد همسویشان موفق به ایهاه در سازمانک یرانیمد

ها بخش ن سازمانی. در ا[۷] است یت سازمان ضروریبقا و موفق یبرا یپارچگکیجاد یا هکنند کیم

ر د افزودهارزشجاد یسازمان باعث ا وکارکسبز بر اصول کتمر ر باییعامل تغ عنوانبهاطالعات  یفناور

 22التیجید یبا بهره هوش یآن را به سازمان و سازمان به ارمغان آورده یرا برا اثربخشی و یی، کاراآن شده

اطالعات و  یفناور یهایاستراتژ ییهمسو زمینه در شدهانجام یها. پژوهش[14] رده استکل یتبد

را  یرد سازمانکاطالعات و عمل ی، فناوریرقابت یهاین استراتژی، وجود ارتباط مؤثر و مثبت بوکارکسب

تبلور  «کیتناسب استراتژ»و « یردکعمل یپارچگکی»ه به دو صورت کن ارتباطات یا. [۷] دهندیم نشان

 خواهند گرفت.قرار  موردبررسی یبعد یهاابند، در بخشییم

 پژوهشضرورت  -1-4
در ابعاد ملموس زندگی بشر دانست. فناوری اطالعات  میالدی را دهه ظهور 1۹۹0دهه  توانیم یدرستبه

به  هاسازماندیگر رویکرد یکبه کوچک  یهاشبکهدر این دهه با رشد شبکه جهانی اینترنت و اتصال 

، مزایای استفاده از فناوری اطالعات در دنیای 21مدیریت و گردش اطالعات دگرگون شد. در شروع قرن 

بست و منجر به افزایش  بر روی هر سازمانی از آن راراه مقاومت نسبت به استفاده  وکارکسب

 در این حوزه شد. گذارییهسرما
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 [15] کایآمر در سازمان هیسرما کلبه نسبت اطالعات یفناور حوزه در یگذارهیسرما نسبت -2-1شکل 

آمریکا  یهاسازمانسرمایه در  کلبهدر حوزه فناوری اطالعات نسبت  گذارییهسرمانسبت  2-1شکل 

 رغمیعلدر این حوزه  گذارییهسرماالزم به ذکر است رشد . [15] دهدیمساله نشان  28بازه یک را در 

در این حوزه باعث  گذارییهسرماافزایش  مثبت بوده است.نیز  2008اقتصاد جهانی سال  یهابحران

ا لذ سازمان شده است. هایتیاسسمیزان اثرگذاری تصمیمات مرتبط با فناوری اطالعات در افزایش 

با این حوزه  هاییاستراتژ ییراستاهموجود ساختار حاکمیتی فناوری اطالعات که بتواند ضامن 

 باشد برای بقای سازمان حیاتی است. وکارکسب هاییاستراتژ

 1۹۹6فناوری اطالعات با نگرشی ممیز محور در سال  یوربهرهدر راستای افزایش  COBIT1چارچوب 

در این چارچوب نیز همزمان با پیشرفت فناوری اطالعات  بعدی یهانسخهارائه شد. در  ITIGتوسط 

 ارائه شد 2012که در سال  COBIT5تا نهایتاً در نسخه  شد قرارگرفته مدنظرتغییر رویکردهای الزم 

مدعی  COBIT5 نوظهور . چارچوبشد قرارگرفته مدنظراطالعات فناوری  سازوکاررویکرد حاکمیت در 

ه شکلی بدر سازمان را فناوری اطالعات  هاییاستراتژتا بتواند  قرارگرفتهاست که به نحوی مورد بازبینی 

 باشد. وکارکسبدر راستای منافع  تاتبیین کند 

و فناوری اطالعات میزان این  وکارکسباستراتژیک ما در این رساله قصد داریم با بررسی و مدل بلوغ 

قرار داده  یموردبررسو فناوری اطالعات  وکارکسباستراتژیک بلوغ بر را  COBIT5چارچوب  اثرگذاری

 و فناوری اطالعات را شناسایی نماییم. وکارکسباستراتژیک این چارچوب در بلوغ  مؤثر یهااهرمو 
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 پژوهشنوآوری  -1-5

توسط  2012در سال  Risk ITو  COBIT 4.1 ،Val IT 2.0مدل  3 با نگرشی بر COBIT5 چارچوب

ITGI است. این مدل در ادامه مدل موفق  شدهارائهو  طراحیCOBIT 4.1  که مقبول کارشناسان حوزه

 طوربهفناوری اطالعات طراحی شد که در ادامه  23شرکتیفناوری اطالعات است با رویکرد حاکمیت 

 در همسویی مؤثرا در این رساله قصد داریم با استفاده از بررسی عوامل م مفصل به آن خواهیم پرداخت.

، COBIT5چارچوب  ولوفتمن  SAMMمدل  اساسو فناوری اطالعات بر  وکارکسباستراتژیک بلوغ 

و فناوری اطالعات  وکارکسباستراتژیک در سازمان با همسویی بلوغ  COBIT5چارچوب رابطه استقرار 

 یپارامترها کرده و بررسیآمار استنباطی و بررسی روابط همبستگی و رگرسیون خطی با استفاده از را 

 کنیم.شناسایی  رابطهچارچوب را در این این  مؤثر

 پژوهشفرضیات  -1-6

با مدل بلوغ همسویی  COBIT5رویکرد چارچوب  بین کهفرضیه اصلی این پژوهش بر آن است 

 COBIT 5چارچوب وجود دارد. در این راستا  معناداریو فناوری اطالعات رابطه  وکارکسباستراتژیک 

معیار  ششبر هر یک از  هرکدام یرتأثقرار داده و  موردبررسیرا از دو بعد حاکمیتی و مدیریتی 

 .خواهیم دادقرار  موردبررسیو فناوری اطالعات را  وکارکسبمدل همسویی استراتژیک  موردسنجش

 فرضیه فرعی به شرح ذیل وجود دارد. 12در این پژوهش 

 رابطه معناداری وجود دارد. و معیار ارتباطات حاکمیت فناوری اطالعاتبین بعد  -1

رابطه مثبت و  ارزش/شایستگی یریگاندازهمعیار  بین بعد حاکمیت فناوری اطالعات و -2

 معناداری وجود دارد.

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. حاکمیت معیار بین بعد حاکمیت فناوری اطالعات و -3

                                                 
23 Corporate Governance 
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 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. معیار مشارکت بین بعد حاکمیت فناوری اطالعات و -4

 رابطه معناداری وجود دارد. معیار معماری بین بعد حاکمیت فناوری اطالعات و -5

 ری وجود دارد.رابطه مثبت و معنادا هامهارتمعیار  بین بعد حاکمیت فناوری اطالعات و -6

 رابطه معناداری وجود دارد.معیار ارتباطات  بین بعد مدیریت فناوری اطالعات و -۷

رابطه مثبت و  ارزش/شایستگی یریگاندازهمعیار  بین بعد مدیریت فناوری اطالعات و -8

 معناداری وجود دارد.

 دارد.رابطه مثبت و معناداری وجود  معیار حاکمیت بین بعد مدیریت فناوری اطالعات و -۹

رابطه مثبت و معناداری وجود  معیار مشارکت بین بعد مدیریت فناوری اطالعات و -10

 دارد.

 رابطه معناداری وجود دارد. معیار معماری بین بعد مدیریت فناوری اطالعات و -11

 رابطه معناداری وجود دارد. هامهارتمعیار  بین بعد مدیریت فناوری اطالعات و -12

رابطه مثبت و معناداری وجود معیار ارتباطات  فناوری اطالعات و تأثیرگذاریبین بعد  -13

 دارد.

مثبت  رابطه ارزش/شایستگی یریگاندازهمعیار  فناوری اطالعات و تأثیرگذاریبین بعد  -14

 و معناداری وجود دارد.

رابطه مثبت و معناداری وجود  معیار حاکمیت فناوری اطالعات و تأثیرگذاریبین بعد  -15

 دارد.

رابطه مثبت و معناداری وجود  معیار مشارکت فناوری اطالعات و تأثیرگذاریبین بعد  -16

 دارد.

 رابطه معناداری وجود ندارد. معیار معماری فناوری اطالعات و تأثیرگذاریبین بعد  -1۷

رابطه مثبت و معناداری وجود  هامهارتمعیار  فناوری اطالعات و تأثیرگذاریبین بعد  -18

 دارد.
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 پژوهشمدل مفهومی  -1-7

ز . بر اساس پژوهش بارتنشودیمبه شرح ذیل تعریف برای درک بهتر فرضیات این پژوهش مدل مفهومی 

و فناوری اطالعات  وکارکسبو همسویی استراتژیک  COBIT 5روابط بین اجزای مدل  [16]و همکاران 

 دوطرفه است. یارابطه
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 یبندجمع -1-8

ارائه شرحی درباره کلیات مسئله پیشینه پژوهش به  از یاخالصهمسئله و  یانب بادر این فصل 

پرداخته و با ارائه مدل مفهومی پژوهش جزئیات هدف پژوهش را مشخص نمودیم. فصول  موردپژوهش

 یشناسروشبه بررسی ادبیات پژوهش، در این فصل  شدهمطرحآینده این پژوهش با اتکا به کلیات 

 خواهد پرداخت. گیرییجهنتو  هاداده وتحلیلیهتجزپژوهش و 
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 مقدمه -2-1

جدیدی در دنیای فناوری اطالعات و فناوری اطالعات موضوعات  وکارکسببحث همسویی استراتژیک 

 هاسازمانو  وکارکسبظهور فناوری اطالعات در  نیست. این بحث همواره از زمان وکارکسبو 

توسط هندرسون  1۹۹3. ارائه مدل همسویی استراتژیک در سال است موردتوجهو همچنان  گرفتهشکل

برداشته شد و همچنان با مطالعات دانشمندانی  است که در این راه ییهاقدمو ونکاترامن از اولین 

 است. توسعهدرحالو ... همچنان  برمپتفن، دهائس و گرمبرگنفنلوفتمن، چان، همچون 

ه جدید آن یعنی حاکمیت شرکتی فناوری اطالعات از مفاهیمی مفهوم حاکمیت فناوری اطالعات و توسع

اتی مطالع پژوهشقرار گرفت. پیشینه  موردتوجه وکارکسب است که همزمان با ظهور فناوری اطالعات در

مطالعات مربوط به چگونگی  . حوزه اولشودیمکه حول این مفهوم در جریان است به سه حوزه تقسیم 

. حوزه [1۷] توجه دارد وکارکسبتغییر در سازوکار و کارکرد فناوری اطالعات و خروجی آن در محیط 

 اروککسبکارکردی همچون  هاییطمحهمسویی بین فناوری اطالعات و  تأثیرگذاریدوم به طبیعت و 

 [20[, ]1۹]استراتژی و مزیت رقابتی باره با الهام از تحقیقات پورتر درو حوزه سوم  [18[, ]3] پردازدیم

 .[21] پردازدیمسازمان  یوربهرهدر فناوری اطالعات و  گذارییهسرمابه ارتباط استراتژی سازمان، 

عات ، مطالاستاین پژوهش نیز  موردمطالعهدانشمندان بسیاری در حوزه دوم که  تاکنونسال پیش  20از 

فعال  تاکنون 2000فعال از سال  صورتبه. از برجسته کسانی که در این حوزه انددادهبسیاری انجام 

ر د. در تحقیقات مربوط به این حوزه ، چان و دیگران اشاره نمودگرمبرگنفندهائس، به  توانیم اندبوده

 وکارکسباستراتژیک  حاکمیت فناوری اطالعات و همسوییمقاالت متعددی به بررسی رابطه 

 .[25]، [24]، [23]، [23]، [22]است  شدهپرداخته
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 یهاچارچوبارائه شد. این چارچوب با تلفیق  24ISACAتوسط  2012در سال  COBIT 5چارچوب 

COBIT 4.1 ،ValIT  وRiskIT توسعه مفهوم جدیدی به نام حاکمیت شرکتی فناوری اطالعات  باهدف

 بردارد. وکارکسبفناوری اطالعات در  سازیپیادهکردن  مندامنظو  سازییکپارچهدر  مؤثرگامی 

تا ارتباط میان حاکمیت فناوری  پردازیمیمادبیات پژوهش و رویکردهای مرتبط  مروربهدر این فصل 

و فناوری اطالعات  وکارکسببا بلوغ همسویی استراتژیک  COBIT 5آن چارچوب  تبعبهاطالعات و 

 شود. ترروشن

 اطالعات یفناور و وکارکسب ییهمسو -2-2

 تیریمد دانش حوزه در موضوعات ینترمطرح از یکی اطالعات یفناور و وکارکسب ییهمسو امروزه

 رأس در ریاخ یهاسال یط موضوع نیا شد، اشاره زین تریشپ هک طورهمان و اطالعات است یفناور

 .[26] است بوده حوزه نیا در مطرح موضوعات

است.  شدهارائه آن یبرا یگوناگون یهاواژه ده،یگرد آغاز ییمسوه ینهزم در قاتیتحق هک یزمان از

 هک هستند یاصطالحات 30یوستگیپهمبه و 2۹امتزاج ،28یهماهنگ ،2۷یارتباط ، پل26یپارچگکی ،25تناسب

 هدف شود، شنهادیپ موضوع نیا یبرا ینام ، هرگونهدرهرحال .[2۷] اندشدهداده نسبت موضوع نیا به

 نیا در .هاستسازمان در وکارکسب اهداف و یاستراتژ تحقق یبرا اطالعات یفناور یریکارگبه یینها

 رینظ یمباحث به آن، انواع یبررس و ییهمسو ینهزم در موجود میمفاه و فیتعار رکذ از پس بخش

 .است شدهپرداختهها سازمان در آن بلوغ سطح یابیارز یچگونگ و ییهمسو مختلف یهادگاهید

                                                 
24  Information Systems Audit and Control Association 

25 fit 

26 integration 

27 bridge 

28 harmony 

29 fusion 

30 linkage 
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 ییمفهوم همسو -2-2-1

ف یتا به امروز، تعار .[28] وجود دارد یمختلف یردهاکیفهم آن رو یست و برایده ایچیمفهوم پ ییهمسو

ه از ک آمدهعملبهن حوزه یاطالعات توسط محققان ا یو فناور وکارکسب ییاز همسو یفمختل

 رد:کر اشاره یتوان به موارد زیم هاآنن یمشهورتر

 اف و ها، اهدیهنگام و در توازن با استراتژه سته و بیشا اییوهشاطالعات به  یفناور یریکارگبه

 [3] سازمان وکارکسب یازهاین

 [30] ،[2۹] وکارکسب یهایازمندیاطالعات با ن یفناور یشنهادیپ یهاسیل انطباق سروکمش 

 یهاار توسط برنامهکوسبک یهایندها و استراتژیبه فرا یدهشکلو  یدرجه توانمندساز 

 [31] ن امریبه ا یابیدست ندیاطالعات و فرا یرساخت فناوریو ز یکاربرد

  [2] وکارکسببا اهداف  یستم اطالعاتیس هاییتقابلردن کهمسو 

 ت و رقاب اندازچشمو  یفناور یار، در نظر گرفتن روندهاکوسبک یفور یازهایفراتر از ن ینگرش

 [1] اطالعات یتوسط فناورار کوسبک یاستراتژ یدهشکلفعال در  ینقش یفاین ایهمچن

 یهاتیردن فعالکبر همسو  یاطالعات با سع یفناور یهاسیسرو ارائه یبرا یردکیرو 

 وکارکسب یازهایس با نین سرویا کنندهفراهم

 ز کاطالعات با تمر یو فناور وکارکسبن یب یارتباط یهازمیانکبهبود م یند مداوم برایفرا کی

 [32] وکارکسبش ارزش یافزا یاطالعات سازمان در راستا یفناور یبر اثربخش

 اطالعات سازمان یفناور یازهاین و وکارکسبان اهداف یمطابقت م 

 یرفناو سویهیکثر موارد تطابق کدر ا ییشود، در مبحث همسویف فوق مشاهده میه در تعارک طورهمان

اطالعات و  یفناور ین تطابق در هر دو سویموارد معدود ا یبوده، در برخ مدنظر وکارسبک اطالعات با

ف یعرت کین استاندارد یمؤسسات تدو ینون از سوکتا ازآنجاکه است. قرارگرفته موردتوجه وکارکسب

 ینهمز در مختلف فیتعار ی، بررساست نشده ارائهاطالعات  یفناور و وکارکسب ییباب همسو در یرسم
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 کی عنوانبه تواندیباب م نیا در یرسم فیتعر کی ارائه و اطالعات یفناور و وکارکسب ییهمسو

ه یور و در نظر گرفتن ارتباط دوسوکف مذیبا توجه به تعار ی. ولباشد مطرح ندهیآ در یپژوهش موضوع

 نمود:ف ین تعرین دو موضوع را چنیا نیب ییتوان همسویاطالعات م یفناور و وکارکسبن یب

 ،وکارکسب یازهایبه ن ییپاسخگو یاطالعات در سازمان در راستا یفناور یریکارگبهت و یریمد

 [33] دیجد یرقابت یایسب مزاکاهداف و  یتوانمندساز

 :اندبوده مدنظرف ین تعریر در ایات زکن

 یاتیو عمل یکیتک، تاکیسطوح استراتژ یزیربرنامهاطالعات شامل  یت فناوریریمد 

 یرساخت و سازمان فناوریز یو طراح ین معماریاطالعات شامل تدو یفناور یریکارگبه 

 اطالعات

 ازهایبه ن ییپاسخگو صورتبهاطالعات  یبر فناور وکارکسبر یأثت 

 دیجد یرقابت یایسب مزاک منظوربه وکارکسب توانمند سازعامل  عنوانبهاطالعات  یر فناوریتأث 

هاست. سازمان یکارآمدبهبود  یبرا یاصل اساس کین دو حوزه، ین ایب ییهمسواست که  ذکریانشا

 ییه همسوکازمند آن است یاطالعات ن یفناور ینهزم در ارزش زااقدامات مؤثر و  یاجرا یهر سازمان برا

 دیجاد نمایخود ا یکارآمدبا اهداف  اطالعات یفناور ندها و اقداماتیها، فراین اهداف، استراتژیب یمؤثر

[33]. 

 اطالعات یفناور و وکارکسب ییابعاد همسو -2-2-2

آن  یاجرا یبرا یگوناگون یهاروش که است یچیدهپ یمفهوماطالعات  یفناور و وکارکسب ییهمسو

 یمانساز یهایاستراتژ ین موضوع ابتدا به همسوسازیدر رابطه با ا یخیتار ازنظر است. شدهدادهتوسعه 

م ی، مفاهیو پس از گذشت زمان شدهپرداخته کیاستراتژ ییا همسویاطالعات  یفناور یهایبا استراتژ

. در حال حاضر در [2۷] اندیدهگرد ن موضوع واردیز به حوزه عمل این یو فرهنگ یساختار ییهمسو



 

20 

 

 کیژاسترات و ی، فرهنگیساختار بعداز سه  عمدتاًاطالعات  یفناور و وکارکسب ییها، همسوثر پژوهشکا

در  یین درجه همسوییدر تع را یمهمن ابعاد نقش یاز ا هرکدام که [28] ردیگیقرار م یموردبررس

 خواهند نمود. فایسازمان ا

 31یساختار ییهمسو -2-2-2-1

تواند یم اطالعات یه فناورکبوده  یسازمان یو طراح ین فناوریسازمان ماحصل تعامل ب کیساختار 

د بتوانند یبا تنهانه رانی، مدروینازاسازمان داشته باشد.  یندهایو فرا یبر ساختار سازمان یاثرات گوناگون

د یکه بابل ،جاد کنندیا گریدکی یبر رو وکارکسباطالعات و  یرفناو یاهش اثرات منفک یبرا ییکارهاراه

 .[28] ابندیاطالعات در سازمان در یفناور سازییادهپ از یساختار سازمان یبانیپشت یبرا یسازوکار

 ر اشاره نمود:یموارد زتوان به یاطالعات بر ساختار سازمان م یرات فناوریاز تأث یبرخ عنوانبه

 مانند تغییتغ( تکر ساختار فروش شرییر ساختار IBM یکیترونکبه حالت ال یاز حالت سنت) 

[14] 

 نظ یتیریمد یندهایها و فرانقشر ییتغ(جاد نقشیر ای CIO کدر شر)[2۷] ت مپنا 

 یکیترونکن الیره تأمیت زنجیریستم مدیسازمان )مانند س یارهاک ید برایجد یهاروش توسعه 

 DELL) [14] تکدر شر

 یهاتمسیا سی یکیترونکدولت ال یهاستمیر سی)نظ یکیترونکپارچه الکی یهاسازمان جادیا 

 [14] (یآموزش مجاز

 در  وکارکسب یندهایت فرایریستم مدیس یریکارگبهر یو داده )نظ ندهایفرا سازییکپارچه

 [2۷] رانسل(یت اکشر

                                                 
Structural Alignment 31 
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 افت یرد یجابهبرخط  یهااز داشبوردها و گزارش ت )مانند استفادهیریمد یاهش وابستگک

 [2۷] ت مپنا(کنان در شرکارکم از یمستق یهاگزارش

 برق  تکدر شر مورداستفاده یمترتله یهاستمیر سیرات )نظییتغ نترلک یهاستمیسجاد یا

 [2۷] تهران( یامنطقه

اد جیاطالعات و ا یفناور یهایج نوآوریترو یچگونگ در یدیلکعامل  کیز ین یسازمانساختار البته 

د بتواند یسازمان با روینازا .[28] ن حوزه استیدر ا گذارییهسرمابازگرداندن  یتطابق در سازمان برا

 ند.کجاد ی، اموردنظررات ییت تغیریو مد ینترل در نوآورکن زایخود با م ینوآور یازهاین نیب یتوازن

ان مشاغل یندها و مجریف، فرایر سه عامل وظایدر سازمان تحت تأث یساختار ییهمسو به یابیدست

وازن برقرار ت یندیو فرا اییفهوظ یهاتیان مسئولید میبا یین نوع همسویل به این یبرارد. یگیصورت م

 یچارچوب 1-2شکل . در نان حاصل گرددینان اطمکارک موردنظرد از دانش و مهارت ین بایهمچن .شود

 کیاست، هر شدهدادهنشان  لکن شیدر ا کهچنان. ده استیارائه گرد یین همسوینشان دادن ا یرا برا

جرا ا ند بهیفرا ینان سازمان انجام شوند، تحت قالب تعدادکارکد توسط یه باک وکارکسبف یاز وظا

 بقبر طف سازمان انجام شوند. یاز وظا یند تعدادیفرا کین است در طول انجام کمم کهیناا ی آیندیدرم

 اطالعات یفناور یواحد متول یساختار سازمان ،اطالعات یفناور و وکارکسب یساختار ییهمسومفهوم 

تواند با ین واحد مین این ساختار باشد. همچنیاز ا یاسکتطابق داشته و انع سازمان یلکد با ساختار یبا

 یف و اجرایدر انجام وظا یالتیرات و تسهییتغ سازمان، یبرا یفناور یهارساختیفراهم نمودن ز

 یر ارشد اطالعاتیمد است، شدهمشخصز ین 1-2ه در شکل ک طورهمان روینازاد آورد. یندها پدیفرا

 یر روش اجراییدر تغ سویکاطالعات در سازمان، از  یفناور ینده واحد متولینما عنوانبهسازمان 

سازمان بر عهده  یهاتیاهداف و مأمور یرا در راستا یفیگر انجام وظاید یو از سو داشتهندها نقش یفرا

 رد.یگیم



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [53] ساختاری ییچارچوب همسو - 1-2شکل 

 

 و یرساختیز ماتیتصم یرو بر مجدد زکتمر یسوبه شتریب توازن، نیا جادیا در یعموم شیامروزه گرا

 [1۹] است. معطوف یاربردک یهابرنامه وها پروژه یتیریمد ماتیتصم یرو بر زکتمر عدم

 یفرهنگ ییهمسو -2-2-2-2

 ،هاشیگرا ،یروانشناس حیتشر به ت مطرح بوده کهیریمد و یسازمان علوم در یمبحث یسازمانفرهنگ

 هاارزش از یامجموعه یسازمانفرهنگ یقتقح در .[32] پردازدیم سازمان درها و ارزش باورها تجارب،

گر و با یدکیشان با یتعامل ا یه چگونگکسازمان است  یهاگروهو  افراد انیم کمشتر یهنجارها و

سوق به  دهندهنشان ییم همسویمفاه ر تحولیس .[34] دینماینترل مکسازمان را  یرونینفعان بیذ

 یفناور یه تنها زمانکن فرض استوار است یور بر اکته مذکن .[2۷] هاستباال در مدل یتعامل انسان

 یررات حاصل از فناوییو ساختار سازمان داشته باشد که تغ هایق بر استراتژیعم یتواند اثریاطالعات م

 .رفته شودیتوسط فرهنگ سازمان پذ اطالعات
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که  ابدیتواند در سازمان رشد یم ید فرهنگیاطالعات در سازمان سه د یفناور سازییادهپر یدر مس

 :[28] از اندعبارت

 یارهاکردن کتوانمند  یاطالعات برا یه فناورکست ا یمربوط به زمان :یارسازکد خودید 

وند، شیهم با مداخله انسان انجام م یکن و اندیتوسط ماش اکثراً هکه اسناد( ین )مثل تهیروت

 رد.یقرار گ مورداستفاده

 قبالًه ک یجاد اطالعاتیا یاطالعات برا یه فناورکست ا یمربوط به زمان: یرساناطالعد ید 

قرار  دهمورداستفاست، ین یابیدستقابل یآسانبها یه نشده است یته هاتیدرباره سازمان و فعال

با مداخالت  ینیگزی، نه جاهاستگیرییمتصم ل درین اطالعات تسهیه ایف از تهرد. هدیگ

 .یانسان

 یهاتیقابل سازییکپارچه منظوربهاطالعات  یه از فناورکست ا یمربوط به زمان :ید دگرگونید 

 ار استفاده شود.کدر  اییشهررات ییتغ تا حصول یو فن یانسان

ان ران و کارکنیابد و مدیاطالعات در سازمان توسعه ن یدر مورد فناور یحیصح یسازفرهنگکه  یتا زمان

ار کوسبک یینند، همسویار خود نبکوسبکدر جهت ک یاستراتژ یراهبرداطالعات را  یسازمان، فناور

 یتواند موانعیاطالعات در سازمان م یمناسب فناور یسازفرهنگ . عدمیابدیمتحقق  اطالعات یبا فناور

 یفناور در زمینه یسازمانفرهنگجاد یا د.یجاد نمایاطالعات ا یفناور یریکارگبهتوسعه و  یبرا یجد

 یان، انسیفن یهادر جنبه یق بلوغ نگرشیاز طر یکامل فرهنگ ییبوده و همسو یجیتدر یاطالعات امر

 یبرا «(یقو کیت استراتژیتوانمند )ن یرهبر» نندهکجادین تحول ایاست. ا یابیدستقابل یتیریو مد

 .[2۷] اطالعات است یتوسط فناور وکارکسبتحول در 

د یران بایار، مدکن یا یرد. برایت قرار گیریر اقدامات مدیتحت تأث یماًمستقتواند یخوشبختانه فرهنگ م

و  یرسم یهاهکاهش و شبکرا  زاتنشالزم بوده، اقدامات  یانسجام و استوار یدر ارتباطاتشان دارا

 .[28] درون سازمان را توسعه دهند یررسمیغ
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 کیاستراتژ ییهمسو -2-2-2-3

رشد، ارتباطات ت ایرید مدیشد یبانیازمند پشتیاست و نیو پو یجیند تدریفرا کی ییبه همسو یابیدست

 و یمتقابل دو حوزه فن کدر یمناسب، اعتماد و ارتباط مؤثر برا دهییتاولو، یقو یخوب، رهبر یارک

 هکن است یشود ایده میران پرسیمد یثر موارد از سوکه در اک یپرسش .[3] استگر یدکیاز  وکارکسب

 یعیطب یران امرین پرسش توسط مدیود؟ طرح ان نمییامل را تعک ییتوان صحت همسویچگونه م

 ییمسوه یه براک یه اقداماتیداشته و توج یفیکه جنبه کروبرو هستند  یمیشان با مفاهیا چراکهاست؛ 

 یااست بر یابزار ییاند. سنجش بلوغ همسوینمایم یرممکنغ یباًتقر یمک یارهایق معیالزم است، از طر

 ینگه در آن است و چگوک یتین بلوغ، سازمان را نسبت به وضعیزان ایها. دانستن متین فعالیا یابیارز

 سازد.یت، آگاه مین وضعیبهبود ا ییو توانا

در  ی؛ اما هنوز معضل اصلشدهینتدو ییزان همسویم یریگاندازه یبرا یگوناگون یهانون روشکتا

رد ک اثبات یمک صورتبهتوان یه چگونه مکن سؤال یزان آن است. پاسخ به ایم یریگاندازه، ییهمسو

، در اندبوده مؤثر وکارکسب یهایاطالعات تا چه حد در تحقق استراتژ یفناور ییاجرا یهاه برنامهک

و  ییرشد همسو کدر یرد مناسب براکعمل یهان امر نبود شاخصیا یل اصلیاست. دل ماندهیباقابهام 

زان یم رییگاندازه یروش مناسب برا کی یریکارگبهه کاست  پرواضح. [2۷] استآن  یت چندوجهیماه

 1۹۹3در سال  32در سازمان خواهد داشت. نوردن ییجاد همسویت ایدر موفق ینقش مؤثر ییهمسو

 یهاکینکن منظور از تیبد .[35] دینما ارائه کیاستراتژ ییهمسو یبرا یکمه فنون کرد کوشش ک

دارند و  یاربردک کت یها حالتن مدلیاستفاده نمود. ا یا جهت همسوسازیپو یسازمدلو  یاضیر

رند؛ یار گقر مورداستفاده وکارکسباطالعات و ارتباط آن با  یفناور گذارییاستسم یتنظ یتوانند برایم

 .[2۷] اطالعات باشند یو فناور وکارکسبامل ک ییسوبر هم یلیتوانند دلینم یطورکلبهاما 

                                                 
32 Norden 
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وسط ت وکارکسباطالعات و  ین فناوریب ییزان بلوغ همسویسنجش م یبرا یمختلف یهاتا به امروز مدل

 ییه سطح بلوغ همسوک 33وغ لوفتمناست که مدل بل ین در حالی. ا[2۹[, ]3] است یشنهادشدهپمحققان 

 اییژهوت یت و محبوبیدهد، از معروفیقرار م یابیرا مورد ارز وکارکسباطالعات و  یفناور کیاستراتژ

 یعموم تینتوانستند مقبول ییهمسو یریگاندازه یبرا یمک یهان برخوردار است. مدلیرینسبت به سا

 ییهمسو یابیرزا یبرا یگوناگون یهاروش ین پژوهشگران به جستجویبنابرا؛ [2۷] باشند داشته

 گردد.یان میک لوفتمن بیاستراتژ ییح مدل سنجش بلوغ همسویپرداختند. در ادامه به تشر

 کیاستراتژ ییمدل همسو -2-2-3

ری فناو یهارساختیو ز یار، فناورکوسبکموفق  سازییادهپ یبرا یچارچوب یکاستراتژ ییمدل همسو

 یژار، استراتکوسبک یاستراتژ ییراستاهم یهپابر ار سازمان کوسبکت یموفق درواقعاست.  اطالعات

است.  فناوری اطالعات یندهایرساخت و فرایسازمان و ز یندهایرساخت و فرای، زفناوری اطالعات

سازمان دارد؛ لذا  یهایاستراتژ یریگشکلف و یدر تعر ینقش بحران فناوری اطالعات چنانچه کارکرد

 مستمر است رییند تغیفرا کیوندد، بلکه یپیبه وقوع نم یزمانمقطع  کیدر  تنهانهک یاستراتژ ییهمسو

 یدر هماهنگ وکارکسب یهاتیه اهداف و فعالکوندد یپیبه وقوع م یزمان کیاستراتژ ییهمسو. [36]

اطالعات  یاستفاده از فناور ینمؤثرتررند. یند، قرار گکیم یبانیرا پشت هاآنه ک یاطالعات یامل با فناورک

. در بعد [28] پارچه گرددکیت کشر کیر استراتژکتف یهابا همه جنبه ین فناوریه اکدهد یرخ م یزمان

ازمان س کیاستراتژ یقوا یاطالعات در راستا یت منابع فناوریتوان درجه هدایرا م یی، همسوکیاستراتژ

و  دهاینفرااز  یمناسب کدر یستیبا کیاستراتژ یهمسوساز یبرا کهینا. آنچه واضح است [28] دانست

به بعد  رسالهن یدر ا یه تمرکز اصلکاست  ذکرقابلجود داشته باشد. و وکارکسب یهایاستراتژ

و  یدر ادامه معرف یین نوع از همسویجاد ایا یهازمیانکها و ممدل روینازابوده و  ییهمسو کیاستراتژ

 رند.یگیقرار م یموردبررس

                                                 
33 Luftman 
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دهد یش میاست را نما شدهارائه اترامنکون و هندرسون توسط هک 34کیاستراتژ ییهمسو مدل 2-2 شکل

 «35کیاستراتژ تناسب» یعمود است. نگرش دهیگرد گذارییهپا یعمودو  یافق نگرش دو اساس بر که

 .[18] دارد نام «36یردکعمل یپارچگکی» یافق و نگرش

 

 
 [18] کیاستراتژ ییمدل همسو - 2-2شکل 

 ییسورگذار بر همیتأث یو خارج یداخل یهان دامنهییاز به تعین کنندهیانب کیاسب استراتژنگرش تن

مرتبط  یهاا سازمانیسازمان شامل بازار  کیرامون یط پی، محیاست. منظور از دامنه خارج کیاستراتژ

 و وکارکسبات یان عملیها و ارتباطات می، وابستگیبوده و منظور از دامنه داخل وکارکسبدر حوزه 

                                                 
34 Strategil Alignment Model 

35 Strategic Fit 

36 Functional Integration 
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مودن پارچه نکیاز به ین کنندهیانبز ین یردکعمل یپارچگکیاطالعات در سازمان است. نگرش  یفناور

 .[18] است ییند همسویاطالعات در فرا یفناور یهایو استراتژ یسازمان یهایاستراتژ

زمان سا یو خارج یداخل یهاد در ارتباط با دامنهیبا یهر استراتژ ،کیاستراتژشاخصه تناسب  بر طبق

 از: اندعبارت یدامنه خارج ین گردد. اجزایی، تعیرگذارندتأث کیاستراتژ ییکه بر همسو

 از یبانیت پشتیکه قابل یاطالعات یهاین محدوده بر فناوریا اطالعات: یمحدوده فناور 

 ، تمرکز دارد.دارند را ینینو یاستراتژ یدهشکلا یار کوسبک یفعل یاستراتژ

  محصول  -ازها و الزامات بازاریمختلف که بر ن یارکوسبک یهانهیبا گز ار:کوسبکمحدوده

 سروکار دارد.

 اطالعات در سازمان تمرکز دارد  یفناور یهایبر آن دسته از استراتژ: یستمیس یهاتیقابل

از  یا بعضی کیاز  یوه مناسبیا به شیجاد کرده یا ینیار نوکوسبک یتوانند استراتژیکه م

 ند.ینما یبانیار پشتکوسبک یهایاستراتژ

 وانند تیار تمرکز دارد که مکوسبک یهایبر آن دسته از استراتژ :یزکنندهمتما یهاتیقابل

 ند.یجاد نمایسازمان ا یبرا یت رقابتیمز

 اطالعات  یفناور ید راهکارهایا خریجاد یبر ا یمبتن یهابر انتخاب ار:کوسبکت یحاکم

 تمرکز دارد.ک یاستراتژ ییهمسو ازجمله

 ازجمله هایییسممکان یریکارگبهن محدوده بر انتخاب و یااطالعات:  یت فناوریحاکم 

مرکز سازمان ت یازموردن فناوری اطالعات یهاتیاز قابل یریگبهره منظوربهک یاستراتژ ییهمسو

 دارد.
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اطالعات  یفناور یهارساختیندها و زیو فرا یسازمان یهارساختیندها و زیکه شامل فرا یدامنه داخل

 ییهمسو یاطالعات را در راستا یرساخت فناوریت زیری، توسعه و مدیریگشکل یاست، چگونگ

 .[36] کندیان میبک یاستراتژ

 دهدر محدو اتخاذشدهمات یتصم تأثیرگذاریزان یم کنندهیانب یعملکرد یکپارچگیگر، ید یاز سو

نشان  2-2که در شکل  طورهمانار سازمان و بالعکس است. کوسبکبر محدوده  فناوری اطالعات

 تاسک یاستراتژ ییچپ و راست مدل همسو ین محدودهایرابط ب یعملکرد یکپارچگیاست،  شدهداده

[36]. 

دوده ن محیب یکپارچگیدو نوع ک یاستراتژ یی، مدل همسویعملکرد یکپارچگیفهم بهتر  منظوربه

 یکپارچگی. دینمایف می، تعریاتیعمل یکپارچگیو ک یاستراتژ یکپارچگیاطالعات،  یار و فناورکوسبک

ار کوبسک یاطالعات و استراتژ یفناور یاستراتژ ییتمرکز داشته و همسو یبر محدوده خارجک یاستراتژ

ها رساختیز ییتمرکز داشته و همسو ی، بر دامنه داخلیاتیعمل یکپارچگی کهیدرحالد. ینماین مییرا تع

 یکپارچگی درواقعد. ینمایف میار را تعرکوسبک یندهایها و فرارساختیار با زکوسبک یندهایو فرا

 تیابلاطالعات و ق یاز فناور یالزامات و انتظارات سازمانن یو تناسب ب ییهمسو کنندهینتضم یعملکرد

 .[36] سازمان است یهایازمندیبه ن ییگوپاسخدر  فناوری اطالعات

ر ییگر در ارتباط بوده و تغیدکیبا ک یاستراتژ ییدر شکل مدل همسو شدهدادهجنبه نشان  12 یتمام

ها ن جنبهیاز ا کیر خواهد گذاشت. با توجه به انتخاب هر یز تأثیها نر جنبهیسا یرو هاآناز  کیدر هر

 کیتراتژاس ییدر همسو یمختلف یهادگاهیتوان به دیها مر جنبهیر آن بر سایل تأثیمبنا و تحل عنوانبه

 رندیذبپ کیاستراتژ ییهمسو یدگاه متفاوت را برایتوانند چهار دیها من اساس سازمانی. بر ایافتدست

[18]. 
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 37کیاستراتژ ییهمسو یهادگاهید -2-2-3-1

 یرفمع اختصاربهار سازمان کوسبکاطالعات و  یفناورک یاستراتژ ییمختلف همسو یهادگاهیدر ادامه، د

را در  38شرانیسازمان نقش پ وکارکسب یهایستراتژدگاه اول، ایاست در دو د یخواهند شد. گفتن

 39توانمند سازعوامل  عنوانبهاطالعات  یفناور یهایگر استراتژیدگاه دیفا کرده و در دو دیا ییهمسو

 .[18] رندیگیقرار م مورداستفاده ییدر همسو

 40یاستراتژ یدگاه اجراید -2-2-3-2

، شدهدادهنشان  3-2ه در شکل ک طورهماناست. « یاستراتژ یاجرا»دگاه ید ییدگاه همسوین دیاول

توانند در هر دو یم وکارکسب یهایه استراتژکه دارد یکشه تین اندیبر ا« یاستراتژ یاجرا»دگاه ید

ن یا نند. درکعمل  کمحر عنوانبهاطالعات  یفناور یهارساختیز یو طراح یسازمان ینه طراحیزم

با  زیاطالعات ن یسازمان را بر عهده دارد و فناور ین استراتژیفه تدویظو وکارکسبت یرینگرش، مد

 یرفناو ین نگرشیپردازد. در چنیها مین استراتژیا سازییادهپبه  یازموردن یفن یهارساختیجاد زیا

 .[18] دینمایفا مینه را ایز هزکمر کیاطالعات نقش 

سناد، ها، ااست، برنامه یارگان بزرگ دولت کی ین اجتماعیوزارت رفاه و تأم کهینامثال، با توجه به  یبرا

 ن،یقوان

 ها و اهدافیاز استراتژ یبخش عنوانبه یباالدست یهار سازمانیدولت و سا یهاهیها و ابالغدستورالعمل

زمان ن ساین پارامتر، فرض قرار گرفتن این ایشوند. همچنین وزارتخانه قلمداد میا یاالجراالزم یسازمان

 نیاطالعات در ا ین فناوریبنابرا؛ دینمایم اساسیب، لغو و وکارکسبدر بازار  یرقابت مجموعهرا در 

د هرا بر عهده خوا وکارکسباز  یبانیپشت یفهوظست و یمطرح ن یت رقابتیمز کی عنوانبهسازمان 

                                                 
3۷ Alignment Perspectives 

38 Driver 

39 Enabler 

40 Strategy Execution 
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س یالتأسدیاز نوپا و جد یو با در نظر گرفتن ضعف ناش یقو وکارکسب ین مؤلفه استراتژیداشت. با چن

 است. لمسقابل وضوحبه« یاستراتژ یاجرا» ییدگاه همسوین وزارتخانه، دیبودن ا

 

 [18] یاستراتژ یدگاه اجراید - 3-2شکل 

 

ن یر اد موردنظراطالعات است. اهداف  یفناور یزیربرنامهار و کوسبکر شکل ییدگاه بر تغین دیتمرکز ا

 یاجرا»دگاه ی. در ددهییسسروت یفیش زمان و کیرها و خطاها و افزایاز کاهش تأخ اندعبارتدگاه ید

ار کوبسک یهاتیبان اولویاده کننده و پشتیاطالعات پ یر فناوریر ارشد راهبر است و مدیمد« یاستراتژ

 .[18] است

 41یل فناوریدگاه پتانسید -2-2-3-3

 ه در آنکاست  یگریدگاه دید« یل فناوریپتانس»دگاه یشود، دیمشاهده م 4-2ه در شکل ک طورهمان

مناسب  یهایدر قالب استراتژ وکارکسب یانتخاب یهایاستراتژ سازییادهپ یابیبر ارز یمبتن ییهمسو

اطالعات را به دنبال خواهد  یفناور یازموردن یندهایها و فرارساختین زییاطالعات بوده، تع یفناور یبرا

 .[18] داشت

                                                 
41 Technology Potential 
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 [18] یل فناوریدگاه پتانسید - 4-2شکل 

 

مان محدود نشده است؛ در ساز یفعل یطراح یلهوسبهدگاه ین دیا« یاستراتژ یاجرا»دگاه ید برخالف

د به ق بتوانین طریاطالعات در بازار باشد تا از ا یفناور ین براکمم یایف مزاید به دنبال تعریعوض با

کند که چگونه یر ارشد مشخص میمد« یل فناوریپتانس»دگاه یابد. در دیرساخت مناسب دست یز

ات اطالع یر فناوریست. مدید چیجد یهایفناور کسیرد و رید را به کار گیجد یتواند فناوریسازمان م

ه استفاد یداشته و چگونگ بر عهدهرا  شدهمشخص یت فناوریریو مد یخواهد بود که طراح یز معمارین

 .[18] کندیار، مشخص مکوسبک یاز استراتژ یبانیو پشت افزودهارزشجاد یا یرا برا ین فناوریاز ا

مه است، در دهه یه جزو راهبران بازار در صنعت بک 42متحدهیاالتال یس اتومبیمثال، انجمن سرو یبرا

راه دور  صورتبهرا  یمتقارزانمه یس بیم گرفت سرویتصم کیاستراتژ یزیربرنامهند یفرا کی یط ۹0

خاص  یت اسناد با فناوریریستم مدیس کی سازییادهپل لزوم ین دلیدهد و به ا ارائهان خود یبه مشتر

ا ه بکم گرفت ین انجمن تصمیتا آن زمان هنوز در دسترس نبود، ا ین فناوریا ازآنجاکهاحساس شد. 

                                                 
42 United Services Automobile Association (USAA) 
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 یادهگستررات ییمنجر به تغ کیم استراتژین تصمیانجام دهد. ا یکمشتر گذارییهسرما IBMت کشر

 .[18] دین انجمن گردیاطالعات ا یرساخت فناوریدر ز

 43یل رقابتیدگاه پتانسید -2-2-3-4

کل ه از شک طورهمانرود. یبه شمار م کیاستراتژ ییدگاه همسوین دیسوم« یل رقابتیپتانس»دگاه ید

 رائهااطالعات در  یار فناورکآش یهاتیاستفاده از قابل کنندهیانبدگاه ین دیشود، ایاستنباط م 2-5

وابط از ر یدیجاد انواع جدیو ا یاستراتژ یدیلکبر عناصر  تأثیرگذارید، یجد یهاسیا سرویمحصوالت 

 .[18] است

 

 [18] یل رقابتیدگاه پتانسید - 5-2شکل 

 

 یهاتیدگاه بر قابلین دی، ااندبوده رکزتمم وکارکسب یهایه بر استراتژک یقبل یهادگاهید برخالف

ران یقش مدن« یل رقابتیپتانس»دگاه یز است. در دکمتمر یرقابت یایسب مزاکاطالعات در  یار فناورکآش

                                                 
43 Competitive Potential 
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 ، نقش و ارزشهایتقابل بادر رابطه  یسازآگاه یران فناوریار و نقش مدکوسبکر در ییجاد تغیارشد ا

 .[18] اطالعات است یفناور

ن ار سازماینسبت به رقبا، در اخت یرقابت یهاتیکسب مز یبرا یاطالعات ابزار ین حالت، فناوریدر ا

اطالعات  یفناور یه با استفاده از ابزارهاکاشاره نمود  ییهاتوان به سازمانینمونه م یدهد. برایقرار م

 .اندکرده ارائهبه بازار  ترییینپا یمتق بااهش داده و محصول را کخود را  یاتیعمل یهانهیهز

ند کرا در خود مستقر  SAPت کمحصول شر ERPستم یم گرفت سیمنس تصمیت زک، شرمثالعنوانبه

ن یرمنس معتبرتیز اکنونهمت انجام دهد. کن شریبا ا یکمشتر گذارییهسرماح داد یار ترجکن یا یو برا

د و انتقال یدر صنعت تول SAPت کمحصول شر ERPستم یس سازییادهپنه یدر زم یامشاورهت کشر

ن یاست. ا شدهاضافهت کن شریا یقبل یهاتید به دامنه فعالیجد وکارکسبن یبرق در جهان بوده و ا

سازمان  یندهایرساخت و فراید به حوزه زیه باکاست  یدیازمند دانش و مهارت جدیمنس نیاقدام ز

 اضافه گردد.

 44سیدگاه سطح سروید -2-2-3-5

ه در شکل ک طورهماناست. « سیسطح سرو»دگاه ی، دکیاستراتژ ییهمسو یهادگاهین مورد از دیآخر

 یهاسین سطح سرویبا باالتر یجاد سازمانیا یچگونگ یدگاه بر روین دیشود، ایز مشاهده مین 2-6

اطالعات به همراه  یفناور یهایاستراتژ یاز به فهم ابعاد خارجین امر نیز است. اکاطالعات، متمر یفناور

 ین حالت، بخش فناوریاطالعات خواهد داشت. در ا یفناور یندهایرساخت و فرایز یداخل یطراح

 یازهایع و نیرات سرییتغ یرده، پاسخگوکرا مستقر  وکارکسب یازموردنه منابع کاطالعات ملزم است 

ه کا هتیاولو کنندهیینتععامل  عنوانبهز یارشد نت یریسازمان باشد. مد ییاربران نهاکدر حال رشد 

                                                 
44 Service Level 
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ند، نقش خواهد کیت میریاطالعات مد یفناور و وکارکسباب را در هر دو حوزه یمکص منابع یتخص

 .[18] داشت

ن چون شفاف نبود یا توجه به عواملاست. ب مشاهدهقابل ین اجتماعیز در وزارت رفاه و تأمیدگاه نین دیا

س یروس یفیکسطح  یت ارتقایو اهم کارکنانم ک تجربهوتاه وزارتخانه، کل عمر یبه دل یارک یندهایفرا

ن ییاطالعات به تع یفناور یبرا شدهینتدو یتوان با استفاده از استراتژیاطالعات، م یق فناوریاز طر

را از  وکارکسب یهارساختیها و زندها، مهارتیو فرا ن حوزه پرداختیا یهارساختیس و زیسطح سرو

ز خدمت استفاده کمر عنوانبهاطالعات  یاز فناور ین نگرشین چنیبنابرا؛ دیق، ارتقا بخشین طریا

 د.ینمایم

 

 [18] سیدگاه سطح سروید - 6-2شکل 

 

ژوهشگران ر پیتوسط ساز ین یگریدک یاستراتژ ییهمسو یهادگاهیاترامن، دکالبته پس از هندرسون و ون

 وی علمتب کثر مقاالت و که مرجع اک هاآن ینترمهم؛ اما اندشدهدادهص یاطالعات، تشخ یحوزه فناور

 .[۹] باشندیم شدهاشارهن حوزه هستند، موارد یدر ا یپژوهش
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 اطالعات یفناور و وکارکسب ییهمسو یهاافتیره -2-2-4

توان در سه دسته یاطالعات را م یفناور و وکارکسب ییجاد همسویا یبرامختلف موجود  یهاافتیره

« 4۷تیمکبر حا یمبتن ییهمسو»و « 46بر ارتباط یمبتن ییهمسو»، «45یبر معمار یمبتن ییهمسو» یلک

اطالعات  1-2جدول ن یهمچنشد. خواهند شرح داده  اختصاربه کیدر ادامه هر .[2] م نمودیتقس

 .دینمایان میرا ب کیمرتبط با هر  یهاو روش هامدل ،بردهنامافت یسه ره اییسهمقا

 [3۷]اطالعات  یفناور و وکارکسب ییهمسو یهاافتیره اییسهمقا لیتحل - 1-2جدول 

 
بر  یمبتن یبر معمار یمبتن

 تیمکحا

 بر ارتباط یمبتن

 سازمان یمعمار افزارنرم یمعمار (ی)اجتماع

مدل/ 

 روش
BITAM 

(ATAM,CBAM) 
EAP, Zachman 

TOGAF, DoDAF 
Val IT, 

COBIT،48ITIL
 SAM، یابعاد اجتماع

 دگاهید

 / معمار گونه یاستراتژ

 ل/ی/ تحلیابیارز

 لی، تحلیطراح

 فاوا/ گذارییهسرما

 نهیده هزیفا

 سازییکپارچه

 یاربردک یهابرنامه

 یسازمدلسازمان، 

 ت سبدیریندها، مدیفرا

 ارهاک

 نترلکارزش،  ارائه

 ییاراک یابیارز منابع،

 یزیربرنامه

 ،کیاستراتژ

 هایازمندین

 یزیربرنامهر/ ییتغ استیر/ سییتغ ویداد/ سناریرو ویر/ سنارییتغ کمحر

سطح 

 زکتمر

 ؛وکارکسب یمعمار

 اطالعات یفناور یمعمار

 ؛وکارکسب یمعمار

 ؛وکارکسبمدل 

 اطالعات یفناور یمعمار

 ؛وکارکسب یمعمار

 ؛وکارکسبمدل 

 یفناور یمعمار

 اطالعات

 یزیربرنامه

 ییران اجرایمد زیمم معمار معمار ،CIO رهبر

زمان 

 ییهمسو

 ا بروزی ییعدم همسو

 دیرات جدییتغ

 یهاندها/ برنامهیفرا

 دیجد یاربردک

 مجموعه یزیمم

 هااستیس
- 

                                                 
45 Alignment via Architecture 

46 Alignment via Communication 

47 Alignment via Governance 

48 Information Technology Infrastructure Library 
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بر  یمبتن یبر معمار یمبتن

 تیمکحا

 بر ارتباط یمبتن

 سازمان یمعمار افزارنرم یمعمار (ی)اجتماع

مورد 

 ییهمسو

 ؛وکارکسب یمعمار

 اطالعات یفناور یمعمار
 ییاراکها، یازمندین -

، اندازچشم

 ها،یازمندین

 زشیانگ

 یچگونگ

 ییهمسو

 یامرحله 12روش 

 شامل نگاشت سطوح

 مختلف

- - - 

 ،یازیامت یهاارتک یسازمدل معمار گونهل یتحل تکنیک

CMM 
JAD 

 عوامل

 مدهع

 تیموفق

 یت سازگاریقابل

 شف عدمک، معمار گونه

 یریشگیها، پییهمسو

 ییاز بروز عدم همسو

 ،یسازمان یسازمدل

 سازییکپارچه
 قیم، تطبیتنظ

 تیریمد یبانیپشت

 یاجراارشد، 

 ،اندازچشم

 فرهنگ

ت یقابل

 رارکت
 - - - مرحله( 12)دارد 

 یبر معمار یمبتن یهاافتیره -2-2-4-1

نان دادن به سازمان از ی، درصدد اطمیمعمار یل و طراحیتحل یهاکینکت کار گرفتنافت با به ین رهیا

 کین است در حد کرد ممکین رویل در ایمحدوده تحل .[2] مناسب است ییهمسو ردنکبابت فراهم 

 .[3۹[, ]38] سازمان باشد کیل کا به وسعت ی افزارنرم

ها و عناصر سازمان تیفعاله یکل یو همسوساز یسازهماهنگن، ییتب یبرا ی، چارچوبیسازمان یمعمار

 ید فناوریسازمان از د یدر طراح یاصل یسممکانکه  [۷] سازمان است یل به اهداف راهبردیدر جهت ن

ات در یردن عملکتوانمند  یست براا یراه یسازمان یمعمار درواقع. [2] دیآیم حساببهاطالعات 

 یفی. تعروکارکسب کیاستراتژ یهایازمندین زیسایادهپز یو ن یارکهم یهانظام یسازمان، برقرار

ان یم تواند ارتباطاتینسبت به سازمان، م یلکد ید کیجاد یسازمان عالوه بر ا یمنسجم از معمار

 یهاند. از استانداردها و روشکت یز هدایده را نیچیرات پییتغ یندهایده، فراینفعان را قوت بخشیذ
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، 50منکز یهاچارچوب، EAP4۹[40] یتوان به متدولوژیم یسازمان یمعمار نهیمطرح در زم

TOGAF51[41]  وDoDAF52[42] .اشاره نمود 

 افزارنرم یل معماریه دو روش تحلیبر پا 55و چن 54ازمنکه توسط ک BITAM53[3۷] ن روشیهمچن

ATAM56[38]  وBAMC5۷[38] ت، یریق مدیاز طر ییجاد همسویا یبرا یدی، روش جدبناشده

[, 2] آیدیدرممرحله به اجرا  12ه در کاست  یدر سطح معمار ییهمسو یهارتیو رفع مغا ییشناسا

ل یتحل و وکارکسبل یتحل یعنی)ل یمتفاوت در تحل یارکاز دو محدوده  یقین روش تلفیا .[3۷]

 یمعمار»و  «وکارکسبمدل » ،«وکارکسب یمعمار»در سه سطح  ییجاد همسویا منظوربه (یمعمار

 نهیزم در گیرییمتصم یالگوها ده،یفا-نهیهز یهالیتحل شامل بوده که در سازمان« اطالعات یفناور

 اندعبارتن مدل یا یاست دو هدف کل ی. گفتن[2] است تیموفق سنجش یهااسیمق گرید و یمعمار

 ییجاد همسویا ین راهبردهاییو تعک یاستراتژ ییهمسول به ین سازمان درت یوفقزان میاز: سنجش م

 .مجدد

 (یبر ارتباط )اجتماع یمبتن یهاافتیره -2-2-4-2

ن ی. اندشد یمعرف تریشپه ک شتهه دایکت ییهمسو کیو استراتژ یشتر بر ابعاد فرهنگیافت بین رهیا

اطالعات در سازمان و فهم و  یفناور و وکارکسبران دو بخش ینان و مدکارکت یوضع دربردارندهابعاد 

ن حالت، یاطالعات است. در ا یفناور و وکارکسب یهاو برنامه ، اهدافهاتینسبت به مأمور هاآنتعهد 

                                                 
49 Enterprise Architecture Planning 

50 Zachman 

51 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

52 U.S. Department of Defense, DoD Architecture Framework (DoDAF) 

53 Business IT Alignment Method 

54 Kazman 

55 Chen 

56 Architecture Tradeoff Analysis Method 

57 Cost-Benefit Analysis Method 
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اطالعات و  یدو بخش فناور یانسان یروین نیب یردن اختالف فرهنگکتالش سازمان به محدود 

قات نشان یتحق. [2] طوف خواهد بودها معستمیست در توسعه سکش یعامل اصل عنوانبه، وکارکسب

 ر داردیآن منطقه تأث یهادر سازمان ییزان همسویز بر میمنطقه ن هر یبومفرهنگ  یه حتکدهند یم

ن دسته یا یهاافتیاز ره یانمونهد، یگرد یمعرف تریشپه ک کیاستراتژ ییمدل همسو [43[, ]31]

 .است

 تیمکبر حا یمبتن یهاافتیره -2-2-4-3

. اطالعات است یفناور و وکارکسبان یبهتر م ییبه همسو یابیاطالعات، دست یت فناوریمکهدف از حا

 یهااطالعات و روال یدر حوزه فناور کیمات استراتژیاتخاذ تصم یق ساختارهایاز طر ییهمسو نیا

ت یریمد دسته دوت، خود به یمکبر حا یمبتن یهاافتیره .[22] گرددیم مات حاصلین تصمیش ایپا

 ایاشارهدر ادامه  .[2] شوندیم میقست 5۹اطالعات یفناور یهاسیت سرویریو مد 58وکارکسب ییاراک

 خواهد شد.از موارد  کیگذرا به هر

 وکارکسب ییاراکت یریمد  -2-2-4-3-1

 یبرا یردکیروکه  [44] بوده 60وکارکسب یدر عرصه هوشمند یمبحث وکارکسب ییاراکت یریمد

ها از سازمان یاریبس .[45] در سازمان است اجراشده یشدننترل ک یندهایت فرایریمد ش وی، پایابیارز

توان یساالنه را م یزیربودجهند ی. فراندینمایرا اجرا م ییاراک تیریاز مد یا نادانسته، سطحیدانسته 

ر یأثت ییارها به شناسایاز مع یامجموعه فیرد با تعرکین رویر نمود. اکن ادعا ذیبر ا یانمونه عنوانبه

 ند.کیم کمک، وکارکسبو اهداف  هاتین فعالیارتباط ب

                                                 
58 Business Performance Management (BPM) 

59 IT Service Management (ITSM) 

60 Business Intelligence (BI) 
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 یاتیو عمل کیاهداف استراتژ دسته دور ر است هیناگز وکارکسب، یسازمان درست گیرییمتصم یبرا

 یر هوشمندیردها نظکیاز رو یامجموعه هان منظور سازمانی. بددینماهمسو  شیهاتیخود را با فعال

سازمان  ییاراکت یریو مد هاتیش فعالی، پاوکارکسب یهاسیسرو تیریندها، مدیت فرایری، مدوکارکسب

 ردنکفراهم  درواقعقرار دارد.  هاآنز کدر مر وکارکسب ییاراکت یریمد کهدهند یقرار م مورداستفادهرا 

خود را  یهاتیفعال یسازد تا اجرای، سازمان را قادر موکارکسبها و اهداف تیاولو کاطالعات و در

ت یریدشروع به م یدرستبهو  یافتهدست وکارکسبخود در  موردنظر یهابهبود بخشد، به سنجه سرعتبه

 .[46] دینما وکارکسب ییاراک

 یندهایردن فراکپارچه کی یبرا توانمند ساز کی عنوانبهکه  وکارکسب ییاراکت یریچارچوب مد

 ران ارشدیش برتر مدیاز ده گرا یکی عنوانبه اکنونهم، رودیم شمار اطالعات به یفناور و وکارکسب

 2010در سال  62و گارتنر 61فورسترمؤسسه  دو بینییشپو بنا به  شدهشناختهدر جهان  یاطالعات

ن یدر ا مورداستفادهرساخت یو ز یفناور .[44]ارد دالر خواهد داشتیلیشتر از دو میب یرشد یالدیم

ر ت بهتیریمد یبرا یماتیان اتخاذ تصمکده، امیات را قوت بخشیان اطالعات و عملید جریرد باکیرو

 سوق دهد. یت رقابتیمزسمت ب سازمان را به ین ترتیو بد ودهفراهم نم وکارکسب

 اطالعات یفناور یهاسیت سرویریمد -2-2-4-3-2

 :[2] ر معطوف استیشتر بر موارد زیت، بیمکبر حا یمبتن یهاافتین شاخه از رهیز اکتمر

 ؛وکارکسباطالعات با  یفناور یهانان از ارتباط برنامهیجاد اطمیا 

 ؛اطالعات یبه خلق ارزش توسط فناور یاعتبار دهو  یف، برقراریتعر 

 رد سازمانکف و عملیاطالعات با وظا یرد فناورکف و عملیوظا یهمسوساز. 

                                                 
61 Forrester 
62 Gartner 
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و انطباق با  ی)سازگار کسیت ریریت منابع، مدیریارزش، مد ارائهت شامل یمکحا یهار محدودهیسا

 ترینیاصل .[2] دارند ین شاخه جایز در این ییاراک یریگاندازه( و برداردز در ین ن و مقررات رایقوان

 :از اندعبارتشوند، یار گرفته مکبه  هان حوزه توسط سازمانیه در اک ییردهاکیرو

 ریاطالعات نظ یت فناوریمکحا یهاچارچوب COBIT [4۷]، 

 ماننداطالعات  یفناور یهاسیت سرویرینه مدیزم از تجارب موفق در یامجموعه ITIL. 

 لوفتمن 63کیاستراتژ ییمدل سنجش بلوغ همسو -2-3

از  یکید، یه گردیته 2000ارانش در سال که توسط لوفتمن و همک کیاستراتژ ییمدل بلوغ همسو

 ییز موانع همسویو ن توانمند سازنه است. عوامل ین زمیدر ا یفیک یابیارز یهان مدلیمشهورتر

 .اندیدهگردان یب 2-2است، در جدول  شدهیطراح هاآنه مدل لوفتمن بر اساس ک کیاستراتژ

 [3] کیاستراتژ ییو موانع همسو توانمند سازعوامل  - 2-2جدول 

موانع توانمند سازعوامل  فیرد

وکاراطالعات و کسب یفناور بینیکنزدنبود رابطه  اطالعات یت ارشد از فناوریریمد یبانیپشت 1

اطالعات یت نبودن فناوریدر اولو یاطالعات در توسعه استراتژ یمؤثر بودن فناور 2

به تعهدات ییاطالعات در پاسخگو یت فناوریعدم موفق وکاراطالعات از کسب یدرک فناور 3

وکاراطالعات از کسب یح فناوریعدم درک صح وکاراطالعات و کسب یبخش فناور یهمکار 4

اطالعات یت ارشد از فناوریریمد یبانیعدم پشت اطالعات یشده فناور بندییتاولو یخوببه یهاپروژه 5

 اطالعات یت فناوریریمد یبرانبود رهبر  اطالعات یت فناوریریمد یوجود رهبر برا 6

 

 :[3] از اندعبارتشود که یده میار سنجیمع 6ق یاطالعات از طر یار و فناورکوسبک ییزان همسویم

                                                 
63 Strategic Alignment Maturity Model 
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ان ی، دانش و اطالعات مهایدهازان کارا بودن تبادل یممنظور از بلوغ ارتباطات  بلوغ ارتباطات: -1

ها، ، برنامههر دو بتوانند راهبردها کهیطوربهاست؛  فناوری اطالعات وکار وکسب ینهادها

 را مشخص کنند. هاآنبه  یابیدست یها و چگونگتیها، اولوسکیط، ریمح

ن نشا یالزم برا یهاسنجهاستفاده از عبارت است از  ارزش/ شایستگی: یریگاندازهبلوغ  -2

ر ی؛ نظهاسنجهن یا یابیارز یوکار و سازوکارهادر کسب فناوری اطالعات زان نقشیدادن م

و  یانبیم پشتیت ییس، پاسخگویس )در دسترس بودن سرویه و سطح سرویبازگشت سرما

 (ییت کاربر نهایرضا

 بط بامرت هاییمتصم توانندیم یکه چه کسان کندیممشخص بلوغ حاکمیت  بلوغ حاکمیت: -3

در  ییندهایرآاز چه ف فناوری اطالعات وکار وران کسبیرا اتخاذ کنند و مد فناوری اطالعات

منابع  و اختصاص گذارییهسرما هاییتاولون ییتع یبرا یاتیو عمل یکیتیک، تاکسطح استراتژ

 .نمایندیماستفاده 

در سازمان،  فناوری اطالعات وکار ون کسبیرابطه بعبارت است از سطح  بلوغ مشارکت: -4

ین دو واحد نان بیوکار و درجه اطمکسب ین راهبردهاییدر تع فناوری اطالعات همچنین نقش

 .دهدیمرا نیز نشان 

راهم نمودن در ف فناوری اطالعات شزان نقیمبلوغ قلمرو و معماری  بلوغ قلمرو و معماری: -5

ار و وکرات در کسبییجاد تغیا اید یجد هاییفناور یریکارگبهو  یابی، ارزیرپذانعطافی معمار

 .دهدیمی را در سازمان نشان اختصاص یهاحلراه ارائه

، یبایمانند استخدام، حفظ، آموزش، ارزش یانسان یرویمرتبط با ن هاییتفعال :هامهارتبلوغ  -6

 ین آمادگی، همچنهامهارتی و توسعه شغل یهافرصتیجاد ، ایزه، نوآوریجاد انگیق، ایتشو

ید از مواردی هستند که در تعیین جد هاییدهابه  یابیو دست یریادگیر، ییتغ یسازمان برا

 هستند. مؤثر هامهارتسطح بلوغ 
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 [3]ک یاستراتژ ییمدل سنجش بلوغ همسو - ۷-2شکل 

 

 فیدر سازمان، با استفاده از ط وکارکسباطالعات و  یفناور کیاستراتژ ییزان همسویدر سنجش م

ن یانگیو م گرفتهتعلقر یف زیبا تعار 5تا  1 نیب یاز بلوغی، امتشدهمطرح یارهایاز مع کی، به هر64رتکیل

                                                 
64 Likert scale 
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ک یاستراتژ یید، سطح همسوینمایکسب م ییهمسو یارهایاز معک یکه سازمان در هر  یازیامت

 .[48] کندیان میاطالعات سازمان را ب یار و فناورکوسبک

  سازمان؛  یر اثربخشیا غیناسب با سازمان عدم ت :65تیه/ فاقد عمومیند اولی، فرا1سطح

 یین سطح از همسویکه در ا ییهاار سازمانکوسبکاطالعات و  ین فناوریتعامل ب یطورکلبه

 ینیآفرارزش یهاتیاز قابل ین دو حوزه فهم اندکیاز اک یف بوده و هر یرند، ضعیگیم یجا

 یارهایبوده و مع یرناپذانعطاف و یرسمگر یکدین دو حوزه با یگر دارد. ارتباطات ایحوزه د

ار کوسبک یزیربرنامهار. کوسبک یو در راستا یهستند تا سازمان یکیتکن هاآنکارکرد  یسنج

د یبه د یمجزا صورت گرفته و به فناور کامالً صورتبه سازمان فناوری اطالعات ییزربرنامهو 

د. گر دارنیکدینان و مشارکت را با ین اطمین دو حوزه کمتریشود. ایسته مینه نگریمرکز هز

 یاتیعمل یواحدها یبانیگردند، کمتر از پشتیکه در سازمان اجرا م فناوری اطالعات یهاپروژه

ل، یمیا ازجمله یبانیپشت یهاتیبر فعال غالباًسازمان  یکاربرد یهاسازمان برخوردارند. برنامه

، در درواقعباشند. یالزم برخوردار نم یگکپارچیمتمرکز بوده که از  یو منابع انسان یحسابدار

 سازمان وجود ندارد. یار و فناورکوسبکن یبک یاستراتژ یین سطح، همسویا

  ها سازمان یین سطح از همسویم با سازمان؛ در اکتناسب  :66ند تعهد شدهی، فرا2سطح

در حال همسو نمودن کارکردها و  درواقع. اندنمودهار کوسبک -یروابط فناور یشروع به ارتقا

 ار وکوسبکسازمان هستند.  یایا اماکن جغرافی( و یابید و بازاری، تولیمال ازجمله) هابخش

ها و گر دارند. شاخصیحوزه د یهاها و نقشتیاز مسئول یمحدود کسازمان در یفناور

ن آ یکاربردها یریکارگبه بندییتاولوبوده و اغلب  یکیتکن فناوری اطالعات یهاسیسرو

د بهبو یهاار سازمان. برنامهکوسبک یازهاین بر طبقگردد تا ین میینه اجرا تعیبرحسب هز

آن  یهاو پروژه یاز فناور یفیضع یبانیار پشتکوسبکدر سازمان وجود داشته و  یمستمر اندک

                                                 
65 Initial/Ad Hoc Process 

66 Committed Process 
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ار کوسبکو  یدو حوزه فناور یهاتیفعال دهندهارتباط ین سطح مشاغل معدودیدارد. در ا

 هستند.

  مناسب سازمان؛ در سطح سوم  یا اثربخشیبا سازمان  یتناسب نسب :67ند محرزی، فرا3سطح

ار کوسبکبا  یتوجهقابل یکپارچگیاز  فناوری اطالعات یها و کاربردهایی، داراییاز همسو

ار از کوسبک ییر اجرایو مد فناوری اطالعات یانیر ارشد و میسازمان برخوردار است. مد

 یهاتیانجام فعال بندییتاولو در جهتگر مطلع بوده و توافقات یحوزه د هاییریگجهت

ات یعمل غالباًآن است که  دهندهنشان یج بررسیاست. البته نتا یریگشکلدر حال  یسازمان

ح در سطک یاستراتژ هاییزیربرنامهشوند. یتوافقات صورت گرفته انجام نم بر طبق ییاجرا

 رییگشکلدر حال  یکپارچه سازمانی هاییزیربرنامه یصورت گرفته و برخ یاتیعمل یواحدها

آن محسوب  یهاییاز دارا یبخش عنوانبه فناوری اطالعات ار سازمان،کوسبکاست. از منظر 

 و ایینههز یفاکتورها بر طبقآن همچنان  ییاجرا یهاتیها و فعالپروژه بندییتاولوشده، اما 

 عنوانبه فناوری اطالعات گردد. گرچهین مییتع فناوری اطالعات یهاصا متمرکز بر شاخی

در آن  گذارییهسرمال یسازمان از پتانس یشود، اما آگاهیم یسازمان تلق ینه برایمرکز هز

از  یاست تا بخش بر آنبوده و  پذیریسکرار سازمان کوسبکگسترش است.  حال درحوزه 

 یهان حوزه، از پروژهین اید. همچنیف نمایتلط یق فناوریمتوجه سازمان را از طر یهاسکیر

ار کوسبکران ین دو حوزه وجود دارد. مدین ایب یانیکرده و مشاغل م یبانیپشت فناوری اطالعات

 یو معمار یفناور یواقف بوده و استانداردها یو تجار یکیتکن یهابه مهارت فناوری اطالعات و

 هستند. یریگشکلدر حال  یخارج یسازمان و شرکا یازهاین بر اساسآن 

  ها سازمان؛ سازمان یهاشتر بخشیتناسب با ب: 68یافتهبهبود/ شدهیریتمدند ی، فرا4سطح

 در سازمانک یاستراتژ ییهمسو یبرا یازموردن یندهایت فرایریبه مد ییدر سطح چهارم همسو

                                                 
67 Established Focused Process 

68 Improved/Managed Process 
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 یار و فناورکوسبکمتقابل  کن سطح، فهم و دریبارز ا یهامشخصه ازجملهپردازند. یم

، سازمان یجهدرنتز است. ین دو حوزه ناچین ایگر بوده و شکاف بیکدیاطالعات از 

مرکز  عنوانبه فناوری اطالعات یهاسیانجام داده و سرو یاثربخش هایگیرییمتصم

در سراسر سازمان در دسترس بوده و تمرکز  یفناور یهاییشوند. دارایم یتلق ینیآفرارزش

 یرقابت یهاتیار در جهت حفظ مزکوسبک یندهایبر بهبود فرا افزارهانرمو  یکاربرد یهابرنامه

کپارچه در سطح سازمان ی صورتبهار کوسبکو  یفناورک یاستراتژ یزیربرنامهسازمان است. 

 راتییمحرک( تغ)بان یو پشت ینآفرارزش یدهخدمتراهکار  عنوانبه یصورت گرفته و فناور

ا با ر آمدهدستبهج مثبت یها و نتاسکیار سازمان رکوسبک درواقعشود. یانگاشته م یسازمان

، عالوهبهد. ینمایم یبانیپشت فناوری اطالعات یهاپروژه یتمامم نموده و از یتسه یفناور

ار از کوسبکو  یران فناوریشده و مد سازییادهپدر سازمان  یطورکلبهر ییت تغیریمد

 ین دو حوزه براین ایب یانین مشاغل میبرخوردارند. همچن یکیو تکن یتجار یباال یهامهارت

 حفظ و بهبود ارتباطات و فهم متقابل فعال هستند.

  امل سازمان؛ در ک یا اثربخشیتناسب قدرتمند در سراسر سازمان  :69نهیند بهی، فرا5سطح

ده ش سازییادهپاطالعات در سازمان  یار و فناورکوسبک کیاستراتژنه یبه یین سطح، همسویا

ار اجرا کوسبکو  یکپارچه فناوریک یاستراتژ یزیربرنامه بر اساس یسازمان یندهایو فرا

، یتجار ین شرکایسازمان ب یفناور یاز مرز سازمان فراتر رفته و کارکردها ییشوند. همسویم

 یافتهعهتوسدر سازمان  یاگونهبه فناوری اطالعات است. یافتهگسترشز ینفعان نیان و ذیمشتر

فراهم سازد. روابط  کنندگانینتأمسازمان و  یان خارجیمشتر یبرا یره ارزش کاملیکه زنج

 ین شرکایب یبوده و دانش در سراسر سازمان و حت یو کاربردیررسمیغ یار و فناورکوسبک
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 ورتصبهاطالعات  یناورار و فکوسبک کیاستراتژ یزیربرنامه درواقعم شده است. یتسه یتجار

 .[48] گرددی( اجرا میتجار ین شرکایکپارچه در سازمان و خارج سازمان )بی

 8-2ن مدل در شکل یبر اساس ا ییو سطوح بلوغ همسو ۷-2بلوغ مدل لوفتمن در شکل  یارهایمع

 .اندشدهدادهنشان 

 
 [3]لوفتمن  همسویی استراتژیک طوح بلوغ مدلس - 8-2شکل 
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ز یات را ناطالع یفناور و وکارکسب کیاستراتژ ییبه همسو یابیند دستیالزم به ذکر است، لوفتمن فرا

 :[3] رده استک یر معرفیز صورتبه

 میتکیجاد ین اهداف و اییتع 

 کیاتژاستر ییسطح بلوغ همسو یابیابزار ارز بر اساساطالعات  یار و فناورکوسبکن یارتباط بدرک 

 شکاف بندییتاولول و یتحل 

 ت پروژه(یریمشخص کردن اقدامات )مد 

 تیموفق یارهایمع یابیانتخاب و ارز 

 ییحفظ همسو 

 500ن یاز ب شدهانتخابت کشر 25ن مدل ین بار با استفاده از ایاول یبرا 2000ارانش در سال کلوفتمن و هم

از سطح یمدل لوفتمن امت گانهشش یارهایمع یابین ارزی. در ااندداده قرار یرسم یابیمورد ارز ت برتر سال راکشر

ت یریت عضو انجمن مدکشر ۱82 یبر رو 2004در سال  گروهن یه اک یدر بررس .[3] اندکردهسب کرا  2

 یبرا ینییه سطح پاکبوده  3ا ی 2ن یها بتکن شریا %70ه سطح بلوغ کد یز مشخص گردیانجام داد ن 70اطالعات

 ۱000 یارانش بر روکلوفتمن و هم 2007ه در سال ک یریاخ یابی. در ارز[49] ده استیگرد یابیارز ییهمسو

ا از هتکن شریثر اکه اکاست  شدهمشخص، انددادهن، اروپا و هند انجام یالت یاکی، امرمتحدهیاالتات در کشر

ع یو صنا هایفروشخردهه ک اندیافتهدرپژوهش  گروه ین بررسیدر ا .[48] برخوردارند 3 ییسطح بلوغ همسو

سطح  کهیدرحالهستند؛  3سطح بلوغ  یبهداشت، داراد و یمه، تولیس، بی، سرویو سرگرم ی، جهانگردونقلحمل

و آموزش،  ی، مالیدولت یهاو بخش یی، دارویالت زندگی، نفت/ گاز/ معدن، تسهییایمیع شیدر صنا ییبلوغ همسو

 است. 3متر از ک
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 اطالعات یفناور تیمکحا -2-4

 لیدل نیهم د. بهیآیم حساببه سازمان هر کیاستراتژ منابع وها ییدارا ترینمهم جزو اطالعات امروزه

 هآنچ شود.یم محسوب یسازمان یزیربرنامه مهم انکار از یکی عنوانبه اطالعات یت فناوریریمد نحوه

 و فیوظا الت،یکتش ساختار، یطراح درواقع شود،یشناخته م اطالعات یت فناوریریمد عنوانبه امروزه

 و منابع از نهیبه یبرداربهره یبرا سازمان در هاآن یاجرا هک است ییهانظام و ندهایها، فراتیمسئول

 یفناور بزرگ، مؤسسات و هاسازمان اغلب . دراست یضرور اطالعات، یو فناور یاطالعات یهاییدارا

 هب هک است موفق یگردد. سازمانیمحسوب م مجموعه یهاییدارا ینترباارزش از یکی عنوانبه اطالعات

 به ازید. نیاستفاده نما آن از خود نفعانیذ منافع به یابیدست بتواند در برده، یپ ییدارا نیا یواقع ارزش

 عنوانبه امروزه اطالعات، نترلک و آن با مرتبط ت مخاطراتیریمد اطالعات، یفناور یهاارزش نیتضم

 تیمکحا هسته نترل،ک و کسیر ارزش، نیشوند. همیم محسوب یحاکمیت شرکت در یدیلکعناصر 

 .[8] دهندیل میکتش را اطالعات یفناور

 اطالعات یفناور تیمکحا مفهوم -2-4-1

 و یارکه توسط سازمان همک حاکمیت شرکتیع یجنبه از چارچوب وس کیاطالعات  یت فناوریمکحا

 .[50] شودیمحسوب م ،ده استیح گردیتشر یت اشخاص حقوقیمکدر رابطه با حا 7۱یتوسعه اقتصاد

به  یت، ساختاردهیریشامل مد که سازمان بوده ییاجرا رانیاطالعات بر عهده مد یت فناوریمکحا

 ها و اهداف سازمانیاستراتژ یاطالعات در راستا یت فناورکنان از حریاطم یبرا ییندهایسازمان و فرا

 ییوپاسخگ و چارچوب گیرییمتصمن حقوق ییاطالعات تع یت فناوریمک، حاترسادهبه عبارت  .[8] است

ات اطالع یت فناوریمکقت، حایاطالعات است. در حق یاز فناورق رفتار مطلوب در استفاده یتشو یبرا

 :[51] دهدیر پاسخ میسازمان به سه پرسش ز کیدر 
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 د اتخاذ شود؟یبا یماتیاطالعات، چه تصم یاز فناور کارات و استفاده یرین مدیتضم یبرا 

  نند؟کمات را اتخاذ ین تصمید ایبا یسانکچه 

 شوند؟یها چگونه اتخاذ و مورد نظارت واقع ممین تصمیا 

 ینترامعجن و یرسد بهتری، به نظر مذکرشده اطالعات یت فناوریکه از حاکم یمتعددف یتعاربا توجه به 

 :است 73رأسو  ۷2لیف وی، تعرهاآن

ق یشوت یبرا ییو چارچوب پاسخگو گیرییمتصمن حقوق ییاطالعات عبارت است از تع یت فناوریمکحا

 .اطالعات یرفتار مطلوب در استفاده از فناور

 اطالعات یفناور تیمکحا تیاهم -2-4-2

نطباق ا یعنی، یاتیبه سه هدف ح یابیاطالعات، سازمان را در دست یت مؤثر فناوریمکحانکه یعالوه بر ا

تواند سازمان را یم ،[52] سازدی، قادر مهاکسینه ریت بهیریو مد یاتیعمل ین و مقررات، برتریبا قوان

 ینه فناوریدر زم گذارییهسرمااطالعات، بهبود  یفناور اهداف توسط یبانینان از پشتینه اطمیدر زم

 .[8] دهد یاری اطالعات یمرتبط با فناور یهات مخاطرات و فرصتیریاطالعات و مد

ت اطالعات خود در رابطه با یت، اعتبار و امنیفیک یهایازمندین یبه ارضا ریناگز هاسازمان ازآنجاکه

عات، اطال ینه از منابع در دسترس فناوریبه صورتبهد یت سازمان بایریمد بوده و هایشانییدارا یتمام

ن یچنانجام  یبرالذا  ،دی، استفاده نمایانسان یرویرساخت و نی، اطالعات، زیاربردک یهاشامل برنامه

ز سازمان خود ا یت معماریبه وضعد یبات سازمان یری، مدموردنظر به اهداف یابیو دست ییهاتیمسئول

 .دیمان گیرییمتصم، یازموردن ینترلکو  یتیمکحا یکارهاراه در موردو  اطالعات واقف بوده یمنظر فناور

 :[8] باشندیسازمان مدر اطالعات  یت فناوریمکبحث حامت یل اهمیدال ازجملهر یموارد زث ین حیاز ا
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 اطالعات  ینه فناوریدر زم هاگذارییهسرمات یاطالعات، در موفق یفناور اثربخشت یمکحا

 .است یشتریه بیبازگشت سرمابوده و متضمن رگذار یتأث

 ش است.یاطالعات در حال افزا ینه فناوریدر زم گذارییهسرما 

 است. ر شدهیاطالعات فراگ یناورف 

 است. یاتیاطالعات، ح یسازمان در مورد ارزش فناور یریادگی یبرااطالعات  یفناور تیحاکم 

 نه یدر زم گذارییهسرما یهادرخواست یتمام یبررس یبرا یافکت ارشد سازمان زمان یریمد

 اطالعات ندارد. یفناور

ه کن حوزه یدر ا گیرییمتصم یاطالعات و ساختارها یمات مهم حوزه فناوریتصم یعرفم در ادامه به

 خواهد شد.اطالعات هستند، پرداخته  یت فناوریمکاح نهیم مطرح در زمیمفاه ینترمهم

 اطالعات یت فناوریاهداف حاکم -2-4-3

در  هاریگییمتصمف نحوه یاست که به تعر یندیاطالعات فرا یت فناوری، حاکماییهپاف یتعر بر اساس

د یمات باینکه چگونه تصمیا ازجملهپردازد، یاطالعات سازمان م یدر حوزه فناور گذارییهسرمامورد 

چگونه  هایگیریمتصمج ی( است، نتایچه کسان) یبر عهده چه کس گیرییمتصمت یاتخاذ گردند، مسئول

 شوند.یچه طور نظارت م هاآنده شده و عواقب یسنج

رشد ر ایمدره، یمد یاتحاست که توسط  یت سازمانیظرف کنندهیانباطالعات،  یت فناوریحاکم درواقع

 اطالعات به یفناور یاستراتژ سازیپیادهو  یکنترل نحوه تسر یسازمان برا فناوری اطالعات ریو مد

و  بیترک کنندهتضمینتواند یاطالعات م یت فناوریق حاکمین طریاست. لذا از ا شدهگرفتهکار 

 کیاطالعات،  یت فناوریحاکم جتاًی. نت[53] اطالعات سازمان باشد یار و فناورکوسبک یهمپوشان

 یندهایو ساختارها و فرا یدهد که شامل رهبریرا شکل م یحاکمیت شرکت ایپایهو  یبخش اساس

اطالعات در سازمان در جهت نگهداشت، بسط و توسعه  فناورید ین نمایشده تا تضم یسازمان

 باشد. شدهگرفتهسازمان و اهداف به کار  یهایاستراتژ
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 عاتفناوری اطال نگهداشتن اساس استوار است که توسعه و یاطالعات بر ا یت فناورین، حاکمیعالوه بر ا

ا ب فناوری اطالعات کیاستراتژ همسوسازیت اثربخش آن در جهت یریق کنترل و مدیدر سازمان از طر

 .[54] ابدیار تحقق کوسبکجاد حداکثر ارزش یا یار سازمان براکوسبک

ستوار ا یسه عنصر اصل یکه بر مبنا است یازمند چارچوبیاطالعات ن یت فناوریموفق حاکم سازیپیاده

 :[55] است

 :گیرندهتصمیم یچه کس»باشد که  سؤاالتن یا ید جواب گویچارچوب مدنظر با ساختار 

چه نفع بوده و یمات ذین تصمیدر ا یجاد خواهد شد؟ چه افرادیا یاست؟ چه ساختار سازمان

 .«است؟ هاآنبر عهده  ییهاتیمسئول

 ناوری ف گذاریسرمایهمات یتصم»د پاسخ داده شوند: یبا سؤاالتین یدگاه چنین دیاز ا ند:یفرا

 بندیاولویتشنهاد و یپ یبرا گیریتصمیم یندهایگردند؟ چه فرایچگونه اتخاذ م اطالعات

 «در سازمان وجود دارد؟ هاگذاریسرمایهو بهبود  یو بازنگر گذاریسرمایه

 :ج یاچگونه نت»استوار است که  سؤالن یبه ا گوییپاسخن عنصر بر یا یمحور اساس ارتباطات

صر ن عنین ایهمچن «شوند؟یان )منتقل( میو ب یابیمات مذکور، کنترل، ارزیندها و تصمیفرا

به  فناوری اطالعات گذاریسرمایهمات یانتقال تصم یبرا هاییمکانیسمجاد یازمند این

 انکنندگتأمینکارکنان و و  فناوری اطالعات ار وکوسبک، ییران اجرایسازمان، مد مدیرههیئت

 .[55] است

 یبرا یند و ارتباطات(، چهار هدف اساسیاطالعات )ساختار، فرا یت فناوریحاکم یدر کنار عناصر اصل

 محقق شوند: فناوری اطالعات تیحاکم یندهاید توسط فرایکه با اندشدهتعریفآن  سازیپیاده



 

52 

 

 اطالعات  یت فناوریحاکم یاز اهداف اساس یکی: فناوری اطالعات ینیآفرارزشو  ییهمسو

فناوری  ینیآفرارزشاطالعات سازمان و  یار و فناورکوسبک ین همسو بودن واحدهایتضم

 است. هاآن یبرا اطالعات

 برخوردار بوده که شامل  ییت باالیاز اهم فناوری اطالعات یسکرت یریمد سک:یت ریریمد

ه یکننده و کل یابیباز یهاستمی، سیمحرمانگ یهاسکی، ریتیامن یهاسکیت ریریمد

 شود.یهستند، م یسازمان یهامرتبط با شکست پروژه یهاسکیر

 فناوری اطالعات تیرید که مدینماین میاطالعات تضم یت فناوریحاکم :ییگوپاسخ ،

 .گرداندیبرماطالعات را به سازمان  ینه فناوریدر زم شدهانجام هایگذارییهسرما

 سنجش یبرا ییها و استانداردهاشاخصازمند یاطالعات ن یت فناوریحاکم عملکرد: یابیارز 

 و کسیت ریریمد ،فناوری اطالعات ینیآفرارزشو  ییهمسوگر آن )شامل یو کنترل ابعاد د

 ( است.ییگوپاسخ

 

 اطالعات یت فناوریاهداف حاکم - ۹-2شکل 
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 رویکردهای حاکمیت فناوری اطالعات -2-4-4

سازمان به  هایینههزاز  یاعمدهبه فناوری اطالعات وابسته هستند و بخش  هاشرکتبیشتر امروزه 

در  KPMGشرکت توسط  شدهانجام المللیینب. بر اساس مطالعات شوندیمفناوری اطالعات مربوط 

صحیح فناوری اطالعات وابسته  به کارکرد موردمطالعه یهاشرکتدرصد  ۷4، حیات بیش از 2004سال 

حیات سازمان  تواندیماطالعاتی  هاییستمسناکارآمدی  دهدیمهمچنین تحقیقات نشان . [56] است

اینکه حاکمیت فناوری اطالعات باید قسمتی از حاکمیت شرکتی  رغمیعل. [5۷] یندازدبرا به خطر 

باشد، اما به علت وجود استاندارد مشخصی برای حاکمیت فناوری اطالعات تا به این تاریخ و همچنین 

ی وری اطالعات به مدیر فناورحاکمیتی فنا هاییتمسئولنظام حاکمیت شرکتی با این حوزه،  ییناآشنا

 ۹1اینکه  رغمیعل دهدیمنشان  2004در سال  ۷4PwCموسسه . مطالعات شودیماطالعات سپرده 

ی آگاهی دارند، ول یشانهاشرکتفناوری اطالعات بر توسعه پایدار  یرتأثدرصد مدیران عامل نسبت به 

خ پاسمربوط به حاکمیت فناوری اطالعات در سازمانشان  سؤاالت نبودند به قادردرصد آنان  60بیش از 

، بلکه در ادبیات شودینمدرباره حاکمیت فناوری اطالعات تنها به مدیران معطوف  هاابهام .[58] دهند

ت در جه روینازایافت.  توانیممتفاوتی را نسبت به حاکمیت فناوری اطالعات  یکردهایرونیز  یعلم

 داخت.خواهیم پررویکرد نسبت به حاکمیت فناوری اطالعات  3رفع ابهام نسبت به توضیح 

 چارچوب عنوانبهفناوری اطالعات  حاکمیت -2-4-4-1

مدیریتی، مدیریت مالی و ممیزان خارجی باید  هاییستمسکه  طورهماناز متخصصان معتقدند  یاریبس

 یدهگزارشمشخصی برای کار و  یهاچارچوبدر جهت افزایش قابلیت اطمینان و رفع ابهامات از 

مشخصی به کار گرفته شود تا بتوان بر اجرای  یهاچارچوباستفاده کنند، برای فناوری اطالعات نیز باید 
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برای نیل به این هدف  ییهاچارچوبکنترل و ممیزی داشت. لذا مرتبط با این حوزه پایش،  یهابرنامه

 به شرح ذیل هستند: هاآن ینترمهمکه  اندشدهیطراح

 COBIT 

 ITIL 

 ISO/IEC 27001 (2005a), ISO/IEC 17799 (2005b), BS 7799 (2000) 

ه با توجه ب اام در بعضی از مسائل همپوشانی دارند، هاچارچوباین اینکه  رغمیعل است الزم به توضیح

گر یکدی هاییگزینجانسبت به حاکمیت فناوری اطالعات  شانیکاراختالفاتی که در رویکرد و حوزه 

ی سعکنترلی طی فرآیندی سلسله مراتبی  گرعمل 3۷چارچوب استانداری است که با  COBIT .نیستند

 .[4۷]هدف اساسی را در سازمان برآورده کند 2دارد 

 اطمینان از ایجاد ارزش در سازمان توسط فناوری اطالعات 

  مربوط به فناوری اطالعات هاییسکرکاهش 

ITIL  بزرگ صورت گرفته تشکیل و  یهاشرکتانجام کار که در  یهاروشبهترین  یاستانداردهااز

 است. هدف از تدوین اصول این استاندارد ارتقای سطح مدیریت خدمات فناوری اطالعات شدهینتدو

 است. کردن فرآیندها مندنظام یلهوسبه

ISO/IEC 27001 (2005a), ISO/IEC 17799 (2005b), ISO/IEC 27001 (2005) 

. این اندشدهیطراحتخصصی برای مدیریت امنیت اطالعات  صورتبهاستانداردهایی هستند که 

 سازیهیادپاطالعاتی  هاییستمسمدیریت امنیت  سازییادهپفنی در جهت  کارکنانتوسط  استانداردها

 .شوندیم
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همگی  ISO17799و  COBIT ،ITIL» :گویدیم 2003در مقاله خود در سال  ۷5جرج اسپافورد

، اما تنها کنندیم کبسیار مفیدی هستند که به ارتقای حاکمیت فناوری اطالعات کم یهاچارچوب

COBIT  [5۹] «شودیماست که برای کنترل فناوری اطالعات با همه اجزای سیستم درگیر. 

در حوزه فناوری  یریگمیتصمحاکمیت فناوری اطالعات برای  -2-4-4-2

 اطالعات

که کلیه مسائل این حوزه  شودیمساختاری نگاه  عنوانبهدر این رویکرد به حاکمیت فناوری اطالعات 

احد ویک  عنوانبه.. توسط واحد فناوری اطالعات .، ارائه خدمات ویدارنگه، گیرییمتصمنیازها،  ینتأماز 

طراحی چارچوب با این رویکرد به جهت وجود ارتباطات زیاد . [60] شودیمخودمختار واگذار 

بسیاری از ارتباطات  یسازسادهبسیاری از مطالعات به جهت  ارد، لذا درفراوانی د هاییچیدگیپ

کمتر  ت. از معدود مطالعاتی کهدر دنیای واقعی شده اس هامدلکه منجر به ناکارآمدی این  شدهحذف

ه ب توانیمکارآمدی مناسبی در دنیای واقعی داشته باشد  شدهیطراحو سعی شده مدل  شدهیلتعد

در این مدل اولیه حاکمیت فناوری . [60] اشاره کرد ۷۷و زمود ۷6سامبامورتیتوسط  شدهارائهمدل 

 :شودیماطالعات در سه حوزه تعریف 

  :توجه حاکمیت فناوری اطالعات در این حوزه بهمدیریت زیرساخت فناوری اطالعات 

.. معطوف .، بستر شبکه وهاداده، معماری افزارسخت همچون یمسائل در مورد گیرییمتصم

 .است

 حاکمیت فناوری اطالعات در این حوزه به  :مدیریت استفاده فناوری اطالعات

 .ردازدپیم( بلندمدتو  مدتکوتاه)و چگونگی ارائه خدمات  یزیربرنامهدرباره  گیرییمتصم

                                                 
75 George Spafford 

76 Sambamurthy 
77 Zmud 
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 :و یزیربرنامهاین حوزه نیازمند تسلط و دانش کافی در مورد همه ابعاد  مدیریت پروژه 

زیرساخت فناوری اطالعات و  فناوری اطالعات اعم از ظرفیت و کارایی یهاپروژهاجرای 

 آن است. یهاپروژه سازییادهپ

 رفتهگقرار موردمطالعهکلی  ساختارسه  در تاکنون گیرییمتصمرویکرد حاکمیت فناوری اطالعات در 

 .است به شرح ذیلاست که 

 :ساختار مدیریتی متمرکز در کل یک توسط فناوری اطالعات  یتحاکمدر این ساختار  متمرکز

 .شودیمسازمان پیاده 

 :در حوزه فناوری اطالعات به مدیر هر واحد  گیرییمتصمقدرت  در این ساختار غیرمتمرکز

 .شودیمتفویض 

 :ت در کل سازمان افناوری اطالع گذارییاستسدر این الگو ساختار متمرکزی برای  ترکیبی

درباره واحدهای خود را دارند. نکته حائز  گیرییمتصم یتمسئولوجود دارد و مدیران میانی نیز 

 اهمیت آن است که هر دو ساختار باید با یکدیگر تعامل داشته باشند.

بحث در مورد این  ازآنجاکهاختار سوم کارایی بهتری داشته است. همواره س شدهانجامبر طبق مطالعات 

سازمانی بوده و مباحث مربوط بر همگان روشن  یساختارهااولیه در مورد  یهابحثها همانند ساختار

 .کنیمیماست از آن عبور 

ف معطو گیرییمتصمحاکمیت فناوری اطالعات برای از ساختار به سمت معماری مطالعات بعدی توجه 

پیشنهاد دادند که  گیرییمتصمساختار  6معماری مبتنی بر  2005و  2004در سال  رأسویل و . شد

 :[51] نمودیمساختار را مشخص  6در سازمان در قالب این  گیرییمتصممرجع 

  سازمان است. یباالردهدر اختیار مدیران  گیرییمتصم :78وکارکسبسلطنت 
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 در حوزه مدیران فناوری اطالعات است. گیرییمتصم :79سلطنت فناوری اطالعات 

 سازمان و حداقل یکی از مدیران ارشد صورت  یباالردهمدیران  یلهوسبه گیرییمتصم :80ائتالفی

 .گیردیم

 پذیردیممدیران ارشد واحدهای مختلف صورت  یلهوسبه گیرییمتصم: 81یفیالطواملوک. 

  تصمیمات توسط مدیران فناوری اطالعات و حداقل یکی از مدیران ارشد  :82یدوقطبانحصار

 .گیردیمصورت 

 مشخصی وجود ندارد و هر کاربر به صالحدید خود  گیرییمتصممرجع  یچه :83ومرجهرج

 .کندیم گیرییمتصم

 هاییمعمار مثالعنوانبهوجود دارد،  ییهاشباهت یادشده یساختارهاپیشنهادی و  هاییمعماربین 

ی و یا معماری ائتالف کنندیمو سلطنت فناوری اطالعات از ساختار متمرکز پیروی  وکارکسبسلطنت 

 مطابقت دارد. یادشدهبا هر دو ساختار  تواندیم

 از حاکمیت شرکتی یاشاخه عنوانبهحاکمیت فناوری اطالعات  -2-4-4-3

ه ب یدهجهتندارد، بلکه وظیفه حاکمیت  وکارکسبارتباطی با چگونگی کارکرد نقش حاکمیتی 

تفاوت میان مفاهیم حاکمیت فناوری اطالعات و مدیریت فناوری  .[61] است وکارکسب هاییاستس

اطالعات، یکی از موضوعات بنیادی در تبیین اهداف حاکمیتی است. تمرکز مدیریت فناوری اطالعات بر 

در مقابل حاکمیت . استکه منجر به ارائه خدمات این حوزه داخلی  یندهایفرآ تأثیرگذاریکارایی و 

داخلی )نیازهای  صورتبهائه خدمات فناوری اطالعات اربه  نسبت یترکالن یدد بافناوری اطالعات 
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این دو مفهوم  یهاتفاوت گریانب 10-2شکل  .[4] کندیم( و خارجی )مشتریان( برخورد وکارکسب

 است.

 

 [62] اطالعات یفناور تیریمد و اطالعات یفناور تیحاکم - 10-2شکل 

خرد و کالن نسبت به کارکرد  هاییدگاهداز  هرکدامنقش حاکمیتی و نقش مدیریتی در سازمان  درواقع

ان کالن، مسیر پیشرفت سازم هاییاستسیت با تبیین حاکم ازآنجاکه. کنندیمنگاه و کارایی سازمان 

دارد؛ تعامل  هایاستسسعی در اجرای آن  یندهافرآو کنترل  یزیربرنامهرا مشخص کرده و مدیریت با 

 این دو واحد نقشی اساسی در حیات سازمان خواهد داشت.

 

 [4] تعامل حاکمیت و مدیریت - 11-2شکل 

ه در ک گیردیمقرار  سازمان مسئولیتی در سه الیهات با فناوری اطالعحاکمیت فناوری اطالعات ارتباط 

، در سطح مدیریتی مدیران مدیرهیئتهاعضای استراتژیک در سطح  .[63] آمده است 12-2شکل 
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درگیر تصمیمات و وظایف و فناوری اطالعات  وکارکسبسازمان و در سطح اجرایی مدیران  یباالرده

 حاکمیتی هستند.

 

 [63] سه الیه مسئولیتی حاکمیت فناوری اطالعات - 12-2شکل 

به  یدهجهت یلهوسبهباید  مدیرهیئتهدر باالترین سطح حاکمیت فناوری اطالعات در سازمان اعضای 

باید استراتژی سازمان در حوزه فناوری  وکارکسبمنافع  ینتأمفناوری اطالعات در جهت  هاییاستس

 تبیین نمایند. یدرستبهالعات را اط

مسائلی درصد از بودجه فناوری اطالعات صرف رسیدن  20قریب به  دهدیمنشان  84مطالعات بالیت

قادر نیستند از حجم زیادی از  هاشرکت. همچنین وی معتقد است رسندینمبه اهداف خود که  شودیم

 و دستینازامواردی تولید کنند. مسئولیت  افزودهارزشدر حوزه فناوری اطالعات  شانگذارییهسرما

ی اساس هاییتمسئولکرده از  گذارییهسرما هاآنروی  وکارکسبحصول اطمینان از نیل به اهدافی که 

 .[64] است مدیرهیئتهاعضای 

 ،گذارییهسرمامربوط به  هاییسکریسک همراه است. تصمیمات حوزه فناوری اطالعات همواره با ر

هستند که در حوزه  هایییسکر ازجملهریسک پروژه، ریسک شکست، ریسک کارایی نامناسب و ... 

                                                 
84 Blythe 



 

60 

 

 یدرستبه مدیرهیئتهی در سطوح فناوری اطالعات وجود دارند و باید در درجه اول باید توسط مدیران

 قرار بگیرند. موردسنجشدرک شده و سپس 

 همزمان طوربهکه بتواند ، وجود سازوکاری مدیرهیئتهطح در س یادشده هاییتمسئولتمرکز  باوجود

 میع مطالعاتی کهج. رسدیمو طبیعت فناوری اطالعات را بشناسد ضروری به نظر  وکارکسب یازهاین

 وکارسبک، مدیران ارشد مدیرهیئتهمتشکل از برخی اعضای  اییتهکمتشکیل  پذیرفتهصورت  بارهیندرا

معرفی  حلراهجلسه برگزار کنند را بهترین  6تا  4باید بین  هرساله در و مدیر فناوری اطالعات ک

 تصویب استانداردهایی برای فناوری اطالعات یلهوسبه. این کمیته موظف است [66[, ]65] کنندیم

در  بندییتاولوو  [68] منتخب فناوری اطالعات یهاپروژهدر  گذارییهسرما، تعیین بودجه برای [6۷]

بر  ه وحاکمیت فناوری اطالعات را به بهترین شکل تبیین کرد هاییاستس [۷0[, ]6۹]تخصیص منابع 

 اجرای آن نظارت کند.

 اطالعات یدر حوزه فناور یتیمکمات حایتصم -2-4-5

 یارکان یجر ،گیرییمتصم، حقوق یسازمان یف ساختارهایشامل تعراطالعات  یفناورت یمکند حایفرا

 وکاربکسبه اهداف  یابیدست منظوربه یه از منابع سازمانک بوده یارکان یجاد جریا یارات الزم برایو اخت

اطالعات و  یت فناوریمکدر حا موردبحثمحدوده  13-2شکل که در  طورهمانند. کیاستفاده م نهیبه

و ده بوت یمکند حایفرا یت، خروجیریند مدیفرااست،  شدهدادهنشان ت یریت و مدیمکان حایارتباط م

 روزمره را به یارهاکه قدرت انجام کد ینمایم سازییادهپرا  یارات و ارتباطاتی، اختهاتیره مسئولیزنج

 ندکیم سازییادهپز ین نترل راکو  یریگاندازه یسازوکارهات، یریند مدین فرایدهد. همچنیافراد م

[۷1]. 
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 [۷1] وکارکسب یهات و دغدغهیریت، مدیمکان حایارتباط م - 13-2شکل 

 

 اطالعات یفناور اصول -2-4-5-1

 یزمان بوده، شامل مجموعه مرتبطسا وکارکسباطالعات در  یفناور ینقش راهبرد کنندهیانبن اصول یا

صول ن ایشوند. ایم وکارکسباطالعات در  یاستفاده از فناور یسطح باال در رابطه با چگونگ از عبارات

آموزش  یبرا یابزار عنوانبه هاآنتوان از یمو  لغات سازمان درآمده از فرهنگ یبخش عنوانبهد یبا

 .[51] استفاده نمود گذارییهسرمامات یو اتخاذ تصم یفناور یران در خصوص استراتژیمد

 ر است:یاطالعات شامل موارد ز یسازمان در خصوص اصول فناور یاصل یهاپرسش

 ن حوزه رایدر ا گیرییمتصمه کاطالعات  یرا به اصول فناور وکارکسبتوان اصول یچگونه م 

 ترجمه نمود؟ نند،کیت میهدا

 ست؟یچ وکارکسباطالعات در  ینقش فناور 
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 ست؟ا یاطالعات در سازمان شامل چه موارد یت فناوریو مأمور اندازچشم 

 شود؟ین میاطالعات چگونه تأم یفناور یهانهیهز 

و ابهام  نمودهاطالعات مشخص  یمات سازمان را در حوزه فناوریر همه تصمین سؤاالت مسیپاسخ به ا

 .[51] را محدود خواهد نمود هاگیرییمتصمر یسا ییاراکن سؤاالت، یدر ا

 اطالعات یفناور یمعمار -2-4-5-2

ل که به شکرساخت است یو ز یاربردک یهاها، برنامهساختار داده دربردارندهاطالعات  یفناور یمعمار

به سطح  یابیو منجر به دستداده ، خود را نشان یفن یهاها، روابط و انتخاباستیس از یامجموعه

 .[51] گرددیم یفناور و وکارکسب یپارچگکیو  یمطلوب استانداردساز

 از: اندعبارتنه ین زمیدر ا یدیلک یهاپرسش

 هستند؟گر مرتبط یدکیدامند و چگونه با ک وکارکسب یدیلک یندهایفرا 

 ر گیدکید با ین اطالعات چگونه بایو ا شتهان دایجر یدیلک یندهاین فرایدر ا یچه اطالعات

 پارچه شوند؟کی

 یندیراف یپارچگکیو  ید در سطح سازمان استاندارد گردند تا استانداردسازیبا ییهاتیچه قابل 

 ند؟ین نمایرا تضم

 رد ها استانداداده سازییکپارچهاز  یبانیپشت منظوربهد در سطح سازمان یبا ییهاتیچه فعال

 شوند؟

 هستند؟ یاطالعات شامل چه موارد یفناور یهاانتخاب 

 اطالعات یرساخت فناوریز -2-4-5-3

 یهاتیاطالعات شامل هر دو نوع قابل یفناور اییهپا یهاتیاطالعات، قابل یفناوررساخت یمنظور از ز

هستند  در دسترس وکارکسبدر سطح  ینانماطقابلو  یکس اشترایل سروکه به شک است یو انسان یفن



 

63 

 

 گذارییهسرما %55رساخت یز رند. معموالًیگیقرار م مورداستفاده یاربردکن برنامه یندچو توسط 

 .[51] دهدیل میکسازمان را تش کیاطالعات در  یفناور

 ر است:یاطالعات در سازمان شامل موارد ز یرساخت فناوریدر خصوص ز یاصل یهاپرسش

 یرشتیت بیسازمان از اهم کیبه اهداف استراتژ یابیدست یبرا یرساختیز یهاسیدام سروک 

 برخوردارند؟

 یس درخواستیشوند و سطح سرو ارائهد در سطح سازمان یبا یرساختیز یهاسیدام سروک 

 ست؟یچ هاآن یبرا

 شوند؟یم گذارییمتقچگونه  یرساختیز یهاسیسرو 

 ست؟یها در سازمان چیفناور داشتننگاه روزبه یبرنامه موجود برا 

 شوند؟ یسپاربروند یبا یرساختیز یهاسیدام سروک 

طباق ان یه سازمان را براک یاگونهبهاست؛  صرفهبه یهاسیسرو ارائه یبه معن یرساختین زیوضع قوان

 .[51] داردیآماده نگه م وکارکسبد یجد یاربردک یهاع با برنامهیسر

 وکارکسب یاربردک یهابرنامه یازهاین -2-4-5-4

 فیل تعردهند، شامیل میکتشرا اطالعات  یفناور یدیلکمات یتصمسطح  ترینیینپاه کات مین تصمیا

 یل داخلکه به شکهستند  یاربردک یهاآن دسته از برنامه یبرا وکارکسب یازهاینمودن ن و مشخص

 .[51] گردندیم یداریرون خریاز ب کهیناا یشوند یدر درون سازمان توسعه داده م

 از: اندعبارت وکارکسب یاربردک یهابرنامه یازهاینه نیدر زم یدیلک یهاپرسش

 ست؟ید در سازمان چیجد یاربردک یهاجاد برنامهیا یموجود برا یهافرصت 

 ؟شودیم یابیچگونه ارز یاربردک یهابرنامه تیموفق 
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 کی یگردند و در چه زمانیمنطبق م وکارکسب یازهایچگونه با ن معمار گونه یاستانداردها 

 شود؟یسازمان م یطرح استثنا در استانداردها باعث وکارکسباز ین

 ست؟یکهر پروژه  یدستاوردها کمال 

  به ارزش است؟ یابیدست یبرا یرات سازمانییموجب انجام تغ یسکچه 

 اطالعات یفناور یبندتیاولوو  یگذارهیسرما -2-4-5-5

 یونگچگر کف به دی، باگرید گذارییهسرمانوع اطالعات مانند هر  یدر حوزه فناور گذارییهسرمانه یدر زم

 :[51] م وجود داردین تصمیه بود. سه موضوع در مورد ایبازگشت سرما

  ؛شود گذارییهسرمازان یبه چه م کهآناول 

 ؛شود گذارییهسرما یزیچه چ یدوم، بر رو 

  مختلف مصالحه برقرار گردد ینهادها یازهاین نیچگونه ب کهیناسوم. 

 گذارییهسرماد ینقطه شروع باشد. با کیتواند یم یسه و الگوبرداری، مقاگذارییهسرمازان یدر رابطه با م

داد.  قیرد، تطبیگیقرار م یتموردحمااطالعات  یه توسط فناورک یسازمان یاستراتژ از یرا با آن بخش

 یبر رو کهینان ییاطالعات و تع یفناور هایگذارییهسرما یبرا یخوببهز ین گذارییهسرماافت سبد یره

تلف مخ یازهاین نیمصالحه ب یبرقرار یسممکاناست.  یریکارگبهشود، قابل  گذارییهسرما یزیچه چ

 کاشترابا به  در رابطه خصوصبهرا  ید اهداف سازمانیبا وکارکسبه رهبران کاست  صورتینبدز ین

 یه الزم را برای، به اطالع همگان در سازمان برسانند و توجیاز منابع اطالعات یگذاشتن بخش مشخص

 نندک نظرصرف یسازمان یازهایخود به خاطر ن یمحل یازهایدهند تا از ن ارائه یسازمان یواحدها رهبران

[51]. 

 از: اندعبارتنه ین زمیدر ا یدیلک یهاپرسش

 د؟سازمان دارن یت را براین اهمیشتری، بکیاستراتژ ازنظر ییا بهبودهایند یرات فراییچه تغ 
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 ن سبد با اهداف یا ایاطالعات در سازمان چگونه است و آ یفناور گذارییهسرماع سبد یتوز

 ر؟یخ ایسازمان سازگار است 

 یسازمان یاطالعات در سطح سازمان و در سطح واحدها یفناور هایگذارییهسرمات یاهم 

 ست؟یچ

 دهد؟یرا نشان م هاآن یت نسبیاهم یفعل هایگذارییهسرماا یآ 

 فناوری اطالعات شرکتیحاکمیت  -2-5

موضوعات  ینترداغمطرح شد و همچنان یکی از  1۹۹0مفهوم حاکمیت فناوری اطالعات در اواخر دهه 

 اینکه یکی از رغمیعلاما موضوع حاکمیت فناوری اطالعات، ؛ آیدیمحوزه فناوری اطالعات به شمار 

به علت داشتن پسوند فناوری اطالعات در این حوزه  است، اما وکارکسبدر  موضوعات یرگذارترینتأث

 رواضحپقرار نگرفت.  موردمطالعهسته بود شای کهچنانآن وکارکسب با محوریتماندگار شد و در تحقیقات 

 ییاشناسقابلاز طریق فناوری اطالعات  آیندیمکه توسط فناوری اطالعات به وجود  ییهاارزشاست که 

 است. انکاریرقابلغ وکارکسبدر حوزه  هاارزشاید توجه داشت که این محل بروز این نیستند، اما ب

مبتنی بر فناوری اطالعات که بتوانند  هاییستمسبدون وجود  CRM85 هاییستمس، مفهوم مثالعنوانبه

 ارزش توانندینمتحویل دهند،  شدهیفتعرو بر اساس قواعد  شدهیینتع، با بودجه موقعبهخدمات را 

توان هستند که ب یابیدستقابلتنها زمانی  وکارکسب یهاارزشایجاد کنند.  وکارکسبدر  یریگچشم

 جدید بتوانند میزان درآمد و سوددهی شرکت را باال ببرند. شدهیفتعرفرایندهای کاری 

، مفاهیم و انجام کارها ایجاد کرده روش درکه  هاییینوآورامروزه، فناوری اطالعات با تغییراتی و 

تعریف هستند و یا در  یرقابلغرا ایجاد کرده که بدون اتکا به فناوری اطالعات یا  ییهاروش

اجرا هستند. این تغییرات در پارادایم طراحی فرایندها باعث حرکت از  یرقابلغحالت  ترینینانهبخوش

                                                 
85 Customer Relationship Management 
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شده  «86ی اطالعاتفناور شرکتیحاکمیت »جدیدی به نام  مفهوم یسوبهحاکمیت فناوری اطالعات 

 :کنندیمتعریف  گونهینافناوری اطالعات را  شرکتیحاکمیت  [4] 88گرمبرگنفنو  8۷دهائس است.

 سازیهیادپتعریف و  هفناوری اطالعات بخشی یکپارچه از حاکمیت شرکتی است و ب شرکتیحاکمیت 

واحد فناوری اطالعات و هم  کارکنانکه هم  پردازدیم یارابطه هاییزممکانفرایندها، ساختارها و 

 وکارکسبدر جهت تقویت همسویی  را خود هاییتمسئولبتوانند  وکارکسب یهاقسمتسایر  نانکارک

که مرتبط با فناوری اطالعات هستند،  وکارکسب هایگذارییهسرماو فناوری اطالعات و تولید ارزش از 

 انجام دهند.

، پردازدیممرتبط با فناوری اطالعات  هاییتمسئولحاکمیت فناوری اطالعات فناوری اطالعات به 

 اروککسبتولید ارزش در  باهدففناوری اطالعات گام را فراتر گذاشته و  شرکتیحاکمیت  آنکهحال

 .کندیممرتبط با فناوری اطالعات دخیل  وکارکسبخود را در طراحی و اجرای فرایندهای 

مواردی چند،  جزبهدید محسوب شده و در ادبیات تحقیق موضوع ج یادشدهالزم به ذکر است موضوع 

فناوری اطالعات برای اولین بار  شرکتیحاکمیت  اصول جامع به آن پرداخته نشده است. طوربههنوز 

شرح  بهمطرح گردید که  ISO/IEC 38500:2008در استاندارد  ISO8۹توسط موسسه  2008در سال 

 .باشندیمذیل 

  و نیاز  تام بنافراد درون سازمان باید مسئولیت خود در قبال  :پذیرییتمسئول - 1اصل

فناوری اطالعات را درک کرده و بپذیرند و افرادی که در این رابطه قدرت عمل دارند، اعمال 

 الزم را انجام دهند.

                                                 
86 Governance of Enterprise IT (GEIT) 

87 De Haes 

88 Van Grembergen 

89 International Standardization Organization (ISO) 
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  سازمان  وکارکسبجاری و آینده سازمان در استراتژی  هاییتظرفاستراتژی:  – 2اصل

اری و ج استراتژیک یازهاینپاسخگوی استراتژیک فناوری اطالعات  یهاامهبرنباشد.  یرگذارتأث

 باشد. وکارکسب یندهآ

  واقعی از  هاییلتحلبر اساس مربوط به فناوری اطالعات باید  یدهایخر :خرید – 3اصل

اید بباشد.  کنندهقانعروشن و با ارائه دالیل  گیرییمتصم مبنای شرایط حال و آینده به همراه

و تهدیدات وجود داشته  هاینههز، هافرصتو بلندمدت، تعادلی بین سودآوری،  مدتکوتاهدر 

 باشد.

  ارائه خدمات و ارائه فناوری اطالعات باید برای رسیدن به اهداف سازمان، کارایی:  – 4اصل

 سازمان کارایی الزم را داشته باشد. ، برایدر زمان جاری و آیندهکیفیت سطح مطلوب 

  تبعیت کند.  شدهوضعفناوری اطالعات باید از تمامی قوانین و مقررات تبعیت:  – 5اصل

 شوند. سازییادهپتعریف و  یروشنبهکاری باید  یهاروشو  هایاستس

  مرتبط با فناوری اطالعات باید به  یهاروش، تصمیمات و هایاستسرفتار انسانی:  – 6اصل

 آن درگیر هستند احترام بگذارد. یندهایفراکه در افرادی  جملهمنانسانی همه افراد،  رفتار

 

 [4] فناوری اطالعات شرکتیحاکمیت  - 14-2شکل 

در سال  Risk ITو  COBIT 4.1 ،Val IT 2.0 یهاچارچوببا نگاه جامعی به  COBIT5چارچوب 

است. این چارچوب  شدهارائهفناوری اطالعات طراحی و  شرکتیحاکمیت  سازییادهپبا نگرش  2012
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مرتبط  وکارکسب، نگرش فرایندهای COBIT 4.1ی فناوری اطالعات خود را از چارچوب نگرش فرایندها

 Riskریسک فرایندها را از چارچوب  سازیینهبهو نگرش  Val IT 2.0با فناوری اطالعات را از چارچوب 

IT  شدهیلتبدفناوری اطالعات  شرکتیحاکمیت  سازییادهپبرای به ارث برده است و به ابزاری قوی 

 است.

 

 [4] وکارکسباستقرار حاکمیت و خروجی  – 15-2شکل 

 تیشرکالزم به توضیح است با توجه به اینکه کلیه اصول حاکمیت فناوری اطالعات در دل حاکمیت 

فناوری اطالعات گسترشی بر حاکمیت فناوری  شرکتیحاکمیت  ینوعبهفناوری اطالعات جای گرفته و 

 ذکرشدهدر مورد حاکمیت فناوری اطالعات ، کلیه مباحثی که در این رساله آیدیم حساببهاطالعات 

 فناوری اطالعات نیز مورد وثوق خواهد بود. شرکتیدر مورد حاکمیت 

و توضیح چارچوب  اطالعات یت فناوریحاکم سازییادهپبرای  چارچوبوجود  ضرورتبهدر ادامه 

COBIT5 .خواهیم پرداخت 
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 اطالعات یت فناوریحاکم یسازادهیپ یاز به چارچوب براین -2-6

 سازمانت یمهم اطالعات در موفق یتحقق دستاوردها یبرا اییندهفزا طوربهسازمان ت ارشد هر یریمد

 یبرآورده شدن اهداف فناور زانیر، خواهان اطالع از میموارد ز ازجمله یمتعددل یران به دالیمد وشد.کیم

 :[8] هستنداطالعات در سازمان 

 ؛به اهداف یابیدست 

 ؛یو سازگار یریادگینان از یحصول اطم 

 ؛روبروست هاآنه سازمان با ک یت خردمندانه مخاطراتیریمد 

 هاآنها و استفاده از فرصت ییشناسا. 

 یاز برین ییهااطالعات، راه یاز منافع فناور یریگبهرهمخاطرات و  ییموفق، عالوه بر شناسا یهاسازمان

 :[8] ابندییر میانجام موارد ز

  ؛وکارکسب یهایاطالعات با استراتژ یفناور یهایردن استراتژکهمسو 

 نده را یه سازمان، مخاطرات آکن بابت ینفعان از ایو ذ گذارانیهسرمانان در یجاد اطمیا

 ؛نموده است بینییشپ

 ؛اطالعات در سازمان یها و اهداف فناوریاستراتژ یتسر 

 ؛اطالعات یفناور گذارییهسرماسب سود از ک 

 ؛نندکیل میها و اهداف را تسهیاستراتژ سازییادهپه ک یسازمان یفراهم نمودن ساختارها 

 ؛یرونیب یاکاطالعات با شر یفناور و وکارکسبان یجاد روابط سازنده و مؤثر میا 

 اطالعات یفناور ییاراک یریگاندازه. 

 یت فناوریمکاستقرار حا یرا برا ایشدهیفتعرش یناچارند استاندارد از پ هار سازمانیل زیبنا به دال

 :[5۹] رندیار بگیاطالعات در اخت
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  تریشپ ازآنجاکهو  شتهدا یادیامروز زمان ارزش ز یایدر دن است؛ شدهاختراع قبالًچرخ، 

به نظر  یمنطق، اندشدهارائهجاد و یدر سطح جهان ا شدهیرفتهپذ یو استانداردها هاچارچوب

خاص خود  یجاد چارچوبیمحدودش به ا سازمان بخواهد بر اساس تجارب کیه کرسد ینم

 مبادرت ورزد.

 ه افراد ک سازدیا میسازمان مه یرا برا ایینهبهساختار  ها،از مدل یچارچوب ؛یافتگیساخت

ه کند کیم کمکدر سازمان  یهرکسبه  مدنظر ن گذشته، ساختاریا نند. ازکد آن را دنبال یبا

 ست.مورد انتظار ا یزیه چه چکنند یتوانند ببیم هاآنگران داشته باشد؛ چون یبا د ید مشابهید

 در سراسر  یو حقوق یقیاستانداردها در طول زمان و توسط صدها شخص حق تجارب موفق؛

 ست.ده ایس گردکها منعدر مدلارزشمند  از تجارب یاانباشته جهتینازا و شدهیابیارزجهان 

 یهان سازمانیرا ب خود یهادهیتوانند ایردن استانداردها افراد مکبا دنبال  دانش؛ کاشترا 

 ...تب وکوب، مجالت،  یهاگاهیاربران مختلف، پاک یهااز گروه و شتهگذا کمختلف به اشترا

 نند.کاستفاده 

 نترل ک یبرا یرونیبزان یمم خصوصاًزان و یار ممکبدون استفاده از استانداردها  ؛یزیت ممیقابل

 عنوانبهرا  ید استانداردین منظور سازمان حداقل بایدشوارتر خواهد بود. بد کارآمد یابیو ارز

 ند.یاطالعات برگز یت فناوریمکاستقرار حا یه برایپا

 اطالعات یت فناوریمکحا یسازادهیپ یهاچارچوب -2-7

 طورهمان. وجود دارد یمختلف یهازمیانکاطالعات در سازمان م یت فناوریحاکم سازییادهپ منظوربه

و  COBIT [4۷]اطالعات  یت فناوریمکچارچوب حا، هاآن ینترمهم ازجملهد، یاشاره گرد تریشپکه 

 اطالعات یفناور یهاسیت سرویرینه مدیزم وفق دراز تجارب م یامجموعه عنوانبه ITILاستاندارد 

 گردد.یاشاره م کیح هر یکه در ادامه به تشر هستند
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 ITILاستاندارد  -2-7-1

 تیریمد یبرا ۹0موفق یاز الگوها یشامل منتخب اطالعات یرساخت فناوریزا کتابخانه ی ITILاستاندارد 

 ازد و یارائه گرد ،OGC۹2، دولت انگلستان یتوسط دفتر بازرگانکه  است ۹1فناوری اطالعات سیسرو

 دیمطرح گرد فناوری اطالعات سیت سرویریدر مد یجهانیررسمیاستاندارد غ عنوانبه 1۹80دهه اواخر 

در  موفق یالگوها یتیریمد یهادستورالعمل عیمجموعه وس یکست از یخالصه ا ITIL درواقع .[۷2]

 یبانیتپش وکارکسبه از ک فناوری اطالعات سیت سرویرینه مدیدر زماطالعات  یفناور یهاتیارتباط با فعال

 دینمایم

 COBIT چارچوب -2-7-2

 ITGIتوسط  که است ICT تیریمد یهااز چارچوب یکی COBIT اطالعات یت فناوریحاکمچارچوب 

 یرا برا ییندهایفرآ ن چارچوبیا .است یجادشدها 1۹۹6در سال  ،کندیمفعالیت  ISACAکه زیر نظر 

در استفاده  آمدهدستبهش منافع یبه افزا کسازمان در جهت کم اطالعات یفناورران و کارشناسان یمد

البته . دینمایو کنترل سازمان فراهم م اطالعات یت فناوریحاکمتوسعه مناسب  ،فناوری اطالعات از

به  یت، ساختاردهیریشامل مد که سازمان بوده ییاجراران یاطالعات بر عهده مد یت فناوریمکحا

و اهداف سازمان  هایاستراتژ یاطالعات در راستا یت فناورکنان از حریاطم یبرا ییندهایسازمان و فرا

 .[50] است COBIT 5چارچوب  یاصل یمحورها کنندهیانب 16-2. شکل است

                                                 
90 Best Practices 

91 Information Technology Service Management (ITSM) 

92 Organization Goverment Commerce 
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 COBIT5 [4۷] یاصل هیپا - 16-02شکل 

 

زبان  کیمرجع و  یندیمدل فرا کیاطالعات  یفناور هاییتفعالت یریش و مدیپا یچارچوب بران یا

 یبرقرار یرا برا یچارچوب COBITن یهمچن .کندیمنان سازمان فراهم کارک یتمام یرا برا فهمقابل

 ییاراکش یو پا یریگاندازهو  یتیریتجارب موفق مد سازییکپارچه، دهندگانیسسروان یارتباط م

 .نمایدیمه یاطالعات، ته یفناور

 ازیموردن فراهم نمودن اطالعات منظوربهد یه سازمان باکه استوار است ین پایبر ا COBITاست  یگفتن

ت یرینه مدیدر زم ،ندهایاز فرا یافتهساخت یامجموعه، با استفاده از ارکوسبکاهداف به  یابیدست یبرا

ن یا توان قلبینترل اطالعات را مکت و یریمدلذا . دینما گذارییهسرمااطالعات،  ینترل منابع فناورکو 

 اروککسب یهایازمندیبه ن ییپاسخگو یدهد در راستاینان میبه سازمان اطم چراکه ،چارچوب دانست

 کند.ت کخود حر

است.  شدهارائه ISACAو  ITGIتوسط  COBITنسخه اصلی از چارچوب  5ارائه تحت  6 تاکنون

 گرا یزمم صرفاًسال تجربه رویکرد خود را از چارچوبی  15 بیش از توانسته با اتکا به COBITچارچوب 

به رویکردی مبتنی بر حاکمیت شرکتی فناوری اطالعات ارتقا بخشیده و مسیر بلوغ خود را به اقتضای 
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در طول از  COBITچارچوب  و حوزه عملکرد رویکردسیر تکامل طی کند.  یدرستبهنیازهای زمان 

 است. مشاهدهقابل 1۷-2در شکل  تاکنونزمان از ارائه اولین نسخه 

 
 COBIT [4۷]سیر تکامل رویکرد و حوزه چارچوب  – 1۷-2شکل 

چارچوبی هدفمند برای  عنوانبه COBIT 5چارچوب  کنیدیممشاهده  16-2که در شکل  طورهمان

 :کندیماصل را دنبال  5حاکمیت شرکتی فناوری اطالعات 

 هدف چارچوب  ترینیاصل سهامداراننیاز  ینتأمCOBIT 5  .یوکارکسبهر  ازآنجاکهاست 

بهترین  عنوانبه تواندیم، نیاز سهامداران گیردیمایجاد درآمد و کسب سود شکل  باهدف

ه ک طورهماناستفاده شود، بدین منظور  وکارکسب گذارییاستسمحرک برای تعیین اهداف و 

هدف اولیه این چارچوب در نظر  عنوانبهمشاهده خواهید کرد، نیاز سهامداران  1۹-2در شکل 

 .شودیم گرفته
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 چارچوب  :(93پایان-تا-شش سراسری سازمان )آغازپوCOBIT 5  با استفاده از ساختار

 روازاین. شودیمچارچوب کل سازمان را شامل  توانمند سازهاییکی از  عنوانبهسازمانی 

COBIT 5  سطح  ترینیینپاچارچوبی است که همه سازمان از باالترین سطح حاکمیتی تا

 .گیردبرمیاجرایی را در 

 در  استفاده از یک چارچوب یکپارچهCOBIT 5  تا  دهدیماین امکان را به سازمان

و ابزاری همس عنوانبهدیگر  موردنیاز یاستانداردهاو  هاچارچوبباالیی بتواند از  یریپذانعطاف

 .حاکمیت و مدیریت فناوری اطالعات استفاده کند هاییاستباس

 :چارچوب  ایجاد رویکردی جامعCOBIT 5 توانمند ای اولین باز مفهومی تحت عنوان بر

 توانمند سازهاهستند.  COBIT 5اجرایی  هایبازو توانمند سازهارا معرفی کرده است.  ۹4ساز

همه فرایندها، ساختار  COBIT 5. در چارچوب شوندیمشامل همه توان اجرایی یک سازمان 

، خدماتدیگر، فرهنگ، اخالق و رفتار، اطالعات،  یهاچارچوبو  هایاستسسازمانی، اصول، 

 COBITچارچوب  توانمند سازهای عنوانبههمه و همه  هارقابتو  هامهارت، افراد، هایرساختز

همه این منابع را در  توانمند سازهابا تعریف ابعادی جامع برای  COBIT 5 روازاینهستند.  5

 قرار داده است. جامع گرارویکردی 

 به تفاوت میان حاکمیت و مدیریت اشاره شد.  2در فصل  کمیت از مدیریت:تفکیک حا

تفکیک کامل این دو حوزه از یکدیگر و فرایندی مرتبط با هر حوزه را با  COBIT 5چارچوب 

. شکل نمایدیمو از دخالت هر حوزه در امور مربوط به حوزه دیگر جلوگیری  کندیممشخص 

 .دهدیمرا نشان  هاآنریت و ارتباط فرایندی حاکمیت و مدی یهاحوزهمدل  2-18

                                                 
93 End-to-End 

94 Enabler 
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 COBIT 5 [4۷]حاکمیت و مدیریت در چارچوب  یهاحوزه – 18-2شکل 

به  یرسانخدمت، موردنظر از خصوصیات یک چارچوب کارا و مناسب برای حاکمیت و کنترل حوزه

 :[8]از  اندعبارت نفعانیذداخلی و خارجی سازمان است. این  نفعانیذ

 فناوری اطالعات؛ شامل کسانی  گذارییهسرمابه خلق ارزش از طریق  مندعالقهداخلی  نفعانیذ

 ریگییمتصم هادییازمنن مورد، افرادی که در گیرندیمتصمیم  گذارییهسرماکه در رابطه با 

 .گیرندیمفناوری اطالعات را به کار  هاییسسروو کسانی که  کنندیم

 فناوری اطالعات؛ شامل مدیران سازمان و  هاییسسرو کنندهفراهمداخلی و خارجی  نفعانیذ

 .نندکیم یاندازراهامکانات و کسانی که سرویس را  کنندگانفراهمفرآیندهای فناوری اطالعات، 

 حساس و نظارتی؛ شامل مسئوالن امنیتی، افرادی با  یهانقشداخلی و خارجی با  نفعانیذ

 امنیتی هاییسسرو کنندگانیهتهو  صخا هاییدسترس

 باید: موردنظربرای پاسخگویی به نیازهای حاکمیت شرکتی فناوری اطالعات، چارچوب 

  تمرکز کند. وکاربکس، روی وکارکسببرای همسو کردن اهداف فناوری اطالعات با 

 باشد. گرا یندفراو اختیارات،  یفوظاتعریف محدوده و ساختار  منظوربه 

 .با تجارب موفق پیشین و استانداردهای موجود در زمینه فناوری اطالعات سازگار باشد 
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 قانونی کمک  هاییازمندینکردن  برآوردهتحکم استانداردهای حاکمیت سازمان، در  یلهوسبه

 نماید.

اساسی هر سازمان در اختیار گرفتن و استفاده از چارچوب  یازهاینجه به مطالب یادشده، یکی از با تو

که امروزه در سراسر  COBITچارچوب فناوری اطالعات در آن سازمان است.  کنترلو روشی برای 

، تجارب موفق مدیریتی را در زمینه امنیت و شودیممختلفی به کار گرفته  یهاسازمانجهان توسط 

و از این حیث، استفاده از آن برای کنترل حوزه فناوری اطالعات  کندیمفناوری اطالعات بیان کنترل 

یک  عنوانبهکه آن را  COBITاصلی را به  هاییژگیودر سازمان، دارای ارزشی ویژه خواهد بود. 

 .اندشدهیمعرف، در ادامه کنندیمرح چارچوب برای حاکمیت فناوری اطالعات مط

 وکارکسبتمرکز روی  -2-7-2-1

برای  فقطنه COBITاست. چارچوب  وکارکسبتمرکز آن روی  COBITخصوصیت چارچوب  تریمیاصل

بیشتر برای مدیران و صاحبان  بلکهفناوری اطالعات، کاربران و ممیزان  هاییسسرو کنندگانفراهم

رچوب بر این پایه استوار است که سازمان باید برای فراهم نمودن این چااست.  شدهیطراح وکارکسب

رآیندها از ف یافتهساخت یامجموعهنیاز دارد، با استفاده از  هاآناطالعاتی که برای دستیابی به اهدافش به 

کند. مدیریت و کنترل فناوری اطالعات را  گذارییهسرمانه کنترل و مدیریت فناوری اطالعات یمدر ز

در راستای پاسخگویی به  ددهیمبه سازمان اطمینان  چراکهقلب این چارچوب دانست؛  وانتیم

 .[8]خود حرکت کند  وکارکسب هاییازمندین

، اطالعات باید به معیارهای کنترلی خاصی تطبیق یابد. این معیارهای وکارکسببرای نیل به اهداف 

 از: اندعبارت COBITاطالعاتی در 
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 صحیح، موقعبهو ارائه  وکارکسب: مربوط به وابستگی اطالعات به فرآیندهای ۹5اثربخشی ،

 منسجم و کاربردی اطالعات

 مرتبط با فراهم کردن اطالعات از طریق استفاده بهینه از منابع۹6کارایی : 

 در رابطه با جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطالعات حساس۹۷محرمانگی : 

 صحت و اعتبار اطالعات مطابق با انتظارات کاری سازماندقتبه: مربوط ۹8یکپارچگی ، 

 موردنیازبط به در دسترس بودن اطالعات در زمان ت: مر۹۹پذیرییدسترس 

 موردنیاز هاییاستس: مربوط به سازگاری اطالعات با قوانین، مقررات و 100انطباق 

 ت در راستای انجام وظایف : مرتبط با فراهم نمودن اطالعات مناسب برای مدیری101قابلیت اعتماد

 مدیریتی

سازمان ارائه کند، باید  هاییاستراتژبرای حمایت از  هایییسسرو اطالعاتوقتی قرار است فناوری 

 هاآنو چگونگی ارائه  هایسسروآشکار بوده و درک روشنی از این  هایازمندین یریگجهتمالکیت و 

 اروککسب وسیلهبه توانندیمسازمان  هاییاستراتژچگونه  دهدیمنشان  1۹-2وجود داشته باشد. شکل 

 به اهداف مرتبط با فناوری اطالعات ترجمه شوند.

                                                 
95 Effectiveness 

96 Efficiency 

97 Confidentiality 

98 Integrity 

99 Availibility 

100 Compliance 

101 Reliability 
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 COBIT 5 [4۷]چگونگی تعریف اهداف در چارچوب  – 1۹-2شکل 

ازمان س هاییاستراتژاز  یبانیپشت منظوربهموردنیاز را  هاییسسروطالعات بتواند برای آنکه فناوری ا

دایت شوند. ه یازهاناین  یروشنبهواضح بوده و  وکارکسبتوسط  یازهانبا موفقیت ارائه کند باید مالکیت 

باید ارائه گردد و چگونگی ارائه آن توسط فناوری اطالعات  ازآنچههمچنین الزم است درک روشنی 

است، استراتژی سازمان از طریق بررسی  شدهدادهنشان  1۹-2در شکل که  طورهمانوجود داشته باشد. 

منابع به اهداف مرتبط با  سازیینهبهو تحلیل ریسک و  وکارکسبو صاحبان  نفعانیذ هاییازمندین

پس از تعریف اهداف همسو شده،  .شودیمترجمه  توانمند سازهابه اهداف  یتدرنهافناوری اطالعات و 

 وسیلههبباید این اهداف مورد پایش قرار بگیرند تا از میزان تحقق انتظارات اطمینان حاصل شود. این امر 

 .است یرپذامکان 102در کارت امتیازی هاآنبه اهداف و کنترل روند با توجه  یارهاییمعدر نظر گرفتن 

                                                 
102 Balanced Score Card 
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 گرا ندیفرا -2-7-2-2

 فهمقابلمرجع و یک زبان  یندیفرااطالعات یک مدل  هاییتفعالاین چارچوب برای چایش. مدیریت 

چارچوبی را برای برقراری ارتباط میان  COBITن . همچنیکندیمرا برای تمامی کارکنان سازمان فراهم 

و پایش کارایی فناوری اطالعات  یریگاندازهتجارب موفق مدیریتی و  سازییکپارچه، دهندگانیسسرو

 است. کردهیهته

و خطرات فناوری اطالعات  هایتفعالکه الزم است در سازمان فناوری اطالعات  مؤثربرای حاکمیت 

. اندشدهیکتفکدر حوزه حاکمیتی و مدیریتی از هم  COBIT 5شناسایی گردند. در چارچوب  دقتبه

کرده و آن را پایش  یدهجهتکلی  هاییاستسبی منافع به این فرایندها با ارزیا در حوزه حاکمیتی

. در ناحیه اول شودیمناحیه برای پیشبرد فرایندها تعریف  4. از طرف دیگر در حوزه مدیریتی کنندیم

اصلی است و  یتمأمور. در ناحیه دوم ساخت و اجرا هدف شودیمو طراحی پرداخته  یدهسامانبه 

ی مواز طوربه. ناحیه چهارم حوزه مدیریتی پردازدیمرویس و پشتیانی آن ناحیه سوم حول محور ارائه س

مدل مرجع  20-2. شکل پردازدیمبا سه ناحیه دیگر به پایش، سنجش و ارزیابی سه ناحیه دیگر 

 .دهدیمرا نشان  COBIT 5فرآیندهای چارچوب 
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 COBIT 5 [4۷]مدل مرجع فرایندهای چارچوب  – 20-2شکل 

 محورکنترل -2-7-2-3

ه برای تضمین دستیابی ب شدهیطراح، تجارب و ساختارهای سازمانی هایهرو، هایاستسرل به شکل کنت

 دیباد. شودیمگرفته و پیشگیری یا تشخیص و اصالح رخدادهای نامطلوب در نظر  وکارکسباهداف 
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 عاتاطالکنترلی در همه ابعاد فناوری  هاییستمسباید نسبت به استقرار  هاسازمانکنترل و ممیزی، 

ناشی از آن مبادرت ورزند.  هاییسکرخود، نظیر مدیریت امنیت فناوری اطالعات یا مدیریت پروژه و 

 هاییهورکنترلی در سازمان مستقر شدند، کارایی نظام کنترل باید توسط  هاییستمسچنین  ینکهازاپس

مدل کنترل  دومدلی دانست که بر پایه  توانیمرا  COBITقرار گیرد. چارچوب  یریگمورداندازهممیزی 

این  «.مدل کنترل تمرکز بر فناوری اطالعات»و « مدل کنترل عملیات جامع»داخلی اصلی استوار است. 

، سازمان را در دستیابی به هاشاخصبا متعادل کردن ریسک و هدایت و کنترل معیارها و چارچوب 

در چهار سطح بر فناوری اطالعات داخلی  یهاکنترل هاییستمس. بر این اساس کندیماهدافش یاری 

 اثر خواهد گذاشت:

  گیردیمقرار  یموردبررسسازمان  یهاگزارش یادوره صورتبه؛ «حاکمیت سازمان»در سطح 

 سازمان صورت نپذیرد. هاییاستسو  هایدهجهتاز  انحرافتا 

  صورت گرفته،  هاگذارییاستس، شدهیینتع وکارکسب؛ اهداف «مدیریت اجرایی»در سطح

 گیرییمتصم هایاستراتژراجع به چگونگی استقرار و مدیریت منابع سازمان برای اجرای 

یک کمیته تخصصی در سطح سازمان صورت  لهوسیبه. در این حالت کنترل کلی شودیم

 .گیردیم

  شودیمکنترل  وکارکسب هاییتفعال؛ «وکارکسبفرآیند »در سطح. 

  ری فناو هاییسسرو؛ فناوری اطالعات به ارائه وکارکسباز فرایندهای « پشتیبانی»در سطح

فناوری اطالعات تحت  هاییسسرو هاییتفعال. در این حالت، همه ورزدیماطالعات مبادرت 

 .گیرندیمنظارت قرار 

 یریگاندازهقابل -2-7-2-4

آن سازمان و  اطالعاتفناوری  هاییستمس یتوضع شناخت، سازماناساسی هر  یازهایندر پاسخ به 

سش مطرح ن پریصحیح ا گیرییمتصمدر رابطه با سطح مدیریت و کنترل الزم است. برای  گیرییمتصم
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صورت گرفته با سود مورد انتظار، تراز خواهد شد  هایینههزش رفت و آیا که تا چه حد باید پی شودیم

یا نه. سازمان باید بداند در چه وضعیتی قرار دارد، در چه جاهایی بهبود الزم است و باید از چه ابزاری 

با فراهم کردن موارد ذیل به این امور رسیدگی  COBITبهبود استفاده کند. چارچوب  ینابرای پایش 

 :[8] کندیم

 بلوغ برای انجام مطالعات تطبیقی و شناسایی بهبودهای ضروری یهامدل 

  اطالعات و ، فرایندها چگونه اهداف فناوری دهندیمنشان  یندهایفرااهداف و معیارهای

 .سازندیمرا برآورده  وکارکسب

  مؤثراهداف فعالیت برای کارایی 

 روکاات و همسویی استراتژیک کسبارتباط بین حاکمیت فناوری اطالع -2-8

میالدی که بحث حاکمیت فناوری اطالعات مطرح شد همواره ارتباط آن با همسویی  1۹۹0از اواخر دهه 

ی ی متعددهاپژوهش،در این رابطه  لذااستراتژیک موضوعی جذاب برای محققان و پژوهشگران بوده است.

 تژیک در خارج از کشور صورت گرفتاسترا با موضوعیت حاکمیت فناوری اطالعات و بلوغ همسویی

 3، 200۹تا  2001ی هاسال حدفاصل MIT. در دانشگاه [۷4]، [۷3]، [25]، [24]، [23]، [22]، [16]

مورد گزارش و تحقیق با محوریت حاکمیت فناوری اطالعات  50مورد مقاله پژوهشی و  10عنوان کتاب، 

عنوان  28سوئد  KTHدر دانشگاه  200۹تا  2005ی هاسال حدفاصلصورت پذیرفته، همچنین 

دکترا نیز حول موضوع حاکمیت فناوری اطالعات صورت پذیرفته نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و یانپا

وری اطالعات و ارتباط آن با یی با محوریت حاکمیت فناهاپژوهشیش وبکم. در ایران نیز [33]است 

در سال  [2۷]ی گنجو هاپژوهشتوان به یمنیز صورت گرفته است که  وکارکسبهمسویی استراتژیک 

، [۷۷[, ]۷6]، [۷5[, ]33]ی این حوزه و در ادامه عالالدینی هاپژوهشیکی از اولین  عنوانبه 138۷

 [84]، [83]، عقبایی و همکاران [82[, ]81]، اسماعیلی [80]، نادعلی [۷۹]و میرافشار  دارسلوک، [۷8]
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اشاره نمود. در همه تحقیقات یادشده از حاکمیت فناوری اطالعات  [85]زاده و همکاران یقاسمو 

 شود.یمیاد  وکارکسبستراتژیک در ارتقای همسویی ا مؤثرعنوان ابزاری به

 یبندجمع -2-9

این  موردمطالعهو ساختار کلی مدل و چارچوب  بیان مفاهیم اولیه، ادبیات پژوهشدر این فصل به 

 و فناوری کاروکسبمفاهیم اولیه مدل بلوغ همسویی استراتژیک به  جهتینبد پژوهش پرداختیم.

نمودیم. همچنین مفهوم حاکمیت فناوری اطالعات  لوفتمن پرداخته و معیارهای آن را معرفیاطالعات 

حاکمیت  سازییادهپابزار  عنوانبه COBIT 5به معرفی چارچوب  یتدرنهاقرار داده و  یموردبررسرا 

 حاکمیت شرکتی فناوری اطالعات پرداختیم.یعنی فناوری اطالعات و توسعه نوین آن 
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 سومفصل 

 

 

 پژوهش یشناسروش
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 مقدمه -3-1

یت جذاب اهمیت و همواره وکارکسبت فناوری اطالعات و همسویی استراتژیک یبررسی رابطه بین حاکم

با  [86]در تحقیقات خود  104و چنهال 103ویلکینفراوانی برای پژوهشگران آکادمیک داشته است. 

مقاله  4۹6با بررسی در حوزه مدیریت فناوری اطالعات،  شدهانجام یهاپژوهش یبندطبقهموضوعیت 

در بررسی آمار جالبی ارائه دادند.  ،2008تا  1۹۹8 یهاسال حدفاصل المللیینبورنال معتبر ژ 12از 

قاله به م 31شدند و از این تعداد  یبنددستهمقاله با موضوعیت همسویی استراتژیک  152تعداد  هاآن

نمودار فراوانی  .[86] اندپرداخته همسویی استراتژیکبررسی رابطه حاکمیت فناوری اطالعات با 

 است. مشاهدهقابل 1-3این مقاله در شکل  هاییبنددسته

 

[86]ط با حوزه مدیریت فناوری اطالعات مرتب یهاپژوهش یبنددستهنمودار فراوانی  – 1-3شکل   

 اساسی یهاضرورتیکپارچه از رویکردی نیاز به یک چارچوب منسجم و  شدهانجام یهاپژوهشبر اساس 

، [60]، [5۹] آیدیم حساببهو فناوری اطالعات  وکارکسببرای رسیدن به بلوغ همسویی استراتژیک 

مطالعه یکی از ابزارهای کارآمد حاکمیت فناوری اطالعات برای  عنوانبه COBITچارچوب  روینازا .[62]

                                                 
103 Wilkin 

104 Chenhall 

152

113

6058

102

11
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میت بر حاک یاتوسعهاست. رویکرد نوین حاکمیت شرکتی فناوری اطالعات،  شدهانتخابدر این پژوهش 

مدیریت  یهاجنبهکه عالوه بر اصول حاکمیت فناوری اطالعات،  آیدیم حساببهفناوری اطالعات 

 اروککسب هاییاستباسفناوری اطالعات  هاییاستس سازییکپارچه باهدفریسک و مدیریت ارزش 

 عنوانبه 2012از سال  COBIT 5چارچوب است.  شدهیهتعبدر آن  وکارکسبدر جهت تولید ارزش برای 

است. گرچه هنوز مفاهیم،  شدهارائهتنها ابزار کاربردی جهت اجرای حاکمیت شرکتی فناوری اطالعات 

اولین  عنوانبه COBIT 5وب اما چارچ دارندفاصله باهمکاربرد و نحوه اجرای حاکمیت فناوری اطالعات 

بلوغ این مفهوم سعی در استفاده بهینه از فناوری اطالعات در جهت تولید ارزش و تبدیل آن  درراهقدم 

 به یک مزیت رقابتی پایدار دارد.

قرار نگرفته  موردمطالعهدر ایران  تاکنون COBIT5با بررسی ادبیات پژوهش مشخص شد چارچوب 

با بلوغ همسویی ت ااطالع یفناورو حاکمیت شرکتی  COBITب است، همچنین رابطه چارچو

قرار  موردبررسیآمار استنباطی  یهاروشبا استفاده از  حالتابهو فناوری اطالعات  وکارکسباستراتژیک 

 یآمار استنباط یهاروشو  یبا استفاده از مطالعه مورد یمپژوهش قصد دار ینما در الذا نگرفته است. 

 ییاطالعات، با بلوغ همسو یفناور یشرکت یتحاکم یننو یکردبا رو COBIT 5رابطه چارچوب  یبه بررس

 .یماطالعات بپرداز فناوری و وکارکسب یکاستراتژ

 شناسی پژوهشروش -3-2

نوع  درباره. اطالعاتی شوندیمتوضیح داده  پژوهشمربوط به  یشناسروشاطالعات  بخشدر این 

اطالعات و روش  یآورجمع، ابزار یریگنمونهآماری، روش  جامعه، چارچوب نظری، پژوهش

 اطالعات از مطالب کلیدی این فصل است. وتحلیلتجزیه

 و در توسعه فناوری اطالعات مندنظاماثرات استفاده از چارچوبی  کردنروشن رویکردپژوهش حاضر با 

اهداف پژوهش،  با توجه بهصورت پذیرفته است، لذا  وکارکسبدر جهت اهداف توسط آن ایجاد ارزش 

با توجه به عمر کوتاه فناوری اطالعات در  ، پژوهشی کاربردی است.پژوهش هاییبنددسته ماهیت و
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هدفمند در  یهاچارچوببه آن وجود استانداردها و  مندنظامسازمانی  هاییدگاهدو کم بودن  هاسازمان

با توجه به ناآشنایی مدیران و  آنکهحال. سدریمضروری به نظر  وکارکسبتوسعه فناوری اطالعات در 

ز ا صحیح با حوزه فناوری اطالعات و عدم احاطه آنان به کارکردها و منافع استفاده وکارکسب نفعانیذ

وجود  نآ در وکارکسبکه بازگشت مناسبی برای  شودیمدر این حوزه  هاییگذارییهسرماآن موجب 

و تبدیل آن به ابزاری  وکارکسبفناوری اطالعات در  جایگاه به جهت ارتقای COBITندارد. چارچوب 

، هدادقرار  یرتأثرا تحت  وکارکسبحاکمیتی و مدیریتی  هاییهال، در جهت اهداف استراتژیک کارآمد

ی این پژوهش سع. در شودیمو فناوری اطالعات از یکدیگر  وکارکسبارتباطات و آگاهی باعث گسترش 

 ایجاد و فناوری اطالعات وکارکسبحاکمیتی و مدیریتی  ابعاددر  COBITارچوب تغییراتی که چشده تا 

ات و فناوری اطالع وکارکسبرا بررسی کرده و رابطه آن را با شاخص بلوغ همسویی استراتژیک  کندیم

 مطالعه موردی-بررسی همبستگی یهاپژوهشرا بیابیم. همچنین این پژوهش به لحاظ روش، در دسته 

بلوغ همسویی  یارهایمعبا  COBITچارچوب  مؤثرزیرا در آن به بررسی همبستگی میان ابعاد ؛ قرار داد

و قصد داریم اثرگذاری این چارچوب را ارتقا بلوغ  پردازیمیمو فناوری اطالعات  وکارکسباستراتژیک 

. الزم به توضیح است در اهداف اولیه این پژوهش و فناوری اطالعات ارزیابی کنیم وکارکسبهمسویی 

همزمان در چند مورد  صورتبهلذا انجام پژوهش ، آمدیم حساببهاز اهداف اصلی  پذیریتعمیمموضوع 

و  رهاوکاکسباز قبیل ناآشنایی اکثریت  یمؤثر هاییتمحدوداما به دلیل در دستور کار قرار گرفت، 

با  هاآن و عدم همکاری مناسب مقاومت در برابر واگذاری اطالعات ،با اجزای این پژوهش هاسازمان

ج در نتای پذیرییمتعممطالعه و مقایسه نتایج و  منظوربه، امکان انجام مطالعه با چند مورد، پژوهشگر

ز به نظر مشابه نی یهاپژوهشانجام  یادشدهجهت نیل به اهداف فراهم نشد. لذا  شدهیینتع زمانمدت

فناوری اطالعات نسبت به سایر مباحث، غرابت و  ترکوتاهالبته با توجه به عمر  .روری استپژوهشگر ض

ز . بنبانات و زمود نیکندیمرا بر پژوهشگران تحمیل  دستینازا هایییتمحدود اندرکاراندستآشنایی 

 انجام پژوهش هاییتمحدودبه علت  پژوهشگران فناوری اطالعات یطورکلبه: »گویندیمدر این رابطه 

به  توفیق کمتری ،همگانی به یک نتیجه مورد اجماع یدندررسدیگر،  یهارشتهنسبت به پژوهشگران 
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فعاالن که بتواند تئوریک برای  یهامدلبدون داشتن نتایج مورد اجماع، ارائه و توسعه . اندآوردهدست 

 .[8۷] «اگر نگوییم غیرممکن ولی بسیار سخت است قطعی پاسخگو باشد صورتبه

 جامعه آماری پژوهش -3-3

ری یا مدیریت فناو وکارکسببه سمت مدیریت  هاپرسشنامهنتایج  یریگجهتبه جهت پیشگیری از 

، وکارکسب، مدیران مدیرهیئتهاطالعات جامعه آماری باید به نحوی انتخاب شود تا توزیع اعضای 

همگن باشد، لذا جامعه آماری هدف پژوهش  صورتبهاطالعات  یواحد فناورو کارکنان  کارشناسان خبره

و واحد ، کارشناسان خبره مدیره، مدیران ارشد، مدیران میانییئتهنفر از اعضای  80حاضر شامل 

 ی استان سمنان است.امنطقهفناوری اطالعات شرکت برق 

 یبردارنمونهتعیین حجم نمونه و  -3-4

 1-3از رابطه  ی بودن نوع متغیرهاعه و کمّودن افراد جامبا توجه به محدود بدر تعیین حجم نمونه 

سطح اطمینان که  Z ،نفر است 80که  تعداد افراد جامعه آماری N در آن کهیطوربهاست  شدهاستفاده

در نظر  %10دقت که  ɛ ،است ۹6/1برابر با  Zکه مقدار آن طبق جدول توزیع  شدهگرفتهدر نظر  ۹5%

که با توجه به  شودیممحاسبه  2-3از رابطه  یبردارنمونهکه پیش از  هادادهواریانس  σ و شدهگرفته

 .است 66۷/0است مقدار آن  شدهاستفادهیکرت اینکه در این پژوهش از طیف ل

(3-1) 𝑛 =  
𝑁 ×  𝑍2 𝛼

2⁄  × 𝜎2

𝜀2(𝑁−1)× 𝑍2𝛼
2⁄ × 𝜎2 

(3-2) σ ≈  
max (𝑥𝑖) −min  (𝑥𝑖)

6
 

به بنا پرسشنامه  55نفر تعیین شد. به این منظور تعداد  52بنا بر مجموع روابط فوق تعداد حجم نمونه 

پرسشنامه  6 ،هاپرسشنامهاز مجموع  پخش شد که بین اعضای جامعه نمونه یاطبقهاحتمالی استراتژی 
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این پژوهش  هاییلتحلو در  قرارگرفته موردقبولپرسشنامه  45 پرسشنامه ناقص و 4بدون پاسخ، 

 .شد قرارگرفته مورداستفاده

 هاداده یآورجمعش و ابزار رو -3-5

است. دو پرسشنامه  شدهاستفادهدر این پژوهش از ابزار پرسشنامه  موردنیاز یهاداده یآورجمعجهت 

است  سؤال 12شامل  شدهطراحیاست. پرسشنامه اول که توسط پژوهشگر  شدهاستفادهدر این پژوهش 

. الزم به ذکر پردازدیم COBITچارچوب اطالعات درباره  یآورجمعبه  105و با استفاده از طیف لیکرت

 ISACAکه توسط  COBITسنجش ابعاد چارچوب  یهاپرسشنامهاست این پرسشنامه با اقتباسی از 

 و وکارکسباست. پرسشنامه دوم نیز از مدل بلوغ همسویی استراتژیک  شدهطراحیاست  شدهارائه

است که سطح بلوغ همسویی استراتژیک  سؤال 3۹مل و شا شدهگرفتهفناوری اطالعات لوفتمن 

 یهاپاسخ .دهدیمقرار  موردسنجشآن مدل  یارهایمعو فناوری اطالعات را با استفاده از  وکارکسب

استفاده  هایفتوصتوصیفی بوده و از طیف لیکرت برای تفسیر  صورتبه سؤالبرای هر  این پرسشنامه

 :پردازدیمبعد به شرح ذیل  6در  هاداده آوریجمعاین پرسشنامه به . شودیم

 رتباطاتا 

 ارزش/ شایستگی یریگاندازه 

 حاکمیت 

 مشارکت 

 معماری 

 هامهارت 

                                                 
105 Likret scale 
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 نظرموردار یاز معیامت عنوانبهو  شدهمحاسبهار یهر مع سؤاالتاز ین امتیانگیم هاپرسشنامهدر تحلیل 

 .گیردیممورد ارزیابی آماری قرار 

 هاداده لیوتحلهیروش تجز -3-6

در این تحقیق با استفاده  شدهآوریجمع یهادادهبا توجه به هدف پژوهش که بررسی همبستگی است، 

 است. شدهیلتحلارائه و  106کرونباخ آلفای آزمون پایاییو  استنباطیاز آمار 

 SPSS افزارنرماز  به کامپیوتر، هاپرسشنامهاز  آمدهدستبه یهادادهنمودن  ددر این تحقیق پس از وار

 .است شدهاستفادهآماری  وتحلیلتجزیهبرای 

عبارت است از حدود تفاوت بین مشاهدات و خصوصیات  گیریاندازهیا قابلیت اعتبار وسیله  10۷روایی

چه آن گیریاندازهاست که برای  ییآزمونی دارای روا .هستند گیریاندازهکه موضوع  هاییپدیدهواقعی 

یک آزمون همیشه باید چیزی را اندازه بگیرد که برای آن  دیگربیانبهاست، مناسب باشد،  موردنظر

 واند به علت وجودی خود پاسخ دهد.است و باید بت شدهساخته

 شدهاستفادههمزمان  طوربهی ساختار و روای 108ییمحتوا ییروش روادو پرسشنامه از  ییروا یجهت بررس

صاحبان  د ویتوسط اساتبود  شدهاقتباس ISACAروایی محتوایی پرسشنامه اول که از پرسشنامه  .است

با استفاده  COBITچارچوب  مؤثرقرار گرفت، همچنین به جهت شناسایی بهتر ابعاد  ییدتأنیز مورد  فن

، «ناوری اطالعاتحاکمیت ف»عوامل  ،شدهانجام SPSS افزارنرمبا استفاده از  که اکتشافی از تحلیل عاملی

نیز از پرسشنامه استخراج شدند، الزم به « فناوری اطالعات تأثیرگذاری»و « مدیریت فناوری اطالعات»

و  1که با توجه به نزدیکی به محاسبه شد  KMO 813/0توضیح است در این تحلیل عاملی شاخص 

                                                 
106 Cronbach's Alpha 

107 Validity 

108 Content Validity 
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 روایی محتوایی همچنین .دارد یریگنمونهداللت بر کفایت  110برای آزمون بارتلت 0 10۹سطح معناداری

 .است ییدتأآن نیز مورد پرسشنامه دوم نیز با توجه به استاندارد بودن  و ساختار

 دارد که ابزار سروکاراین امر  است و با گیریاندازهفنی  هایویژگییا قابلیت اتکا یکی از  111پایایی

تکا، ا هایقابلیت. منظور از دهدمیدر شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست  گیریاندازه

+ )ارتباط کامل( است و نشانگر 1است. ضریب قابلیت اتکا از صفر )عدم ارتباط( تا  گیریاندازهثبات واحد 

ن متغیر و موقتی آ هایویژگیآزمودنی و یا  باثبات هایویژگی گیریاندازهآن است که تا چه اندازه ابزار 

 .سنجدمیرا 

این  یهاپرسشنامهآماری متعددی وجود دارد، برای سنجش پایایی  یهاروشی برای سنجش پایای

است و  شدهاستفاده SPSS افزارنرمو برای محاسبه آن از  شدهاستفاده پژوهش از روش آلفای کرونباخ

 است. مشاهدهقابل 1-3خروجی آن در جدول 

 هاپرسشنامهضرایب آلفای کرونباخ  -1-3 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد نمونه سؤاالتتعداد  

 8۹3/0 45 12 1پرسشنامه 

 8۹6/0 45 3۹ 2پرسشنامه 

 

است،  66۷/0بیش از  هاپرسشنامهاز  هرکدامآلفای کرونباخ برای  شدهمحاسبهبا توجه به اینکه ضرایب 

 است. موردقبول هاپرسشنامه پایایی

 یکاستراتژبر بلوغ همسویی  COBITدر این پژوهش با توجه به هدف بررسی رویکرد چارچوب 

آمار استنباطی بین متغیرهای مستقل  یهاروشو فناوری اطالعات، سعی داریم با استفاده از  وکارکسب

                                                 
109 Significant Level 

110 Bartlett's Test of Sphericity 

111 Reliability 
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ی و فناور وکارکسب یکاستراتژ( و متغیرهای وابسته )معیارهای بلوغ همسویی COBIT)ابعاد چارچوب 

 تأثیرگذاریمربوط به مطالعه همبستگی و هدف این پژوهش  یهاآزمون، لذا اطالعات( بپردازیم

تا نسبت به نرمال بودن یا نبودن  112اسمیرنف-آزمون کلموگراف. ابتدا با استوابسته  متغیرهای مستقل

عیین نمونه در ت یهاداده نرمال بودن یا نبودن توزیع یطورکلبهآگاهی پیدا کنیم. نمونه  یهادادهتوزیع 

اما با توجه به اینکه تعداد اعضای ؛ است کنندهیینتع یکنا پارامترپارامتریک یا  یهانآزمواستفاده از 

فرض را بر نرمال  توانیمنمونه نیز  یهادادهعدد است، در صورت نرمال نبودن توزیع  30نمونه بیش از 

 پارامتریک استفاده کرد. یهاآزمونبودن گذاشته و از 

 یبندجمع -3-7

پرداختیم.  هاآنمرتبط گذشته داخلی و خارجی و بررسی نتایج  یهاپژوهش مروربهدر این فصل 

و فناوری اطالعات و  وکارکسبهمچنین ارتباط بین حاکمیت فناوری اطالعات و همسویی استراتژیک 

گذشته  یهاپژوهشهمچنین ضرورت استفاده از چارچوب برای حاکمیت فناوری اطالعات در 

 یشناسروشبه رویکرد نوین این پژوهش جزئیات مرتبط با  یتادرنه گرفت وقرار  موردبررسی

 این پژوهش به تفضیل پرداختیم. مورداستفاده

 

 

 

 

 

                                                 
112 Kolmogorov–Smirnov test 
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چهارمفصل 

هاداده وتحلیلتجزیه
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مقدمه -4-1

 وتحلیلتجزیهنوبت به  هاپرسشنامهمربوط به اطالعات  یآورجمعپس از در ادامه سیر روند پژوهش 

انجام تحلیل عاملی پس از  SPSS افزارنرمبا استفاده از  در این فصل. رسدیم شدهآوریجمعاطالعات 

اقدام نمودیم. سپس برای آزمون  مؤثر یفاکتورهاشناسایی  منظوربه 1روی پرسشنامه شماره اکتشافی 

متغیرهای  یکبهیکسی رابطه فرضیات فرعی با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی به برر

با استفاده  و شدهمحاسبهبا استفاده از روش میانگین متغیرهای اصلی  یتدرنهاابسته نمودیم و و ومستقل 

را  آناز تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی فرضیه اصلی پژوهش را مورد آزمون قرار داده و نتایج 

 منعکس نمودیم.

آماره توصیفی پژوهش -4-2

روی  اکتشافی است. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی شدهاستفادهز دو پرسشنامه در این پژوهش ا

 فناوری تأثیرگذاری»و « مدیریت فناوری اطالعات»، «حاکمیت فناوری اطالعات»سه عامل  ،1پرسشنامه 

 مدلبر اساس پرسشنامه استاندارد  2شناسایی شد. پرسشنامه  COBIT 5چارچوب  برای« اطالعات

است. روش  شدهتشکیلو از شش معیار  شدهآمادهو فناوری اطالعات  وکارکسبهمسویی استراتژیک 

ف لیکرت در طی ،در عوامل مؤثر سؤاالتبر اساس میانگین  هاپرسشنامهتعیین ضرایب عوامل 

ه ه بنمون شدهآوریجمع یهادادهاطالعات آمار توصیفی  ،یادشدهاست. با توجه به شرح  شدهمحاسبه

 است. 2-4و  1-4 یهاجدولشرح 

COBITمیانگین و انحراف معیار عوامل چارچوب  - 1-4جدول 

انحراف معیار میانگین معیار

621/0 0۷/3 حاکمیت فناوری اطالعات

5۷۹/0 60/3 مدیریت فناوری اطالعات

61۷/0 56/3 فناوری اطالعات تأثیرگذاری
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 و فناوری اطالعات وکارکسبمیانگین و انحراف معیار معیارهای مدل همسویی استراتژیک  - 2-4جدول 

 انحراف معیار میانگین معیار

 548/0 ۹2/2 ارتباطات

 531/0 ۹6/2 ارزش/ شایستگی یریگاندازه

 5۷1/0 25/3 حاکمیت

 ۷06/0 21/3 مشارکت

 685/0 84/2 معماری

 ۷05/0 ۷8/2 هامهارت

 توزیع نرمال 113نیکویی برازشآزمون  -4-3

 شدهاستفادهاسمیرنف -فاآزمون نیکویی برازش توزیع نرمال از آزمون کلموگر منظوربهدر این پژوهش 

حاکمیت فناوری متغیرهای  یهادادهاست،  مشاهدهقابل 3-4است. بنا بر نتایج این آزمون که در جدول 

، حاکمیت، معماری و مهارت از یستگیارزش/شا یریگاندازه اطالعات از عوامل مستقل و متغیرهای

متغیرهای کلی رویکرد چارچوب  یهادادهتوزیع  معیارهای وابسته دارای توزیع نرمال هستند، همچنین

COBIT  طالعهموردم نمونهو سطح بلوغ همسویی تحت توزیع نرمال هستند. لذا با توجه به اینکه تعداد 

برخی متغیرها، فرض را بر نرمال بودن  یهادادهبودن توزیع نرمال ن رغمیعلعدد است،  30بیش از 

 استفاده خواهیم نمود. هادادهپارامتریک جهت تحلیل  یهاآزمونگذاشته و از  هاداده

 یرنفاسم-کلموگرافنتایج آزمون  -3-4جدول 

 متغیر
حاکمیت 

 فاوا

مدیریت 

 فاوا

 تأثیرگذاری

 فاوا
 ارتباطات

 یریگاندازه

ارزش/ 

 شایستگی

 هامهارت معماری مشارکت حاکمیت
رویکرد 

چارچوب 
COBIT 

بلوغ 

همسویی 

 استراتژیک

سطح 

 معناداری
063./ 046/0 0 026/0 200/0 200/0 020/0 200/0 200/0 200/0 200/0 

                                                 
113 Goodness of fit 
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 پژوهش یهاهیفرض آزمون -4-4

استراتژیک  بر بلوغ همسویی COBITه اصلی این پژوهش به بررسی رابطه رویکرد چارچوب یفرض

فرضیه اصلی  .هستدسته  3فرضیه فرعی در  18که خود شامل  پردازدیمو فناوری اطالعات  وکارکسب

استراتژیک  بر بلوغ همسویی COBITپژوهش مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین رویکرد چارچوب 

 هشفرعی پژو هاییهفرضو فناوری اطالعات است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.  وکارکسب

 است. 4-4به شرح جدول 

 پژوهش هاییهفرض -4-4جدول 

 فرضیه اصلی

 یبنددسته

 هاییهفرض

 فرعی

 فرضیه فرعی

وجود رابطه 

مستقیم بین 

رویکرد چارچوب 

COBIT  بر بلوغ

 همسویی

استراتژیک 

و  وکارکسب

 فناوری اطالعات

فرضیات مربوط 

به عامل 

حاکمیت 

فناوری 

 اطالعات

 حاکمیت فناوری اطالعات و معیار ارتباطات وجود رابطه معنادار بین

 یریگاندازهحاکمیت فناوری اطالعات و بین مثبت و معنادار وجود رابطه 

 ارزش/شایستگی

 فناوری اطالعات و حاکمیت حاکمیتبین  مثبت و معناداروجود رابطه 

 مشارکتبین حاکمیت فناوری اطالعات و  مثبت و معناداروجود رابطه 

 معماریبین حاکمیت فناوری اطالعات و معنادار وجود رابطه 

 هامهارتبین حاکمیت فناوری اطالعات و  مثبت و معناداروجود رابطه 

فرضیات مربوط 

به عامل 

مدیریت فناوری 

 اطالعات

 فناوری اطالعات و معیار ارتباطات یریتمدبین  معناداروجود رابطه 

 یریگاندازهفناوری اطالعات و  بین مدیریت مثبت و معناداروجود رابطه 

 ارزش/شایستگی

 بین مدیریت فناوری اطالعات و حاکمیت مثبت و معناداروجود رابطه 

 مشارکتفناوری اطالعات و  مدیریتبین  مثبت و معناداروجود رابطه 

 معماریفناوری اطالعات و  مدیریتبین معنادار وجود رابطه 

 هامهارتفناوری اطالعات و  مدیریتبین  مثبت و معناداروجود رابطه 

فرضیات مربوط 

به عامل 

 تأثیرگذاری

فناوری 

 اطالعات

 فناوری اطالعات و معیار ارتباطات تأثیرگذاریوجود رابطه معنادار بین 

 یریگاندازهفناوری اطالعات و  تأثیرگذاریبین  مثبت و معناداروجود رابطه 

 ارزش/شایستگی

 فناوری اطالعات و حاکمیت تأثیرگذاریبین  مثبت و معناداروجود رابطه 

 مشارکتفناوری اطالعات و  تأثیرگذاریبین  مثبت و معناداروجود رابطه 

 معماریفناوری اطالعات و  تأثیرگذاریبین  معناداروجود رابطه عدم 

 هامهارتفناوری اطالعات و  تأثیرگذاریبین  مثبت و معناداروجود رابطه 
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 به در ادامه همچنین، شدهاستفاده یرسونپاز آزمون همبستگی  شدهطرح هاییهفرضآزمون  منظوربه

ده استفا خطیارزیابی میزان اثرپذیری معیارهای وابسته از عوامل مستقل از تحلیل رگرسیون جهت 

 114عامل مستقل روی متغیرهای وابسته از آزمون فریدمن یرگذارترینتأث شناساییجهت  اهیم نمود وخو

را  SPSS افزارنرمماتریس همبستگی پیرسون در کامل خروجی  5-4 جدول استفاده خواهیم نمود.

 .دهدیمنمایش 

 (SPSS افزارنرمجدول ضرایب همبستگی پیرسون )خروجی  – 5-4جدول 

Correlations 

 ارتباطات 
 یریگاندازه

 ارزش/...
هامهارت معماری مشارکت حاکمیت  

حاکمیت 

فناوری 

 اطالعات

Pearson Correlation .243 .448** .509** .559** .292 .646** 

Sig. (2-tailed) .107 .002 .000 .000 .051 .000 

N 45 45 45 45 45 45 

مدیریت 

فناوری 

 اطالعات

Pearson Correlation .048 .196 .438** .391** .173 .514** 

Sig. (2-tailed) .756 .196 .003 .008 .256 .000 

N 45 45 45 45 45 45 

 تأثیرگذاری

فناوری 

 اطالعات

Pearson Correlation .277 .372* .341* .521** .227 .414** 

Sig. (2-tailed) .065 .012 .022 .000 .134 .005 

N 45 45 45 45 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

فرض  1Hفرض  داریم. سروکار 1Hو  0H برای آزمون صحت فرضیات همبستگی پیرسون با دو فرض

 دهیمیمنشان  sigآن را با  اختصاربه. سطح معناداری که گویندیمرا فرض مخالف  0Hآزمایش و فرض 

 تریکنزدبه صفر  sig. هر چه مقدار شویمیممرتکب  0Hعبارت است از میزان خطایی که در رد فرض 

در نظر  %5عبارت است از سطح خطا که در این پژوهش  αاست. پارامتر  ترراحتنیز  0Hباشد رد فرض 

                                                 
114 Friedman Test 
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در  شدهمحاسبهخطای  sigو  شدهرفتهگخطای در نظر  سطح αاست. باید توجه داشت که  شدهگرفته

گی فرضیه همبستدر این پژوهش با توجه به اینکه نیز ضریب همبستگی است.  ρپارامتر  است. 0Hرد 

یج آزمون ابه بررسی نت 2-4و  1-4با استفاده از روابط  دهیمیمقرار  موردبررسیدو دنباله  صورتبهرا 

 همبستگی پیرسون خواهیم پرداخت.

(4-1) {
𝑠𝑖𝑔 <  𝛼 →  𝐻0 ∶ 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡

𝑠𝑖𝑔 ≥  𝛼 →  𝐻0 ∶ 𝑁𝑂𝑇 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡
 

 

(4-2) {
𝐻0 ∶  𝜌 = 0
𝐻1 ∶  𝜌 ≠ 0

 

وجود همبستگی را بین دو متغیر پذیرفت که پارامتر  توانیمتنها زمانی  2-4و  1-4با توجه به روابط 

sig  و  %5کمتر ازρ  باشد. رابطه بین این دو شرط به شکل  0مخالفAND  هرکدام کهیدرصورتبوده و 

است و عالمت  [1+,1-]نیز در بازه  ρضریب  .شودیمرد ارضا نشوند وجود رابطه معنادار  هاشرطاز این 

 به معنای رابطه همبستگی معکوس است. –به معنای رابطه همبستگی مستقیم و عالمت  +

 فرضیه فرعی اولآزمون  -4-4-1

بیشتر است،  %5از سطح خطای  است که 10۷/0فرضیه  در تحلیل همبستگی پیرسون این sigپارامتر 

و این بدان معناست که بین حاکمیت  شودیمرد  1Hفرض  %۹5در سطح اطمینان  با این نتیجه لذا

 .فناوری اطالعات و ارتباطات همبستگی معناداری وجود ندارد

 آزمون فرضیه فرعی دوم -4-4-2

بوده و ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %1است، لذا در سطح اطمینان  sig 002/0در این آزمون پارامتر 

 .شودیمپذیرفته بین متغیرها  داریمعناست و وجود رابطه مثبت و  448/0همبستگی 
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 مسوآزمون فرضیه فرعی  -4-4-3

است. ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %1است، لذا در سطح اطمینان  sig 000/0در این آزمون پارامتر 

 .شودیمبین متغیرها پذیرفته  داریمعناست و وجود رابطه مثبت و  50۹/0همبستگی متغیرها نیز 

 چهارمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-4

است. ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %1است، لذا در سطح اطمینان  sig 000/0در این آزمون پارامتر 

 .شودیمبین این متغیرها را پذیرفته  ردایمعناست و وجود رابطه  55۹/0همبستگی متغیرها نیز 

 پنجمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-5

فرض  %5در سطح اطمینان  توانیمتسامح و تساهل  یباکماست، لذا  sig 051/0در این آزمون پارامتر 

1H بین متغیرها  داریمعنو وجود رابطه  بوده 2۹2/0ضریب همبستگی متغیرها نیز  .کردقبول  را قابل

 .فتپذیر توانیمرا 

 ششمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-6

است. ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %1است، لذا در سطح اطمینان  sig 000/0در این آزمون پارامتر 

 است. موردپذیرشبین متغیرها  داریمعناست و وجود رابطه مثبت و  66۹/0همبستگی متغیرها نیز 

 هفتمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-7

فرض  درنتیجه. شودیمرد  1Hفرض  %۹5در سطح اطمینان است و  sig ۷56/0در این آزمون پارامتر 

 وجود رابطه معنادار بین مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات مردود است.

 هشتمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-8

فرض  درنتیجه. شودیمرد  1Hفرض  %۹5در سطح اطمینان است و  sig 1۹6/0در این آزمون پارامتر 

 مردود است.ارزش/شایستگی  یریگاندازهوجود رابطه معنادار بین مدیریت فناوری اطالعات و 
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 نهمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-9

است. ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %1است، لذا در سطح اطمینان  sig 003/0در این آزمون پارامتر 

 .ودشیماین متغیرها را پذیرفته  بین داریمعناست و وجود رابطه مثبت و  438/0همبستگی متغیرها نیز 

 دهمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-10

است. ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %1است، لذا در سطح اطمینان  sig 008/0در این آزمون پارامتر 

 .ودشیمبین این متغیرها را پذیرفته  داریمعناست و وجود رابطه مثبت و  3۹1/0همبستگی متغیرها نیز 

 یازدهمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-11

فرض  درنتیجه. شودیمرد  1Hفرض  %۹5در سطح اطمینان است و  sig 562/0در این آزمون پارامتر 

 ست.نی قبولقابل معماریوجود رابطه معنادار بین مدیریت فناوری اطالعات و 

 دوازدهمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-12

است. ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %1است، لذا در سطح اطمینان  sig 000/0در این آزمون پارامتر 

 .ودشیمبین این متغیرها را پذیرفته  داریمعناست و وجود رابطه مثبت و  514/0همبستگی متغیرها نیز 

 سیزدهمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-13

فرض  درنتیجه. شودیمرد  1Hفرض  %۹5در سطح اطمینان است و  sig 065/0در این آزمون پارامتر 

 نیست. قبولقابلاطالعات و ارتباطات فناوری  تأثیرگذاریوجود رابطه معنادار بین 

 چهاردهمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-14

است. ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %5است، لذا در سطح اطمینان  sig 012/0در این آزمون پارامتر 

 .ودشیمبین این متغیرها را پذیرفته  داریمعناست و وجود رابطه مثبت و  3۷2/0همبستگی متغیرها نیز 
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 پانزدهمآزمون فرضیه فرعی -4-4-15

است. ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %5است، لذا در سطح اطمینان  sig 220/0در این آزمون پارامتر 

 .ودشیمبین این متغیرها را پذیرفته  داریمعناست و وجود رابطه مثبت و  341/0همبستگی متغیرها نیز 

 شانزدهمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-16

است. ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %1طح اطمینان است، لذا در س sig 000/0در این آزمون پارامتر 

 .ودشیمبین این متغیرها را پذیرفته  داریمعناست و وجود رابطه مثبت و  521/0همبستگی متغیرها نیز 

 هفدهمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-17

فرض  درنتیجه. شودیمرد  1Hفرض  %۹5در سطح اطمینان است و  sig 134/0در این آزمون پارامتر 

 نیست. قبولقابلفناوری اطالعات و معماری  تأثیرگذاریوجود رابطه معنادار بین 

 هجدهمآزمون فرضیه فرعی  -4-4-18

است. ضریب  قبولقابل 1Hفرض  %1است، لذا در سطح اطمینان  sig 005/0در این آزمون پارامتر 

 .ودشیمغیرها را پذیرفته بین این مت داریمعناست و وجود رابطه مثبت و  414/0همبستگی متغیرها نیز 

 خطیبررسی تحلیل رگرسیون  -4-4-19

از متغیرهای وابسته تحلیل رگرسیون  هرکداممستقل بر روی  یرهایمتغ تأثیرگذاریدر جهت مطالعه 

از ورود  تاانجام شد  stepwiseبا روش  SPSS افزارنرمالزم به توضیح است این تحلیل توسط  انجام شد.

به تحلیل جلوگیری شود. همچنین شروط الزم برای متغیرهای مستقل با ضرایب همبستگی پایین 

و  115واتسون-قرار گرفت. برای استقالل خطاها از آزمون دوربین موردبررسیاستفاده از رگرسیون نسز 

                                                 
115 Durbin-Watson d Test 
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دم همبستگی برای بررسی نرمال بودن خطاها از هیستوگرام نرمال خطای استاندارد و برای بررسی ع

 استفاده شد. یخطهمبین متغیرهای وابسته از آزمون 

اول، هفتم و سیزدهم بررسی رگرسیون برای متغیر وابسته ارتباطات  هاییهفرضبا توجه به رد شدن 

 تحلیل رگرسیون انجام نشد. هانیست، لذا از برای این متغیر داریمعن

ارزش/شایستگی، در جدول تحلیل واریانس مقادیر  ییرگاندازهدر تحلیل رگرسیون برای متغیر وابسته 

sig 002/0  وF ۷85/10  همچنین نتیجه آزمون است.  داریمعنرگرسیون  دهدیماست که نشان

بوده و  104/10 یخطهمبود که در بازه مجاز قرار داشت و شاخص وضعیت  282/2واتسون -دوربین

 عنوانهبمیت حاک وابستهخروجی ضرایب تحلیل رگرسیون متغیر در هیستوگرام خطاها نیز نرمال بود. 

 β 448/0 استانداردشدهو ضریب  sig 002/0مقدار و برای آن  شدهییشناسا یرگذارتأثتنها متغیری 

 است.

است که نشان  F 066/15و  sig 000/0وابسته حاکمیت در جدول تحلیل واریانس مقادیر  ربرای متغی

و هیستوگرام توزیع  124/2واتسون -همچنین نتیجه آزمون دوربین است. اردیمعنرگرسیون  دهدیم

به شناسایی مجدد متغیر حاکمیت فناوری اطالعات شاخص وضعیت  توجهخطا نرمال بود. همچنین با 

و ضریب  sig 000/0است. در تحلیل رگرسیون مقدار  104/10همانند مورد پیشین  یخطهم

 است. β 50۹/0 استانداردشده

 یرگذاریتأثعامل با  عنوانبهفناوری اطالعات  حاکمیتمستقل  نیز متغیربرای متغیر وابسته مشارکت 

است. نتیجه آزمون  F 4۹6/1۹و  sig 000/0و در جدول تحلیل واریانس مقدار  شدهشناساییباال 

نیز  یخطهمبوده و هیستوگرام توزیع خطاها نیز نرمال است. شاخص وضعیت  06۷/2واتسون -دوربین

 است. β 5۷۹/0و ضریب  sig 000/0در تحلیل رگرسیون مقدار  ،است شدهپذیرفتهقبالً محاسبه و 
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یازدهم و هفدهم تنها متغیر وابسته متغیر  هاییهفرضبرای متغیر وابسته معماری با توجه به رد شدن 

با تساهلی  F 01۹/4و  sig 051/0در تحلیل واریانس با توجه به مقدار حاکمیت فناوری اطالعات است. 

خروجی  .پذیریمیمرگرسیون را نیز  دارییمعنکه نسبت به پذیرش فرضیه پنجم داشتیم نیز سطح 

نیز  یخطهمبوده و هیستوگرام خطا نیز نرمال است. شاخص وضعیت  ۷61/1واتسون -آزمون دوربین

. در اندشدهحقق است. لذا تمامی شروط الزم رگرسیون خطی م شدهپذیرفتهمحاسبه و  ازاینیشپ

 است. β 2۹2/0مقدار  sig 051/0خروجی رگرسیون در سطح 

حاکمیت فناوری اطالعات شناسایی شد. در تحلیل  مؤثرنیز تنها متغیر  هامهارتبرای متغیر وابسته 

باالتر بودن میزان  دهندهنشان Fبه دست آمد که آماره  F ۷6۷/30و  sig 000/0 یرمقادواریانس 

واتسون -نتیجه آزمون دوربین مورد انتظار است.شتر نسبت به متغیرهای وابسته قبلی بی یرپذیریتأث

به محاس ازاینیشپنیز  یخطهمبوده و هیستوگرام توزیع خطاها نیز نرمال بود. شاخص وضعیت  65۹/1

انتظار  یدمؤبود که  β 646/0ضریب  sig 000/0بود. در تحلیل رگرسیون نیز در سطح  شدهپذیرفتهو 

 است. یادشده

متغیر حاکمیت فناوری اطالعات را  توانیم یطورکلبهرگرسیون صورت گرفته  هاییلتحل بر اساس

این موضوع نیز از آزمون  تریقدقبررسی  منظوربهدانست. البته  COBITعامل از چارچوب  ینمؤثرتر

جی آزمون فریدمن برای شواهد فوق است. مقادیر خرو یدمؤاست که نتایج آن نیز  شدهاستفادهفریدمن 

فناوری اطالعات به ترتیب  تأثیرگذاریعوامل حاکمیت فناوری اطالعات، مدیریت فناوری اطالعات و 

بیشتر عامل حاکمیت فناوری اطالعات نیز توسط این  تأثیرگذاریبود که میزان  2۹/2و  30/2، 41/1

 آزمون مشخص است.
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 پژوهش اصلیآزمون فرضیه  -4-4-20

و میانگین متغیر وابسته متغیر  COBITن متغیرهای مستقل عامل رویکرد چارچوب با استفاده از میانگی

اطالعات به دست آمدند. حال قصد داریم با استفاده از  یفناورو  وکارکسببلوغ همسویی استراتژیک 

 بررسی کنیم. یکدیگربا مدل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نیز رابطه این دو را 

ی این . بر اساس خروجشودیم ییدتأپژوهش  اصلییس همبستگی پیرسون فرضیه بر اساس نتایج ماتر

فرضیه است. همچنین در تحلیل  مؤیدکه  است 621/0ضریب همبستگی  sig 000/0ماتریس در سطح 

در  β 621/0ضریب  sig 000/0رگرسیون خطی پس از بررسی تحقق شرایط الزم رگرسیون، در سطح 

 شدهانجاماساس تحلیل رگرسیون  بر. استپژوهش  اصلیفرضیه  مؤیدخروجی به دست آمد که آن نیز 

 .دهدیمرا نشان  3۷1/0 116شدهتعدیلمعادله رگرسیون خطی ساده را با ضریب تعیین  1-4 رابطه

(4-1) 𝐼𝑇 − 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐 𝐴𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 =  1.029 + 0.577 ∗ 𝐶𝑂𝐵𝐼𝑇 

و  وکارکسبو بلوغ همسویی استراتژیک  COBITضریب تعیین متغیرهای رویکرد چارچوب  1-4شکل 

 .دهدیمفناوری اطالعات را نمایش 

 
 و فناوری اطالعات وکارکسبو بلوغ همسویی استراتژیک  COBITپراکندگی و رگرسیون خطی چارچوب  -1-4شکل 

                                                 
116 Adjusted R Square 
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رابطه مستقیم و معناداری با بلوغ همسویی  COBITبر اساس نتایج این پژوهش رویکرد چارچوب 

 و فناوری اطالعات در سازمان دارد. وکارکسباستراتژیک 

 پژوهش یهاهیفرضورای  یامطالعه -4-5

و همسویی  COBITطی انجام پژوهش مرتبط با این رساله مطالعه دیگری با موضوعیت چارچوب 

و فناوری اطالعات توسط پژوهشگر صورت پذیرفت. در این پژوهش سعی شده با  وکارکسباستراتژیک 

آن در همسویی  مؤثرو شناسایی فرآیندهای  COBIT 5رویکردی متفاوت به بررسی کارکردی چارچوب 

به  خبرگان نسبت ازنظرو فناوری اطالعات بپردازیم. در این پژوهش با استفاده  وکارکسباستراتژیک 

با زیرمعیارهای مدل بلوغ همسویی استراتژیک  COBIT 5فرآیند استاندارد چارچوب  3۷ت نگاش

و فناوری اطالعات سعی داشتیم فرآیندهایی که از رشد بلوغ همسویی استراتژیک پشتیبانی  وکارکسب

 ریگذایهسرمارا شناسایی کنیم تا اگر سازمانی نیازمند رشد تنها برخی از معیارها بود از  کردندیم

نفر خبره در حوزه فناوری  12مضاعف روی فرآیندهای کم اثرتر اجتناب شود. لذا با درخواست از 

 3۷عملکرد را در قالب  1111که  COBIT 5سازی چارچوب یادهپاطالعات و ارائه شرح مرجع راهنمای 

 از زیرمعیارها پشتیبانی دامهرکبه آنان، خواستیم تا فرآیندهایی را که به نظر آنان از  یادشدهفرآیند 

 را در جدول نگاشت مشخص کنند. کندیم

 یرمعیارهایزدر هر جدول نگاشت میزان حمایت هر فرآیند از هر معیار بر اساس درصد پوشش هر فرآیند 

 تشکیل شد. 6-4جدول  آمدهدستبه یدرصدهاآن معیار مشخص شد. سپس با استفاده از میانگین 

مدل همسویی استراتژیک از روش میانگین زیرمعیارها جهت تعیین سطح بلوغ با توجه به اینکه در 

درصد از معیار مدل  50شود، فرآیندهایی را که در هر دسته بیش از یمهمسویی هر معیار استفاده 

 در ارتقا آن معیار در نظر گرفته شدند. مؤثرفرآیندهای  عنوانبههمسویی استراتژیک حمایت کردند، 
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 یکاستراتژ ییمدل بلوغ همسو یارهایاز مع COBIT 5 یندهایفرآ یتدرصد حما یزانم - 6-4جدول 

 ارتباطات  
 یریگاندازه

 ارزش
 مشارکت حاکمیت

حیطه عمل و 

 معماری
 هامهارت

E
D

M
 

EDM01 68 99 53 70 47 55 

EDM02 28 100 72 64 78 45 

EDM03 22 59 61 66 72 33 

EDM04 12 71 88 52 46 25 

EDM05 66 71 28 81 45 32 

A
P

O
 

APO01 99 82 100 98 98 99 

APO02 31 54 95 82 52 31 

APO03 71 68 40 100 95 67 

APO04 100 72 84 80 53 53 

APO05 35 69 75 71 51 29 

APO06 33 61 81 52 45 0 

APO07 100 82 28 84 46 99 

APO08 70 76 69 97 72 47 

APO09 53 99 43 70 73 39 

APO10 51 100 89 70 74 42 

APO11 99 100 61 70 100 57 

APO12 16 72 70 67 20 4 

APO13 0 61 27 0 48 3 

B
A

I
 

BAI01 100 76 69 80 70 86 

BAI02 64 62 54 54 24 39 

BAI03 99 73 12 52 73 98 

BAI04 19 68 43 45 18 11 

BAI05 100 76 58 96 80 61 

BAI06 71 75 71 84 50 62 

BAI07 62 54 48 71 21 54 

BAI08 71 57 28 69 29 74 

BAI09 13 86 70 31 52 29 

BAI10 47 54 41 52 53 24 

D
S

S
 

DSS01 19 90 33 47 77 31 

DSS02 70 56 45 70 46 42 

DSS03 46 71 45 33 23 39 

DSS04 71 70 100 96 72 69 

DSS05 19 60 60 50 29 19 

DSS06 64 89 87 49 97 54 

M
E

A
 MEA01 86 99 71 64 77 33 

MEA02 66 100 87 53 77 57 

MEA03 30 42 61 36 47 33 

 45 58 64 61 74 56 متوسط در صد حمایت
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اوری فنو  وکارکسبکه باعث ارتقا سطح بلوغ همسویی استراتژیک  COBIT 5چارچوب  مؤثرفرآیندهای 

 .اندشدهمشخص ۷-4در جدول  تفکیک هر معیارشوند، به یم اطالعات

 لوفتمن یکاستراتژ ییمدل همسو یارهایبر مع COBIT 5مؤثر چارچوب  یندهایفرآ - ۷-4جدول 

 ارتباطات 
 یریگاندازه

 ارزش
 مشارکت حاکمیت

حیطه عمل و 

 معماری
 هامهارت

EDM 
EDM01 

EDM05 

EDM01 

EDM02 

EDM03 

EDM04 

EDM05 

EDM01 

EDM02 

EDM03 

EDM04 

EDM01 

EDM02 

EDM03 

EDM04 

EDM05 

EDM02 

EDM03 EDM01 

APO 

APO01 
APO03 
APO04 
APO07 
APO08 
APO10 
APO11 

APO01 
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تواند در ارتقا بلوغ یم COBIT 5توان دریافت، چارچوب یمبا نگاهی کلی به مجموع نتایج این پژوهش 

 که مشاهده طورهمان. باشدداشتهتأثیر بسزایی  فناوری اطالعاتو  وکارکسبهمسویی استراتژیک 

در سطوح باالتری از  BAIو  EDM ،APOشود با توجه به اینکه حوزه اجرای دسته فرآیندهای یم

ارهای یر بیشتری در ارتقای معیتأثتر هستند، یکنزد وکارکسبهای حاکمیتی یهالبوده و به  وکارکسب

 .همسویی استراتژیک دارند

 یبندجمع -4-6

نمونه  هایدادهیروآماری  هاییلتحلدر این فصل به بررسی و  هادادهو صحت آزمایی  یآورجمعپس از 

ی همبستگی و رگرسیون خط هاییلتحلآمار استنباطی و با استفاده از  یهاروشپرداختیم. با استفاده از 

صلی فرضیه ا یتدرنهابود پرداختیم و  شدهاشارهبدان  1به آزمون فرضیات فرعی پژوهش که در فصل 

و فناوری  وکارکسببا بلوغ همسویی استراتژیک  COBIT 5پژوهش که بررسی رابطه رویکرد چارچوب 

اطالعات بود پرداختیم. تحلیل نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار و مستقیم بین این است که 

 پیشین است. یهاپژوهشنتایج  مؤید
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 هاشنهادیپو  یریگجهینت
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 مقدمه -5-1

و فناوری  وکارکسببا بلوغ همسویی استراتژیک  COBIT 5در این پژوهش به رابطه رویکرد چارچوب 

رضیه ف مؤیداستان سمنان پرداختیم. نتایج پژوهش  یامنطقهموردی روی شرکت برق  بامطالعهاطالعات 

و بلوغ  COBIT 5رابطه معنادار و مستقیم بین رویکرد چارچوب  دهندهنشاناصلی پژوهش بود و 

تایج مقایسه ن وقصد داریم به بررسی  فصل در اینو فناوری اطالعات.  وکارکسبهمسویی استراتژیک 

 پردازیم.مشابه ب یهاپژوهشپژوهش با این 

 تشریح نتایج -5-2

و  وکارکسبمسویی استراتژیک با بلوغ ه COBIT 5در این پژوهش به بررسی رابطه رویکرد چارچوب 

و  COBIT 5برای بررسی ابعاد چارچوب  یاپرسشنامهبا طراحی  جهتینبدفناوری اطالعات پرداختیم. 

شرکت  در ،و فناوری اطالعات وکارکسباستفاده از پرسشنامه استاندارد مدل بلوغ همسویی استراتژیک 

سپس با استفاده تحلیل عاملی به رداختیم. میدانی پبه انجام پژوهشی استان سمنان  یامنطقهبرق 

پرداختیم و با استفاده از آمار استنباطی به تحلیل روابط همبستگی  COBIT 5شناسایی ابعاد چارچوب 

 .پرداختیم وکارکسببا معیارهای مدل بلوغ همسویی استراتژیک  COBIT 5و رگرسیون عوامل چارچوب 

 COBITآن است که بین معیار ارتباطات با عوامل چارچوب  دهندهنشانهمبستگی  هاییلتحلنتایج 

عدم وجود رابطه در دنیای واقعی ندارد، رابطه معناداری وجود ندارد. عدم وجود رابطه آماری نشان از  5

وسعه ، تدهدیمزیرا بر همگان روشن است یکی از اتفاقاتی که همواره با توسعه ساختارهای سیستمی رخ 

رش درک متقابل توسط اجزای سیستمی است. عدم وجود رابطه معنادار بین در ارتباطات و گست

ارتباطات  گسترشدر  COBIT 5رویکرد چارچوب  ترکمرنگ تأثیرگذاری منزلهبه یادشدهمتغیرهای 

نتایج این پژوهش تنها در صورتی  پذیرییمتعمکه در فصل چهار اشاره شد،  طورهمان البتهاست. 

 دیگر صورت پذیرد. یهاشرکتو  هاسازمانمشابه آن در  یهانهنمواست که  قبولقابل
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در ارتقا معیار معماری نیز از موارد دیگری است که در این  COBIT 5بودن اثرگذاری چارچوب  رنگکم

 پژوهش مشهود است.

دو معیار  را در جهت ارتقای این COBIT 5مکمل در کنار چارچوب  یهابرنامهنیاز به  ذکرشدهموارد 

تا بتواند استانداردها و  شدهیطراحبه نحوی  COBIT 5وب چ. البته ساختار اجرایی چارکندیملزامی ا

 یکپارچه در دل خود جا دهد و از امتیازهای آنان بهره بگیرد. صورتبهدیگر را  یهاچارچوب

الی بعد با تأثیرگذاریعوامل و معیارها مشهود است، بررسی همبستگی و رگرسیون  در نکته دیگری که

صورت گرفته حاکمیت  یهاآزمونبه نسبت سایر ابعاد است. در تمام  COBIT 5حاکمیتی چارچوب 

این  دمؤیهمچنین نتیجه آزمون فریدمن نیز را داشت.  βفناوری اطالعات باالترین ضرایب همبستگی و 

حاکمیتی دارد.  هاییزممکاناز  COBIT 5چارچوب  مؤثرنشان از استفاده  تأثیرگذاریاست. این  مسئله

از طریق حاکمیت شرکتی فناوری اطالعات  COBIT 5که در فصل دو اشاره شد چارچوب  طورهمان

یز ن آمدهدستبهو فناوری اطالعات دارد که نتایج  وکارکسبضمن ایجاد همسویی بین  کندیمسعی 

 این مورد است. مؤید

و بلوغ  COBIT 5برای چارچوب خطی تعیین معادله رگرسیون نیز با پژوهش در بررسی فرضیه اصلی 

بر  COBIT 5نیز میزان اثرگذاری مثبت چارچوب و فناوری اطالعات  وکارکسبهمسویی استراتژیک 

 ارتقا سطح بلوغ همسویی استراتژیک نیز روشن شد.

 زجبهبه دست آمد. یک مورد، نتایج مشابهی  جزبهپژوهش انجام شد  هاییهفرضکه ورای  یامطالعهدر 

رگرسیون  هاییلتحل βبا ضرایب  6-4، از مقایسه درصد حمایت متوسط جدول هامهارتمعیار 

با  ترییقوارزش/شایستگی، حاکمیت و مشارکت رابطه  یریگاندازهکه معیارهای  دهندیمنشان

در مورد  شدهمانجا یهاپژوهشاختالف  تا متغیرهای ارتباطات و معماری. دارند COBIT 5چارچوب 

ناشی از اختالف در دیدگاه خبرگان و مدیران سازمانی نسبت به آن دانست.  توانیمرا  هامهارتمعیار 

و د به تجربه وابسته بداننخبرگان نسبت به موضوعاتی مانند مهارت از دید تخصصی نگاه کرده  معموالً
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سبت به ن توانیمالبته این تنها حدسی است که بدانند.  مؤثرکمتر  رشد آندر  اثر رویکرد مدیریتی را

موضوعی برای پژوهشی مجزا باشد. همچنین باید  تواندیماین اختالف داشت و بررسی دقیق آن خود 

متعددی را  یهاشرکتو  هاسازمانیادآور شد برای اینکه بتوان نتایج این پژوهش را تعمیم داد باید 

 .قرارداد موردمطالعه

 پژوهش مقایسه نتایجو  یریگجهینت -5-3

در ارتباط با حاکمیت فناوری اطالعات و همسویی متعددی  یهاپژوهشذکر شد  تریشپکه  طورهمان

 کلید طالیی ارتقا بلوغ یادشده یهاپژوهشصورت گرفته است. در بسیاری از  وکارکسباستراتژیک 

و ارتقای  11۷ارشد اطالعات و فناوری اطالعات در بازتعریف نقش مدیر وکارکسبهمسویی استراتژیک 

ت در جه وکارکسب نفعانیذنماینده  عنوانبه مدیرههیئتسطح ارتباط مدیر ارشد اطالعات با اعضای 

فناوری اطالعات در جهت  گذارییاستسبهبود و  وکارکسبمتقابل فناوری اطالعات و  ارتقا شناخت

 مندنظام ییهاروش ITILو استاندارد  COBIT چارچوب. [۹0]، [8۹]، [88]است  وکارکسباهداف 

ی و فناور وکارکسبحاکمیت فناوری اطالعات، ارتقای آگاهی و شناخت متقابل بین  سازییادهپجهت 

 تواندیم COBITچارچوب  سازییادهپ روازاینهستند. یکپارچه در سازمان  گذارییاستساطالعات و 

یک شاخص مهم در سنجش همسویی  عنوانبهبه ارتقای بلوغ همسویی استراتژیک و فناوری اطالعات 

 و تعیین استراتژی سازمان کمک کند. وکارکسباستراتژیک و تبیین دورنمای 

 ییهاشرکتنمونه نشان داد  641در هفت کشور اروپایی با  2006و همکاران در سال  118پژوهش کامپس

 بودند در حاشیه باالیی و استانداردهای حاکمیت فناوری اطالعات استفاده کرده هاچارچوبکه از 

و فناوری اطالعات  وکارکسبمنحنی توزیع نرمال سطوح بلوغ همسویی استراتژیک  هیستوگرام

مستقیم حاکمیت فناوری اطالعات بر بلوغ همسویی  یرتأث دهندهنشانقرار گرفتند که  موردمطالعه

                                                 
117  CIO – Chief Information Officer 

118 Cumps 
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با استفاده  [24] گرمبرگنفندهائس و  یهاپژوهشنتایج  و فناوری اطالعات است. وکارکسباستراتژیک 

حاکمیت فناوری  سازییادهپبا رویکرد  2008شرکت مالی بلژیکی در سال  10روی ترکیبی  یهاروشاز 

اطالعات و سنجش بلوغ همسویی استراتژیک مطالعاتی را انجام دادند که وجود رابطه معنادار و مستقیم 

نفر  5000مورد نمونه از بیش از  441با  [۹1] 120و کلب 11۹مطالعه مارون. کندیم ییدتأبین آن دو را 

استاندارد بررسی رابطه با رویکرد  2010تکنولوژی و فناوری اطالعات در سال  صنایع،مدیران و فعاالن از 

ITILv3 وکارکسببلوغ همسویی استراتژیک  باحاکمیت فناوری اطالعات  سازیهیادپچارچوب  عنوانبه 

و  ITILv3آمار توصیفی وجود رابطه معنادار و مستقیم بین استاندارد با استفاده از  و فناوری اطالعات

 عنوانبه 2014در سال  [16]پژوهش بارتنز  .کندیم ییدتأرا نیز  وکارکسببلوغ همسویی استراتژیک 

استراتژیک  ییهمسوو  COBIT 5چارچوب  دوطرفهرابطه  شدهانجام یهاپژوهشیکی از آخرین 

را مورد  COBIT 5چارچوب  یرگذارتأث یارهایمعقرار داد و  موردمطالعهو فناوری اطالعات را  وکارکسب

 .دهدیمشناسایی قرار 

. است راستاهمبا نتایج این پژوهش  یطورکلبهداخلی نیز  شدهانجام یهاپژوهشهمچنین نتایج 

و همسویی استراتژیک  COBITبا استناد بر وجود همبستگی بین چارچوب  [۷5]عالالدینی و همکاران 

 ند.ارائه داد وکارکسبمدلی برای ارتقای همسویی  COBITبا استفاده از چارچوب  وکارکسب

نیز بر ارتباط حاکمیت فناوری اطالعات  2011در سال  [۹3[, ]۹2]و همکاران  بیگینحس یهاپژوهش

و رابطه آن با همسویی  پردازدیممان استراتژیک فناوری اطالعات و نقش آن در ساز گذارییاستسو 

 معماری تأثیرگذاری. نتایج مطالعات آنان نیز بر دهدیمرا مورد ارزیابی قرار  وکارکسباستراتژیک 

 وکارسبکبیشتر حاکمیت فناوری اطالعات بر بلوغ همسویی استراتژیک  تأثیرگذاریسازمانی فدرال بر 

به بررسی  2010در سال  [82[, ]81]خود  یهاپژوهشدر  اسماعیلی .کندیم یدتأکو فناوری اطالعات 

پرداخت و رابطه معنادار و  وکارکسبو رابطه آن با بلوغ همسویی استراتژیک  ITILv3روی استاندارد 

                                                 
119 Marrone 

120 Kolbe 
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چارچوب حاکمیت فناوری اطالعات و بلوغ همسویی استراتژیک  عنوانبهمستقیم بین این استاندارد 

 یهاسالخود در  یهاپژوهشو همکاران در  العابدینینزنیز مشهود است. و فناوری اطالعات  وکارکسب

همسویی با  COBIT 4.1و چارچوب  ITILاستاندارد  به بررسی رابطه [۹5] 2014و  [۹4] 2013

حاکمیت فناوری  یهامدل یرتأثو فناوری اطالعات پرداختند و نواحی مورد  وکارکسباستراتژیک 

 .قراردادند موردبررسیاطالعات را 

 عنوانبه COBIT 5وجود رابطه معنادار و مستقیم بین رویکرد چارچوب  یادشده یهاپژوهشدر تمامی 

فناوری  و وکارکسباتژیک ربا بلوغ همسویی است ،فناوری اطالعات حاکمیت سازییادهپ یابزارهااز یکی 

رسیده است. نتایج پژوهش حاضر نیز که با استفاده از روش آمار استنباطی و بررسی  تاییداطالعات به 

 یهاپژوهشنتایج  مؤیدو به بررسی این رابطه پرداخته  و کلی ءجزبهءجزخطی همبستگی و رگرسیون 

 پیشین است.

 و کارهای آینده هاارائه پیشنهاد -5-4

  با توجه به رد شدن فرضیات فرعی مربوط به معیارهای ارتباطات و معماری سازمان و عدم

وجود همبستگی معنادار و یا همبستگی پایین معیار معماری سازمان با عوامل چارچوب 

COBITین متغیرها و عوامل تاثیرگذار بر وجود و یا عدم شود درباره میزان رابطه ا، پیشنهاد می

 وجود رابطه معنادار، مطالعات بیشتری صورت پذیرد.

 را در بیش از یک  موردپژوهشصورت گرفته نتوانستیم موضوع  یهاتالش رغمیعل متأسفانه

 مو امکان تعمیاستفاده بهتر از نتایج این پژوهش  منظوربهقرار دهیم، لذا  موردبررسیشرکت 

 .رسدیمبه نظر  ضروریدیگر  یهاشرکتانجام آن در پذیری آن 

 دیگر در این حوزه مانند  یاستانداردهارویکرد  توانیمITIL ،ISO/IEC 38500:2008  و

AS8015-2005  قرارداد موردمطالعهرا. 
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 ه در کو فناوری اطالعات  وکارکسب استراتژیک با توجه به گستردگی ابعاد مربوط به همسویی

 یموردبررسحاکمیت  جزبههمسویی را با رویکردهایی بحث  توانیمن پرداخته شد آفصل دو به 

 .قرارداد

 ی پژوهشهاتیمحدود -5-5

 های این پژوهش به شرح ذیل است:یتمحدود

 نسبت به موضوع پژوهش هاشرکتو  هاسازمانیی ناآشنا 

  اطالعاتمقاومت در واگذاری اطالعات مربوط به حوزه فناوری 

 نیاز به بودجه مالی جهت انجام پژوهش در چند مورد 

 دسترسی مشکل به خبرگان حوزه فناوری اطالعات 
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 هاوستیپ

 در پژوهش مورداستفاده یهاپرسشنامه – 1پیوست 
 یتعالبسمه

 

نجام ا باهدفسپاسگزاریم. پرسشنامه حاضر  دیدهیماز اینکه وقت خود را جهت تکمیل این پرسشنامه در اختیار ما قرار 

در سازمان و مطالعه اثرگذاری آن  ITی هااستیسبرای تبیین و اجرای  COBITاستفاده از چارچوب  نهیدرزمپژوهشی 

است. اطالعات حاصل از  قرارگرفتهو در اختیار شما  شدهیطراحسازمان در  ITو  وکارکسببر بلوغ همسویی استراتژیک 

قرار خواهد گرفت. لذا خواهشمند  مورداستفاده ادشدهپاسخ به این پرسشنامه با رعایت حفظ امانت تنها برای مطالعات ی

 هااسخپ نیترکینزدمطالعه نموده و  دقتبهرا  سؤاالتاست جهت افزایش دقت نتایج پژوهش، با توجه به توضیحات ذیل 

 را انتخاب نمایید.

، پاسخگویی به هر دو پرسشنامه موردمطالعهی هاجنبهاست و با توجه به  شدهاستفادهپرسشنامه  2در این پژوهش از 

 یهاپاسخهیچ جواب نادرستی وجود ندارد و  هاپرسشنامهبرای انجام پژوهش الزامی است. الزم به توضیح است در این 

. برای ستا سؤال 12شامل  1. پرسشنامه شماره کندیما توصیف موجود را از دید شم طیشراپاسخ به  نیترکینزدشما 

است  ترکینزدی را که به شرایط جاری سازمان شما انهیگزگزینه حاضر،  5از میان  1پرسشنامه شماره  سؤاالتپاسخ به 

 5ی هر گزاره در هاپاسخگزاره است که  3۹صفحه مجموعاً شامل  6موضوع و  6در  2انتخاب نمایید. پرسشنامه شماره 

ضعیت این پرسشنامه نیز با توجه به و سؤاالتاست. برای پاسخ به  قرارگرفته سؤالگزینه به شکل توصیفی در مقابل آن 

 اب نمایید.انتخ کندیمرا توصیف  سؤالکه بهترین شکل به وضعیت گزاره  هانهیگزجاری سازمان، کافی است تنها یکی از 

 

 شما در انجام این پژوهش صمیمانه سپاسگزاریم. پیشاپیش از همکاری و همدلی
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 1پرسشنامه شماره 

 در سازمان ITپرسشنامه سنجش ابعاد مدیریتی و حاکمیتی 

 سؤال ردیف
بسیار 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

بسیار 

 کم

1 IT  ی آن در ایجاد تغییرات کلی سازمانی چقدر تأثیرگذارند؟سازمانفرهنگو      

2 
ی در چه جایگاهی قرار فنّاوردر سازمان به رشد  ITنسبت رشد  ازنظرسازمان 

 دارد؟
     

      سازمان شما چقدر است؟ وکارکسببر پایداری و رشد  ITیر تأث 3

4 
یاز برای اعمال تصمیمات موردنمناسب و دانش  ITها و منابع یرساختزچقدر 

 استراتژیک سازمان وجود دارد؟
     

5 
در مورد پایداری و گسترش  ITمدیران در اتخاذ تصمیمات استراتژیک 

 کنند؟یمی عمل خوببهتا چه حد  وکارکسب
     

      است؟ قبولقابلتا چه حد  ITعملکرد مدیریت در برآورد و کنترل ریسک  6

۷ 
های فناوری مرتبط با یشرفتپمدیره تا چه میزان از آخرین یئتهاعضای 

 مطلع هستند؟ وکارکسب
     

8 
در سازمان تناسب  ITارشد چقدر با سطح اهمیت  ITی مدیر دهگزارشسطح 

 دارد؟
     

۹ 
های سازمان را با در نظر یاستسی دهجهتمدیره تا چه حد یئتهاعضای 

 دهند؟یمانجام  ITهای یاستسیری صحیح در گجهتگرفتن 
     

10 
 ITی سازمانی با کارکرد واحدهامدیره چقدر از تعارضات بالقوه یئتهاعضای 

 آگاهی دارند؟
     

11 
اعضای  موردبحثیکی از موضوعات متداول  ITتا چه حدی موضوع 

 مدیره است؟یئته
     

12 

 ITها و منابع یرساختزمدیره تا چه حدی اطمینان دارند که یئتهاعضای 

یازهای استراتژیک سازمان نین تأمپاسخگوی  ITموجود و سطح دانش فعلی 

 است؟
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 2پرسشنامه شماره 

 وکار و فناوری اطالعات سازمانپرسشنامه سنجش بلوغ همسویی استراتژیک کسب

 ارتباطات .1

 IT سوی وکار ازکسبآگاهی  (۱.۱

 

  سازمان وکارکسباز  ITناآگاهی مدیریت 

  ITآگاهی محدود مدیریت 

  ITآگاهی در سطح مدیریت ارشد و مدیریت میانی 

  ITی عملیاتی هاردهآگاهی در سطح 

  سازمان وکارکسباز  ITآگاهی فراگیر 

 وکارکسبسوی از  ITآگاهی  (2.۱

 

  ITاز  وکارکسبناآگاهی مدیریت 

  وکارکسبآگاهی محدود مدیریت 

  وکارکسبآگاهی در سطح مدیریت ارشد و مدیریت میانی 

  وکارکسبی عملیاتی هاردهآگاهی در سطح 

  ITسازمان از  وکارکسبآگاهی فراگیر 

 یادگیری داخل سازمانی و بین سازمانی (3.۱

 

  یزیربرنامهبدون 

  غیررسمی

  منظم و رسمی

  شدهیزیربرنامهمدون و 

  افتهیساختارمنسجم و 

قراردادها )سبک و  یریپذانعطاف (4.۱
 سهولت دسترسی(

  کنترل کامل در تنظیم قراردادها

  کنترل محدود در تنظیم قراردادها

  ی محدود در تنظیم قراردادهاریپذانعطاف

  ی کامل در تنظیم قراردادهاریپذانعطاف

  غیررسمی صورتبهتنظیم قراردادها 

 به اشتراک نهادن دانش (5.۱

  ساختاریافته کامالً

  ساختاریافته باًیتقر

  شدهفیتعری شده از طریق فرایندهای سازادهیپ

  فرایندی و رسمی صورتبه

  فراگیر در درون و برون سازمان صورتبه

روابط )ارتباطات متقابل  یاثربخش (6.۱
کارکنان فناوری اطالعات و 

 وکار(کسب

  وجود ندارد باًیتقر

  محدود و تکنولوژی محور

  جلسات مدون بر طبقرسمی و 

  در تمامی سطوح سازمان

  فراگیر در درون و برون سازمان صورتبه
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 سطح شایستگی/ ارزش .2

 ITمعیارهای استاندارد  (۱.2

  سازمان وکارکسببا  مرتبط ریغ کامالًتکنیکی و 

  اثربخشی هزینه صرف شده بر طبق

  بر طبق سودآوری مالی

  بر طبق کارایی هزینه صرف شده

  مابین شرکای خارجی سازمان افتهیتوسعه

 وکارمعیارهای استاندارد کسب (2.2

  سازمان ITغیر مرتبط با  کامالً

  در سطح عملیاتی

  بر طبق سودآوری مالی

  محوریمشتر

  یافته مابین شرکای خارجی سازمانتوسعه

و  ITمعیارهای استاندارد متوازن  (3.2

وکار )ارتباط بین معیارهای کسب

IT وکار(و کسب 

 

  عدم تعریف معیار

  ITو  وکارکسبمعیارهای نامتوازن و نامرتبط 

  ITو  وکارکسبمرتبط  باًیتقرمعیارهای 

  ITو  وکارکسبمعیارهای مرتبط و متوازن 

  IT، شرکای سازمانی و وکارکسبمعیارهای مرتبط و متوازن 

 ITسطح خدمات  یهاتوافق (4.2

 

  غیر مدون

  در سطح عملیاتی

  در حال تدوین در سطح سازمان

  مدون شده در سطح سازمان

  فراگیر در درون و برون سازمان صورتبه

 یالگوبردار (5.2

  اجرانشده

  یررسمیغ

  ی محدود کاریهابخشبا تمرکز بر  اجراشده

  مدون صورتبه اجراشده

  فراگیر در درون و برون سازمان صورتبه

 رسمی هایی/ بازنگرهایابیارز (6.2

در  هاگذارییه)ارزیابی رسمی سرما

 حوزه فناوری اطالعات(

  وجود ندارد

  بر اساس بروز مشکل در سازمان

  در حال رسمی شدن در سطح سازمان

  رسمی صورتبهدر حال اجرا 

  مدون صورتبهدر حال اجرا 

 بهبود مستمر (7.2

  وجود ندارد

  محدود صورتبهی سازادهیپدر حال 

  ی در سراسر سازمانسازادهیپدر حال 

  رسمی صورتبهدر حال اجرا 

  مدون صورتبهدر حال اجرا 
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 مدیریت و سطح اعمال اختیار .3

ریزی استراتژیک برنامه (۱.3

 وکارکسب

  وجود ندارد

  ی محدود در سطح عملیاتیزیربرنامه

  ی در سطح سازمانزیربرنامه

  در سراسر سازمان شدهتیریمدی زیربرنامهفرایند 

  ی شده در درون و برون سازمانسازکپارچهفرایند ی

 ITریزی استراتژیک برنامه (2.3

 

  وجود ندارد

  ی محدود در سطح عملیاتیزیربرنامه

  ی در سطح سازمانزیربرنامه

  شده در سراسر سازمانی مدیریتزیربرنامهفرایند 

  ی شده در درون و برون سازمانسازکپارچهفرایند ی

 یستمساختار سازمانی و س (3.3

 دهی گزارش

  .دهدیمبه مدیر مالی گزارش  ITمتمرکز؛ مدیر ارشد 

  .دهدیملی گزارش ما ریمد به ITارشد  ریمد ی تمرکززدایی شده؛تا حد

به مدیر عملیاتی و میانی  ITتا حدی فدرال؛ مدیر ارشد  متمرکز
 .دهدیمگزارش 

 

به مدیر عملیاتی و مدیر ارشد سازمان گزارش  ITفدرال؛ مدیر ارشد 
 .دهدیم

 

  .دهدیمبه مدیر ارشد سازمان گزارش  ITفدرال؛ مدیر ارشد 

بندی حوزه کنترل مالی )بودجه (4.3

IT) 

  ی در سازمانبندبودجههزینه محور؛ عدم 

  هزینه محور در سطح عملیاتی

  شدهانجامی هایگذارهیسرمابر طبق  بعضاً؛ محورنهیهز

  شدهی انجامهایگذارهیسرمابر طبق 

  شدهی انجامهایگذارهیسرما؛ بر طبق سودمحور

 ITگذاری مدیریت سرمایه (5.3

  ی در سازمانبندبودجههزینه محور؛ عدم 

  هزینه محور با تمرکز بر هزینه عملیات و نگهداشت

  شدهی انجامهایگذارهیسرمابر طبق اثربخشی  بعضاً؛ محورنهیهز

  شدهی انجامهایگذارهیسرمابر طبق اثربخشی  کامالً؛ محورنهیهز

  ی سازمانو شرکا وکارکسببرای  آمدهدستبه افزودهارزشبر طبق 

 ITکمیته )های( راهبری  (6.3

  غیررسمی

  شده دهیسازمانتعامالت مقطعی 

  شدهریزیبرنامهتعامالت مدون و 

  هاکارگروهتعامالت رسمی؛ تشکیل 

  هایریگمیتصممشارکت کامل در 

 یهابندی پروژهفرایند اولویت (7.3

IT 

  واکنشی در صورت بروز مشکل یا محدودیت صورتبه

  مقطعی

  دائمی باًیتقر

  سازمان وکارکسببرای  افزودهارزشاجرایی شده همراه با 

  ی سازمانشرکا و وکارکسببرای  افزودهارزشاجرایی شده همراه با 
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 مشارکت .4

 ITوکار از ارزش درک کسب .۱.4

IT شودیمتلقی  وکارکسبمرکز هزینه برای  عنوانبه.  

IT  استدر حال تبدیل به دارایی سازمان.  

IT شودیمدارایی سازمان تلقی  عنوانبه.  

IT  است. وکارکسببخشی از استراتژی  

IT  شریک کاری یکدیگرند. وکارکسبو  

ریزی در برنامه ITنقش  .2.4

 ITوکار )نقش استراتژیک کسب

 های سازمانی(یاستراتژدر تعیین 

  نقشی گونهچیهبدون 

  سازمان وکارکسبی توانمندساز

  سازمان وکارکسبمحرک 

  سازمان وکارکسبو محرک استراتژی  توانمند ساز

IT  شریک استراتژیک یکدیگرند. وکارکسبو  

، هاپاداشها و یسکراهداف،  .3.4

 ی مشترکهاخسارت

  پذیرای ریسک بدون بهره است. ITدر اکثر موارد 

  پذیرای ریسک با بهره کم است. ITدر اکثر موارد 

  قبول است.پذیرای ریسک با بهره قابل ITدر اکثر موارد 

IT  شودیمپذیرای ریسک بوده و بهره مشترکی کسب.  

  وجود دارد. ITو  وکارکسبریسک و بهره مشترکی بین 

 ITمدیریت برنامه  .4.4

  وجود ندارد.

  شدهاستانداردهای از پیش تعریف

  سازمان وکارکسباستانداردهای توافقی با 

  سازمان وکارکسباستانداردهای منتج شده از 

  اجرای فرایند بهبود مستمر

 سبک روابط/ اعتماد در سازمان .5.4

  ناسازگار/ اندک

  تعامالت کاری اولیه

  افزودهارزشبا  وکارکسببه  ITی دهسیسرومرحله آغازین 

  افزودهارزشبا  وکارکسببه  ITی کامل دهسیسرو

  افزودهارزشبا  ITو  وکارکسبشراکت کاری 

6.4. IT مسئول/ پشتیبان  عنوانبه

 وکارکسب

IT نیست. گونهنیا  

  محدود در سطح عملیاتی سازمان صورتبه

  در سطح عملیاتی سازمان

  در سطح مدیریت میانی سازمان

  در سطح مدیریت ارشد سازمان
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 حیطه عمل و معماری .5

صورت سنتی یا به ITحیطه عمل  .۱.5

 / محرککنندهیتخارجی، نوع تقو

  سنتی )مانند حسابداری، ایمیل سازمانی( صورتبه

  (ESS ،DSSتراکنشی )مانند  صورتبه

 وکارکسبفرایندهای  توانمند سازی؛ افتگیتوسعهمحدوده 
 سازمان

 

  سازمان وکارکسبمحدوده تعریف مجدد؛ محرک فرایندهای 

  وکارکسباستراتژی  توانمند سازمحدوده خارجی؛ محرک و 

 وضوح استانداردها .2.5

  وجود ندارد.

  شدهاستانداردهای از پیش تعریف

  آغاز تدوین استانداردهای سازمانی

  استانداردهای سازمانی

  یسازمان نیباستانداردهای 

دهی یکپارچگی معماری )سازمان .3.5

 (اییفهوظ

  یکپارچگی گونهچیهبدون 

  یسازکپارچهآغاز ی

  یکپارچگی در سطح سازمان

  یکپارچگی در سطح شرکای سازمان

  شرکای خارجی در جهت ایجاد یکپارچگی نظراعمال

 یکپارچگی معماری )کل سازمان( .4.5

  یکپارچگی گونهچیهبدون 

  یکپارچگی در سطح سازمان

  معماری استاندارد در سطح سازمان

  یکپارچگی در سطح شرکای سازمان

  شرکای خارجی در جهت ایجاد یکپارچگی نظراعمال

 یکپارچگی معماری )بین سازمانی( .5.5

  یکپارچگی گونهچیهبدون 

  ی اولیهسنجامکاندر مرحله 

  در مرحله آغازین ایجاد یکپارچگی با برخی از شرکا

  یکپارچگی در سطح شرکای کلیدی سازمان

  یکپارچگی در سطح تمامی شرکای سازمان

 پذیری معماریشفافیت و انعطاف .6.5

  وجود ندارد.

  محدود

  با تمرکز بر ارتباطات

  مدیریت تکنولوژی اثربخش

  ی تکنولوژیکیهارساختیزدر سطح 
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 هامهارت .6

نوآوری و کارآفرینی )محیط نوآورانه  .۱.6

 ه(نو کارآفرینا

  محیط بازدارنده

  بسته به نوع واحدهای عملیاتی سازمان

  در سازمان ریپذسکیرمحیط 

  و نوآورانه در سطح سازمان و شرکا ریپذسکیرمحیط 

  نوآوری و کارآفرینی در کل سازمان جریان دارد.

 ITمرکز قدرت  .2.6

  سازمان وکارکسبدر 

  در سطح عملیاتی سازمان

  در حال ترویج در کل سازمان

  در کل سازمان

  در سطح مدیران ارشد سازمان

 سبک مدیریت .3.6

  شدهکنترل

  محورتوافق

  محورجهینت

  محورارزش

  بر اساس تعامالت کاری

 آمادگی برای تغییر .4.6

  مقاومت در برابر تغییر

  بسته به نوع واحدهای عملیاتی سازمان

  تشخیص لزوم تغییر

  شدهییشناسای برای اجرای تغییرات زیربرنامه

  یزیربرنامهبر طبق  شدهییشناسااعمال تغییرات 

 جابجایی شغلی .5.6

  وجود ندارد.

  محدود

  بسته به نوع واحدهای عملیاتی سازمان
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Abstract: 
Todays, organizations have recognized that IT must be used as an effective means for having 

a competitive advantage and earning profits. Investing in IT alone, could not guarantee gaining 

a competitive advantage for organizations. Organization's IT policies must be aligned 

continuously with strategic business plans, so that IT could support strategic business plans in 

order to gain a competitive advantage. COBIT5 framework is a standard means to align IT 

policies and strategic business plans through implementing determined methods in governance 

and management level of a business which direct IT policies toward business goals. In this 

research COBIT5 framework effectiveness on Strategic Alignment Maturity Model's criteria 

is investigated. In first part, the support level of COBIT5 processes to Strategic Alignment 

Maturity Model's criteria is considered based on expert views. And in second part, the 

effectiveness of governing perspective and managerial perspective of a business on Strategic 

Alignment Maturity Model's criteria is studied, based on analysis of information which 

collected from governing body, top management, middle management and IT department staff 

of Semnan Regional Electric Company by responding to questionnaires. 

Keywords: COBIT5 framework, Business-IT strategic alignment, Business-IT strategic 

alignment maturity, Governance of Enterprise IT, IT governance  
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