
 
 

www.mui.ac.ir 

 380 1395و دی  آذر/  پنجم / شماره سیزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

 اطالعاتی ارشد مدیران های اطالعات بهداشتی با اهداف سازمانی توسط همسوسازی سیستم

 

 2نانسا قادری لیال ،1مقدسی حمید

 
 

  چكيده
های اطالعاتی با اهداف سازمانی، عامل  های سیستم های اطالعاتی با اهداف سازمان است. همسویی استراتژی های بهداشتی، همسویی سیستم یک چالش عمده برای سازمان مقدمه:

  CIOsتوسط مدیران ارشد اطالعاتی  های اطالعات بهداشتی با اهداف سازمان شود. این مطالعه به نحوه همسوسازی سیستم مهمی در جهت موفقیت سازمان محسوب می

(Chief Information Officersپرداخت ). 

 Health care organization ،Organizationalهای کلیدی همچون  انجام گرفت. بدین ترتیب، از طریق جستجوی واژه 1394مطالعه از نوع مروری بود و در سال  :بررسيروش 

objective ،Health information system  وAligning ،CIO ها و مستندات  ها، چکیده مقاالت کنفرانس متن و چکیده(، کتاب) ها در مقاالت مجالت  و یا ترکیبی از این واژه

مقاله  35به دست آمد. پس از مطالعه اولیه،  Google Scholarو  Googleو موتورهای جستجوی  Science Directو  PubMedای  های داده منبع از پایگاه 89علمی اینترنتی، حدود 

 .صورت موضوعی انتخاب گردید ها با هدف پژوهش و به  بر اساس ارتباط آن

مان و های شناخت ساز اما شالوده همه مطالعات شامل گام های اطالعاتی با اهداف سازمان ذکر شد، های متعددی برای همسوسازی سیستم در بررسی متون، گام هرچند ها: يافته

 مسؤولیت با ITهای  سازی برنامه های استراتژیک سازمان و پیاده همسو با برنامه IT(، تدوین برنامه Information Technology) ITآوری اطالعات  اهداف آن، شناخت منابع فن

CIO وجود داشت احتمالی بود. همچنین، در هر مرحله از این فرایند، امکان بازخورد به مرحله قبلی در صورت تغییر . 

، نیازمند یک فرایند ساخت ITهای اطالعاتی با اهداف سازمانی، فرایند پویایی است که رسیدن به آن به دلیل تغییرات مداوم در سازمان و رشد سریع  همسویی سیستم گيري: نتيجه

 .صورت گیرد CIOرود، باید با مسؤولیت  همسوسازی به شمار می ده همسویی در طیهای عم ترین مکانیسم باشد. برقراری ارتباط محتوایی، پرسنلی و زمانی که از مهم یافته می 

 های اطالعات بهداشتی؛ اهداف سازمانی؛ مدیران ارشد اطالعاتی همسویی؛ سیستم هاي کليدي:  واژه

 
 29/8/1395 پذیرش مقاله: 13/8/1395 اصالح نهایی: 12/10/1394 مقاله: دریافت
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 مقدمه
بینی،  پیش  سریع و غیر قابل محیطی ها با تغییرات در حال حاضر سازمان

کنندگان، تغییر   پیچیدگی متغیرهای اقتصادی، پیچیدگی رفتار مشتریان و مصرف
(. 1، 2)رو هستند  تغییر قوانین و مقررات روبه و های مردم سلیقه و ارزش

 های پویایی باید مزیت رقابتی داشته باشند ها برای بقا در چنین محیط سازمان
عنوان یک منبع استراتژیک ارزشمند، در انجام   های اطالعاتی به (. سیستم3، 4)

کنند و  گیری به سازمان کمک می های روزمره و پشتیبانی از تصمیم فعالیت
 .(5، 6) گردند می موجب بهبود مزیت رقابتی سازمان

ها نیز از این امر مستثنا نیستند و  های بهداشتی از جمله بیمارستان سازمان
برای بقا در بازارهای رقابتی، باید سطح خدمات و کیفیت فرایندها را افزایش 

گذاری  (. سرمایه7-12) گذاری کنند های مناسب سرمایه آوری دهند و روی فن
 ی باعث بهبود کیفیت خدماتتواند تا حد زیاد های اطالعاتی، می روی سیستم

های غیر  (، رضایت بیمار و حذف هزینه9، 10، 13) (، کارایی مراقبت13-9)
گذاری روی  (. سرمایه13) ( و کاهش خطاهای دارویی شود9، 13، 14) ضروری
  ها هزینه زیادی را به همراه دارد های اطالعاتی، برای بیمارستان سیستم

های  گذاری روی سیستم ها هنگام سرمایه انبه این دلیل، بیمارست ،(11، 12)
منفعت را در کسب اهداف سازمان بررسی  -هزینه شاخصاطالعاتی ابتدا باید 

های مختلف سازمان، در راستای  های اطالعاتی در بخش کنند که آیا این سیستم
کنند یا خیر؟ این حوزه از مطالعات محققان، به  اهداف استراتژیک فعالیت می

(. 5، 11، 15) گذاری شد های اطالعات با اهداف سازمان نام تمهمسویی سیس
 سازمان را اهداف از های اطالعاتی ضرورتی است که پشتیبانی همسویی سیستم

کند و به عبارت دیگر، کسب ارزش سازمان از طریق  می تضمین سطحی هر در
  گیرد. ( صورت میInformation Technology) ITآوری اطالعات  فن

 اطالعات های سیستم همسویی برای 1999 سال در که تعریفی ترین ساده
 (.16) بود( کارایی) کار درست  انجام و( اثربخشی) درست کار انجام نتایج ارایه

Elmorshidy (17 و )Vargas ( همسویی استراتژیک 18و همکاران )IT را به  
 ها، نیازها و  راتژیدر توازن و هماهنگ با است ITموقع   کارگیری متناسب و به
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 یک را استراتژیک همسویی مطالعات مختلف،اهداف سازمان تعریف نمودند. 
 و اهداف مأموریت، که اند دانسته در حدی را آن و کرده عنوان دو طرفه ارتباط
 و کند می پشتیبانی و کار  کسب های برنامه و اهداف مأموریت، از IT های برنامه
 همسویی(. 19، 20) شود می پشتیبانی نیز و کار  کسب های استراتژی توسط

 های سیستم تعدد دلیل به بهداشتی های سازمان در اطالعاتی های سیستم
 از ها، سازمان سایر به نسبت (ترکیبی درمانی، مدیریتی، و اداری) اطالعاتی

 های سیستم ریزی برنامه موفقیت کلید و( 12، 21) است برخوردار بیشتری اهمیت
 (. 5، 22، 23) رود به شمار می سازمان در اطالعاتی

عنوان یکی از   های اطالعاتی با اهداف سازمان، همواره به همسویی سیستم
CIOs (Chief Information Officers )اطالعاتی مدیران ارشد  های دغدغه
در یک سازمان  IT، باالترین سطح مدیران CIO (.14، 24) شده است بیان 

مانند ایجاد  ITهای  باشد و نقش و اثرگذاری در نگهداری زیرساخت می
و مدیریت منابع اطالعاتی را بر  IT ها و استانداردهای اطالعاتی، ارتقای سیاست

های اطالعاتی و  های سیستم دهنده بین قابلیت  عنوان ارتباط  به عهده دارد و
ریزی  همچنین، مسؤولیت برنامه (.25، 26شود ) اهداف سازمان در نظر گرفته می

، 28) دارند های اطالعاتی بهداشتی کل سازمان را بر عهده  سازی سیستم و پیاده
های اطالعاتی و  تم(. هرچند مطالعات زیادی در رابطه با همسویی بین سیس27

ها درک صحیحی از  کدام از آن  اهداف سازمانی صورت گرفته است، اما هیچ
مانده  اند و چگونگی رسیدن به همسویی مبهم باقی  فرایند همسویی ارایه نداده

بنابراین، هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی نحوه همسوسازی  (.29) است
 .بود CIOsاف سازمان از طریق های اطالعات بهداشتی با اهد سیستم
 

 روش بررسی
انجام گرفت. از طریق جستجوی  1394این پژوهش از نوع مروری بود و در سال 

 ، Organizational objective، Aligning ،CIOهای کلیدی مانند  واژه
Health information system و Health care organization  یا ترکیبی از و

ها و  ها، چکیده مقاالت کنفرانس کتاب ها، نامه ها در مقاالت مجالت، پایان آن

 Scienceای همچون  های داده منبع از پایگاه 89مستندات علمی اینترنتی، حدود 

Direct ،PubMed جستجو مانند  و موتورهایGoogle  وGoogle Scholar  به
مقاله و گزارش و مستند علمی بر اساس  35 دست آمد که پس از مطالعه اولیه،
 ها با هدف مطالعه و پرداختن به موضوعات تمام متن بودن، ارتباط نزدیک آن
سازمانی و  اهداف با بهداشتی اطالعات های همسوسازی، همسوسازی سیستم

CIOs های سیستم همسوسازی فرایند صورت مقایسه  انتخاب گردید. نتایج به 
 و شباهت وجوه متفاوت و بررسی های دیدگاه از سازمان اهداف با اطالعاتی
 .صورت متن ارایه گردید  ها به افتراق آن

 

 ها يافته
پشتیبانی فرایندها، بهبود ایمنی و  بر خالف اهمیت آشکار همسویی در زمینه

(، بیشتر مقاالت 21، 30کیفیت در ارایه مراقبت و پیشگیری از خطاهای پزشکی )
و کار و به   های کسب طور کل در سازمان  را بهآن گیری  ازهنحوه همسویی و اند

طور خاص در حوزه بهداشت به ندرت و مبهم ذکر کردند. همسویی  
افتد مگر این که یک  ها در بیشتر اوقات اتفاق نمی بخش در سازمان رضایت

یک و همکاران، همسویی را  Maesیافته وجود داشته باشد.  رویکرد ساخت 
کمک  منظور  به دانند که و کار می با کسب  ITتمام اجزای  ارتباط مداوم ازفرایند 

منسجم و آگاهانه به هم مرتبط  طور به به عملکرد سازمان در طول زمان و 
Elmorshidy (17 ،)Estes (32 ،)Hajela (33 ،)(. محققانی همچون 31) اند شده

Beveridge (34 و )Bush ( در مطالعات خ35و همکاران )ود به این فرایند 
های اطالعاتی با  که در ادامه نحوه همسویی سیستم اند همسویی اشاره کرده
منظور مقایسه   های مختلف شناسایی و به از دیدگاه CIOsاهداف سازمان توسط 

 .بیان شده است 1در جدول 
Escalona های  و همکاران، موارد الزم برای همسویی استراتژیک سیستم
و کار،  های استراتژی کسب  نیازمندی»تانی را در چهار رده اطالعات بیمارس

های طراحی سیستم اطالعاتی و  و کار، نیازمندی های فرایند کسب  نیازمندی
 (.23) بندی کردند دسته« های سیستم اطالعاتی های استراتژی نیازمندی

 

 های متفاوت های اطالعاتی با اهداف سازمان از ديدگاه سیستممقايسه مراحل همسوسازی : 1جدول 

Beveridge (34) Hajela (33) Bush ( 35و همکاران)  Elmorshidy (17) Estes (32) 
 درک سازمان

 شناخت فرهنگ
 ITآگاهی از 

 کشف زنجیره ارزشی
تفسیر زمینه داخلی و 

 خارجی
 تعیین لیست تغییر

 آوری ترسیم نقشه راه فن
 برنامه کاریطرح 

منتشر کردن چارچوب 
 ارایه

کسب مزیت برای 
 سازمان 

های پیشرفت  شناسایی محرک
 سازمان

 ITانداز  چشم
 ارزیابی همسویی کنونی

 های همسویی شناسایی شکاف
ها و  حل بندی راه اولویت

 ITهای  نوآوری

 سازی های پیاده ارزیابی گزینه
 ایجاد برنامه انتقال داده

 استراتژیتدوین برنامه 

 شناسایی اهداف سازمان
های  شناسایی استراتژی

 سازمان
های  انداز سیستم چشم

 اطالعاتی
 ITکسب تأییدیه برای 

جهت پشتیبانی از اهداف 
 سازمان

 سیستم اطالعاتی سازی پیاده

و  تعریف الزامات کسب 
 کار

 ITهای  شناسایی قابلیت
طراحی عملیاتی و 

 آوری معماری فن
 آوری نایجاد نقشه راه ف

اختصاص سرمایه مجدد 
 ITبه 

آوری و  جمع
تحلیل هوش 

 استراتژی
 تدوین استراتژی

ریزی  برنامه
 استراتژیک

سازی  پیاده
 استراتژیک

 پایش

IT: Information technology 
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 های اطالعات بهداشتی با اهداف سازمانی همسوسازی سیستم : فرايند1 شکل

 

Bush  مدیر ارشد  15یافته با  و همکاران پس از مصاحبه ساخت
های مراقبت بهداشتی، یک فرایند پنج  های اطالعاتی در سازمان سیستم
نیز شروع فرایند همسویی را با  Estes (.35) (1ای را ارایه نمودند )جدول  مرحله

آن آوری اطالعات باکیفیت و روزامد درباره سازمان و خدمات و محصوالت  جمع
انداز سازمان،  کند. سپس با بررسی باورهای اساسی و چشم معرفی می

گیرد  ریزی استراتژیک صورت می گردد و در نهایت، برنامه ها تدوین می استراتژی
ها  بندی استراتژی برای اجرا، تعریف گام سازی، اولویت که شامل ایجاد طرح پیاده

فرهنگ »یازمند یک و مراحل اجرای پروژه است. موفقیت این فرایند ن
 (.32) باشد می «استراتژیک

Beveridge جهت همسویی IT  با اهداف سازمان، یک راهنما را برای

فرایند همسویی با شناخت  ،مرکز ملی کامپیوتر انگلستان تدوین کرد که در آن

شود و  سازمان و مستند کردن همه فرایندهای رسمی و غیر رسمی شروع می

نیز در مطالعه  Shamekh (.34) گردد سپس شناخت فرهنگ سازمان بیان می

نماید  و کار در سازمان اشاره می  خود به اهمیت تغییرات فرهنگی در تغییر کسب

آن  در بین کارکنان IT -و کار کسب و خواستار ایجاد یک محیط فرهنگی 

در مرحله بعد، به تفسیر سازمان و کسب آگاهی  Beveridge(. 36) استسازمان 

سازمان و عوامل اثرگذار داخلی و خارجی بر فرایندهای سازمان و  ماهیتخوب از 

IT نماید  ریزی استراتژیک بیان می شرط برنامه کند و این مرحله را پیش اشاره می

 ITو دارایی  کار و  کسبپس به شناسایی و مستند کردن ارتباطات بین س .(34)

  کسبیرگذار داخلی و خارجی روی عملیات تأثکند و با تمرکز بر عوامل  اشاره می

پردازد. در مرحله بعد،  ی دانش میآور جمعو فرهنگ و دارایی سازمان، به  کار و

زی استراتژیک است، تنظیم ری لیست مربوط به تغییرات احتمالی که اساس برنامه

آوری  گردد. نقشه راه فن آوری ترسیم می شود. سپس نمودار نقشه راه فن یم

ها و جزییات بیشتری نسبت به لیست تغییرات دارد و  نموداری است که گام

آوری را با توجه به مقیاس زمانی و  سازی تغییرات مربوط به فن چگونگی پیاده

 .(34دارد ) ها بیان می اولویت

با اهداف سازمانی به سه  ITای، عوامل مؤثر جهت همسو کردن  در مطالعه

گردید. برای دسته مدیریتی، توجه به  آوری تقسیم  و کار و فن دسته مدیریتی، کسب 

با مدیران ارشد اجرایی،  CIOsعواملی مانند نگرش مدیران ارشد اجرایی، ارتباط 

ذکر  IT ریزی ریزی استراتژیک و متدولوژی برنامه سبک مدیریت، کیفیت برنامه

ها و استانداردها، مدیریت اطالعات،  و کار نیز عواملی مانند سیاست شد. برای کسب 

آوری نیز مدیریت زیرساخت  و مدیریت برنامه و برای دسته فن ITمدیریت خدمات 

IT(.15) سازی داده بیان گردید اینترنت، اینترانت و مدل ، استفاده از 

 

 بحث
عنوان سنگ بنای همسویی استراتژیک  های مطالعه حاضر، آنچه به  بر اساس یافته

و سپس تدوین  ITرود، شناخت سازمان و اهداف آن، شناخت منابع  به شمار می

. طبق مطالعات باشد های استراتژیک سازمان می برای حمایت از برنامه ITبرنامه 
های اطالعاتی با اهداف سازمانی و  نحوه همسوسازی سیستم شده در زمینه انجام 

توان شامل تشکیل تیم،  یمعوامل مؤثر بر موفقیت همسویی، فرایند همسویی را 
و  IT یها یاستراتژ، تدوین آن های یتو قابل ITدرک و فهم سازمان، درک حوزه 

 است. شده  دادهنمایش  1شکل  ها دانست که در یاستراتژاجرای 
سازمان،  اهداف با اطالعاتی های یستمسیکی از عوامل مؤثر در همسویی 

های  یستمسیزی ر برنامهیزی استراتژیک سازمان با اعضای ر برنامهارتباط اعضای 
شود و  یمها، به این ارتباط کمتر توجه  یزیر برنامهکه اغلب در  استاطالعاتی 

رسد که  یمبه همین دلیل، تشکیل تیم در اولین مرحله همسویی ضروری به نظر 
ی اداری و درمانی انتخاب ها بخشو  ITاعضای آن باید از افراد مهم واحدهای 

شوند. این تیم مسؤولیت همکاری در تدوین برنامه استراتژیک سازمان و برنامه 
و مدیر ارشد اجرایی سازمان در  CIOs. حضور دارد  بر عهدهرا  ITاستراتژیک 

های اطالعاتی سازمان  یستمسمسؤول همسوسازی  CIOsاین تیم الزامی است. 
یید و تأپشتوانه قوی جهت  عنوان  بهباشد و مشارکت مدیر ارشد اجرایی  می

 رهبرانضرورت دارد.  ITی ها برنامهو حامی مالی اجرای  ها بخشمشارکت سایر 
توانند از هم انتظارات معقولی  یمسایه تشکیل چنین تیمی تنها در  ITسازمان و 

 داشته باشند و اجرای موفق فرایند همسویی را تضمین نمایند.
دومین مرحله از همسویی، درک و فهم سازمان است که تمامی مطالعات 

در این زمینه، بدون استثنا بر وجود این مرحله در ابتدای کار توافق  شده انجام
با شناخت سازمان و  ،شده، فرایند همسویی نظر دارند. در همه مطالعات بررسی 

های سازمان و مزیت رقابتی سازمان شروع  مشخص شدن اهداف و استراتژی
پذیر  کانام ITشود و بدون شناخت اهداف و استراتژی سازمان، همسویی  می

  یانب(. این فاز در مطالعات مختلف در یک یا چند گام به دنبال هم 21) نیست
از یک نوع و مربوط به شناخت  ها گامشده است. به دلیل این که جنس همه این 

تر بیان  یکلدر یک مرحله با یک عبارت  ها گامسازمان است، بهتر است همه این 
ساده و موجز بیان گردد. عوامل مهم برای  زبان  شود تا فرایند در انتها با یک

های  یتاولودرک این گام شامل شناسایی اهداف کلی و اختصاصی سازمان، 
یاز سازمان، ن موردهای  ییتوانا، مزیت رقابتی سازمان، نیازها و کار و  کسب

نفعان سازمان،  اصلی، ذی کنندگان  عرضه محصوالت و خدمات سازمان،
ها و فرایندهای کاری  یتولؤمسو  ها نقشسازمانی، مشتریان سازمان، چارت 

. در این مرحله، استیر رسمی، فرهنگ سازمان و بودجه سازمان غرسمی و 
عالوه بر شناخت داخل سازمان، باید اطالعات کامل و دقیقی درباره محیط 

یت، نها درو تهدیدهای پیش روی سازمان نیز کسب کرد تا  ها فرصتبیرونی، 
از موارد  کدام هرمشخصی شود. شناسایی ضعیف  ITتصمیمات  منجر به ایجاد

 با سطح ITی ها پروپوزالشود تا در مرحله بعدی،  یممربوط به این گام، باعث 
ی یک برنامه جامع استراتژیک، برنامه عملیاتی جا  بهپایین تنظیم شوند و اغلب 

آگاه  ITیزی سازمان باید از منابع ر برنامهشود. همچنین، اعضای تیم   یکساله تعریف
 مرحله شود. به این دلیل سومین یمتوجهی  یبباشند که در اغلب موارد به این امر 

 درک سازمان آن هایو قابلیت ITدرک حوزه  IT هایاستراتژیتدوین  و پایش های استراتژیاجرا تشکیل تیم
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 پردازد. یم آن های یتقابل و IT حوزه فهم و درک از فرایند همسویی، به
 گام یک در سازمان شناخت دنبال به فاز این ،مربوطه تحقیقات تمامی در

 مناسبی ترمینولوژی شده، ی بررس مطالعات از یک یچ ه در اما است،شده  ذکر
 بیانگر گام این درشده  به کار گرفته ترمینولوژی و گام مشاهده نشد این برای
 نیز فاز این در. نبود مرحله این در صورت گرفته های یتفعال گسترده حجم

 ،IT های یرساختز فرایندها، ،IT بخش اهداف وانداز  چشم با اغلب تیم اعضای
 ،استفاده مورد یافزارها نرم و کاربردی یها برنامه ،IT بخش منابع و ها ییدارا

 ازکدام  هر ساخت یا خرید هزینه مقدار و پشتیبانی نحوه ،ها برنامه عملکرد
توانایی رقابت سازمان تا  .شوند یم آشناروز  به های آوری فن و IT های ییدارا

برای رفع نیازهای  ITچاالکی و کارامدی  و ITع حدود زیادی به کیفیت مناب
 بازار در حال تغییر بستگی دارد.

است. در این  ITهای متعدد  یاستراتژچهارمین مرحله مربوط به تدوین 
دو مکانیسم عمده همسویی شامل برقراری ارتباط محتوایی بین نیازهای  گام،

با  ITهای متعدد  یاستراتژافتد و  یمو ارتباط زمانی اتفاق  ITسازمان با منابع 
توجه به اهداف و منابع سازمان و شرایط محیطی و در یک افق زمانی تدوین 

پیچیدگی و  و خطر و هزینه اساس بر شده ین تدو های استراتژی سپس شود. یم
همچنین، در این مرحله بر اساس . شود می بندی یتاولو تیم توسط اجرا، زمان

یط محیطی، سناریوهای متعددی برای ایجاد لیست تغییرات احتمالی در شرا
 گردد. یمهمسویی تدوین 

 شده بر های تدوین  سازی و اجرای استراتژی پنجمین مرحله مربوط به پیاده
پایش و تصحیح برنامه کاری در صورت تغییر  عملیاتی، و زمانی اولویت اساس

یایی باشد. بدیهی است با توجه به پو شرایط یا اجرای سناریوی دیگر می
، باید امکان بازخورد در هر مرحله و تغییر ITهای سازمان و رشد سریع  استراتژی
 های انتخابی وجود داشته باشد. استراتژی

 با اطالعاتی های بر خالف انجام مطالعات زیاد در زمینه همسویی سیستم
های مختلف همسویی، مطالعات اندکی به نحوه  سازمان و ارایه مدل اهداف

 اند.  های اطالعات بهداشتی با اهداف سازمانی پرداخته همسو کردن سیستم
 

 گیری نتیجه
 های دغدغه از یکی سازمانی، اهداف با اطالعات بهداشتی های سیستم همسویی

با نیازهای های اطالعاتی  همسویی سیستم شود. محسوب می CIOsمهم 
 تیم، که شامل مراحل تشکیل است ساختار یافته فرایند یک سازمان، نیازمند

و  IT های استراتژی آن، تدوین های قابلیت و IT حوزه سازمان، درک درک
 .باشد ها می پایش آن و ها استراتژی اجرای

 

 پیشنهادها
های اطالعاتی،  ریزی سیستم برای رسیدن به همسویی و موفقیت در برنامه

شود سازمان به مواردی همچون تشکیل تیم و مشارکت اعضا در  پیشنهاد می
های اطالعاتی، وجود برنامه کتبی،  ریزی استراتژیک سازمان و سیستم برنامه

 ITریزی از منابع  ، آگاهی تیم برنامهCIOsریزی و ارتباطات  توجه به سبک برنامه
های  ها و در نهایت، تدوین استراتژی آوری و کارامد بودن فن ITو کیفیت منابع 

 .زمان یا در یک افق زمانی توجه کند طور هم به ITسازمانی و 
 

 تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه افرادی که در انجام مطالعه حاضر همکاری نمودند، تشکر و 

 . آید میقدردانی به عمل 
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Abstract 
Introduction: The alignment of information systems with organizational objectives is a key challenge for health care 

organizations and the key to the success of the organization. The aim of this study was to review the literature on aligning health 

information systems with organizational objectives by organizations’ chief information officers (CIOs). 

Methods: A literature review was carried out using Google search engine, PubMed and Science Direct databases. The search 

strategy included using keywords such as “aligning”, “health information system”, “organizational objective”, “health care 

organization” and “CIO” to search in journals (full text and abstracts), books, proceeding of conference articles, and scientific 

documents from 1998 to 2014. An estimated total of 89 articles, books, theses, and proceedings were retrieved of which 35 cases 

were selected based on their relevance to this issue. 

Results: Despite introduction of various methods and mechanisms in the literature, all studies agreed on several steps for 

alignment of information system with organizational objectives. These objectives included understanding the organization, 

understanding the information technology domain and its capabilities, creating multiple information technology strategies and 

implementation of strategies by the chief information officers. It was possible to receive feedback and change the strategy of 

choice at every step. 

Conclusion: Aligning information systems with organizational objectives is a dynamic process. Achieving this alignment requires 

a structured process. The most important mechanisms for this alignment include content, timing and personnel linkage in the 

process by chief information officers. 
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