ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر میزان همراستایی استراتژیهای فناوری اطالعات و استراتژیهای تعاملی
کسب و کار به منظور کسب مزیت رقابتی مطالعه موردی :هلدینگ عمران و حملو نقل تأمین
دکتر علی رضاییان ، 1پریناز مرادی
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چکیده
در دنیای امروز کسب و کار ،با توجه به تغییرات به وجود آمده در بازارهای جهانی و در عصری که تأمین کردن
خواست و مشتریان مطرح است ،ایجاد مزیت رقابتی ،بهبود کیفیت ،اتوماسیون و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و
کار از مهمترین عواملی است که کسب و کار را توانمند میسازد و نیازمندیهای حال و آتی سازمان و مشتریان را
شناسایی و برآورده نماید .اهمیت باالی حضور فناوری اطالعات در سازمانها و گستردگی استفاده از  ITتنها به واحدهای
عملیاتی محدود نمیشود بلکه کلیه ساختار سازمانی را در بر میگیرد .فناوری اطالعات ،اطالعات الزم برای پشتیبانی
از وظایف عملیاتی ،مدیریتی ،تحلیلی و تصمیم گیری را فراهم میسازد .فناوری اطالعات در سازمانها موجب افزایش
تنوع محصوالت ،بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری و افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری مدیریت میشود و از
طرفی در محیط پرتالطم و متغیر امروزی جهت موفقیت و پیشرفت سازمانها باید تمامی بخشهای سازمان (هلدینگ
ل و نقل تأمین اجتماعی) با مسیر استراتژیک آن سازمان همسو گردند .از این رو همراستایی و تطابق راهبردی در
حم 
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 حوزههای مختلف کسب و کار واحد فناوری اطالعات در بین این واحدها
و همچنین از بعد همسویی استراتژیهای مربوطه با استراتژی کسب و کار از اهمیت وی ژهای است و انتظار میرود در
تسهیل روندهای سازمانی و ایجاد نوآوری و مزیت رقابتی سازمان نقش بسزایی ایفا کند .لذا ما در این پژوهش با توجه
به این که برای شناخت چالشها و مشکالت موجود همراستایی در ابتدا مرور نسبتاً کاملی بر روی روشهای همراستایی
صورت پذیرفته است با استفاده از مدل مرجع هندرسون -ونکاترامن و استاندارد کوبیت و  ITILو نیز بواسطه مدل جامع
و مرجع لوفتمن همراستایی و عطف به مؤلفههای دو حوزه فناوری اطالعات و کسب و کار و معیارهای تلفیقی استخراج
شده از این مدلها ،سطح بلوغ همراستایی ،را در سازمان مذکور مورد ارزیابی و اندازهگیری قراردادیم و از روش استنتاج
فازی و طراحی سیستم خبره فازی و نرمافزار مطلب جهت تجزیه وتحلیل دادههای آماری حاصل از پرسشنامه توزیع
شده در میان خبرگان سازمان و زیرمجموعههایش استفاده شد و نتایج حاصل از پژوهش وجود ارتباط مؤثر و مثبت بین
همراستایی استراتژیهای رقابتی ،فناوری اطالعات و کسب و کار را نشان میدهند.
کلمات کلیدی :همراستایی کسب و کار ،استراتژی فناوری اطالعات ،سیستم خبره فازی ،مزیت رقابتی
 .1استادتمام دانشکده مدیریت و حسابداري ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات parinazmoradi@gmail.com
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مقدمه
باتوسعه روند تعامالت کسب وکار درسازمانها 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 سازمانها بصورت چشمگیری در حال
افزایش و فراگیر شده است و درپی آن همگام با توسعه وتکوین روزافزون فناوری اطالعات میزان سرمایهگذاری
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
تصمیمگیري را فراهم می سازد . .فنآوري اطالعات به عنوان ابزاري حياتي براي شركتها در دستيابي به مزيت
رقابتي و نوآوري سازماني ميباشد .بحث برنامه ريزي فنآوري اطالعات زماني ايجاد شد كه استفاده از فنآوري
اطالعات و سيستمهاي اطالعاتي در سازمانها به طور فزايندهاي افزايش پيدا كردند و مديران متوجه نقش
استراتژيك فنآوري اطالعات و سيستمهاي اطالعاتي شدند ،از اين رو مبحث برنامه ريزي استراتژيك سيستمهاي
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 قابلیتهای 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 سال2005 ،جامعه مديريت اطالعات طي يك تحقيق
رسمي در مورد نگرانيها و دغدغه هاي كليدي مديريت ارشد به اين نتيجه رسيدند كه همراستايي كسب وكار و
فنآوري اطالعات در ابتداي ليست نگراني ها قرار دارد و موضوع عدم توانايي در درك ارزش سرمايه گذاريهاي
فنآوري اطالعات را به نبود همراستايي بين استراتژيهاي كسب وكار و فنآوري 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 استانداردهای 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 تأمیناجتماعی می پردازد وجامعه آماری این پژوهش  30نفر 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 نرمافزار مطلب جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری
حاصل ازنتایج پرسشنامه استفاده گردید و نتایج حاصل از پژوهش وجود ارتباط مؤثر و مثبت بین همراستایی
استراتژیهای رقابتی ،فناوری اطالعات و کسب وکار را نشان میدهند 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 .
-2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 -1-2همراستايي استراتژيك کسب وکار وIT
مطالعات و بررسي ها نشان ميدهد كه همراستايي استراتژيك يك مفهوم مقطعي و ثابت نمي باشد ،بلكه
ماهيت دائمي و پويا دارد  .تحقيقات نشان داده اند كه همراستایی استراتژیک در باال بردن اثربخشي سازمان
حداکثر نمودن نرخ بازگشت سرمایه نقش بسزایی داشته و اجازه مي دهد كه سازمانها نيازهاي كلي كسب و كار
 ،فناوري و رقابت خـود را بهتر مديريت كرده و تعادل در سازمان را فراهم نمايند.
همراستايي استرتژيك ميتواند به عنوان هنر و دانش فرموله كردن ،يكپارچگي و پياده سازي تصميمات
ميان كـسب وكار و فناوري مطرح باشد كه سازمان را براي رسيدن بـه اهـدافش توانمنـد مـي سـازد بـه عنـوان
مالحظات اصلي مديريت فناوري اطالعات و كسب و كار باقي مانده و باقي ميماند بعالوه اتـصال و تعامـل ميان
كسب و كار و استراتزي هاي فناوري اطالعات به عنوان يك هدف بزرگ ميان مديران ارشد اجرايي مطـرح اسـت
نقش همراستایی استراتژیک به عنوان يك جنبه حياتي عملكرد سازمان و مزيت رقابتي در ادبيات موضـوع روشـن
بوده و نبايد ناديده انگاشته شود مقوله همسویی استراتژیک بسیار گسترده می باشد ،اما سوالی که مطرح می شود
این است که سازمانها چگونه می توانند به این همسویی دست یابند.
 -2-2مدلهای همراستایی استراتژیک کسب و کار و IT
مدلها و چارچوبهای زیادی برای تبیین ماهیت همراستایی استراتژیک ارائه شده است که هر یک عوامل و
ابعادی را برای همراستایی استراتژیک مطرح کردهاند.
هندرسون و ونکاترامان نخستین کسانی بودند که ارتباط متقابل بین استراتژی کسب و کار و  ITرا 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.
معرفی کوبیت:
این استاندارد نخستین بار در سال  1996منتشر شد .تعریفی که کوبیت از حاکمیت فناوری اطالعات ارائه
کرده عبارتند از ساختاری از ارتباطات و فرآیندهای مدیریتی و کنترلی برای هدایت و پایش سازمان در مسیر
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دستیابی به اهداف سازمانی از طریق ارزش افزوده ب ه وسیله ایجاد توازن بین ریسکهای موجود و فواید حاصل از
فناوری اطالعات و فرآیندهای مربوطه و موجود در این فناوری.
مطالعات هیس و وانگریم برگر در زمینه ارتباط بین «هماهنگی  ITو کسب و کار» و «عملیاتهای نظارتی)»
 ITمثل ساختارها ،فرایندها و مکانیزمهای ارتباطی نشان میدهد که فرایندها و ساختارهای نظارتی  ITبالغتر
منجر به هماهنگی بیشتر بین  ITو کسب و کار میشود .در این تحقیق فرایند نظارتی  ITعبارت است از
رسمیسازی و نهادینه کردن تصمیم گیری در مورد فناوری اطالعات استراتژیک ب ه وسیله فرایندهای نظارت.
آی .تی .آی .ال یک چارچوب راهنما برای مدیران فناوری اطالعات است تا بتوانند از فناوری اطالعات و
ارتباطات سازمان خود ،بهینه استفاده نمایند .در حقیقت این استاندارد فرآیندهای مدیریتی را به مجموعه
اضافه مینماید تا ب ه وسیله آن مدیران از سطح خدمات ارائه شده در سازمان اطمینان حاصل کرده و بتوانند
زیرساختهای 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  ITو کسب و کار» یک مفهوم
چند جنبهای است که شامل «فعالیتهای فنی و اجتماعی» است .به عبارتی این مطالعه مکانیزم هماهنگی IT
و کسب و کار را از نظر فعالیتهای اجتماعی و فنی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .این مطالعه چارچوبی
مفهومی برای هماهنگی بین این دو مقوله پیشنهاد میکند که نهتنها عملکرد فنی را برهماهنگی دو مقوله کسب
و کار و  ITمؤثر میداند بلکه عملکرد انسانی و اجتماعی را نیز مؤثر نشان میدهد.

مـدل ارزیابـی لوفتمـن کـه از مدلهـای جامـع وکاربـردی در میـان مدلهـای دیگـر اسـت از دسـته
رهیافتهـای ارتباطـی در خصوص همسـویی میباشـد .در این مدل از چندین پارامتر و شـاخص برای بررسـی
همسـویی اسـتفاده میگـردد و در نهایـت بـا توجه به امتیاز هر شـاخص سـطح مربوط به همسـویی مشـخص
میگـردد .بایـد توجـه داشـت در این مـدل روند دسـتیابی و حفظ نگهـداری و تطابق و هماهنگـی بین فناوری
اطالعـات و کسـب و کار اصلیتریـن موضـوع مـورد بحـث میباشـد .تجربـه این مدل ،نشـان میدهـد 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 سـازمانها دو دسـته عوامل توانمندسـاز
و بازدارنـده را معرفـی مینمایـد کـه در ذیل به آن اشـاره شـده اسـت:
مدل مطرح شده پنج سطح موجود را دربرمیگیرد که شامل سطوح ذیل است:
 )1فرایندهای ابتدایی و غیررسمی
 )2فرایندهای مصوب
 )3فرایند مستقر شده و تمرکز بروی آن
 )4فرایندها در وضعیت مدیریت و بهبود
 )5فرایندهای بهینهشده
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شکل  - 1سطح بلوغ همراستایی لوفتمن

سطح پنجم

سطح چهارم

سطح سوم

سطح دوم

سطح اول

ارتباطات :غیررسمی و فراگیر
 ارزش فناوری اطالعات :وجود معیارها و گسترش آنها به شرکت بیرونی
 حاکمیت فناوری اطالعات :مدیریت شده در کل سازمان و میان شرکا
 فاوا و کسب و کار پذیرای یکدیگر و سازنده همدیگر
محدوده و معماری :توسعهیافته با شرکا
 مهارتها :آموزشها /مشاغل :امتیازات در سراسر سازمان
ارتباطات :متصل و متحد
 ارزش فناوری اطالعات :معیارهای اثربخش هزینه و وجود داشبوردهای
مدیریتی و تعدادی معیار در سطح شرکا
 حاکمیت فناوری اطالعات :مدیریت شده در کل سازمان
 شراکت :حض ور قاوا به عنوان پیشران و توانمندساز فرایند
 محدوده و معماری :وجود یکپارچگی با شرکا
 مهارتها :تمامی مزایا و مشکالت مشترک بین فاوا و سایر واحدهای
سازمانی
 ارتباطات :درک خوب ،ارتباطات راح ت
 ارزش فناوری اطالعات :معیارهای اثربخش هزینه و وجود داشبوردهای
مدیریتی
 حاکمیت فناوری اطالعات :وجود فرایندهای مناس ب
 شرکت :حض ور فاوا به عنوان پیشران فرایند
 محدوده و معماری :یکپارچه در سراسر سازمان
 مهارتها :وجود تعادل در استخدام در فاوا و سایر واحدها

مرحله بهبود

مرحله بهبودیافته
مدیریت شده

مرحله تمرکز
کامل

 ارتباطات :درک متقابل محدود میان کسب و کار و فاوا
 ارزش فناوری ا طالعات :وجود معیارهای عملکردی و هزینه
 حاکمیت فناوری اطالعات :در سطح عملیاتی و تاکتیکی و تا حدی
پاسخگو
 شراکت :حض ور فاوا به عنوان یک دارایی و توانمندساز فرایندها
 مهارتها :متفاوت با سایر واحدهای سازمانی

مرحله تعهد

 ارتباطات :عدم درک متقابل کسب و کار و فاوا
 ارزش فناوری اطالعات :وجود تعداد کمی از معیارهای فقط فنی
 حاکمیت فناوری اطالعات :عدم وجود فرایند رسمی ،تعبیر مرکز هزینه
 شراکت :ناسازگاری ،پرهزینه بودن بخش فاوا
 محدوده و معماری :سنتی (وجود تعدادی برنامه های ساده تطیر
حسابداری ،سرویس پس ت الکترونیک )
 مهارتها :آموزشهای صرفاً فنی

مرحله ابتد ا
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جدول  - 1جدول معرفی مدلها واستانداردهای همراستایی استراتژیک و ابعاد آنها

جدول  -2ارزیابی مدلها و چارچوبهای همراستایی استراتژیک
نام مدل

جامعیت عوامل

قلمروکاربرد

میزان کاربرد

سادگی

انعطافپذیری

راهبرد اجرایی

قابلیت
سنجش
همسویی

مدل هندرسون
ونکاترامن

متوسط

سازمانهای مختلف

باال

متوسط

باال

دارد

ندارد

مدل کازمن و میچن

کم

سازمانهای مختلف

متوسط

باال

باال

دارد

دارد

مدل لوفتمن

باال

سازمانهای مختلف

باال

متوسط

باال

دارد

دارد

ITIL

کم

بیشتر سازمانهای
خدمات محور در زمینه
فناوری اطالعات

متوسط

کم

کم

دارد

ندارد

کوبیت

باال

سازمانهای مختلف

متوسط

کم

کم

دارد

ندارد

ایزو 27001

کم

سازمانهای مختلف

باال

متوسط

کم

دارد

ندارد

در ایــن پژوهــش براســاس ارزیابیهــای بــه عمــل آمــده بیــن چارچــوبهــا ومدلهــای 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 مدلهــا بــه نوعــی در ایــن مــدل هــم مطــرح شــده بودنــد و مقبولیــت آن بــه صــورت واضــح
و دقیــق بیــان شــدن شــاخصهای آن بــه عنــوان مــدل مبنــا بــرای پژوهــش انتخــاب شــد کــه باتوجــه بــه
نتایــج بــه دســت آمــده از ســایر پژوهشــگران کــه برخــی پارامترهــای مدلهــای دیگــر بــه جهــت کارایــی
بیشــتر از جملــه کوبیــت و هندرســون ونکاترامــن و اســتاندارد  ITILجهــت یافتــن نتایــج بهتــر و ارتقــاء مــدل

مبنــا اســتفاده شــد کــه منجــر بــه اصــاح مــدل لوفتمــن و ایجــاد مــدل تلفیقــی ایــن پژوهــش شــد.

 -3-2عوامل حوزه شایستگیهای متمایزکننده
هرسـازمانی دارای اسـتراتژی رقابتی میباشـد ،ممکن اسـت که این اسـتراتژی بطورآشـکارا از طریق فرایند
برنامهریـزی شـکل بگیـرد و یـا طـی فعالیتهـای بخشهـای متعـدد اجرایـی یـک شـرکت بطـور تدریجـی و
ضمنـی ایجـاد شـود .امـروزه سـازمانها بـرای موفقیت درحـوزه کسـب و کارشـان نیازمند کسـب قابلیتهای
متمایزکننـده و ایجـاد مزیـت رقابتـی متناسـب با زمـان و تغییرات پرتالطم محیطی هسـتند که برخـی از این
عوامـل متمایزکننـده بـرای شایسـتگی و موفقیت در کسـب و کار سـازمانی عبارتند از:
• معیارهای فناوری اطالعات
• معیارهای کسب و کار
• ارتباط بین معیارهای فناوری اطالعات و معیارهای کسب و کار
• توافقهای روی سطح خدمات
• الگوبرداری
• ارزیابی رسمی سرمایهگذاریها درحوزه فناوری اطالعات
• بهبود مستمر
• مشتری محوری
• فرایند همراستایی به عنوان جزیی از فرهنگ سازمان
• پیشینه طرحهای فناوری اطالعات
• انتخاب استراتژیهای همراستایی با توجه به منابع سازمان
• اولویتبندی طرحهای فناوری اطالعات
• منطق سرمایهگذاری درحوزه فناوری اطالعات
• بودجهبندی حوزه فناوری اطالعات
• سیستم گزارشدهی
• ساختار سازمانی
• برنامهریزی استراتژیک فناوری اطالعات به صورت یکپارچه
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-3توسعه مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق
-1-3چارچوب نظری پژوهش
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 میرود .روش تحقیق مجموعهای از قواعد ،ابزار و راههای معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها،
کشف مجهوالت و دستیابی به راهحل مشکالت است .تحقیق حاضر از نظر هدف ،تحقیقی کاربردی 1است .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 مؤلفههای کاربردیتر وجامع تر در مدلها و استانداردهای نوظهور و جدیدتر نظیر استاندارد
کوبیت و مدل هندرسون ونکاترامن و مدل حاکمیت فناوری معیارها و مؤلفههای بهکار رفته در مدل بهبود یافته و اصالح
شده لوفتمن را برای سنجش و ارزیابی میزان این همراستایی جهت ایجاد مزیت رقابتی در سازمان مربوطه بهکار گرفته
و معیارهای 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 حملو نقل سازمان تأمیناجتماعی
اندازهگیری شد .مدیران فناوری اطالعات با بهرهگیرى از استراتژیهای فناورى اطالعات به منظور پشتیبانى از اهداف
ت و رهبرىمىکنند و با دانش و آگاهى و تسلط بر هر د و مقولهى فناورى و فرآیندهاى کسب و کار و
ن مدیری 
سازما 
ن راهبردهاى
ن جنبههاى عملیاتى دیگر به طور معمول ،شایستهترین و توانمندترین مدیران براى هماهنگ کرد 
همچنی 
ن هستند و بر تهیه ،و تأمین و اجرای فناورى مورد نیاز سازمان ،و فرآوری
فناورى با راهبردهاى کسب و کار سازما 
ت ک ه در سازمانهاى پیشرو و بسیار
ت مىکنند .اگرچه ،گفتنى اس 
ط سیستمهاى اطالعاتى ،نظار 
ت ارائ ه شد ه توس 
خدما 
بزرگ ،مدیران سازمانها ب ه منظور تمرکز هر چ ه بیشتر بر روى مقولههاىراهبردى و استراتژیک ،بسیارى از جنبهها و
ض مىکنند و بر اساس مدل مبنای لوفتمن
ل اعتماد خود تفوی 
ن اجرایى قاب 
مقولههاى تاکتیکى و عملیاتى را بهنمایندگا 
و استاندارد کوبیت مدیران فناوری اطالعات سازمان هلدینگ به منظور ایجاد مزیت رقابتی و قابلیتهای استراتژیکی را
که در راستای استراتژیهای های کسب و کار وتعامالت سازمانی باشد میبایست در استراتژیهای خود موارد ضروری
و حیاتی برای تسهیل روندهای سازمانی را دنبال کنند که در ذیل به آنها اشاره میشود:
 مدیریت خدمات و ابزارهای دپارتمان IT
 ایجاد یکپارچگی در تعامالت سازمانی
 مدیریت ارتباطات
 فراهم ساختن امنیت اطالعات و ارتباطات
 مدیریت دانش و خلق و آموزش
 مدیریت محتوا و مهارتها
 بودجهبندی و سرمایهگذاری
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
-2-3مدل مفهومی پژوهش
در ایــن پژوهــش ،از مــدل همراســتایی کســب و کار و  ITلوفتمــن بــه علــت جامعیــت عوامــل ،قلمــرو
کاربــرد ،وقابلیــت ســنجش همراســتایی آن بــه عنــوان مــدل مبنــای پژوهــش و از مدلهــای هندرســون
ونکاترامــن و اســتانداردهای کوبیــت و  ITILبــه عنــوان مدلهــای تلفیقــی بــا مــدل مبنــا جهــت بهبــود و
اصــاح مــدل لوفتمــن اســتفاده شــده اســت:
- 4روش شناسی پژوهش
 -1-4جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل  33نفــر از خبــرگان و مدیــران فنــاوری اطالعــات در هلدینــگ
حمـلو نقــل تأمیناجتماعــی و شــرکتهای تابعــه آن اســت کــه بــا ارســال پرسشــنامه بیــن ایــن  33نفــراز
مدیــران تعــداد  30پرسشــنامه تکمیــل شــده حاصــل شــد.
 -2-4ابزار و روش جمعآوری اطالعات
در ایــن تحقیــق بــرای جمــع اطالعــات و دادههــا مــورد نیــاز عــاوه بــر مطالعــات کتابخانـهای و اســتفاده
از مقــاالت و مدلهــا 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 پرسشــنامهای بــه صــورت فــازی
کــه توســط محقــق براســاس معیارهــای ارتقــا یافتــه لوفتمــن طراحــی شــده اســت اســتفاده شــد و
بــا توزیــع آن بیــن خبــرگان وجمــعآوری نظــرات آنهــا بــرای تعییــن میــزان همراســتایی بــا اســتفاده از
سیســتم خبــره فــازی و اســتنتاجات فــازی اســتفاده شــد.
 -3-4تعییــن معیارهــای همراســتایی اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات و اســتراتژیهای
تعامالت کســب و کار ســازمان
معیارهــای مؤلفههــای مؤثــر بــر همراســتایی اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات و اســتراتژیهای کســب
و کار بــرای تولیــد مزیــت رقابتــی در ســازمان بــا اســتفاده از مــدل ارتقــا یافتــه لوفتمــن و ســایر مدلهــای
کاربــردی ازجملــه هندرســون ونکاترامــن انتخــاب شــده و بــرای پژوهــش همــراه بــا اختصــار آنهــا در جــدول
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یــک ذکــر شــدهاند ،بــا اســتفاده از ایــن معیارهــا پرسشــنامه فــازی بــرای جمــعآوری نظــرات خبــرگان
مجموعــه هلدینــگ حم ـلو نقــل تأمیناجتماعــی جم ـعآوری شــده اســت.

ﺷﺶ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻠﻮغ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻟﻮﻓﺘﻤﻦ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ

ارزش

ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ

ﻣﻌﻤﺎري و ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻞ

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﺒﻨﺎي ﻟﻮﻓﺘﻤﻦ
ﻣﺪل ﻫﻨﺪرﺳﻮن و ﺗﻜﺎﺗﺮاﻣﻦ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪه
ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺗﺨﺼﺺ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻮﻳﻴﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻓﺎوا

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ITIL
اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه ﻓﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و  ITدر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ

ﺷﻜﻞ  -2ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭘﮋوﻫﺶ

ﺷﺮاﻛﺖ

ﻧﻮآوري و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ

 ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻧﻮع ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨـﺪهﻣﺤﺮك
 وﺿﻮح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ IT

 درك ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر از ارزش IT ﻧﻘﺶ  ITدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
 -ﺳﺒﻚ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺎزﻣﺎن

ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ IT ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺰارشدﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﺎي -ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري IT

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻮازن ،ITﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
 -ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ

آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در IT آﮔﺎﻫﻲ  ITﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي -ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻧﻬﺎدن داﻧﺶ
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جدول  -3جمع نظرات خبرگان با استفاده از پرسشنامه و دیفازی شده
پرسشنامه بر اساس معیارهای بهبودیافته مدل لوفتمن
شماره

معیارهای همسویی استراتژی فناوری اطالعات و استراتژی تعاملی کسب و کار

اختصار

1

میــزان درک و آگاهــی فنــاوری اطالعــات ازتعامــات کســب و کار ســازمانی و بالعکــس در مجموعــه
شــما چگونــه اســت؟

UAI

0/613

2

میــزان یکپارچگــی نقــش فنــاوری اطالعــات درتوســعه اســتراتژیهای کســب و کار و بازمهندســی
فرایندهــای کســب و کار درسراســر ســازمان چگونــه اســت؟

IBP

0/502

3

میــزان الویــت اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات و مدیریــت دانــش در تصمیمگیریهــای
مدیــران ارشــد چگونــه اســت؟

PSD

0/721

4

میــزان روابــط اثربخــش و کارا و مشــارکتها میــان فنــاوری اطالعــات و دانــش بــا مدیــران ســایر
واحدهــای ســازمانی درچــه حــد اســت؟

ERK

0/512

5

میــزان پشــتیبانی مدیــران ارشــد ســازمانی از اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات در ســازمان و
حاکمیــت و ســطح اعمــال اختیــار چگونــه اســت؟

MSO

0/711

6

میــزان رابطــه و شــراکت موجــود بیــن کســب و کار وتعامــات ســازمانی و مدیریــت فرایندهایــی از
قبیــل آمــوزش ،تبلیغــات و ..بواســطه فنــاوری اطالعــات چگونــه اســت؟

VRP

0/651

7

میــزان پذیــرش تغییــر ،تبــادل ایدههــا ،یادگیــری میــان و بیــن ســازمانی در ارتباطــات میــان
واحدهــای ســازمانی وفنــاوری اطالعــات چگونــه اســت؟

AEI

0/593

8

میــزان حاکمیــت و ارزش و شایســتگی فنــاوری اطالعــات در ســطح اســتراتژیک تاکتیکــی و
عملیاتــی و ایجــاد مزیــت رقابتــی در کســب و کارســازمانی چقــدر اســت؟

VRV

0/616

9

میــزان نقــش فنــاوری اطالعــات درفراهــم کــردن معمــاری انعطــاف پذیــر ،و بکارگیــری فناوریهای
جدیــد بواســطه ایجــاد تغییــرات ونــوآوری در کســب و کارچگونه اســت؟

FIE

0/601

10

میــزان آمادگــی ســازمان بــرای تغییــر و یادگیــری و دســتیابی بــه ایدههــای جدیــد و اســتفاده از
تکنولوژیهــای روز بــا اســتفاده از اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات چگونــه اســت؟

TIE

0/729

11

میــزان شــراکت و حضــور فنــاوری اطالعــات بــه عنــوان یــک دارایــی و توانمندســاز فرایندهــا و
ایجــاد نــوآوری در تســهیل ارتباطــات میــان ســازمانی چگونــه اســت؟

EPI

0/711

12

میــزان بــه تأخیــر افتــادن یــک فراینــد ،در اثــر بررسـیهای بیــش ازحــد از مراحــل شــروع تــا اخــذ
تأییدیــه نهایــی بــرای اجــرا در چــه حــد اســت؟

IFA

0/552

13

میــزان اثــر بخشــی فنــاوری اطالعــات درکاهــش هزینههــا و پیشــران بــودن عملکردهــای
عملیاتــی و بودجهگــذاری و ســرمایهگذاری در کســب و کار در ســازمان چگونــه اســت؟

ICB

0/523

14

میــزان ســرویسدهی و حــل مشــکالت مشــاغل وتســهیل فرایندهــای کســب و کار از طریــق
راهکارهــای فنــاوری اطالعــات و مدیریــت دانــش در ســازمان چگونــه اســت؟

SPB

0/423

15

میــزان نقــش فنــاوری اطالعــات و شایســتگی بــرای تحلیــل محیطــی بــا اســتفاده از مدلهــای روز
اســتراتژیک در برنامهریــزی راهبــردی کســب و کار ســازمان چگونــه اســت؟

CEP

0/700

16

میــزان اثربخشــی فنــاوری اطالعــات در بازمهندســی مجــدد فرایندهــای مشــکل دار کســب و کار
بــا اســتفاده از بهروشهــا و مدیریــت دانــش و افزایــش کیفیــت چگونــه اســت؟

KBM

0/99
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17

میــزان قلمــرو و حیطــه عمــل اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات در نقــش تقویتکننــده و محــرک
کســب و کار و میانجیگــری بیــن و میــان ســازمانی چگونــه اســت

BHA

0/512

18

میــزان عــدم درک متقابــل و عــدم اعتمــاد میــان تعامــات در ســایر واحدهــای کســب و کار و
واحــد فنــاوری اطالعــات در ســازمان چگونــه اســت؟

BOA

0/494

19

میــزان توانمندیهــای فنــاوری اطالعــات در بکارگیــری جدیدتریــن و آخریــن فناوریهــا روز و
مهارتهــا الزم در کســب و کار ســازمان و آمــوزش پرســنل ســازمان چگونــه اســت؟

EIE

0/299

20

میــزان تعــادل در تأمیــن منابــع الزم جهــت ارتقــاء آمــوزش ،تضمیــن امنیــت ،مدیریــت کیفیــت
و ایجــاد داشــبوردهای گزارشــی در فنــاوری اطالعــات نســبت بــه ســایر واحدهــا چگونــه اســت؟

EOD

0/711

-4-4سیستم استنتاج فازی
فــازی بــودن بــه معنــای چنــد ارزشــی بــودن اســت .معنــای آن ایــن اســت کــه در پاســخ بــه هــر ســؤال
انتخابهــای بیشــتری وجــود دارد و شــاید طیــف نامحــدودی از انتخابهــا بــه جــای فقــط دو انتخــاب نهایــی
وجــود داشــته باشــد؛ یعنــی ایــن کــه بــه جــای حالــت دو دویــی از حالــت آنالــوگ اســتفاده شــده و ســایههای
نامحــدودی (از خاکســتری بیــن ســیاه و ســفید فــرض میشــود) (عــادل آذر ،حجــت فرهــی؛ .)1389
یــک سیســتم اســتنتاج فــازی از قوانیــن اگــر -آنــگاه فــازی اســتفاده میکنــد تــا جنبههــای کیفــی
دانــش انســانی و فراینــد اســتنتاج را بــدون اســتفاده از تحلیلهــای کمــی دقیــق ،مدلســازی نمایــد .ایــن
موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه مســئلهای کــه بــه دنبــال یافتــن پاســخ آن از طریــق دانــش انســانی
هســتیم ،قطعــی و پایــدار نیســت و دارای ابهــام میباشــد( .یانــگ هینــد ،گیلینــگ واتــر .)2005 ،سیســتم
اســتنتاج فــازی ،فراینــدی ســیتماتیک بــرای تبدیــل یــک پایــگاه دانــش بــه یــک نگاشــت غیرخطــی را فراهم
میآورنــد .بــه همیــن علــت از سیســتمهای مبتنــی بردانــش سیســتمهای فــازی درکاربردهــای مهندســی
و تصمیمگیــری اســتفاده میشــود (غفــار زاده دیزجــی .)1388 ،از سیســتم اســتنتاج فــازی میتــوان بــه
عنــوان یــک مــدل پیشبینــی بــرای زمانــی کــه دادههــای ورودی یــا خروجــی دارای عــدم قطعیــت باالیــی
باشــند اســتفاده نمــود ،چــرا کــه در چنیــن شــرایطی روشهــای کالســیک پیشبینــی ماننــد رگرســیون
نمیتواننــد بــه خوبــی عــدم قطعیــت هــای موجــود در دادههــا را در نظــر بگیرنــد (کــوره پــزان دزفولــی،
امیــن .)1387 ،ممدانــی و اصیلیــان در ســال  1975بــرای کنتــرل ترکیــب یــک موتــور بخــار و بویلــر با اســتفاده
از ترکیــب قواعــد کنتــرل زبانــی در تجربیــات عملگرهــای انســانی ،از وجــود سیســتم اســتنتاج فــازی
اســتفاده کردنــد (ممدانــی و اصیلیــان .)1975 ،در ســال  1978هولمبــاد و اوســترگارد نخســتین کنترلکننــده
فــازی را بــرای کنتــرل یــک فراینــد صنعتــی کامــل یعنــی کــوره ســیمان بــه کار بردنــد از آن پــس بــود
کــه کنترلکنندههــای فــازی در بســیاری از دســتگاهها و فرایندهــای صنعتــی ماننــد متــرو و روباتیــک و
بســیاری از مســائلی کــه بــه تصمیمگیــری نیــاز داشــت ،بــه کار بــرده شــد.
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یک سیستم فازی دارای اجزای زیر است:
 )1یک فازیساز در ورودی که مقدارعددی متغیرها را به یک مجموعه فازی عددی میکند.
 )2پایگاه قواعد فازی که مجموعهای از قواعد اگر-آنگاه است.
 )3موتور استنتاج فازی که ورودیها را با یک سری اعمال به خروجی تبدیل میکند.
 )4دیفازیساز
مدل سیستم خبره فازی مورد استفاده در پژوهش:

شکل -3مدل سیستم خبره فازی در تعیین میزان همراستایی و مؤلفههای مؤثر بر آن
نظــرات خبــرگان را بــا اســتفاده از روابــط فــازی زیــر میانگیــن و جمــع کــرده و در نهایــت بــا فازیزدایــی
میانگیــن فــازی را محاســبه کردهایــم و در جــدول یــک اســتقرار دادهایــم.
-5تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
-1-5پیادهسازی سیستم خبره فازی
سیســتم اســتنتاج مــورد نظــر در پژوهــش را بــا اســتفاده از برنامــه(GUI Matlab 7. 12. 0(R2011a
پیادهســازی کــرده ایــم ،بــه ایــن منظــور ورودیهــای موردنظــر کــه معیارهــای مؤثــر بــر همراســتایی دو
اســتراتژی مذکــور در پژوهــش هســتند را فازیســازی کردهایــم .بــا توجــه بــه معیارهــای بحــث شــده در
حــوزه فنــاوری اطالعــات نــاب  20معیــار را بــه عنــوان ورودیهــای سیســتم خبــره فــازی در نظــر گرفته شــده
اســت .طیفبنــدی متغیرهــای زبانــی بــا اســتفاده از نرمافــزار مطلــب بــه شــکل زیــر اســت:
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شکل -4طیف زبانی فازی سازی

 -2-5پایگاه قواعد
بــا ترکیــب ورودیهــا بــا اســتفاده از پایــگاه قواعــد در نرمافــزار مطلــب میتوانیــم قوانیــن ب ـهکار رفتــه
در سیســتم اســتنتاج را بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
قاعده اول:
بــا ترکیــب ایــن ورودیهــای :میــزان درک وآگاهــی فنــاوری اطالعــات از اســتراتژیهای ســازمان (،)UAI
میــزان اولویــت اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات در تصمیمگیریهــای مدیــران ارشــد ( )PSDبــه صــورت
زیــر در پایــگاه قواعــد وارد میکنیــم:

قاعده دوم:
بــا ترکیــب ایــن ورودیهــا :میــزان یکپارچگــی نقــش فنــاوری اطالعــات در توســعه اســتراتژیهای
کســب و کار درسراســر ســازمان بــاال باشــد( )IBPو میــزان روابــط اثربخــش و کارا میــان فنــاوری اطالعــات و
دانــش بــا مدیــران ســایر واحدهــای ســازمانی ( )ERKو میــزان الویــت اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات در
تصمیمگیریهــای مدیــران ارشــد ( )PSDبــه صــورت زیــر در پایــگاه قواعــد وارد میکنیــم:
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قاعده سوم:
بــا ترکیــب ایــن ورودیهــا :میــزان اعتمــاد در پذیــرش تغییــر ،تبــادل ایدههــا ،یادگیــری میــان و بیــن
ســازمانی میــان واحدهــای ســازمانی و فنــاوری اطالعــات ( )AEIو میــزان رابطــه و شــراکت موجــود بیــن

کســب و کار و تعامــات ســازمانی بــا فنــاوری اطالعــات و مدیریــت فرایندهــا بواســطه فنــاوری اطالعــات
( )VRPبــه صــورت زیــر در پایــگاه قواعــد وارد میکنیــم:

قاعده چهارم:
بــا ترکیــب ایــن ورودیهــا :میــزان پشــتیبانی مدیــران ارشــد ســازمانی از اســتراتژیهای فنــاوری
اطالعــات در ســازمان وحاکمیــت و ســطح اعمــال اختیــار( )MSOو میــزان حاکمیــت و ارزش و شایســتگی
فنــاوری اطالعــات در ســطح اســتراتژیک تاکتیکــی و عملیاتــی و ایجــاد مزیــت رقابتــی در کســب و کار
ســازمانی ( )VRVبــه صــورت زیــر در پایــگاه قواعــد وارد میکنیــم:

قاعده پنجم:
بــا ترکیــب ایــن ورودیهــا :میــزان بــه تاخیراًفتــادن یــک فراینــد ،در اثــر بررس ـیهای بیــش ازحــد از
مراحــل شــروع تــا اخــذ تأییدیــه نهایــی بــرای اجــرا( )IFAو میــزان رابطــه و شــراکت موجــود بیــن فرایندهای
کســب و کار و تعامــات ســازمانی بــا فنــاوری اطالعــات و مدیریــت فرایندهــا بواســطه فنــاوری اطالعــات
( )VRPبــه صــورت زیــر در پایــگاه قواعــد وارد میکنیــم:
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قاعده ششم:
بــا ترکیــب ایــن ورودیهــا :میــزان شــراکت و حضــور فنــاوری اطالعــات بــه عنــوان یــک دارایــی و
توانمندســاز فرایندهــا و ایجــاد مزیــت رقابتــی در کســب و کار ســازمانی ( )EPIو میــزان نقــش فنــاوری

اطالعــات و شایســتگی آن دربرخــورداری از دانــش روز در برنامهریــزی اســتراتژیک کســب و کار ســازمان
( )CEPبــه صــورت زیــر در پایــگاه قواعــد وارد میکنیــم:

قاعده هفتم:
بــا ترکیــب ایــن ورودیهــا :میــزان اثــر بخشــی فنــاوری اطالعــات درکنتــرل بودجــه و کاهــش هزینههــا و
پیشــران بــودن عملکردهــای عملیاتــی ســازمان ( )ICBو میــزان تعــادل در بهبــود مســتمر فرایندهــا برطــرف
کــردن مزایــا و معایــب مدیریتــی در واحــد فنــاوری اطالعــات و ســایر واحدهــای ســازمانی ( )SPBبــه صــورت
زیــر در پایــگاه قواعــد وارد میکنیــم:

قاعده هشتم:
بـا ترکیـب ایـن ورودیهـا :میـزان مهارتهـا و توانمندیهـای فنـاوری اطالعـات در جـذب بـه کارگیـری
جدیدتریـن و آخریـن فناوریهـا و مهارتهـا و یادگیـری داخل و بین سـازمانی در کسـب و کار سـازمان()EIE
و میـزان نقـش فنـاوری اطالعـات در ارتقـا آمـوزش ،تضمیـن امنیـت ،ارائـه گزارشهـای مدیریتـی از طریـق
داشـبوردهای الزم و به اشـتراک گذاشـتن دانش روز و تسـریع روند فرایندها در تعامالت کسـب و کار سـازمان
( )EODبـه صـورت زیـر در پایـگاه قواعـد وارد میکنیم:
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قاعده نهم:
بــا ترکیــب ایــن ورودیهــا :میــزان اعتمــاد در پذیــرش تغییــر ،تبــادل ایدههــا ،یادگیــری میــان و
بینســازمانی میــان واحدهــای ســازمانی وفنــاوری اطالعــات ( )TIEو میــزان عــدم درک متقابــل عــدم
اعتمــاد میــان تعامــات در کســب و کار و تعامــات در فنــاوری اطالعــات ســازمان ( )BOAبــه صــورت زیــر
در پایــگاه قواعــد وارد میکنیــم:

قاعده دهم:
بــا ترکیــب ایــن ورودیهــا :میــزان نقــش فنــاوری اطالعــات در ارتقــاء آمــوزش ،تضمیــن امنیــت ،ارائــه
گزارشهــای مدیریتــی از طریــق داشــبوردهای الزم و بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش روزو تســریع رونــد
فرایندهــا در تعامــات کســب و کار ســازمان ( )EODو میــزان اثربخشــی نقــش واحــد فنــاوری اطالعــات در
شناســایی و بازمهندســی مجــدد فرایندهــای مشــکل دار کســب و کار بــا اســتفاده از بهروشهــا و مدیریــت
دانــش ( )KBMبــه صــورت زیــر در پایــگاه قواعــد وارد میکنیــم:
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 -3-5خروجی نهایی پژوهش در سیتم خبره فازی:
بــا توجــه بــه ورودیهــا و ترکیــب قواعدهــا  RULESدر سیســتم و اعمــال دادههــای ورودی بــه دســت

آمــده از نظــرات خبــرگان ســازمان ،میــزان همســویی اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات و تعاملــی کســب و
کار بــه نمــودار زیــر محاســبه شــده اســت:
Strategy Aligment =0. 529

شکل  -5سطح همراستایی استراتژیهای فناوری اطالعات وکسب و کار سازمان مورد مطالعه
 -6بحث و نتیجه گیری
نتایــج نشــان میدهــد کــه ســطح میــزان همراســتایی در ســازمان هلدینــگ حمـلو نقــل تأمیناجتماعی
و شــرکتهای زیــر مجموعــه آن بــرای بــه دســت آوردن مزیــت رقابتــی و قابلیتهــای متمایزکننــده نیــاز
دارنــد اســتراتژیهای کســب و کار و تعامــات ســازمانی خــود را بــا اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات تــا
ســطح زیــادی همراســتا ســازند و بــرای ایــن کار نیــاز بــه ســرمایهگذاری در طــرح فنــاوری اطالعــات و
سیســتمهای اطالعاتــی نظیــر سیســتمهای مدیریــت دانــش و بــه اشــتراک نهــادن دانــش در ســطح کل
ســازمان سیســتمهای تحلیــل رقبــا  CIو سیســتمهای مدیریتــی از قبیــل:
سیستم اطالعات مدیریت )- MIS (Management Information System
سیستم پشتیبانی تصمیمگیری )- DDS (Decision Support System
سیستم اطالعات اجرایی )- EIS (Executive Information System
سیستم پشتیبانی مدیریت )- MSS (Management Support System
سیستم اطالعات استراتژیک )- SIS (Startegic Information System
سیستم مدیریت دانش )- KMS (knowledge Management System
و نیــز اســتفاده از طرحهــای فنــاوری اطالعــات نظیــر بازمهندســی مجــدد فرایندهــای مشــکلدار
ســازمانی ب ـ ه وســیله بهروشهــا اســت جهــت بهبــود در تصمیمگیریهــای مدیــران ارشــد و الگوبــرداری
از طرحهــای موفــق فنــاوری اطالعــات بــه قابلیتهــای متمایزکننــده در شــرکت مــادر و همینطــور
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شــرکتهای تابعــه بســته بــه زمینــه کاری آنهــا دســت یابــد.
براســاس نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش میتــوان بــه ســازمان هلدینــگ حمــلو نقــل
تأمیناجتماعــی بــه عنــوان شــرکت مــادر پیشــنهاد کــرد ،در صــورت بــه کارگیــری فنــاوری اطالعــات در
کســب و کارشــان ،همراســتایی را بــا توجــه بــه مــدل بــه صــورت مســتمر اندازهگیــری کــرده ،در جهــت

افزایــش و بهبــود میــزان همراســتایی در ســازمان تــاش کننــد .بــرای افزایــش میــزان همراســتایی در
شــرکتهای زیرمجموعــه ســازمان هلدینــگ مــوارد زیــر پیشــنهاد میشــود:
 بــا توجــه بــه آ نکــه بیشــترین شــاخصها در بعــد مشــارکت و همــکاری کســب و کار دیــده میشــوندبــه شــرکتها توصیــه میشــود بــرای افزایــش میــزان همراســتایی ،هــر یــک از بخشهــای کســب و کار
و بخشهــای فنــاوری اطالعــات از برنامههــا ،حاکمیــت ،قلمــرو ،ســاختار ،فرایندهــا و ســرمایهگذاری
یکدیگــر اطــاع داشــته ،مدیــران ارشــد کســب و کار و مدیــران ارشــد فنــاوری اطالعــات بــا یکدیگــر در
تدویــن آنهــا مشــارکت داشــته باشــند.
 توجــه بــه کاربــران ،مشــتریان و مدیریــت نحــوه ارتبــاط آنهــا و همچنیــن مدیریــت تقاضایشــانمیتوانــد همراســتایی را بــه ســهم خــود در ســازمان افزایــش دهــد واســتفاده ازطرحهــای هوشــمند کســب
و کار و سیســتم تحلیــل رقبــا ( )BI, CIجهــت اصــاح اســتراتژیهای کســب و کارو ایجــاد مزیــت رقابتــی
در صنعــت خــود نســبت بــه رقبــای خــود و بــرای دســتیابی بــه ســطوح باالتــر و مطلوبتــر در ایــن حــوزه
تــاش بــرای تغییــر نگــرش مدیــران بــه سیســتمهای اطالعاتــی و اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات
بیشــتر بــه عنــوان یــک دارایــی کــه میتوانــد مزیــت رقابتــی پایــدار بــرای ســازمان و شــرکتهای تابعــه
ایجــاد کنــد و ایجــاد ایــن تفکــر کــه پیامدهــای مثبــت و منفــی بکارگیــری فنــاوری اطالعــات توســط هــم
مدیــران کســب و کار و هــم مدیــران فنــاوری اطالعــات بایــد پذیــرش شــود کــه موجــب جایگزینــی تفکــر
ریســکپذیری بــه جــای تفکــر ریســکگریزی در بیــن مدیــران خواهــد شــد ،کــه میتوانــد بــه بهبــود
وضعیــت موجــود و ارتقــاء ســطح همراســتایی اســتراتژیک کمــک کنــد.
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پیشنهادها برای محققان آتی
 	.1در ایــن پژوهــش فرایندهایــی کــه بــرای همراســتایی در ســازمانها اجــرا میشــوند ،در مطالعــات
مــوردی بلندمــدت و نظرســنجیها در زمانهــای متعــدد ،صــورت نگرفتــه اســت کــه بــه محققــان آتــی
پیشــنهاد میشــود.
 	.2تحقیــق و بررســی عوامــل موفقیــت ســازمانهایی کــه در دســتیابی بــه همراســتایی اســتراتژیک موفــق
عمــل کردهانــد و الگوبــرداری از ســازمانهای موفــق در زمینــه همراســتایی اســتراتژیک و تولیــد مزیــت
رقابتــی پایــدار آنهــا
 	.3تحقیــق همراســتایی اســتراتژیک در فنــاوری اطالعــات وکســب و کار انــواع ســازمانها از جملــه در
ســازمانهای کوچــک و متوســط و چگونگــی ایجــاد مزیــت رقابتــی آنهــا بواســطه فنــاوری اطالعــات و
اســتراتژیهای آنهــا
 	.4تحقیــق در مؤلفههــای مؤثــر بــرای همراســتایی استـــراتژیهای فنــاوری اطالعــات و تعامــات کســب و
کار در ســازمانهای بــا منابــع محــدود کمــی و کیفــی و ایجــاد مزیــت رقابتــی در آنهــا
 	.5تحقیــق در میــزان تأثیــر برونســپاری عملیــات فنــاوری اطالعــات بواســطه اســتراتژیهای مدیــران فناوری
اطالعــات در کاهــش هزینههــا و افزایــش یــا کاهــش کیفیــت در عملکــرد کســب و کار و میــزان ســطح
همراستایی اســتراتژیک.
 	.6تحقیــق در زمینــه میــزان همراســتایی و مؤلفههــای مؤثــر بــر همراســتایی اســتراتژیهای کســب و کار
ســازمانی بــا اســتراتژیهای فنــاوری اطالعــات و کاربــرد مدیریــت دانــش در ایجــاد مزیــت رقابتــی در کل
هلدینگهــای ســازمان تأمیناجتماعــی و شســتا
منابع
 «تعامــل انســان و سیســتم اطالعاتــی (سیســتم اطالعــات مدیریــت)» ،رضاییــان ،علــی ،انتشــارتســمت ،تهــران.
 «اصــول مدیریــت ،نظریههــای ســازمان» ،رضاییــان ،علــی ،ویرایــش چهاردهــم ،انتشــارات ســمتتهــران.
 «برنامهریــزی اســتراتژیک و بلندمــدت» ،حمیــدی زاده ،محمدرضــا ،ویرایــش چهــارم ،انتشــاراتســمت .تهــران.
 «همســویی اســتراتژیک (ایجــاد همافزایــی بــا کارت امتیــازی متــوازن)» ،زنــدهدل ،بابــک ،انتشــاراتمرکــز صنعتــی آریانــا ،مؤسســه پژوهــش تأمیناجتماعــی ،تهــران.
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