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چکیده
هدف این پژوهش ،ارزیابی تأثیر سیستم اطالعاتی استراتژیک بر

میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش باالی  0/7محاسبه شد

عملکرد شرکت با نقش میانجیگری جهتگیری استراتژیک در

که بیانگر این است که پرسشنامه پژوهش از پایایی باالیی برخوردار

شرکت لبنی میهن میباشد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از

میباشد .ضمن اینکه روایی سواالت نیز از طریق روایی محتوا و روایی

منظر روش و ماهیت در زمره پژوهشهای توصیفی-پیمایشی است.

سازه مورد تأیید قرار گرفت .پس از تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش

جامعه آماری پژوهش ،مدیران و کارشناسان شرکت لبنی میهن در

که از طریق نرمافزار  Smart-PLSانجام گرفت نشان داده شد که:

شهر تهران میباشند که با توجه به فرض محدود بودن جامعه آماری

سیستم اطالعاتی استراتژیک ،هم بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم

 63نفر بهعنوان نمونه انتخاب و از طریق نمونهگیری تصادفی ساده

(از طریق جهتگیری استراتژیک) بر عملکرد شرکت تأثیر معنیداری

پرسشنامه در میانشان توزیع شد .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه

میگذارد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که جهتگیری استراتژیک

استاندارد ،با طیف پنچ گزینهای لیکرت استفاده شده است .که

بر عملکرد شرکت تأثیر معنیداری میگذارد.

طبقهبندی M16, M1, M15 : JEL
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 .1مقدمه :طرح مسأله

توانمندسازی آ گاهی استراتژیک از طریق انتشار خواستهها/

امروزه ،سازمانها در محیطی پویا ،پرابهام و متحول فعالیت

اهداف استراتژیک برای هر سازمان ،از فرایند برنامهریزی

میکنند .یکی از بارزترین ویژگیهای عصر حاضر تغییر و

استراتژیک پشتیبانی میکند؛ و امکان ترسیم فرصتها و

تحوالت شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی،

تهدیدهای محیط خارجی را هنگام تحلیل محیط عمومی

فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و فراملی آنها روی میدهد.

که شرکت در آن وجود دارد ،را فراهم میسازد و منجر به بهبود

در چنین شرایطی ،سازمانها نیاز دارند تا بهطور فزایندهای

عملکرد سازمان میشود [ .]6بهطورکلی ،میتوان بیان کرد:

زیرک ،چابک و سازگار باشند و از منظرهای مختلف دارای

سیستم اطالعات استراتژیک مجموعهای از کاربردهای

عملکرد قابل قبول باشند [ .]1چرا که عملکرد سازمانی به

فناوری اطالعات و منابع فناوری اطالعات است که در

هیچ وجه یک پدیده ساده نیست ،بلکه یک مفهوم پیچیده و

برنامهریزی استراتژیک تعبیه میشود و اجرای استراتژ یهای
ً
کسبوکار را عمال بهمنظور تأثیر بر عملکرد شرکت برای

بر همین اساس ،کارت امتیازی متوازن یکی از مقبولترین

سازمان ممکن میسازد [ .]7سیستمهای اطالعاتی

الگوهایی است که مورد پذیرش پژوهشگران قرار گرفته که

استراتژیک عالوه بر اینکه بهطور مستقیم بر عملکرد سازمان

عملکرد سازمان را از منظرهای مالی ،مشتریان ،فرایندهای

تأثیرگذار است؛ میتواند از طریق تعیین جهتگیریهای

داخلی و رشد و یادگیری مورد ارزیابی قرار میدهد و عبارت

استراتژیک برای سازمان نیز بر عملکرد آنها مؤثر باشد [.]4

عملکرد مناسب در صورتی بهکار برده میشود که سازمان

جهتگیری استراتژیک به اصولی گفته میشود که بهطور

از منظرهای ذکر شده عملکرد مورد قبولی داشته باشد [.]2

مستقیم بر فعالیتهای سازمان تأثیر میگذارد و باعث

با توجه به رشد فناوری اطالعات در کسبوکار امروزی ،که

ایجاد رفتارهایی میگردد که عملکرد را تقویت و بقای

با محیطهای متالطم و پیچیده عجین شده است ،نیاز

سازمان را میسر میسازد [ .]8مور [ )2005( ]9عقیده دارد

به اطالعات و به تبع آن سیستمهای اطالعات در راستای

جهتگیری استراتژیک به روشی مربوط میشود که در آن

بهبود عملکرد بیش از پیش احساس میشود [ .]3لذا ،یکی

یک شرکت تغییرات محیطی را برای دستیابی به عملکرد

از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شرکت که مورد توجه

شرکت میپذیرد .تقسیمبندیهای گوناگونی از جهتگیری

بسیاری از پژوهشگران مدیریت قرار گرفته ،توجه به نقش

استراتژیک توسط پژوهشگران مختلف صورت گرفته است

سیستمهای اطالعاتی استراتژیک در سازمان میباشد [.]4

که تقسیمبندی مایلز و اسنو [ ،] 10در سال ( )1987از

چندبعدی است که عوامل متعددی بر آن تأثیرگذار میباشد.

سیستمهای اطالعاتی استراتژیک به معنی استفاده

ماندگارترین این تقسیمبندیها است که جهتگیریهای

خالق از سیستمهای اطالعاتی در راستای پشتیبانی از

ایندهنگر (حرکت به سوی بازارهای جدید و پیشرو بودن در

استراتژ یهای رقابتی شرکت با هدف رسیدن به رقبای

استفاده از روشهای جدید خدمترسانی) ،جهتگیری

تجاری و یا کسب برتری در مقابل آنها است .بهعبارتی،

تدافعی (تمرکز بر بهبود و توسعه روشهای فعلی بهجای

میتوان گفت :که هر سیستم اطالعاتی که توانایی پشتیبانی

توسعه روشهای جدید) و جهتگیری تحلیلگر (تمرکز بر

از موقعیت رقابتی سازمان را داشته باشد ،یا به هر طریقی

بررسیهای طوالنی و سرویسدهی به مشتریان فعلی و سپس

برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند میتواند یک سیستم

جذب مشتریهای جدید) را مهمترین جهتگیریهای

اطالعات استراتژیک باشد [ .]5از مزیتهای استفاده

استراتژیک قلمداد میکنند و عقیده دارند انتخاب هریک از

از سیستم اطالعات استراتژیک این است که بهواسطه

این جهتگیریها بر آینده سازمان تأثیرگذار است [.]4
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شرکت لبنی میهن نیز بهعنوان بزرگترین شرکت لبنی

دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیمگیری ،معنی

کشور که بالغ بر  65درصد سهم بازار بستنی و  50درصد

پیدا میکند .یعنی تصمیمگیرندگان داخلی و خارجی

سهم بازار شیر استریلیزه را در اختیار دارد ،در راستای

شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند .کلمه عملکرد

بهبود عملکرد خود باید توجه ویژهای به نقش سیستمهای

بهطور وسیع در مبحث مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد.

اطالعاتی استراتژیک در اتخاذ جهتگیری مناسب در بازار و

علیرغم تواتر استفاده از این کلمه ،معنی دقیق آن،
ً
بهندرت توسط نویسندگان صریحا تعریف شده است.

شده و نقش سیستمهای اطالعاتی استراتژیک در دستیابی

اغلب عملکرد با کارایی و اثربخشی تعریف شده است.

به اهداف ذکر شده ،متاسفانه مطالعات کافی در این زمینه
ً
در داخل کشور مخصوصا صنعت لبنی کشور صورت نگرفته

چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف بوده و
کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی،

و چارچوب منسجمی در این باره وجود ندارد .عالوه بر این،

چگونه برای کسب هدف بهکار رفتهاند ،میتوان آنها را دو

با توجه به ورود برندهای جدید در عرصه لبنیات و افزایش

بعد مهم عملکرد دانست .یعنی هم علل داخلی (کارایی)

شدت رقابت در این حوزه و نیز افزایش سطح و آ گاهی

و هم دالیل خارجی (اثربخشی) برای بخشهای خاص

مشتریان ،شرکت لبنی میهن با خطر از دست دادن سهم بازار

عملکرد میتوانند وجود داشته باشند .از اینرو  ،عملکرد

خود نسبت به گذشته مواجه شده است .و نیازمند بررسی

تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته

و مطالعه عواملی است که بتواند عملکرد خود را بهبود

است [ .]11عملکرد سازمان یکی از مهمترین ساختارها

بخشیده و سهم خود را در بازار افزایش دهد .لذا شرکت لبنی

در پژوهشهای رشته مدیریت است .همواره در اکثر

میهن میتواند از طریق توجه و سرمایهگذاری بیشتر بر سیستم

سازمانهای جهان مدیران و رهبران سازمان درپی ارتقا و

اطالعاتی استراتژیک ،فرصتها و تهدیدهای محیط خارجی

بهبود عملکرد سازمانهای خویش هستند [ .]12عملکرد

را به نحو بهتری شناسایی کرده و به تبع آن جهتگیری

سازمان پدیدهای پیچیده است که شاید سادهترین تعبیر

مناسبی را در مقابل رقبا اتخاذ کرده و عملکرد خود را بهبود

برای آن را بتوان مجموعه فعالیتهای مربوط بهدستیابی بر

بخشد .از همین رو  ،در این پژوهش بهدنبال پاسخ به این

اهداف سازمان دانست .هنگامی که درباره عملکرد سازمان

سوال اساسی هستیم که سیستم اطالعاتی استراتژیک چه

از دریچههای مختلف و با اهداف متفاوت پژوهش میشود،

تأثیری بر عملکرد شرکت با نقش میانجیگری جهتگیری

الگوهای ارزیابی عملکردی متفاوت نیز به تناسب اهداف

استراتژیک در شرکت لبنی میهن میگذارد؟

استفاده میشود .اندازهگیری عملکرد سازمانها باید بر

بهبود عملکرد خود داشته باشد .اما ،باتوجه به مطالب بیان

اساس شاخصهای مناسب صورت بگیرد .شاخصهای

 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

رضایت کارکنان ،رضایت مشتریان و نتایج بازار مثالهایی

عملکرد سازمانی

از شاخصهای عملکردی است [ .]13یکی از مشهورترین

عملکرد سازمانی یکی از مهمترین معیارهای سنجش

و شناختهشدهترین مدلهای سیستم ارزیابی عملکرد

موفقیت در شرکتهای تجاری بهحساب میآید .امروزه

مدل «کارت امتیازدهی متوازن » است که توسط کاپلن و

بهدلیل تأثیر زیاد محیط تنها سازمانهایی میتوانند مزیت

نورتن [ ،]14در سال  1992ایجاد و سپس گسترش و بهبود

رقابتی پایدار داشته باشند که در پاسخ به فرصتها و

یافته است .این مدل پیشنهاد میکند که بهمنظور ارزیابی

تهدیدهای بازار اثربخش عمل نمایند .این اعتقاد وجود

عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخصهای
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ار زیابی تأثیر سیستم اطالعاتی استراتژیک بر ...

متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک

نیروها و عوامل تعیینکننده در بازار  ،حضور رقبای قدرتمند

نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند .این

متعدد ،همچنین تغییر بیوقفه و مداوم سالیق مشتریان

جنبههای مختلف ،پاسخگویی به چهار سوال اساسی زیر

و باال رفتن سطح انتظارات آنها ،شرکتهای خدماتی را

را امکانپذیر میسازد.

با مخاطرات و چالشهای عمیقی روبهرو نموده است.

 - 1نگاهها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی)

جهتگیری بازار مفهومی است که به رفع این چالشها پاسخ

 - 2در چه زمینههایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه

میدهد؛ چرا که از یک سو بر جمعآوری اطالعات درباره نیاز
و خواسته مشتریان و قابلیتهای رقبا تمرکز دارد و از سوی

داخلی کسبوکار )
 - 3نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتریان)

دیگر با بهکارگیری و استفاده از منابع سازمان و یکپارچگی

 - 4چگونه میتوانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟

بخشهای درون سازمان به ایجاد بیشترین ارزش برای

(جنبه یادگیری و نوآوری) [.]15

مشتریان منجر میشود [ .]16امروزه ،جهتگیری بازار کانون

کارت امتیازدهی متوازن شاخصهای مالی را که

توجه مطالعات و مقاالت مروری زیادی قرار گرفته است [17و

نشاندهنده نتایج فعالیتهای گذشته است در بر میگیرد

 .]18با وجود اینکه تحقیقات وسیعی در این زمینه صورت

و عالوه بر آن با در نظر گرفتن شاخصهای غیر مالی که

گرفته است ،هنوز هیچ توافقی بر ماهیت واقعی جهتگیری

بهعنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند

بازار بهدست نیامده است [ ]19و جهتگیری بازار بهعنوان

آنها را کامل میکند« .کاپلن و نورتن» معتقدند که با کسب

یک زمینه فرهنگی ،رفتاری یا ترکیبی از هر دو در نظر گرفته

اطالع از این چهار جنبه ،مشکل افزایش و انباشت اطالعات

میشود [ .]20کهلی و جاورسکی [ ،)1990( ]21پیشنهاد

از طریق محدود کردن شاخصهای مورد استفاده از بین

میکنند جهتگیری بازار به میزانی که یک سازمان مفهوم

میرود .همچنین مدیران مجبور خواهند شد تا تنها بر روی

بازاریابی را اجرا میکند ،به آن سازمان ارجاع داده میشود .لم و

تعداد محدودی از شاخصهای حیاتی و بحرانی تمرکز

همکارانش [ ،)2010( ]22اشاعه جهتگیری بازار را یک فرایند

داشته باشند .به عالوه استفاده از چندین جنبه مختلف

یادگیری اجتماعی میدانند که از طریق آن میتوان جهتگیری

عملکرد ،از بهینهسازی بخشی جلوگیری میکند [.]1

بازار در سطح فردی را بهدست آورد و منتقل کرد [ .]23با
توجه به مفهوم جهتگیری بازار  ،جهتگیری استراتژیک

جهتگیری استراتژیک

را فرایندها ،شیوهها ،اصول و سبکهای تصمیمگیری که

پویایی در محیطهای کسبوکار که بهدلیل بروز عواملی

راهنمای فعالیتهای شرکت بهویژه در محیط خارجی

چون رشد یا سقوط اقتصادی ،فزونی و شدت رقابت،

و توسعه شرکت است تعریف میکنند .بهعبارت دیگر ،

جهانیسازی ،ادغامها و ترکیبها و نوآو ریهای تکنولوژیکی

اصول راهنمایی هستند که دستورالعملهای راهبردی اجرا

بهوجود آمده است ،قابلیت مدیران رده باال را در درک به موقع

شده بهوسیله یک شرکت را منعکس میکنند که منجر به

و پاسخ صحیح به این تغییرات به چالش کشیده است.

رفتارهای صحیح در جهت بهبود عملکرد میشوند [.]24

ناتوانی در درک به موقع تغییرات و پاسخگویی سریع به آنها به

جهتگیری استراتژیک به روشی مربوط میشود که در آن یک

افول شرکتها منجر میشود .همچنین افزایش اهمیت بخش

شرکت تغییرات محیطی را برای دستیابی به عملکرد شرکت

خدمات ،تغییرات روزافزونی در نحوه رقابت و پاسخگویی به

میپذیرد .در میان گونهشناسیهای استراتژیک در مدیریت

نیاز مشتریان بهوجود آورده است .درهم تنیدگی و افزایش

استراتژیک ،گونهشناسی مایلز و اسنو [ ،)1987( ]10یکی از
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چارچوبهای ماندگار  ،بررسی شده و کاربردی است (جدول

رابطه بین جهتگیری استراتژیک و عملکرد شرکت در

 .)1این گونهشناسی بر این باور است که جهتگیریهای

آثار و کارهای بزرگ به لحاظ نظری و به لحاظ تجربی بررسی

استراتژیک مدیران میتوانند در صورت مواجهه با تغییرات

شده است [ .]25بهعالوه ،مطالعات متعدد نشان میدهند

محیطی ،کسبوکارهای مشابه را به فعالیت متفاوتی ترغیب

که استراتژ یهای تدافعی ،تحلیلگر و آیندهنگر بر عملکرد

کنند [25و.]4

شرکت تأثیر میگذارند .مطالعات اخیر در مورد استراتژ یهای

مایلز و اسنو اظهار داشتند که این استراتژ یهای

جهتگیری در کشورهای در حال توسعه ،مانند چین و ترکیه،

کسبوکار ممکن است همزمان در صنایع وجود داشته

نیز نشان میدهند جهتگیری استراتژیک یک تأثیر مثبت بر

باشند و استراتژ یهای ماندگار (آیندهنگر  ،تدافعی و

عملکرد شرکت از منظر مالی و غیرمالی میگذارد[.]7

تحلیلگر ) در صورت اجرای صحیح ،منتج به بهبود عملکرد

با توجه به تحقیق و یافتههای تجربی که نشان میدهد

سازمان خواهد شد [26و .]4بسیاری از مطالعات نیز نشان

جهتگیری استراتژیک یک شرکت بر عملکرد شرکت تأثیر

میدهند که فرضی ه مایلز و اسنو در مورد تأثیر جهتگیری

میگذارد ،این مطالعه نیز این فرضیهرا مورد بررسی قرار داده

استراتژیک بر عملکرد شرکت در بلندمدت قوی است[ .]27

است.

جدول  -1انواع جهتگیری استراتژیک از دیدگاه مایلز و اسنو [)1987(] 10
جهتگیری استراتژیک

ویژگی

آینده نگر

در این نوع جهتگیری ،نگاه شرکت پیشروی در بازار و استفاده از روشهای جدید در ارائه محصوالت /خدمات میباشد .شرکتهای آینده نگر روند
بازار را رصد میکنند تا اولین شرکتکننده در یک بازار جدید یا اولین توسعهدهنده یک محصول جدید باشند.

تدافعی

در این نوع جهتگیری ،تمرکز شرکت بهبود و توسعه روشهای فعلی بهجای توسعه روشهای جدید است.

تحلیل گر

شرکتهای تحلیلگر  ،ترکیبی از شرکتهای تدافعی و آینده نگر هستند این شرکتها در درجه اول بهدنبال به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر
رساندن فرصتهای سودآوری هستند ،و بین این دو تعادل ایجاد میکنند.

سیستم اطالعاتی استراتژیک

است .هدف سیستم اطالعاتی ،تصمیمگیری ،کنترل

سیستم اطالعاتی یک فرایند رسمی از فرایندهایی است

استراتژیک ،اجرای تصمیمات اتخاذ شده در سازمان،

که با مجموعه دادهای که با نیازهای شرکت سازگار

جمعآوری اطالعات الزم ،ایجاد تغییرات ضرروی در آن و

است ،کار میکند و اطالعات را برای عملیات شرکت

حصول اطمینان از در دسترس بودن اطالعات برای افرادی

و فعالیتهای کنترل و مدیریت مربوطه ،پردازش و

که به آن نیاز دارند ،میباشد[ .]29سیستمهای اطالعاتی

توزیع میکند ،در نتیجه ،حداقل بخشی از فرایندهای

استراتژیک نیز  ،سیستمهایی هستند که استراتژی رقابتی

تصمیمگیری الزم برای شرکت برای انجام کارهای تجاری

شرکت را سازماندهی و یا پشتیبانی میکنند .و یک شرکت

خود را حمایت مینماید .سیستمهای اطالعاتی شامل

را قادر میسازد تا سناریوهای گوناگون را تحلیل نموده و

سختافزار و نرمافزار  ،ارتباطات راه دور  ،پایگاههای داده،

بهترین سناریو را انتخاب کند [ .]7بهعنوان مثال با توجه به

منابع انسانی و رویهها میباشند[ .]28سیستم اطالعاتی

ماهیت فعالیت خود و شرایط بازار تصمیم بگیرد که بر بهبود

با سایر سیستمها (واحدها) و محیط سازمان در ارتباط

و توسعه روشهای فعلی بپردازد یا اینکه به سوی بازارهای
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جدید و گسترش فعالیت خود حرکت کند و  .]30[ ...در

کسبوکار هستند [ .]5همچنین مطالعات سیستم

نتیجه ،بسیاری از رویکردهای استراتژیکسازی توسط

اطالعات استراتژیک بهطور مکرر بر جوانب مثبت همسویی

سیستم اطالعات استراتژیک ،از تنظیم استراتژی گرفته تا

در چارچوبهای نظری و تحقیق تجربی در مورد عملکرد

استراتژی جهتگیری را برای دستیابی به عملکرد شرکت

شرکت (برای مثال ،درآمد حاصل از فروش افزایش یافته،

توانمند میسازد [ .]4سیستم اطالعات استراتژیک مرحله

بازده عملیاتی بهبودیافته ،کاهش قیمت ،و ارزش مشتری

آ گاهی استراتژیک را با ارتقای ارتباطات ،یکپارچهسازی

ارتقا یافته) تأ کید دارد[.]7

و همکاری از باال به پایین و از پایین به باال و بدون موانع

یوشیکونی و آلبرتین [ ،)2018( ]4در مطالعه خود که در

محلی یا جهانی طوری که همه کارمندان اولویتهای

میان  389شرکت برزیلی که مواجه با بحرانهای اقتصادی

استراتژیک را درک کنند ،تسهیل میکند [ .]31عالوه بر این،

بودند انجام گرفت نشان داد که سیستماطالعاتی استراتژیک

سیستم اطالعات استراتژیک فرایند برنامهریزی استراتژیک

میتواند بر عملکرد این شرکتها از منظرهای مختلف مؤثر

را برای ترسیم عوامل خارجی از محیط عمومی [ ]32و برای

باشد و نیز در اتخاذ استراتژ یهای مناسب آنها را یاری

توسعه استراتژِیهای بهمنظور بهدست آوردن فرصتها و
کاهش تهدیدها [ ]14ممکن میسازد.

رساند .همچنین نتایج گویای این مطلب بود که جهتگیری
استراتژی شرکتها بر عملکرد آنها تأثیر مثبتی میگذارد.

استفاد ه مؤثر از سیستم اطالعات استراتژیک به سازمانها

یوشیکونی و همکاران [ ،)2014( ]33در مطالعه مشابهی که

اجازه میدهد تا در زمان واقعی به چالشهای محیطی خارجی

آن هم در میان  108شرکت کوچک و متوسط برزیلی انجام

پاسخ دهد .طبق نظر سابهروال و چن [ ،)2001(]5سیستم

شد به این نتیجه رسیدند که نقش واسطهای استراتژی بازار

اطالعات استراتژیک ،از تأ کید تدافعیها بر محدودیت هزینه،

در ارتباط بین سیستمهای اطالعاتی و عملکرد شرکت غیر

خواسته آیندهنگرها برای انعطافپذیری و ابتکار  ،و تالش

قابل انکار است .مطالعات کلتمن و همکاران [،)2015( ]30

تحلیلگرها برای دستیابی همزمان به کارایی و ابتکار حمایت

نیز نشان میدهند که سازمانها زمانی عملکرد خوبی دارند

میکند .میان تدافعیها ،سیستم اطالعات استراتژیک به

که منابع اصلی فناوری اطالعات /سیستم اطالعات

برنامهریزی بلندمدت کمک میکند .میان آیندهنگرها ،سیستم

همراستا با حمایت مؤثر مدیریت استراتژی کسبوکار

اطالعات استراتژیک با کمک به سازمان بهمنظور توسعه سریع

هستند .وید و هولند [ ،)2004( ]34در مطالعه خود در مورد

و مؤثر تصمیمات استراتژیک به کنشپذیری کمک میکند.

استراتژی و سیستم اطالعات مبتنی بر نظریه دیدگاه مبتنی

در نهایت ،میان تحلیلگران ،سیستم اطالعات استراتژیک به

بر منبع پیشنهاد دادند که منابع فناوری اطالعات /سیستم

سطوح باالی تحلیلهای داخلی و خارجی انجام شده توسط

اطالعات بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر موقعیت رقابتی

سازمانها کمک میکند[.]7

و عملکرد تأثیرگذارند .از اینرو  ،زمانی که منابع فناوری

عالوه بر این ،طی  30سال گذشته ،مطالعات به ایجاد

اطالعات /سیستم اطالعات در ساختار سازمانی تعبیه

شواهد تجربی پرداختهاند که تأثیرات مثبت استراتژی

شوند ،شرکتها میتوانند آنها را برای خلق قابلیتهای

سیستم اطالعات بر عملکرد شرکت را روشن میسازند.

پویا بهمنظور تجدید و ابتکار مجدد مبنای منبع سازمان

این مطالعات نشان میدهند که سازمانها زمانی عملکرد

خود بهمنظور هماهنگی با زمینه رقابتی در حال تغییر ،

خوبی دارند که منابع اصلی فناوری اطالعات /سیستم

برای موقعیتیابی مجدد خود بهمنظور حفظ و یا بهبود

اطالعات ،همراستا با حمایت مؤثر مدیریت استراتژی

موقعیتیابی رقابتی بهکار گیرند.
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برای ایجاد مزیت رقابتی ،نشان دادند که سیستمهای اطالعات

در داخل کشور نیز مطالعاتی در حوزه سیستمهای اطالعاتی
ً
صورت گرفته که غالبا به بررسی رابطه مستقیم سیستمهای

استراتژیک نقش اساسى و قدرتمندى در کمک به بقاى

اطالعاتی با عملکرد شرکت پرداخته شده است .بهعنوان

فعالیتهاى اقتصادى و رونق آن در فضاى متحول جهانى

مثال بندلی زاده ( ،)1395در تحقیق خود به بررسی رابطه بین

و رقابتى بازى میکند .لذا با توجه به مطالب و چارچوب ذکر

سیستمهای اطالعاتی مدیریت و عملکرد شهرداری سمنان

شده ،در این مطالعه نیز تأثیر سیستم اطالعاتی استراتژیک بر

پرداختهاند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که بهکارگیری

جهتگیری استراتژیک و نیز تأثیر سیستم اطالعاتی استراتژیک

سیستمهای اطالعاتی مدیریت بر بهبود عملکرد سازمانی

بر عملکرد شرکت (هم بهطور مستقیم و هم از طریق جهتگیری

تأثیر دارد .امینی مهر و همکاران ( ،)1394نیز در تحقیقی به

استراتژیک) مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی مدیریت بر عملکرد مالی
واحدهای اقتصادی پرداختهاند .نتایج بهدست آمده نشان

مدل مفهومی پژوهش

میدهد ارتباط معنیداری بین سیستم اطالعات مدیریت

با توجه به بررسیهای انجام شده ،اکثر پژوهشهای انجام

با متغیرهای عملکرد وجود دارد .از منظر استراتژیکی هم در

شده در داخل کشور  ،به بررسی خطی سیستمهای اطالعاتی

مطالعهای مروری ،پیرایش و موسوی ( ،)1395بیان کردهاند

بر عملکرد سازمانی پرداختهاند و پژوهشی که به بررسی نقش

که سیستمهای اطالعات استراتژیک مدیر را قادر میسازد تا با

سیستمهای اطالعاتی استراتژیک بر عملکرد سازمان با تاکید

سازمان ،محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند و

بر نقش میانجیگری جهتگیری استراتژیک پرداخته باشد

یافت نشد .لذا باتوجه به چارچوبهای نظری موجود و نقش
مشارکت بیشتر در تصمیمگیری ،افزایش سرعت تصمیمگیری،
استراتژیک در عملکرد
گیریهای
تگیری
جهت
اطالعاتیسازمان و نیز
سیستمو عملکرد
سرعت مفهومی
افزایش-4مدل
-2
استراتژیک و
نقش جه
استراتژیک در
پژوهش کاهش ارتفاع هرم سازمان،
شناسایی مسائل،
شددرمدل مفهومی
های آن اشاره
نظریینیز به
نقش مبانی
کهودرنیزقسمت
تأثیراتشده در عملکردسازمان
های انجام
کارکنان اکثر
انجام شده،
بررسی های
بهبودتوجه به
با
استراتژیک
جهت گیر
سازمان
پژوهش از
متخصص
افزایش
هماهنگی و
پژوهش در شکل  1نشان داده شده است و به تبع آن فرضیههای
داخل کشور ،به بررسی خطی سیستمهای اطالعاتی بر عملکرد سازمانی
عملکرد سازمان که در قسمت مبانی نظری نیز به آن اشاره
فناوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی میباشند .نوروزی و
پژوهش شکل گرفته است.
پرداخته اند و پژوهشی که به بررسی نقش سیستمهای اطالعاتی
شد مدل مفهومی پژوهش در نمودار ( )1نشان داده شده
همکاران ( ،)1395نیز در مطالعهای با عنوان :نقش سیستمهای
استراتژیک بر عملکرد سازمان با تاکید بر نقش میانجیگری جهتگیری
های نظری است و به تبع آن فرضیههای پژوهش شکل گرفته است.
هایی
استراتژ ی
الکترونیک؛
استراتژیک در
اطالعاتی
چارچوب
باتوجه به
تجارتنشد .لذا
باشد یافت
استراتژیک پرداخته
موجود و نقش سیستم اطالعاتی استراتژیک در جهت گیری استراتژیک
مالی

آیندهنگر

مشتری
فرایندهای
داخلی

تدافعی

تحلیلگر

جهتگیری استراتژیک

سیستم اطالعاتی استراتژیک

عملکرد سازمان

یادگیری و
رشش

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش

شکل -1مدل مفهومی پژوهش
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پژوهش حاضر نیز از نوع دادههای کمی است که با استفاده از پرسشنامه
گرد آوری شده است .همچنین میتوان گفت :پژوهش حاضر از نظر

متغیر وابسته (عملکرد شرکت) و متغیر میانجی یا واسطهای

با توجه به مدل مفهومی ارائه شده فرضیههای پژوهش

(جهتگیری استراتژیک) .همچنین قابل ذکر است که

مطرح شده است.

دادههای مورد نیاز در این پژوهش از طریق پرسشنامه

سیستم اطالعاتی استراتژیک بر جهتگیری استراتژیک

یوشیکونی و آلبرتین [ ،)2018( ]4در قالب  26سؤال و بر

شرکت لبنی میهن تأثیر دارد.

اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت جمعآوری شده است.

سیستم اطالعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت لبنی

پرسشنامه حاضر در برگیرنده پنج گویه جهت سنجش

میهن تأثیر دارد.

متغیر سیستم اطالعاتی استراتژیک ،نه گویه جهت سنجش

جهتگیری استراتژیک بر عملکرد شرکت لبنی میهن

متغیر جهتگیری استراتژیک و دوازده گویه جهت سنجش

تأثیر دارد.
سیستم اطالعاتی استراتژیک با نقش میانجیگری

عملکرد شرکت میباشد .از ضریب آلفای کرونباخ نیز برای

جهتگیری استراتژیک بر عملکرد شرکت لبنی میهن تأثیر

بررسی پایایی پرسشنامهها استفاده شده است .ضریب

دارد.

آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار اسپیاساس محاسبه
گردیده که برای تک تک متغیرها باالی  0/7است .بر همین

 .3روش تحقیق

اساس پرسشنامهها از پایایی قابل قبولی برخوردار است .برای

با توجه به هدف پژوهش حاضر که بهدنبال بررسی تأثیر سیستم

بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و تحلیل عاملی

اطالعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با نقش میانجیگری

تأییدی استفاده شده است .به این صورت که برای سنجش

جهتگیری استراتژیک در شرکت لبنی میهن میباشد،

روایی محتوا ،پرسشنامه به تعدادی از صاحبنظران و اساتید

میتوان گفت :پژوهش حاضر به این علت که به بررسی شرایط

مدیریت و بازاریابی داده شده و از آنها در مورد پرسشها و

فعلی شرکت لبنی میهن میپردازد و نتایج آن میتواند مورد

ارزیابی فرضیهها نظرخواهی گردید که به اتفاق پرسشنامه را

استفاده مدیران این شرکت قرار گیرد ،از منظر هدف کاربردی

تأیید نمودند .و نیز تحلیل عاملی تأییدی سواالت پرسشنامه

است و از نظر روش و ماهیت در زمره پژوهشهای توصیفی-

نیز بررسی شده است که خروجیهای مربوط به آن در قسمت

همبستگی میباشد .عالوه بر این ،دادههای پژوهش حاضر

یافتههای پژوهش و در قالب جدول ارائه شده است .الزم به

نیز از نوع دادههای کمی است که با استفاده از پرسشنامه

ذکر است جهت بررسی فرضیههای پژوهش و تأیید و یا عدم

گردآوری شده است .همچنین میتوان گفت :پژوهش حاضر

تأییدشان از مدلیابی معادالت ساختاری و نرمافزار اسمارت

از نظر مسیر اجرا پیمایشی و از نظر محل جمعآوری دادهها

پی ال اس استفاده شده است .مدلیابی معدالت ساختاری

میدانی است .جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان

به روش پی ال اس شامل دو مرحله آزمون مدل اندازهگیری و

شرکت لبنی میهن در شهر تهران ( 75نفر ) میباشند .با توجه

آزمون مدل ساختاری میباشد .آزمون مدل اندازهگیری شامل

به اینکه حجم جامعه مشخص میباشد از فرمول کوکران برای

بررسی تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه و بهطور کلی روایی

بهدست آوردن حجم نمونه استفاده کردهایم که با پذیرش

شاخصها میباشد و آزمون مدل ساختاری جهت بررسی

حداکثر خطای  5درصد و اطمینان  95درصد تعداد نمونه

فرضیههای پژوهش به کار میرود [ .]35الزم به ذکر است،

مورد نیاز  63نفر و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب

دلیل استفاده از نرمافزار اسمارت پی ال اس حجم نمونه

شدند .در پژوهش حاضر سه نوع متغیر مطرح هستند که

کوچک ( )63=nو نیز عدم حساسیت این نرمافزار به نرمال

عبارتند از متغیر مستقل (سیستم اطالعاتی استراتژیک)،

بودن یا نبودن دادههاست.

شماره  ،110آذر و دی 1400
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جدول  -4آمار توصیفی عملکرد شرکت

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها

متغیرها

میانگین

درصد
مکتسبه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

قبل از پرداختن به تحلیل اصلی پژوهش ابتدا به توصیف

عملکرد مالی

3/9

78

0/695

0/178

متغیرهای پژوهش میپردازیم .در جدولهای ( )3( ،)2و

عملکرد مشتری

3/9

78

0/704

0/181

ی توصیفی متغیرهای پژوهش بهترتیب سیستم
( )4آمارها 

عملکرد فرایند داخلی

3/9

78

0/778

0/199

اطالعاتی استراتژیک ،جهتگیری استراتژیک و عملکرد

عملکرد یادگیری و رشد

3/9

78

0/796

0/204

عملکرد شرکت

3/9

78

0/626

0/161

نتایج آمار توصیفی

شرکت شامل میانگین ،درصد مکتسبه ،انحراف معیار و
ضریب تغییرات بررسی میشوند.

نتایج تحلیل عاملی تأییدی

با توجه به نتایج ،از بین متغیرهای تحقیق ،متغیر
جهتگیری استراتژیک ( )4/3دارای بیشترین میانگین و

در انجام تحلیل عاملی تأییدی باید از این مسأله اطمینان

متغیر عملکرد شرکت ( )3/9دارای کمترین میانگین بودند.

حاصل شود که آیا میتوان دادههای موجود را برای تحلیل

با توجه به سایر نتایج مشخص شد میزان این متغیرها بیشتر

مورد استفاده قرارداد یا نه .بهعبارت دیگر ؛ آیا دادههای

از مقدار متوسط است .این مطلب به این معنی است که

موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر ؟ به این

اکثر افراد پاسخگو به گزینههای نظری ندارم و موافقم پاسخ

منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده گردیده

دادهاند .درصد مکتسبه نشاندهنده میزان امتیازی است

است .بر اساس این دو آزمون ،دادهها زمانی برای تحلیل

که پاسخدهندگان به متغیرهای پژوهش دادهاند بر این

عاملی مناسب هستند که شاخص  KMOبیشتر از ()0/6

اساس به متغیرهای جهتگیری آیندهنگر و تدافعی امتیاز

و نزدیک به یک و  sigآزمون بارتلت کمتر از ( )0/05باشد .با

بیشتری دادهاند.

توجه به جدول ( )3شاخص  KMOدر پژوهش حاضر باالتر
از مقدار  0/6است و سطح معنیداری آزمون بارتلت کمتر

جدول -2آمار توصیفی سیستم اطالعاتی استراتژیک
متغیر

میانگین

سیستم اطالعاتی
استراتژیک

4/029

درصدمکتسبه انحراف معیار
80/58

0/539

از  0/05میباشد حاکی از آن است که نمونه انتخابی برای

ضریب
تغییرات

اجرای تحلیل عاملی کافی میباشد.
جدول  -5آزمون  KMOو بارتلت برای سؤاالت پرسشنامهها

0/134

آزمون KMO

جدول  -3آمار توصیفی جهتگیری استراتژیک

آزمون بارتلت

متغیرها

میانگین

درصد
مکتسبه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

جهتگیری تحلیل گر

4/1

82

0/702

0/171

جهتگیری تدافعی

4/4

88

0/666

0/151

جهتگیری آینده نگر

4/4

88

0/633

0/144

جهتگیری استراتژیک

4/3

86

0/587

0/137

0/745
X2

1134/670

درجه آزادی

325

Sig

0/000

در جدول ( )4مقادیر بارعاملی ،آماره معنیداری جهت
بررسی تحلیل عاملی تأییدی و نیز مقادیر آلفای کرونباخ،
میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی نشان داده
شده است.
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جدول -6مقادیر بارعاملی ،آماره معنیداری ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و AVE
سازه

سیستم اطالعاتی استراتژیک

جهتگیری تحلیل گر

جهتگیری تدافعی

جهتگیری آینده نگر

گویه

بارعاملی

آماره معنیداری

Q1

0/776

19/438

Q2

0/772

13/614

Q3

0/743

5/881

Q4

0/747

6/641

Q5

0/743

6/547

Q6

0/791

25/177

Q7

0/778

15/317

Q8

0/824

29/303

Q9

0/842

22/543

Q10

0/868

25/234

Q11

0/850

23/500

Q12

0/854

37/820

Q13

0/878

43/975

Q14

0/788

15/710

جهتگیری استراتژیک

عملکرد مالی

عملکرد مشتری

عملکرد فرایند داخلی

عملکرد یادگیری و رشد

0/590

0/637

0/728

0/707

0/778

Q15

0/780

23/383

Q16

0/856

29/467

Q17

0/871

44/598

Q18

0/703

11/411

Q19

0/888

33/373

Q20

0/845

30/976

Q21

0/908

68/956

Q22

0/900

50/280

Q23

0/769

17/149

Q24

0/881

34/892

Q25

0/735

9/420

Q26

0/785

19/594

عملکرد شرکت
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میانگین واریانس()AVE

0/700

0/666

0/742

0/644

0/717
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پایایی ترکیبی

0/826

0/840

0/889

0/878

0/913

0/875

0/855

0/896

0/844

0/909

آلفای کرونباخ

0/743

0/715

0/813

0/792

0/856

0/784

0/744

0/823

0/725

0/866

از آنجایی که مقدار بارعاملی استاندارد تمامی گویهها

نشان داده شده است .قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان)

بیشتر از  0/۷و مقدار بوت استراپینگ (آماره  )tدر تمامی

و متغیر قابل مشاهده ،بهوسیله ضریب مسیر نشان داده

موارد از مقدار بحرانی  1/96بزرگتر است .بنابراین میتوان

میشود .ضریب مسیر مقداری بین صفر و یک است .اگر

نتیجه گرفت هر متغیر اصلی به درستی مورد سنجش قرار

ضریب مسیر کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته

گرفته است .همچنین با توجه به اینکه شاخص میانگین

میشود .ضریب مسیر بین  0/3تا  0/6قابل قبول است و اگر

واریانس استخراج شده ( )AVEاز  0/5بزرگتر بوده و نیز

بزرگتر از  0/6باشد بسیار مطلوب است [ .]36زمانی که

پایایی ترکیبی از میانگین واریانس استخراج شده ()AVE

همبستگی متغیرها شناسایی گردید باید آزمون معنیداری

بزرگتر میباشد میتوان گفت :شرط برخورداری از روایی

صورت گیرد .جهت بررسی معنیدار بودن رابطه بین متغیرها

همگرا نیز وجود دارد [.]35

از آماره آزمون  (t-value) tاستفاده میشود .چون معنیداری
در سطح خطای  0/05بررسی میشود ،بنابراین اگر میزان

بررسی فرضیههای پژوهش

معنیداری مشاهده شده برای آماره آزمون  t-valueاز 1/96

مقادیر ضرایب مسیر و معنیداری ضرایب مسیر (آماره )t

کوچکتر باشد ،رابطه معنیدار نیست [.]36

برای بررسی فرضیههای پژوهش در نمودارهای ( )2و ()3

نمودار -2ضرایب مسیر استاندارد مدل مفهومی پژوهش
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نمودار  -3نتایج آزمون تی -استیودنت برای بررسی معنیداری ضرایب مسیر

بررسی برازش مدل

کلی مدل را مورد بررسی قرار میدهد و اینکه آیا مدل آزمون

یکی از شاخصهای مهم برای برازش

شکل  -3نتایج آزمون تی -استیودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسیر
معناداری
استیودنت برای
بینینتایج آزمون تی-
شکل -3
مسیراست
ضرایببوده
موفق
بررسینزا
مکنون درو
متغیرهای
شده در پیش
مدل ،مال ک کلی

این شاخص نیز همانند شاخصهای برازش مدل لیزرل عمل میکند و
-4-4بررسی برازش مدل
برازش نهمدل[.]35
یا
هندسی
برازش ( )GOFاست که با محاسبه میانگین
این شاخص نیز همانند شاخصهای برازش مدل لیزرل عمل می
4-4
یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب
برازش-بررسی بین صفر تا
یکی از شاخصهای مهم برای برازش مدل ،مالک کلی
2
بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت
برازش
مالکاینکلی
هستند.برای
مدل مهم
یکی از شاخصهای
همانند شاخصهای
شاخص
مدل،داشت
برازشتوجه
البته باید
شود.
محاسبه می
صورت
) R(GOFبه
میانگین اشتراک و
اشتراک و  R 2
میانگین
زیرمیانگین هندسی
محاسبه
است که با
2
2
مدل هستند .البته باید توجه داشت این شاخص همانند شاخص

و
اشتراک
میانگین
هندسی
میانگین
محاسبه
با
که
است
)(GOF
R
مدلمتغیرهای تحقیق
برازش R
 communalityو
میزان
لیزرل به بررسی میزان
 -7های
جدولمدل
مبتنی بر خی دو در
به صورت زیر محاسبه میشود.
مبتنی بر خی دو در مدل های لیزرل به بررسی میزان برازش
به صورت زیر محاسبه
شود .های گردآوری شده نمیپردازد .بلکه توانایی پیشبینی
می داده
نظری با
2
=
GOF
communality  R
communality
متغیر
گردآوری شده نمیپردازد .بلکه توانایی پیش
داده های
نظری با
R2
2
GOF
مورد R
=شده در
مدل آزمون
communalityو اینکه آیا
بررسی قرار میدهد
کلی مدل را
کلی مدل را مورد بررسی قرار میدهد و اینکه آیا مدل آزمون
درونزا موفق بوده
سیستممکنون
پیشبینی متغیرهای
استراتژیک است یا نه]0/590.[35
اطالعاتی
این شاخص نیز همانند شاخصهای برازش مدل لیزرل
پیشبینی متغیرهای مکنون درونزا موفق بوده است یا نه][35
جدول  -7میزان  communalityو  R 2متغیرهای تحقیق
 R 2 0/913متغیرهای تحقیق
استراتژیکمیزان  communalityو
جدول -7
0/457
متغیر
 communalityجهتگیریR 2

عمل میکند و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به
سیستم اطالعاتی استراتژیک

استراتژیک
هستند .گیری
جهت
باید توجه
البته
یک نشانگر کیفیت مناسب مدل
عملکرد شرکت

مبتنی بر خی
داشت این شاخص همانند شاخصهای میانگین
دو در مدلهای لیزرل به بررسی میزان برازش مدل نظری با
دادههای

0/590
0/913
0/909
0/804

متغیر
استراتژیک
اطالعاتی
سیستم
شرکت
عملکرد0/457
گیری0/استراتژیک
جهت
645
میانگین0شرکت
عملکرد/
551
میانگین

communality
0/590
0/909
0/913
0/804
0/909
0/804

R2
-0/645
0/457

0/551
0/645
0/551

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = √𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑅𝑅2 = √0.804 × 0.551 = .666
گردآوری شده نمیپردازد .بلکه توانایی پیشبینی
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = √𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑅𝑅2 = √0.804 × 0.551 = .666

قلمداد می کنند] .[34با در نظر گرفتن این معیارها شاخص برازش مدل
متخصصان مدل یابی ساختاری به روش  PLSشاخص  GOFکمتر
قلمداد می کنند] .[34با در نظر گرفتن این معیارها شاخص برازش
متخصصان مدل یابی ساختاری به روش  PLSشاخص  GOFکمتر
نمونه مورد بررسی  0/666می باشد که جز اندازه های بزرگ است .با
از  0/1را کوچک ،بین  0/1تا  0/25را متوسط و بیش از  0/36را بزرگ
نمونه مورد بررسی  0/666می باشد که جز اندازه های بزرگ ا
کوچک ،بین  0/1تا  0/25را متوسط و بیش از  0/36را بزرگ
شماره  ،110آذر و دی 1400
از  0/1را 100

متخصصان مدل یابی ساختاری به روش  PLSشاخص

میتوان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده در نمونه مورد

 GOFکمتر از  0/1را کوچک ،بین  0/1تا  0/25را متوسط و

بررسی برازش بسیار مناسبی دارد .پس از اطمینان از برازش

بیش از  0/36را بزرگ قلمداد میکنند [ .]34با در نظر گرفتن

مدل نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی

این معیارها شاخص برازش مدل نمونه مورد بررسی 0/666

فرضیههای پژوهش در جدول ( )8نشان داده شده است.

میباشد که جز اندازههای بزرگ است .با توجه به این یافتهها
جدول -8نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیههای پژوهش
مسیر

ضریب مسیر ()β

عدد معنیداری

نتیجه

17/748

تأیید
تأیید
تأیید

از متغیر

به متغیر

سیستم اطالعات استراتژیک

جهتگیری استراتژیک

0/676

سیستم اطالعات استراتژیک

عملکرد شرکت

0/445

5/492

جهتگیری استراتژیک

عملکرد شرکت

0/432

5/912

اثر مستقیم=0/445
اثر غیر مستقیم
0/292=0/676*0/432
اثر کل
0/737 =0/445 +0/292

-

سیستم اطالعات استراتژیک-جهتگیری استراتژیک -عملکرد

تأیید

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

در این فرضیه با نتایج یوشیکونی و آلبرتین [،)2018( ]4

با توجه به خروجیهای بهدست آمده از تجزیه و تحلیل

مارابل و گالیزر [ ،)2017( ]7سابهروال و چن [،)2001( ]5

دادهها ،آماره معنیداری بین متغیر سیستم اطالعات

همسو است .این پژوهشگران نیز در پژوهش خود به

استراتژیک و جهتگیری استراتژیک ( )17/748میباشد

این نتیجه رسیدند که سیستم اطالعاتی استراتژیک بر

که بزرگتر از مقدار ( )1/96است و نشاندهنده این است

جهتگیری استراتژیک شرکت مؤثر است .لذا میتوان

که تأثیرگذاری سیستم اطالعات استراتژیک بر جهتگیری

چنین استدالل کرد سیستم اطالعات استراتژیک شرکت را

استراتژیک در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است.

قادر میسازد تا با تجزیه و تحلیل مناسب محیط پیرامون

باتوجه به مثبت بودن ضریب مسیر یا ضریب بتای بهدست

و شناسایی فرصتها و تهدیدات ،و اطالعات کافی از

آمده ،این تأثیر بهصورت مستقیم میباشد .این بدان

بازار  ،مناسبترین سناریو را اتخاذ کنند .سیستم اطالعاتی

معناست که سیستم اطالعاتی استراتژیک بر جهتگیری

استراتژیک از گویههایی همچون :توانمندسازی شرکت

استراتژیک تأثیر مستقیم و معنیداری میگذارد .لذا با توجه

در تنظیم استراتژی کسبوکار  ،مقایسه نتایج شرکت با

به میزان ضریب بتای بهدست آمده ( )0/676میتوان بیان

سایر نتایج شرکتها با نظارت بر استراتژ یها ،پیادهسازی

کرد با افزایش (بهبود) یک واحد سیستمهای اطالعاتی

استراتژ یها با استراتژی کسبوکار شرکت بهمنظور دستیابی

استراتژیک در سطح اطمینان  95درصد ،جهتگیری

به اهداف پیادهسازی ،توزیع اهداف شرکت در تمامی

استراتژیک به میزان  0/676افزایش (بهبود) مییابد .لذا

سطوح شرکت ،توانمند ساختن شرکت در بررسی عوامل

فرضیه اول پژوهش تأیید میشود .نتیجه بهدست آمده

خارجی دخیل در فعالیتهای شرکت [ ،]4تشکیل شده
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است ،بر همین اساس پیشنهاد میشود شرکت لبنی میهن،

شود ،توانمند میسازد .و یا اینکه از منظر عملکرد مشتریان

سرمایهگذاری الزم در جهت خریداری و نصب جدیدترین

یعنی با توجه به وفادار بودن مشتریان ،وابسته بودن تصویر

برنامهها در حوزه سیستمهای اطالعاتی را انجام دهند تا با

شرکت بر اساس کیفیت خدمات و محصوالت و راضی

درصد اطمینان باالیی به بررسی و تحلیل دادههای موجود

بودن مشتریان از ارزش ارائه شده توسط شرکت ،سیستم

پرداخته و پیشبینی درستی از شرایط آینده صنعت داشته

اطالعاتی استراتژیک کمک میکند تا شرکت در حفظ

باشند و بتوانند مناسبترین استراتژی را نسبت به رقبا

مشتریان بهتر عمل کند .از بعد عملکرد یادگیری یعنی راضی

انتخاب کنند .در بررسی فرضیه دوم پژوهش ،خروجیهای

بودن کارمندان از سیاستهای سرمای ه انسانی ،شناخته

بهدست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داده شد که

شدن شرکت بهعنوان یک جایگاه مناسب برای فعالیت،

آماره معنیداری بین متغیر سیستم اطالعات استراتژیک

دارا بودن کارمندانی با مهارتهای الزامی برای مدیریت

و عملکرد شرکت ( )5/494میباشد که بزرگتر از مقدار

فعالیتهای روزانه و فعالیتهای استراتژیک نیز در ایجاد و

( )1/96است و نشاندهنده این است که تأثیرگذاری

خلق ارزش به کمک شرکت میآید و در نهایت از منظر مالی

سیستم اطالعات استراتژیک بر عملکرد شرکت در سطح

و رسیدن به اهداف سودآوری برای رضایت سهامداران ،کارا

اطمینان  95درصد معنیدار است .باتوجه به مثبت

بودن در زمینه صرف هزینهها جهت برآورده ساختن اهداف

بودن ضریب مسیر یا ضریب بتای بهدست آمده ،این تأثیر

بهرهوری ،و رسیدن به اهداف با توجه به درآمدها نیز بسیار

بهصورت مستقیم میباشد این بدان معناست که سیستم

مفید خواهد بود[ .]4برهمین اساس پیشنهاد میگردد فرایند

اطالعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت تأثیر مستقیم و

بهروزرسانی سیستمها و نرمافزارها بهطور دورهای انجام

معنیداری میگذارد و با توجه به میزان ضریب بتای بهدست

پذیرد و به این منظور قراردادهای بلندمدت با شرکتهای

آمده ( )./445میتوان بیان کرد با افزایش (بهبود) یک واحد

پشتیبانی این نرمافزارها منعقد گردد .همچنین شرکت

سیستمهای اطالعاتی استراتژیک در سطح اطمینان 95

لبنی میهن باید در تمام سطوح اداری خود ،سیستمهای

درصد ،جهتگیری استراتژیک به میزان  0/445افزایش

نوین همچون بهکارگیری اتوماسیون اداری و ایجاد فرایند

(بهبود) مییابد .لذا فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود.

ارتباطی درون سازمانی را جایگزین سیستمهای سنتی

نتیجه بهدست آمده در این فرضیه با نتایج یوشیکونی و

کند تا تمام فرایندهای اجرایی بر بستر سیستم اطالعاتی

همکاران [ ،)2018( ]4کلتمن و همکاران [،)2015( ]30

انجام پذیرد و سرعت ارائه خدمات افزایش یابد .در بررسی

وید و هلند [ ،)2004( ]34نوروزی و همکاران ()1395

فرضیه سوم پژوهش ،خروجیهای بهدست آمده از تجزیه

مطابقت و همخوانی دارند .در تأیید این فرضیه میتوان

و تحلیل دادهها نشان داده شد که آماره معنیداری بین

استدالل کرد شرکت با کمک سیستم اطالعاتی استراتژیک

متغیر جهتگیری استراتژیک و عملکرد شرکت ()5/912

میتواند شناخت بهتری از محیط داخلی و بیرونی خود

میباشد که بزرگتر از مقدار ( )1/96است و نشاندهنده

داشته و به کمک این سیستم عملکرد خود را از منظرهای

این است که تأثیرگذاری جهتگیری استراتژیک بر عملکرد

مختلف بهبود دهد .بهعنوان مثال از منظر عملکرد

شرکت در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .باتوجه

داخلی کسبوکار  ،یعنی پردازش نوآور یها ،عملیاتها و

به مثبت بودن ضریب مسیر یا ضریب بتای بهدست آمده،

فعالیتهای پس از فروش ،سیستم اطالعاتی استراتژیک

این تأثیر بهصورت مستقیم میباشد این بدان معناست

شرکت را در اینکه در چه زمینههایی میبایست بهتر عمل

که جهتگیری استراتژیک بر عملکرد شرکت تأثیر مستقیم

شماره  ،110آذر و دی 1400
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و معنیداری میگذارد .و با توجه به میزان ضریب بتای

توانایی و مهارت افراد برای قرار گرفتن در سمتهای مورد

بهدست آمده ( )0/445میتوان بیان کرد با افزایش (بهبود)

نظر توجه شود و نیز فرهنگ اشترا کگذاری اطالعات و

یک واحد جهتگیری استراتژیک در سطح اطمینان 95

دانش در سازمان نهادینه شود .و در نهایت تحلیل فرضیه

درصد ،عملکرد شرکت به میزان  0/432افزایش (بهبود)

آخر پژوهش نتایج نشان داد که جهتگیری استراتژیک در

مییابد .لذا فرضیه سوم پژوهش تأیید میشود .نتیجه

تأثیر سیستم اطالعات استراتژیک و عملکرد شرکت نقش

بهدست آمده در این فرضیه با نتایج یوشیکونی و آلبرتین []4

میانجیگری دارد .یعنی سیستم اطالعات استراتژیک بهطور

( ،)2018برنارد و همکاران [ ،)2016( ]26انور و حسینی []25

غیر مستقیم و از طریق جهتگیری استراتژیک بر عملکرد

( ،)2016پارنلف [ ،)2010( ]27مطابقت و همخوانی دارند.

شرکت تأثیر مثبتی میگذارد .نتیجه این فرضیه با نتیجه

در تأیید این فرضیه میتوان استدالل کرد استراتژ یهای

پژوهش یوشیکونی و همکاران [ ،)2014( ]4همسو است.

بازار (آیندهنگر  ،تدافعی و تحلیلگر ) در صورت اجرای

ضمن اینکه وید و هلند [ ،)2004( ]34نیز در مطالعه خود

صحیح ،منتج به بهبود عملکرد سازمان خواهد شد .در

در مورد استراتژی و سیستم اطالعات مبتنی بر نظریه دیدگاه

واقع ،شرکت بر اساس توجه به استراتژی آیندهنگر یعنی

مبتنی بر منبع پیشنهاد دادند که منابع فناوری اطالعات/

رسیدن به مرحله رهبر ابتکار در بازار  ،حرکت به سمت

سیستم اطالعات بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر موقعیت

بازارهای جدید بهطور مکرر  ،پیشرو بودن در بهبود روشهای

رقابتی و عملکرد تأثیرگذار هستند .برهمین اساس پیشنهاد

جدید برای محصوالت بازار  ،و توجه به استراتژی تحلیلگر

میشود بهمنظور تحلیل روند عملیات اجرایی در سازمان و

یعنی اتخاذ ابتکارات صنعت بعد از بررسی طوالنی ،تمرکز

اتخاذ تصمیمات صحیح بهطور مداوم برنامههای اجرایی

بر ارائه سرویس به مشتریان فعلی و گرفتن مشتریان جدید،

را از نظر مدیریت هزینه و صرف مخارج مورد بررسی قرار

توسعه فعلی با توجه به فرصتهایی که اجازه میدهد

دهند و در صورت لزوم تغییرات مقتضی را اعمال نمایند.

فرضیاتی در مورد ریسکها وجود داشته باشد و در نهایت

و نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر داشبورد مدیریتی و تهیه

با توجه به استراتژی تدافعی یعنی حفظ حاشیه امن به

گزارشات خودکار  ،روند اجرای عملیات در سازمان کاهش

شکل کسبوکار سنتی ،ادامه دادن فعالیتها با استفاده

یابد .همچنین بهتر است واحد ارتباط با مشتریان در شرکت

از فرمت جاری و تمرکز بر بهبود روشهای خردهفروشی فعلی

لبنی میهن با در نظر گرفتن یک استراتژی آیندهنگر  ،مجهز

به جای توسعه روشهای جدید [ ،]4میتواند به بهبود

به برنامههای متنوع در راستای جلب رضایت مشتریان

عملکرد منجر شود .لذا پیشنهاد میشود اهداف کوتاهمدت

شود .این برنامهها میتواند شامل کسب بازخورد از مشتری،

و بلندمدت شرکت لبنی میهن طی جلسات ساالنه هیأت

تحلیل سبد خرید ،شناسایی مشتریان دائمی و حفظ آنها و

مدیره بهصورت مشخص تبیین گردند و این امر با استفاده از

تحلیلهای مورد نیاز برای تقسیمبندی مشتری باشد.

سیستمهای هوشمند کسبوکار انجام پذیرد تا از بروز خطا
جلوگیری گردد و تمام سطوح شرکت عملکرد اجرایی خود

پینوشت

را بر مبنای آن برنامهریزی و اجرا نمایند .همچنین توصیه
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