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چکیده

در دنیای امروز کسب و کار، با توجه به تغییرات به وجود آمده در بازار های جهانی و در عصری که تأمین کردن 
خواست و مشتریان مطرح است، ایجاد مزیت رقابتی، بهبود کیفیت، اتوماسیون و مهندسی مجدد فرایند های کسب و 
کار از مهمترین عواملی است که کسب و کار را توانمند می سازد و نیازمندی های حال و آتی سازمان و مشتریان را 
شناسایی و برآورده نماید� اهمیت باالی حضور فناوری اطالعات در سازمان ها و گستردگی استفاده از IT تنها به واحد های 
عملیاتی محدود نمی شود بلکه کلیه ساختار سازمانی را در بر می گیرد� فناوری اطالعات، اطالعات الزم برای پشتیبانی 
از وظایف عملیاتی، مدیریتی، تحلیلی و تصمیم گیری را فراهم می سازد� فناوری اطالعات در سازمان ها موجب افزایش 
تنوع محصوالت، بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری و افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری مدیریت می شود و از 
طرفی در محیط پرتالطم و متغیر امروزی جهت موفقیت و پیشرفت سازمان ها باید تمامی بخش های سازمان )هلدینگ 
حمل  و نقل تأمین اجتماعی( با مسیر استراتژیک آن سازمان همسو گردند� از این رو همراستایی و تطابق راهبردی در 
کسب و کار از الزامات سازمانی است و تغییرات شدید محیطی فناوری اطالعات جز الینفک دنیای کسب و کار امروز 
کرده است� با توجه به نفوذ فناوری اطالعات در حوزه های مختلف کسب و کار واحد فناوری اطالعات در بین این واحد ها 
و همچنین از بعد همسویی استراتژی های مربوطه با استراتژی کسب و کار از اهمیت ویژ ه ای است و انتظار می رود در 
تسهیل روند های سازمانی و ایجاد نوآوری و مزیت رقابتی سازمان نقش بسزایی ایفا کند� لذا ما در این پژوهش با توجه 
به این که برای شناخت چالش ها و مشکالت موجود همراستایی در ابتدا مرور نسبتاً کاملی بر روی روش های همراستایی 
صورت پذیرفته است با استفاده از مدل مرجع هندرسون- ونکاترامن و استاندارد کوبیت و ITIL و نیز بواسطه مدل جامع 
و مرجع لوفتمن همراستایی و عطف به مؤلفه های دو حوزه فناوری اطالعات و کسب و کار و معیار های تلفیقی استخراج 
شده از این مدل ها، سطح بلوغ همراستایی، را در سازمان مذکور مورد ارزیابی و اندازه گیری قراردادیم و از روش استنتاج 
فازی و طراحی سیستم خبره فازی و نرم افزار مطلب جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری حاصل از پرسشنامه توزیع 
شده در میان خبرگان سازمان و زیرمجموعه هایش استفاده شد و نتایج حاصل از پژوهش وجود ارتباط مؤثر و مثبت بین 

همراستایی استراتژی  های رقابتی، فناوری اطالعات و کسب و کار را نشان می دهند� 

کلماتکلیدی:همراستایی کسب و کار، استراتژی فناوری اطالعات، سیستم خبره فازی، مزیت رقابتی
1� استادتمام دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه شهید بهشتی

parinazmoradi@gmail.com 2� کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات
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مقدمه
باتوسعه روند تعامالت کسب وکار درسازمان ها که نیاز سازمان به تحوالت سازمانی و مدیریتی در کسب وکار و 
بکار گیری ابزارهای مناسب به منظور ایجاد مزیت رقابتی نوظهور برای کسب وکار از ملزومات ضروری برای رسیدن 
به اهداف سازمانی می باشد و از آنجا که اهمیت جایگاه فناوری اطالعات در سازمان ها بصورت چشمگیری در حال 
افزایش و فراگیر شده است و درپی آن همگام با توسعه وتکوین روزافزون فناوری اطالعات میزان سرمایه گذاری 
شرکتها در حوزه فناوری اطالعات با سرعت زیاد رو به فزونی می باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر در عصر 
اطالعات بسر می بریم فناوري اطالعات، اطالعات الزم براي پشتیبانی از وظایف عملیاتی، مدیریتی، تحلیلی و 
تصمیم گیري را فراهم می سازد� � فن آوري اطالعات به عنوان ابزاري حیاتي براي شرکتها در دستیابي به مزیت 
رقابتي و نوآوري سازماني مي باشد� بحث برنامه ریزي فن آوري اطالعات زماني ایجاد شد که استفاده از فن آوري 
اطالعات و سیستم هاي اطالعاتي در سازمان ها به طور فزاینده اي افزایش پیدا کردند و مدیران متوجه نقش 
استراتژیک فن آوري اطالعات و سیستم هاي اطالعاتي شدند، از این رو مبحث برنامه ریزي استراتژیک سیستم هاي 
اطالعاتي مطرح شد، از این رو با توجه به نفوذ روز افزون و ضروری فناوری اطالعات در سازمان ها استراتژی های 
آن نیز باید با استراتژی های کسب وکار سازمانی همراستا و از حمایت های مدیران ارشد سازمانی برخوردار گردد 
تا بتوان به مزیت های ویژه رقابتی و قابلیت های متمایز کننده کسب وکار سازمان )هلدینگ حمل ونقل تامین 
اجتماعی ( دست یافت که بواسطه آنها توسعه وتکوین در کسب وکار و افزایش سهم بازار را برای مجموعه سازمان 
وشرکت های زیر مجموعه را به همراه خواهد داشت در سال، 2005جامعه مدیریت اطالعات طي یک تحقیق 
 رسمي در مورد نگراني ها و دغدغه هاي کلیدي مدیریت ارشد به این نتیجه رسیدند که همراستایي کسب وکار و
فن آوري اطالعات در ابتداي لیست نگراني ها قرار دارد و موضوع عدم توانایي در درک ارزش سرمایه گذاریهاي 
فن آوري اطالعات را به نبود همراستایي بین استراتژیهاي کسب وکار و فن آوري اطالعات نسبت داده اند لذا در 
این پژوهش ما به ارزیابی همراستایی استراتژی های فناوری اطالعات وکسب وکار سازمان با استفاده از مدل 
مرجع و جامع لوفتمن به عنوان محور پژوهش و تلفیق آن با مدل ها و استاندارد های دیگر که که محققان پیشین 
در سالهای جدید تر نسبت به مدل لوفتمن می باشد و در برخی معیار ها وموارد نتایج کاراتر وکاملتری بر میزان 
تاثیر همراستایی بدست آورد ه اند به ارزیابی این همراستایی و مزیت رقابتی حاصل از آن در سازمان هلدینگ 
حمل ونقل سازمان تأمین اجتماعی می پردازد وجامعه آماری این پژوهش 30 نفر از خبرگان شامل مدیران ارشد 
سازمان هلدینگ حمل ونقل و شرکت های زیرمجموعه آن از جمله شرکت ایران سازه و ��� مدیران فناوری آنها 
می باشد که با توزیع پرسشنامه فازی بین آنها نتایج داده های آماری جمع آوری گردید از اینرو در این پژوهش 
از روش استنتاج فازی وطراحی سیستم خبره فازی و نرم افزار مطلب جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری 
حاصل ازنتایج پرسشنامه استفاده گردید و نتایج حاصل از پژوهش وجود ارتباط مؤثر و مثبت بین همراستایی 
استراتژی های رقابتی، فناوری اطالعات و کسب وکار  را نشان می دهند وتاثیر همراستاسازی استراتژی های 
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کسب و کار سازمان را با استراتژی های فناوری اطالعات سازمان را بر افزایش کارایی و کسب قابلیت های متمایز 
کننده در دنیای کسب وکار کنونی و به تبع آن افزایش سهم بازار برای سازمان هلدینگ وشرکتهای تابعه آن را 
به مدیران برای تصمیم گیری وحمایت از استراتژی های فناوری اطالعات در تصمیم گیری های کالن سازمانی 

نشان می دهد �

2-مبانی نظري و پیشینه پژوهش
IT2-1-همراستایياستراتژیککسبوکارو

مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد که همراستایي استراتژیک یک مفهوم مقطعي و ثابت نمي باشد، بلکه 
ماهیت دائمي و پویا دارد � تحقیقات نشان داده اند که همراستایی استراتژیک در باال بردن اثربخشي سازمان 
حداکثر نمودن نرخ بازگشت سرمایه نقش بسزایی داشته و اجازه مي دهد که سازمان ها نیازهاي کلي کسب و کار 

، فناوري و رقابت خـود را بهتر مدیریت کرده و تعادل در سازمان را فراهم نمایند�
همراستایي استرتژیک مي تواند به عنوان هنر و دانش فرموله کردن، یکپارچگي و پیاده سازي تصمیمات 
میان کـسب وکار و فناوري مطرح باشد که سازمان را براي رسیدن بـه اهـدافش توانمنـد مـي سـازد بـه عنـوان 
مالحظات اصلي مدیریت فناوري اطالعات و کسب و کار باقي مانده و باقي مي ماند بعالوه اتـصال و تعامـل میان 
کسب و کار و استراتزي هاي فناوري اطالعات به عنوان یک هدف بزرگ میان مدیران ارشد اجرایي مطـرح اسـت 
نقش همراستایی استراتژیک به عنوان یک جنبه حیاتي عملکرد سازمان و مزیت رقابتي در ادبیات موضـوع روشـن 
بوده و نباید نادیده انگاشته شود مقوله همسویی استراتژیک بسیار گسترده می باشد، اما سوالی که مطرح می شود 

این است که سازمان ها چگونه می توانند به این همسویی دست یابند�

IT2-2-مدلهایهمراستاییاستراتژیککسبوکارو
مدل ها و چارچوب های زیادی برای تبیین ماهیت همراستایی استراتژیک ارائه شده است که هر یک عوامل و 

ابعادی را برای همراستایی استراتژیک مطرح کرده اند� 
هندرسون و ونکاترامان نخستین کسانی بودند که ارتباط متقابل بین استراتژی کسب و کار و IT را تشریح 
کردند� بسیاری از نویسندگان اعم از لوفتمن و بریر، برن و زتو، مایس و اسمازنی این مقوله را مورد تحقیقات بیشتر 

قرار داده و توسعه دادند� 

معرفیکوبیت:
این استاندارد نخستین بار در سال 1996 منتشر شد� تعریفی که کوبیت از حاکمیت فناوری اطالعات ارائه 
کرده عبارتند از ساختاری از ارتباطات و فرآیند های مدیریتی و کنترلی برای هدایت و پایش سازمان در مسیر 
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دستیابی به اهداف سازمانی از طریق ارزش افزوده به  وسیله ایجاد توازن بین ریسک های موجود و فواید حاصل از 
فناوری اطالعات و فرآیند های مربوطه و موجود در این فناوری� 

مطالعات هیس و وانگریم برگر در زمینه ارتباط بین »هماهنگی IT و کسب و کار« و »عملیات های نظارتی(« 
IT مثل ساختارها، فرایند ها و مکانیزم های ارتباطی نشان می دهد که فرایند ها و ساختار های نظارتی IT بالغ تر 
منجر به هماهنگی بیشتر بین IT و کسب و کار می شود� در این تحقیق فرایند نظارتی IT عبارت است از 

رسمی سازی و نهادینه کردن تصمیم گیری در مورد فناوری اطالعات استراتژیک به  وسیله فرایند های نظارت� 
آی� تی� آی� ال یک چارچوب راهنما برای مدیران فناوری اطالعات است تا بتوانند از فناوری اطالعات و 
این استاندارد فرآیند های مدیریتی را به مجموعه  ارتباطات سازمان خود، بهینه استفاده نمایند� در حقیقت 
اضافه می نماید تا به  وسیله آن مدیران از سطح خدمات ارائه شده در سازمان اطمینان حاصل کرده و بتوانند 

زیرساخت  های مورد نیاز را بر طبق یک برنامه از پیش تعیین شده تهیه نمایند� 
در مطالعه دیگری، سانگ و همکارانش به این نتیجه رسید که »هماهنگی IT و کسب و کار« یک مفهوم 
 IT چند جنبه ای است که شامل »فعالیت های فنی و اجتماعی« است� به عبارتی این مطالعه مکانیزم هماهنگی
و کسب و کار را از نظر فعالیت های اجتماعی و فنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد� این مطالعه چارچوبی 
مفهومی برای هماهنگی بین این دو مقوله پیشنهاد می کند که نه تنها عملکرد فنی را برهماهنگی دو مقوله کسب 

و کار و IT مؤثر می داند بلکه عملکرد انسانی و اجتماعی را نیز مؤثر نشان می دهد� 
مـدل ارزیابـی لوفتمـن کـه از مدل هـای جامـع وکاربـردی در میـان مدل هـای دیگـر اسـت از دسـته 
رهیافت هـای ارتباطـی در خصوص همسـویی می باشـد� در این مدل از چندین پارامتر و شـاخص برای بررسـی 
همسـویی اسـتفاده می گـردد و در نهایـت بـا توجه به امتیاز هر شـاخص سـطح مربوط به همسـویی مشـخص 
می گـردد� بایـد توجـه داشـت در این مـدل روند دسـتیابی و حفظ نگهـداری و تطابق و هماهنگـی بین فناوری 
اطالعـات و کسـب و کار اصلی تریـن موضـوع مـورد بحـث می باشـد� تجربـه این مدل، نشـان می دهـد که هیچ 
فعالیتـی انفـرادی و تـک بعـدی، شـرکت و سـازمان را درجهت دسـتیابی و نگهـداری تطابق و همسـویی پیش 
نخواهـد بـرد� آقـای لوفتمـن بـا توجه به وضعیت فنـاوری اطالعات در سـازمان ها دو دسـته عوامل توانمندسـاز 

و بازدارنـده را معرفـی می نمایـد کـه در ذیل به آن اشـاره شـده اسـت: 
مدلمطرحشدهپنجسطحموجودرادربرمیگیردکهشاملسطوحذیلاست:

1( فرایند های ابتدایی و غیررسمی
2( فرایند های مصوب

3( فرایند مستقر شده و تمرکز بروی آن
4( فرایند ها در وضعیت مدیریت و بهبود

5( فرایند های بهینه شده
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 سازمانی

 مرحله بهبودیافته چهارم سطح
 مدیریت شده

 ا: ارتباطات  درک متقابل محدود میان کسب و کار و فاو
 وجود معیارهای عملکردی و هزینه: طالعاتارزش فناوری ا 
 در سطح عملیاتی و تاکتیکی و تا حدی : حاکمیت فناوری اطالعات

 پاسخگو
 ور فاوا به عنوان یک دارایی و توانمندساز فرایندهاحض: شراکت 
 ا سایر واحدهای سازمانی: ها مهارت  متفاوت ب

 مرحله تعهد سطح دوم

 ا: ارتباطات  عدم درک متقابل کسب و کار و فاو
 از معیارهای فقط فنی: ارزش فناوری اطالعات  وجود تعداد کمی 
 عدم وجود فرایند رسمی، تعبیر مرکز هزینه: حاکمیت فناوری اطالعات 
 ا: شراکت ودن بخش فاو  ناسازگاری، پرهزینه ب
 امه)سنتی : محدوده و معماری اده تطیر های س وجود تعدادی برن

 (حسابداری، سرویس پست الکترونیک
 های صرفاً فنی آموزش: ها مهارت 

ا سطح اول  مرحله ابتد

 درک خوب، ارتباطات راحت: ارتباطات 
 معیارهای اثربخش هزینه و وجود داشبوردهای : ارزش فناوری اطالعات

 مدیریتی
 وجود فرایندهای مناسب :حاکمیت فناوری اطالعات 
 ور فاوا به عنوان پیشران فرایندحض: شرکت 
 یکپارچه در سراسر سازمان: محدوده و معماری 
 وجود تعادل در استخدام در فاوا و سایر واحدها: ها مهارت 

مرحله تمرکز  سطح سوم
 کامل
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جدول1-جدولمعرفیمدلهاواستانداردهایهمراستاییاستراتژیکوابعادآنها

جدول2-ارزیابیمدلهاوچارچوبهایهمراستاییاستراتژیک

راهبرداجراییانعطافپذیریسادگیمیزانکاربردقلمروکاربردجامعیت عواملنام مدل
قابلیت 
سنجش
همسویی

مدل هندرسون 
نداردداردباالمتوسطباالسازمان های مختلفمتوسطونکاترامن

داردداردباالباالمتوسطسازمان های مختلفکممدل کازمن و میچن

داردداردباالمتوسطباالسازمان های مختلفباالمدل لوفتمن

ITILکم
بیشتر سازمان های 

خدمات محور در زمینه 
فناوری اطالعات

نداردداردکمکممتوسط

نداردداردکمکممتوسطسازمان های مختلفباالکوبیت

نداردداردکممتوسطباالسازمان های مختلفکمایزو27001

  در ایــن پژوهــش براســاس ارزیابی هــای بــه عمــل آمــده بیــن چارچــوب  هــا ومدل هــای مختلف همراســتایی، 
مــدل شــش معیــاره لوفتمــن بــه واســطه جامعیــت عوامــل و همچنیــن ایــن کــه بســیاری از عوامل اســتخراج 
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شــده از دیگــر مدل هــا بــه نوعــی در ایــن مــدل هــم مطــرح شــده بودنــد و مقبولیــت آن بــه صــورت واضــح 
و دقیــق بیــان شــدن شــاخص های آن بــه عنــوان مــدل مبنــا بــرای پژوهــش انتخــاب شــد کــه باتوجــه بــه 
نتایــج بــه دســت آمــده از ســایر پژوهشــگران کــه برخــی پارامتر هــای مدل هــای دیگــر بــه جهــت کارایــی 
بیشــتر از جملــه کوبیــت و هندرســون ونکاترامــن و اســتاندارد ITIL جهــت یافتــن نتایــج بهتــر و ارتقــاء مــدل 

مبنــا اســتفاده شــد کــه منجــر بــه اصــالح مــدل لوفتمــن و ایجــاد مــدل تلفیقــی ایــن پژوهــش شــد� 

2-3-عواملحوزهشایستگیهایمتمایزکننده 
هرسـازمانی دارای اسـتراتژی رقابتی می باشـد، ممکن اسـت که این اسـتراتژی بطورآشـکارا از طریق فرایند 
برنامه ریـزی شـکل بگیـرد و یـا طـی فعالیت هـای بخش هـای متعـدد اجرایـی یـک شـرکت بطـور تدریجـی و 
ضمنـی ایجـاد شـود� امـروزه سـازمان ها بـرای موفقیت درحـوزه کسـب و کارشـان نیازمند کسـب قابلیت های 
متمایز کننـده و ایجـاد مزیـت رقابتـی متناسـب با زمـان و تغییرات پرتالطم محیطی هسـتند که برخـی از این 

عوامـل متمایز کننـده بـرای شایسـتگی و موفقیت در کسـب و کار سـازمانی عبارتند از: 
• معیار های فناوری اطالعات

• معیار های کسب و کار
• ارتباط بین معیار های فناوری اطالعات و معیارهای کسب و کار

• توافق  های روی سطح خدمات
• الگوبرداری

• ارزیابی رسمی سرمایه گذاری ها درحوزه فناوری اطالعات
• بهبود مستمر

• مشتری محوری
• فرایند همراستایی به عنوان جزیی از فرهنگ سازمان

• پیشینه طرح های فناوری اطالعات
• انتخاب استراتژی های همراستایی با توجه به منابع سازمان

• اولویت بندی طرح های فناوری اطالعات
• منطق سرمایه گذاری درحوزه فناوری اطالعات

• بودجه بندی حوزه فناوری اطالعات
• سیستم گزارش دهی

• ساختار سازمانی
• برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطالعات به صورت یکپارچه



فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوازدهم، شماره  44 164

3-توسعهمدلمفهومیوفرضیههایتحقیق
3-1-چارچوبنظریپژوهش

پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم 
به کار می رود� روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر)قابل اطمینان( و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، 
کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت است� تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی1 است� پس از مطالعه 
ادبیات مربوط به همراستایی استراتژیک و معماری سازمانی مدل سنجش بلوغ همراستایی لوفتمن به عنوان مدل مبنا و 
تلفیق آن به واسطه برخی مؤلفه های کاربردی تر وجامع تر در مدل ها و استاندارد های نوظهور و جدیدتر نظیر استاندارد 
کوبیت و مدل هندرسون ونکاترامن و مدل حاکمیت فناوری معیار ها و مؤلفه های به کار رفته در مدل بهبود یافته و اصالح 
شده لوفتمن را برای سنجش و ارزیابی میزان این همراستایی جهت ایجاد مزیت رقابتی در سازمان مربوطه به کار گرفته 
و معیار های تحقیق مشخص شد و در پرسشنامه طراحی شده در پژوهش از آنها استفاده شد و به روش استنتاج فازی 
در سیستم خبره فازی مورد تجزیه وتحلیل واقع شد و میزان همراستایی در هلدینگ حمل و نقل سازمان تأمین اجتماعی 
اندازه گیری شد� مدیران فناوری اطالعات با بهره گیری  از استراتژی های فناوری اطالعات به منظور پشتیبانی  از اهداف  
سازمان  مدیریت  و رهبری  می کنند و با دانش و آگاهی و تسلط بر هر دو  مقوله ی فناوری و فرآیندهای کسب و کار و 
همچنین  جنبه های  عملیاتی  دیگر به طور معمول، شایسته  ترین و توانمند ترین مدیران برای هماهنگ کردن  راهبردهای  
فناوری با راهبردهای  کسب و کار سازمان  هستند و بر تهیه ، و تأمین و اجرای فناوری مورد نیاز سازمان، و فرآوری 
خدمات  ارائه  شده  توسط  سیستم های  اطالعاتی، نظارت  می کنند� اگرچه، گفتنی است  که  در سازمان های  پیشرو و بسیار 
بزرگ، مدیران سازمان ها به  منظور تمرکز هر چه  بیشتر بر روی  مقوله های  راهبردی  و استراتژیک ، بسیاری  از جنبه  ها و 
مقوله های تاکتیکی  و عملیاتی  را به  نمایندگان  اجرایی  قابل  اعتماد خود تفویض  می کنند و بر اساس مدل مبنای لوفتمن 
و استاندارد کوبیت مدیران فناوری اطالعات سازمان هلدینگ به منظور ایجاد مزیت رقابتی و قابلیت های استراتژیکی را 
که در راستای استراتژی های های کسب و کار وتعامالت سازمانی باشد می بایست در استراتژی های خود موارد ضروری 

و حیاتی برای تسهیل روند های سازمانی را دنبال کنند که در ذیل به آنها اشاره می شود: 
 IT مدیریت خدمات و ابزار های دپارتمان 

 ایجاد یکپارچگی در تعامالت سازمانی 
 مدیریت ارتباطات

 فراهم ساختن امنیت اطالعات و ارتباطات
 مدیریت دانش و خلق و آموزش 

 مدیریت محتوا و مهارت ها
 بودجه  بندی و سرمایه گذاری 

 1.Applied Research
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 مدیریت طرح و نظارت 
 ایجاد اعتماد و ارتباط با سایر مدیران

 مدیریت استراتژیک وفهم کامل اهداف کسب و کار در سازمان 

3-2-مدلمفهومیپژوهش
در ایــن پژوهــش، از مــدل همراســتایی کســب و کار و IT لوفتمــن بــه علــت جامعیــت عوامــل، قلمــرو 
ــای هندرســون  ــای پژوهــش و از مدل ه ــدل مبن ــوان م ــه عن ــت ســنجش همراســتایی آن ب ــرد، وقابلی کارب
ــا مــدل مبنــا جهــت بهبــود و  ونکاترامــن و اســتاندارد های کوبیــت و ITIL بــه عنــوان مدل هــای تلفیقــی ب

اصــالح مــدل لوفتمــن اســتفاده شــده اســت: 

4-روششناسیپژوهش
4-1-جامعهونمونهآماریپژوهش

ــگ  ــات در هلدین ــاوری اطالع ــران فن ــرگان و مدی ــر از خب ــن پژوهــش شــامل 33 نف ــاری ای ــه آم جامع
حمــل و نقــل تأمین اجتماعــی و شــرکت های تابعــه آن اســت کــه بــا ارســال پرسشــنامه بیــن ایــن 33 نفــراز 

مدیــران تعــداد 30 پرسشــنامه تکمیــل شــده حاصــل شــد� 

4-2-ابزاروروشجمعآوریاطالعات
در ایــن تحقیــق بــرای جمــع اطالعــات و داده هــا مــورد نیــاز عــالوه بــر مطالعــات کتابخانــه ای و اســتفاده 
از مقــاالت و مدل هــا در راســتای ایــن پژوهــش کــه بــه منظــور دســتیابی بــه میــزان و درصــد همراســتایی 
و پیشــینه تحقیــق انجــام شــد در مرحلــه عملیاتــی و میدانــی پژوهــش از پرسشــنامه ای بــه صــورت فــازی 
ــد و  ــتفاده ش ــت اس ــده اس ــی ش ــن طراح ــه لوفتم ــا یافت ــای ارتق ــاس معیار ه ــق براس ــط محق ــه توس ک
ــا اســتفاده از  ــزان همراســتایی ب ــن می ــرای تعیی ــا ب ــرگان وجمــع آوری نظــرات آنه ــن خب ــع آن بی ــا توزی ب

سیســتم خبــره فــازی و اســتنتاجات فــازی اســتفاده شــد� 

4-3-تعییــنمعیارهــایهمراســتاییاســتراتژیهایفنــاوریاطالعــاتواســتراتژیهای
تعامالتکســبوکارســازمان

معیار هــای مؤلفه هــای مؤثــر بــر همراســتایی اســتراتژی های فنــاوری اطالعــات و اســتراتژی های کســب 
و کار بــرای تولیــد مزیــت رقابتــی در ســازمان بــا اســتفاده از مــدل ارتقــا یافتــه لوفتمــن و ســایر مدل هــای 
کاربــردی ازجملــه هندرســون ونکاترامــن انتخــاب شــده و بــرای پژوهــش همــراه بــا اختصــار آنهــا در جــدول 
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ــرگان  ــرات خب ــع آوری نظ ــرای جم ــازی ب ــنامه ف ــا پرسش ــن معیار ه ــتفاده از ای ــا اس ــده اند، ب ــر ش ــک ذک ی
مجموعــه هلدینــگ حمــل و نقــل تأمین اجتماعــی جمــع آوری شــده اســت� 

 
 

 
مل

ه ع
يط

و ح
ي 

مار
مع

  
 ريزي استراتژيك كسب و كاربرنامه-
  ITريزي استراتژيك  برنامه -
  دهي سازماندهاي ساختار گزارش -
ITگذاري  كنترل بودجه و سرمايه -

ت
مي

حاك

 معيارهاي استاندارد كسب و كار-
  ، ITمعيارهاي استاندارد متوازن  -

  كسب و كار
  بهبود مستمر -

ش
  ITآگاهي كسب و كار در -ارز

  كسب و كار IT آگاهي -
  پذيري انعطاف -
  به اشتراك نهادن دانش -

ات
اط
رتب

ا

  نوآوري و كارآفريني-
  سبك مديريت -
تهاآمادگي براي تغيير -

هار
كننـده  تقويتيا خارجي، نوعسنتيحيطه عمل-م

  محرك
  وضوح استانداردها -
ITمديريت  -

ITاز ارزش  درك كسب و كار  -
  ريزي استراتژيك در برنامه ITنقش  -

  كسب و كار
  سبك روابط اقتصاد در سازمان -

ت
راك

ش

معيارهاي تلفيق شده به مدل مبناي لوفتمن

 مدل هندرسون و تكاترامن
  هاي متمايزكننده قابليت

صالحيت و تخصص

 استاندارد كوييت
  مديريت امنيت
حاكميت فاوا

ITILاستاندارد
  افزايش رضايت

  مديريت پشتيباني خدمات

شش معيار بلوغ همراستايي استراتژيك لوفتمن

محاسبه ميزان همراستاييتجزيه و تحليل معيارهاي پرسشنامه، بواسطه سيستم خبره فازي و 

  در سازمان هلدينگ ITتعيين ميزان همراستايي استراتژيك كسب و كار و 

  مدل پيشنهادي پژوهش - 2شكل 
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جدول 3-جمع نظرات خبرگان با استفاده از پرسشنامه و دیفازی شده

پرسشنامهبراساسمعیارهایبهبودیافتهمدللوفتمن

اختصارمعیار های همسویی استراتژی فناوری اطالعات و استراتژی تعاملی کسب و کارشماره

1
میــزان درک و آگاهــی فنــاوری اطالعــات ازتعامــالت کســب و کار ســازمانی و بالعکــس در مجموعــه 

UAI0/613شــما چگونــه اســت؟ 

2
میــزان یکپارچگــی نقــش فنــاوری اطالعــات درتوســعه اســتراتژی های کســب و کار و بازمهندســی 

IBP0/502فرایند هــای کســب و کار درسراســر ســازمان چگونــه اســت؟ 

3
الویــت اســتراتژی های فنــاوری اطالعــات و مدیریــت دانــش در تصمیم گیری هــای  میــزان 

ــت؟  ــه اس ــد چگون ــران ارش PSD0/721مدی

4
میــزان روابــط اثربخــش و کارا و مشــارکت ها میــان فنــاوری اطالعــات و دانــش بــا مدیــران ســایر 

ERK0/512واحد هــای ســازمانی درچــه حــد اســت؟

5
ــازمان و  ــات در س ــاوری اطالع ــتراتژی های فن ــازمانی از اس ــد س ــران ارش ــتیبانی مدی ــزان پش می

ــه اســت؟  ــار چگون ــال اختی ــت و ســطح اعم MSO0/711حاکمی

6
میــزان رابطــه و شــراکت موجــود بیــن کســب و کار وتعامــالت ســازمانی و مدیریــت فرایند هایــی از 

VRP0/651قبیــل آمــوزش، تبلیغــات و�� بواســطه فنــاوری اطالعــات چگونــه اســت؟ 

7
ــان  ــات می ــازمانی در ارتباط ــن س ــان و بی ــری می ــا، یادگی ــادل ایده ه ــر، تب ــرش تغیی ــزان پذی می

ــت؟  ــه اس ــات چگون ــاوری اطالع ــازمانی وفن ــای س AEI0/593واحد ه

8
ــی و  ــتراتژیک تاکتیک ــطح اس ــات در س ــاوری اطالع ــتگی فن ــت و ارزش و شایس ــزان حاکمی می

ــت؟  ــدر اس ــازمانی چق ــب و کارس ــی در کس ــت رقابت ــاد مزی ــی و ایج VRV0/616عملیات

9
میــزان نقــش فنــاوری اطالعــات درفراهــم کــردن معمــاری انعطــاف پذیــر، و بکارگیــری فناوری های 

FIEجدیــد بواســطه ایجــاد تغییــرات ونــوآوری در کســب و کارچگونه اســت؟ 
0/601

10
میــزان آمادگــی ســازمان بــرای تغییــر و یادگیــری و دســتیابی بــه ایده هــای جدیــد و اســتفاده از 

ــه اســت؟  ــات چگون ــاوری اطالع ــا اســتفاده از اســتراتژی های فن ــای روز ب TIE0/729تکنولوژی ه

11
ــا و  ــی و توانمندســاز فراینده ــک دارای ــوان ی ــه عن ــات ب ــاوری اطالع ــزان شــراکت و حضــور فن می

ــه اســت؟  ــان ســازمانی چگون ــوآوری در تســهیل ارتباطــات می EPI0/711ایجــاد ن

12
میــزان بــه تأخیــر افتــادن یــک فراینــد، در اثــر بررســی های بیــش ازحــد از مراحــل شــروع تــا اخــذ 

IFA0/552تأییدیــه نهایــی بــرای اجــرا در چــه حــد اســت؟

13
میــزان اثــر بخشــی فنــاوری اطالعــات درکاهــش هزینه هــا و پیشــران بــودن عملکرد هــای 

ICB0/523عملیاتــی و بودجه گــذاری و ســرمایه گذاری در کســب و کار در ســازمان چگونــه اســت؟ 

14
ــق  ــب و کار از طری ــای کس ــهیل فرایند ه ــاغل وتس ــکالت مش ــل مش ــرویس دهی و ح ــزان س می

ــت؟  ــه اس ــازمان چگون ــش در س ــت دان ــات و مدیری ــاوری اطالع ــای فن SPB0/423راهکار ه

15
میــزان نقــش فنــاوری اطالعــات و شایســتگی بــرای تحلیــل محیطــی بــا اســتفاده از مدل هــای روز 

CEP0/700اســتراتژیک در برنامه ریــزی راهبــردی کســب و کار ســازمان چگونــه اســت؟ 

16
میــزان اثربخشــی فنــاوری اطالعــات در بازمهندســی مجــدد فرایند هــای مشــکل دار کســب و کار 

ــا اســتفاده از بهروش هــا و مدیریــت دانــش و افزایــش کیفیــت چگونــه اســت؟  KBM0/99ب
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17
میــزان قلمــرو و حیطــه عمــل اســتراتژی های فنــاوری اطالعــات در نقــش تقویت کننــده و محــرک 

BHA0/512کســب و کار و میانجی گــری بیــن و میــان ســازمانی چگونــه اســت

18
ــب و کار و  ــای کس ــایر واحد ه ــالت در س ــان تعام ــاد می ــدم اعتم ــل و ع ــدم درک متقاب ــزان ع می

ــه اســت؟  ــات در ســازمان چگون ــاوری اطالع BOA0/494واحــد فن

19
ــا روز و  ــن فناوری ه ــن و آخری ــری جدید  تری ــات در بکارگی ــاوری اطالع ــای فن ــزان توانمندی ه می

ــه اســت؟  EIE0/299مهارت هــا الزم در کســب و کار ســازمان و آمــوزش پرســنل ســازمان چگون

20
میــزان تعــادل در تأمیــن منابــع الزم جهــت ارتقــاء آمــوزش، تضمیــن امنیــت، مدیریــت کیفیــت 
ــه اســت؟ ــه ســایر واحد هــا چگون EODو ایجــاد داشــبورد های گزارشــی در فنــاوری اطالعــات نســبت ب

0/711

4-4-سیستم استنتاج فازی 
فــازی بــودن بــه معنــای چنــد ارزشــی بــودن اســت� معنــای آن ایــن اســت کــه در پاســخ بــه هــر ســؤال 
انتخاب هــای بیشــتری وجــود دارد و شــاید طیــف نامحــدودی از انتخاب هــا بــه جــای فقــط دو انتخــاب نهایــی 
وجــود داشــته باشــد؛ یعنــی ایــن کــه بــه جــای حالــت دو دویــی از حالــت آنالــوگ اســتفاده شــده و ســایه های 

نامحــدودی )از خاکســتری بیــن ســیاه و ســفید فــرض می شــود( )عــادل آذر، حجــت فرهــی؛ 1389(.
ــی  ــای کیف ــا جنبه ه ــد ت ــتفاده می کن ــازی اس ــگاه ف ــر- آن ــن اگ ــازی از قوانی ــتنتاج ف ــک سیســتم اس ی
دانــش انســانی و فراینــد اســتنتاج را بــدون اســتفاده از تحلیل هــای کمــی دقیــق، مدل ســازی نمایــد� ایــن 
ــق دانــش انســانی  ــن پاســخ آن از طری ــال یافت ــه دنب ــه ب ــه مســئله ای ک ــل اســت ک ــن دلی ــه ای موضــوع ب
ــر، 2005(. سیســتم  ــد، گیلینــگ وات ــدار نیســت و دارای ابهــام می باشــد� )یانــگ هین هســتیم، قطعــی و پای
اســتنتاج فــازی، فراینــدی ســیتماتیک بــرای تبدیــل یــک پایــگاه دانــش بــه یــک نگاشــت غیرخطــی را فراهم 
ــد� بــه همیــن علــت از سیســتم های مبتنــی بردانــش سیســتم های فــازی درکاربرد هــای مهندســی  می آورن
ــه  ــوان ب ــازی می ت ــتنتاج ف ــتم اس ــی، 1388(. از سیس ــار زاده دیزج ــود )غف ــتفاده می ش ــری اس و تصمیم گی
عنــوان یــک مــدل پیش بینــی بــرای زمانــی کــه داده هــای ورودی یــا خروجــی دارای عــدم قطعیــت باالیــی 
ــد رگرســیون  ــی مانن ــای کالســیک پیش بین باشــند اســتفاده نمــود، چــرا کــه در چنیــن شــرایطی روش ه
ــی،  ــزان دزفول ــوره پ ــد )ک ــا را در نظــر بگیرن ــای موجــود در داده ه ــدم قطعیــت ه ــی ع ــه خوب ــد ب نمی توانن
امیــن، 1387(. ممدانــی و اصیلیــان در ســال 1975 بــرای کنتــرل ترکیــب یــک موتــور بخــار و بویلــر با اســتفاده 
ــازی  ــتنتاج ف ــتم اس ــود سیس ــانی، از وج ــای انس ــات عملگر ه ــی در تجربی ــرل زبان ــد کنت ــب قواع از ترکی
اســتفاده کردنــد )ممدانــی و اصیلیــان، 1975(. در ســال 1978 هولمبــالد و اوســترگارد نخســتین کنترل کننــده 
ــود  ــد از آن پــس ب ــه کار بردن ــد صنعتــی کامــل یعنــی کــوره ســیمان ب ــرای کنتــرل یــک فراین ــازی را ب ف
ــک و  ــرو و روباتی ــد مت ــی مانن ــای صنعت ــتگاه ها و فرایند ه ــیاری از دس ــازی در بس ــای ف ــه کنترل کننده ه ک

ــرده شــد�  ــه کار ب ــه تصمیم گیــری نیــاز داشــت، ب بســیاری از مســائلی کــه ب
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یک سیستم فازی دارای اجزای زیر است:
1( یک فازی ساز در ورودی که مقدارعددی متغیر ها را به یک مجموعه فازی عددی می کند� 

2( پایگاه قواعد فازی که مجموعه ای از قواعد اگر-آنگاه است� 
3( موتور استنتاج فازی که ورودی ها را با یک سری اعمال به خروجی تبدیل می کند� 

4( دیفازی ساز
مدلسیستمخبرهفازیمورداستفادهدرپژوهش:

شکل3-مدلسیستمخبرهفازیدرتعیینمیزانهمراستاییومؤلفههایمؤثربرآن

نظــرات خبــرگان را بــا اســتفاده از روابــط فــازی زیــر میانگیــن و جمــع کــرده و در نهایــت بــا فازی زدایــی 
میانگیــن فــازی را محاســبه کرده ایــم و در جــدول یــک اســتقرار داده ایــم�

5-تحلیلدادههاو یافتههایپژوهش
5-1-پیادهسازیسیستم خبره فازی

 GUI Matlab 7. 12. 0(R2011a)ــه ــتفاده از برنام ــا اس ــش را ب ــر در پژوه ــورد نظ ــتنتاج م ــتم اس سیس
ــر همراســتایی دو  ــر ب ــن منظــور ورودی هــای موردنظــر کــه معیار هــای مؤث ــه ای ــم، ب پیاده ســازی کــرده ای
ــه معیار هــای بحــث شــده در  ــا توجــه ب ــم� ب اســتراتژی مذکــور در پژوهــش هســتند را فازی ســازی کرده ای
حــوزه فنــاوری اطالعــات نــاب 20 معیــار را بــه عنــوان ورودی هــای سیســتم خبــره فــازی در نظــر گرفته شــده 

ــر اســت:  ــه شــکل زی ــب ب ــزار مطل ــا اســتفاده از نرم اف ــی ب ــای زبان ــدی متغیر ه اســت� طیف بن
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شکل4- طیف زبانی فازی سازی
5-2-پایگاه قواعد 

ــا اســتفاده از پایــگاه قواعــد در نرم افــزار مطلــب می توانیــم قوانیــن بــه کار رفتــه  ــا ترکیــب ورودی هــا ب ب
در سیســتم اســتنتاج را بــه شــرح زیــر بیــان کــرد: 

قاعدهاول:
 ،)UAI( بــا ترکیــب ایــن ورودی هــای: میــزان درک وآگاهــی فنــاوری اطالعــات از اســتراتژی های ســازمان
ــه صــورت  میــزان اولویــت اســتراتژی های فنــاوری اطالعــات در تصمیم گیری هــای مدیــران ارشــد )PSD( ب

زیــر در پایــگاه قواعــد وارد می کنیــم: 

قاعدهدوم:
ــتراتژی های  ــعه اس ــات در توس ــاوری اطالع ــش فن ــی نق ــزان یکپارچگ ــا: می ــن ورودی ه ــب ای ــا ترکی ب
کســب و کار درسراســر ســازمان بــاال باشــد)IBP( و میــزان روابــط اثربخــش و کارا میــان فنــاوری اطالعــات و 
دانــش بــا مدیــران ســایر واحد هــای ســازمانی )ERK( و میــزان الویــت اســتراتژی های فنــاوری اطالعــات در 

ــم:  ــد وارد می کنی ــگاه قواع ــر در پای ــورت زی ــه ص ــد )PSD( ب ــران ارش ــای مدی تصمیم گیری ه
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قاعدهسوم:
بــا ترکیــب ایــن ورودی هــا: میــزان اعتمــاد در پذیــرش تغییــر، تبــادل ایده هــا، یادگیــری میــان و بیــن 
ســازمانی میــان واحد هــای ســازمانی و فنــاوری اطالعــات )AEI( و میــزان رابطــه و شــراکت موجــود بیــن 
ــاوری اطالعــات  ــت فرایند هــا بواســطه فن ــاوری اطالعــات و مدیری ــا فن کســب و کار و تعامــالت ســازمانی ب

ــم:  ــد وارد می کنی ــگاه قواع ــر در پای ــه صــورت زی )VRP( ب

قاعدهچهارم:
ــاوری  ــتراتژی های فن ــازمانی از اس ــد س ــران ارش ــتیبانی مدی ــزان پش ــا: می ــن ورودی ه ــب ای ــا ترکی ب
اطالعــات در ســازمان وحاکمیــت و ســطح اعمــال اختیــار)MSO( و میــزان حاکمیــت و ارزش و شایســتگی 
ــب و کار  ــی در کس ــت رقابت ــاد مزی ــی و ایج ــی و عملیات ــتراتژیک تاکتیک ــطح اس ــات در س ــاوری اطالع فن

ــم:  ــد وارد می کنی ــگاه قواع ــر در پای ــورت زی ــه ص ــازمانی )VRV( ب س

قاعدهپنجم:
ــر بررســی های بیــش ازحــد از  ــه تاخیراًفتــادن یــک فراینــد، در اث ــا ترکیــب ایــن ورودی هــا: میــزان ب ب
مراحــل شــروع تــا اخــذ تأییدیــه نهایــی بــرای اجــرا)IFA( و میــزان رابطــه و شــراکت موجــود بیــن فرایند های 
ــاوری اطالعــات  ــت فرایند هــا بواســطه فن ــاوری اطالعــات و مدیری ــا فن کســب و کار و تعامــالت ســازمانی ب

)VRP( بــه صــورت زیــر در پایــگاه قواعــد وارد می کنیــم: 



فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوازدهم، شماره  44 172

قاعدهششم:
ــی و  ــک دارای ــوان ی ــه عن ــات ب ــاوری اطالع ــور فن ــراکت و حض ــزان ش ــا: می ــن ورودی ه ــب ای ــا ترکی ب
ــاوری  ــش فن ــزان نق ــازمانی )EPI( و می ــب و کار س ــی در کس ــت رقابت ــاد مزی ــا و ایج ــاز فراینده توانمندس
ــازمان  ــب و کار س ــتراتژیک کس ــزی اس ــش روز در برنامه ری ــورداری از دان ــتگی آن دربرخ ــات و شایس اطالع

ــم:  ــد وارد می کنی ــگاه قواع ــر در پای ــورت زی ــه ص )CEP( ب

قاعدههفتم:
بــا ترکیــب ایــن ورودی هــا: میــزان اثــر بخشــی فنــاوری اطالعــات درکنتــرل بودجــه و کاهــش هزینه هــا و 
پیشــران بــودن عملکرد هــای عملیاتــی ســازمان )ICB( و میــزان تعــادل در بهبــود مســتمر فرایند هــا برطــرف 
کــردن مزایــا و معایــب مدیریتــی در واحــد فنــاوری اطالعــات و ســایر واحد هــای ســازمانی )SPB( بــه صــورت 

زیــر در پایــگاه قواعــد وارد می کنیــم: 

قاعدههشتم:
بـا ترکیـب ایـن ورودی هـا: میـزان مهارت هـا و توانمندی هـای فنـاوری اطالعـات در جـذب بـه کارگیـری 
 )EIE(جدید  تریـن و آخریـن فناوری هـا و مهارت هـا و یادگیـری داخل و بین سـازمانی در کسـب و کار سـازمان
و میـزان نقـش فنـاوری اطالعـات در ارتقـا آمـوزش،  تضمیـن امنیـت، ارائـه گزارش هـای مدیریتـی از طریـق 
داشـبورد های الزم و به اشـتراک گذاشـتن دانش روز و تسـریع روند فرایند ها در تعامالت کسـب و کار سـازمان 

)EOD( بـه صـورت زیـر در پایـگاه قواعـد وارد می کنیم: 
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قاعدهنهم:
ــان و  ــری می ــا، یادگی ــادل ایده ه ــر، تب ــرش تغیی ــاد در پذی ــزان اعتم ــا: می ــن ورودی ه ــب ای ــا ترکی ب
ــدم  ــل ع ــدم درک متقاب ــزان ع ــات )TIE( و می ــاوری اطالع ــازمانی وفن ــای س ــان واحد ه ــازمانی می بین س
اعتمــاد میــان تعامــالت در کســب و کار و تعامــالت در فنــاوری اطالعــات ســازمان )BOA( بــه صــورت زیــر 

ــم:  ــد وارد می کنی ــگاه قواع در پای

قاعدهدهم:
بــا ترکیــب ایــن ورودی هــا: میــزان نقــش فنــاوری اطالعــات در ارتقــاء آمــوزش، تضمیــن امنیــت، ارائــه 
ــد  ــریع رون ــش روزو تس ــتن دان ــتراک گذاش ــه اش ــبورد های الزم و ب ــق داش ــی از طری ــای مدیریت گزارش ه
فرایند هــا در تعامــالت کســب و کار ســازمان )EOD( و میــزان اثربخشــی نقــش واحــد فنــاوری اطالعــات در 
شناســایی و بازمهندســی مجــدد فرایند هــای مشــکل دار کســب و کار بــا اســتفاده از بهروش هــا و مدیریــت 

ــگاه قواعــد وارد می کنیــم:  ــر در پای ــه صــورت زی دانــش )KBM( ب
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5-3-خروجینهاییپژوهشدرسیتمخبرهفازی:
بــا توجــه بــه ورودی هــا و ترکیــب قواعد هــا RULES در سیســتم و اعمــال داده هــای ورودی بــه دســت 
آمــده از نظــرات خبــرگان ســازمان، میــزان همســویی اســتراتژی های فنــاوری اطالعــات و تعاملــی کســب و 

کار بــه نمــودار زیــر محاســبه شــده اســت: 
Strategy Aligment =0. 529

شکل5-سطحهمراستاییاستراتژیهایفناوریاطالعاتوکسبوکارسازمانموردمطالعه


6-بحثونتیجهگیری
نتایــج نشــان می دهــد کــه ســطح میــزان همراســتایی در ســازمان هلدینــگ حمــل و نقــل تأمین اجتماعی 
ــه دســت آوردن مزیــت رقابتــی و قابلیت هــای متمایز کننــده نیــاز  ــرای ب و شــرکت های زیــر مجموعــه آن ب
ــا  ــات ت ــاوری اطالع ــا اســتراتژی های فن ــالت ســازمانی خــود را ب ــد اســتراتژی های کســب و کار و تعام دارن
ــات و  ــاوری اطالع ــرح فن ــرمایه گذاری در ط ــه س ــاز ب ــن کار نی ــرای ای ــازند و ب ــتا س ــادی همراس ــطح زی س
ــش در ســطح کل  ــادن دان ــه اشــتراک نه ــش و ب ــت دان ــر سیســتم های مدیری ــی نظی سیســتم های اطالعات

ــل:  ــی از قبی ــا CI و سیســتم های مدیریت ــل رقب ــازمان سیســتم های تحلی س
- MIS )Management Information System) سیستم اطالعات مدیریت
- DDS )Decision Support System) سیستم پشتیبانی تصمیم گیری
- EIS )Executive Information System) سیستم اطالعات اجرایی
- MSS )Management Support System) سیستم پشتیبانی مدیریت
- SIS )Startegic Information System) سیستم اطالعات استراتژیک
- KMS  )knowledgeManagementSystem) سیستم مدیریت دانش

ــکل دار  ــای مش ــدد فرایند ه ــی مج ــر بازمهندس ــات نظی ــاوری اطالع ــای فن ــتفاده از طرح ه ــز اس و نی
ــرداری  ــه  وســیله بهروش هــا اســت جهــت بهبــود در تصمیم گیری هــای مدیــران ارشــد و الگوب ســازمانی ب
ــور  ــادر و همینط ــرکت م ــده در ش ــای متمایز کنن ــه قابلیت ه ــات ب ــاوری اطالع ــق فن ــای موف از طرح ه
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ــد�  ــا دســت یاب ــه کاری آنه ــه زمین ــه بســته ب شــرکت های تابع
ــل  ــل و نق ــگ حم ــازمان هلدین ــه س ــوان ب ــش می ت ــن پژوه ــده از ای ــت آم ــه دس ــج ب ــاس نتای براس
تأمین اجتماعــی بــه عنــوان شــرکت مــادر پیشــنهاد کــرد، در صــورت بــه کارگیــری فنــاوری اطالعــات در 
ــه صــورت مســتمر اندازه گیــری کــرده، در جهــت  ــه مــدل ب ــا توجــه ب کســب و کارشــان، همراســتایی را ب
ــتایی در  ــزان همراس ــش می ــرای افزای ــد� ب ــالش کنن ــازمان ت ــتایی در س ــزان همراس ــود می ــش و بهب افزای

ــود:  ــنهاد می ش ــر پیش ــوارد زی ــگ م ــازمان هلدین ــه س ــرکت های زیرمجموع ش
- بــا توجــه بــه آ نکــه بیشــترین شــاخص ها در بعــد مشــارکت و همــکاری کســب و کار دیــده می شــوند 
ــزان همراســتایی، هــر یــک از بخش هــای کســب و کار  ــرای افزایــش می ــه می شــود ب ــه شــرکت ها توصی ب
ــرمایه گذاری  ــا و س ــاختار، فرایند ه ــرو، س ــت، قلم ــا، حاکمی ــات از برنامه ه ــاوری اطالع ــای فن و بخش ه
ــر در  ــا یکدیگ ــات ب ــاوری اطالع ــران ارشــد فن ــران ارشــد کســب و کار و مدی ــر اطــالع داشــته، مدی یکدیگ

تدویــن آنهــا مشــارکت داشــته باشــند� 
ــان  ــت تقاضایش ــن مدیری ــا و همچنی ــاط آنه ــوه ارتب ــت نح ــتریان و مدیری ــران، مش ــه کارب ــه ب - توج
می توانــد همراســتایی را بــه ســهم خــود در ســازمان افزایــش دهــد واســتفاده ازطرح هــای هوشــمند کســب 
و کار و سیســتم تحلیــل رقبــا )BI, CI( جهــت اصــالح اســتراتژی های کســب و کارو ایجــاد مزیــت رقابتــی 
در صنعــت خــود نســبت بــه رقبــای خــود و بــرای دســتیابی بــه ســطوح باالتــر و مطلوب تــر در ایــن حــوزه  
ــات  ــاوری اطالع ــتراتژی های فن ــی و اس ــتم های اطالعات ــه سیس ــران ب ــرش مدی ــر نگ ــرای تغیی ــالش ب ت
بیشــتر بــه عنــوان یــک دارایــی کــه می توانــد مزیــت رقابتــی پایــدار بــرای ســازمان و شــرکت  های تابعــه 
ایجــاد کنــد و ایجــاد ایــن تفکــر کــه پیامد هــای مثبــت و منفــی بکارگیــری فنــاوری اطالعــات توســط هــم 
مدیــران کســب و کار و هــم مدیــران فنــاوری اطالعــات بایــد پذیــرش شــود کــه موجــب جایگزینــی تفکــر 
ــود  ــه بهب ــد ب ــه می توان ــد شــد، ک ــران خواه ــن مدی ــر ریســک گریزی در بی ــه جــای تفک ریســک پذیری ب

وضعیــت موجــود و ارتقــاء ســطح همراســتایی اســتراتژیک کمــک کنــد�
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پیشنهادهابرایمحققانآتی
ــات  ــوند، در مطالع ــرا می ش ــازمان ها اج ــتایی در س ــرای همراس ــه ب ــی ک ــش فرایند های ــن پژوه در ای  �1
مــوردی بلندمــدت و نظرســنجی ها در زمان هــای متعــدد، صــورت نگرفتــه اســت کــه بــه محققــان آتــی 

ــود�  ــنهاد می ش پیش
تحقیــق و بررســی عوامــل موفقیــت ســازمان هایی کــه در دســتیابی بــه همراســتایی اســتراتژیک موفــق   �2
عمــل کرده انــد و الگوبــرداری از ســازمان های موفــق در زمینــه همراســتایی اســتراتژیک و تولیــد مزیــت 

رقابتــی پایــدار آنهــا 
ــه در  ــازمان ها از جمل ــواع س ــب و کار ان ــات وکس ــاوری اطالع ــتراتژیک در فن ــتایی اس ــق همراس تحقی  �3
ســازمان های کوچــک و متوســط و چگونگــی ایجــاد مزیــت رقابتــی آنهــا بواســطه فنــاوری اطالعــات و 

اســتراتژی های آنهــا
تحقیــق در مؤلفه هــای مؤثــر بــرای همراســتایی استـــراتژی های فنــاوری اطالعــات و تعامــالت کســب و   �4

ــع محــدود کمــی و کیفــی و ایجــاد مزیــت رقابتــی در آنهــا ــا مناب کار در ســازمان های ب
تحقیــق در میــزان تأثیــر برونســپاری عملیــات فنــاوری اطالعــات بواســطه اســتراتژی های مدیــران فناوری   �5
اطالعــات در کاهــش هزینه هــا و افزایــش یــا کاهــش کیفیــت در عملکــرد کســب و کار و میــزان ســطح 

ــتراتژیک�  همراستایی اس
تحقیــق در زمینــه میــزان همراســتایی و مؤلفه هــای مؤثــر بــر همراســتایی اســتراتژی های کســب و کار   �6
ســازمانی بــا اســتراتژی های فنــاوری اطالعــات و کاربــرد مدیریــت دانــش در ایجــاد مزیــت رقابتــی در کل 

ــتا  ــی و شس ــازمان تأمین اجتماع ــای س هلدینگ ه

منابع
ــارت  ــی، انتش ــان، عل ــت(«، رضایی ــات مدیری ــتم اطالع ــی )سیس ــتم اطالعات ــان و سیس ــل انس -  »تعام

ــران�  ــمت، ته س
ــمت  ــارات س ــم، انتش ــش چهارده ــی، ویرای ــان، عل ــازمان«، رضایی ــای س ــت، نظریه ه ــول مدیری -  »اص

ــران�  ته
ــارات  ــارم، انتش ــش چه ــا، ویرای ــدی زاده، محمدرض ــدت«، حمی ــتراتژیک و بلندم ــزی اس -  »برنامه ری

ــران�  ــمت� ته س
ــک، انتشــارات  ــده دل، باب ــا کارت امتیــازی متــوازن(«، زن ــی ب -  »همســویی اســتراتژیک )ایجــاد هم افزای

ــران�  ــی، ته ــش تأمین اجتماع ــه پژوه ــا، مؤسس ــی آریان ــز صنعت مرک
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