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چکیده
در دنیای امروز کسب وکار  ،باتوجه به تغییرات بوجود آمده در بازارهای جهانی و در عصری که تأمین کردن
خواست و نظر 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  .با توجه به اهمیت باالی حضور فناوری اطالعات در سازمان ها
وگستردگی استفاده از فناوری اطالعات راکه 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 ازطرفی در محیط
پرتالطم و متغیر امروزی ،جهت موفقیت و پیشرفت سازمانها باید تمامی بخشهای سازمان (هلدینگ حمل
ونقل تامین اجتماعی ) با مسیر استراتژیک آن سازمان همسو گردند .از اینرو همراستایی و تطابق راهبردی در
کسب وکار از الزامات سازمانی میباشد و تغییرات شدید محیطی فناوری اطالعات جز الینفک دنیای کسب وکار
امروز نموده 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 وکار از اهمیت
ویژهای برخوردار میباشد میباشدو انتظار میرود در تسهیل روندهای سازمانی وایجاد نوآوری و مزیت رقابتی
سازمان نقش بسزایی ایفا کند  .. .لذا ما در این پژوهش باتوجه به اینکه برای شناخت چالشها و مشکالت
موجود همراستایی در ابتدا مرور نسبتا کاملی بروی روشهای همراستایی صورت پذیرفته است .با استفاده از
مدل مرجع هندرسون -ونکاترامن واستاندارد کوبیت و  ITILو نیز بواسطه مدل جامع و مرجع لوفتمن
همراستایی وعطف به مولفههای دو حوزه فناوری اطالعات و کسب و کار و معیارهای تلفیقی استخراج شده از
این مدل ها  ،سطح بلوغ همراستایی را درسازمان مذکور مورد ارزیابی و اندازه گیری قراردادیم و از روش
استنتاج فازی وطراحی سیستم خبره فازی ونرم افزار مطلب جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری حاصل از
پرسشنامه توزیع شده در میان خبرگان سازمان وزیرمجموعه هایش استفاده گردید و نتایج حاصل از پژوهش
وجود ارتباط مؤثر و مثبت بین همراستایی استراتژیهای رقابتی ،فناوری اطالعات و کسب وکار
میدهند .
کلمات کلیدی  :همراستایی کسب وکار ،استراتژی فناوری اطالعات ،سیستم خبره فازی  ،مزیت رقابتی

را نشان

مقدمه
باتوسعه روند تعامالت کسب وکار درسازمانها که نیازسازمان به تحوالت سازمانی و مدیریتی در کسب وکار و
بکار گیری ابزارهای مناسب بمنظور ایجاد مزیت رقابتی نوظهور برای کسب وکار از ملزومات ضروری برای
رسیدن به اهداف سازمانی می باشد واز آنجا که اهمیت جایگاه فناوری اطالعات در سازمانها بصورت
چشمگیری در حال افزایش وفراگیر 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 وباتوجه به اینکه
در حال حاضر در عصر اطالعات بسر می بریم فناوری اطالعات ،اطالعات الزم برای پشتیبانی از وظایف
عملیاتی ،مدیریتی ،تحلیلی و تصمیم گیری را فراهم می سازد .فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری حیاتی برای
شرکتها در دستیابی به مزیت رقابتی ونوآوری سازمانی میباشد .بحث برنامه ریزی فنآوری اطالعات زمانی ایجاد
شد که استفاده از فنآوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی در سازمانها به طور فزایندهای افزایش پیدا کردند و
مدیران متوجه نقش استراتژیک فنآوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی شدند ،از این رو مبحث برنامه ریزی
استراتژیک سیستمهای اطالعاتی مطرح شد ،ازاینرو 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 وقابلیت 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 5002جامعه
مدیریت اطالعات طی یک تحقیق رسمی در مورد نگرانی ها ودغدغه های کلیدی مدیریت ارشد به این نتیجه
رسیدند که همراستایی کسب وکار و
فنآوری اطالعات در ابتدای لیست نگرانی ها قرار داردو موضوع عدم توانایی در درك ارزش سرمایه گذاریهای
فنآوری اطالعات را به نبود همراستایی بین استراتژیهای کسب وکار و فنآوری 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 وتلفیق آن با مدل ها واستاندارد های دیگر که که محققان پیشین
در سالهای جدید تر نسبت به مدل لوفتمن می باشد و در برخی معیار ها وموارد نتایج کاراتروکاملتری بر میزان
تاثیر همراستایی بدست آورد ه اند به ارزیابی این همراستایی و مزیت رقابتی حاصل از آن در سازمان هلدینگ
حمل ونقل سازمان تا مین اجتماعی می پردازد وجامعه آماری این پژوهش  03نفر از خبرگان شامل مدیران
ارشد سازمان هلدینگ حمل ونقل و شرکت های زیرمجموعه آن از جمله شرکت ایران سازه و  ...و همینطور

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 ونرم 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 استراتژیهای رقابتی ،فناوری اطالعات و کسب وکار را نشان میدهند وتاثیر
همراستاسازی استراتژی های 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 وبه 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 نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2همراستایی استراتژیك کسب وکار وIT
مطالعات و بررسی ها نشان میدهد که همراستایی استراتژیک یک مفهوم مقطعی و ثابت نمی باشد ،بلکه ماهیت
دائمی و پویا دارد  .تحقیقات نشان داده اند که همراستایی استراتژیک در باال بردن اثربخشی سازمان حداکثر
نمودن نرخ بازگشت سرمایه نقش بسزایی داشته و اجازه می دهد که سازمانها نیازهای کلی کسب و کار  ،فناوری
و رقابت خـود را بهتر مدیریت کرده و تعادل در سازمان را فراهم نمایند.
همراس تایی استرتژیک می تواند به عنوان هنرو دانش فرموله کردن  ،یکپارچگی و پیاده سازی تصمیمات میان
کـسب وکار و فناوری مطرح باشد که سازمان را برای رسیدن بـه اهـدافش توانمنـد مـی سـازد بـه عنـوان
مالحظات اصلی مدیریت فناوری اطالعات و کسب و کار باقی مانده و باقی می ماند بعالوه اتـصال و تعامـل
میان کسب و کار و استراتزی های فناوری اطالعات به عنوان یک هدف بزرگ میان مدیران ارشد اجرایی مطـرح
اسـت نقش همراستایی استراتژیک به عنوان یک جنبه حیاتی عملکرد سازمان ومزیت رقابتی 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 سازمانها چگونه می توانند به این همسویی دست یابند.
 -2-2مدل ها همراستایی استراتژیك کسب وکار وIT
مدلها و چارچوبهای زیادی برای تبیین ماهیت همراستایی استراتژیک ارائه گردیده است .که هر یک عوامل و
ابعادی را برای همراستایی استراتژیک مطرح کرده اند.

هندرسون و ونکاترامان ،3990اولین 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 () 2332این مقوله را مورد
تحقیقات بیشتر قرار داده و توسعه دادند.
معرفی کوبیت:

این استاندارد اولین بار در سال  3991منتشر شد .تعریفی که کوبیت از حاکمیت فناوری

اطالعات ارائه کرده است عبارتند از ،ساختاری از ارتباطات و فرآیندهای مدیریتی و کنترلی برای هدایت و پایش
سازمان در مسیر دستیابی به اهداف سازمانی از طریق ارزش افزوده بوسیله ایجاد توازن بین ریسکهای موجود و
فواید حاصل از فناوری اطالعات و فرآیندهای مربوطه و موجود در این فناوری.
مطالعات هیس و وانگریم برگر ()2331در زمینه ارتباط بین "همراستایی  ITوکسب وکار” و "عملیات های
نظارتی ) " 7ITمانند ساختارها ،فرایندها و مکانیزمهای ارتباطی) نشان می دهد که فرایندها و ساختارهای نظارتی
ITبالغ تر منجر به هماهنگی بیشتر بین ITو کسب وکار می شود .در این تحقیق فرایند نظارتی ITعبارت است از
رسمی سازی و نهادینه کردن تصمیم گیری درمورد فناوری اطالعات استراتژیک بوسیله فرایندهای نظارت.
آی.تی.آی.ال که در سال  3993تا کنون استفاده می گردد یک چارچوب راهنما برای مدیران فناوری اطالعات
میباشد تا بتوانند از فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان خود ،بهینه استفاده نمایند .در حقیقت این استاندارد
فرآیندهای مدیریتی را به مجموعه اضافه مینماید تا بوسیله آن مدیران از سطح خدمات ارائه شده در سازمان
اطمینان حاصل نموده و بتوانند زیرساختهای مورد نیاز را بر طبق یک برنامه از پیش تعیین شده تهیه نمایند.
در مطالعه دیگری ،سانگ و همکارانش(  ) 2332به این نتیجه رسید که "هماهنگی  ITو کسب وکار "یک مفهوم
چند جنبه ای می باشد که شامل "فعالیتهای فنی و اجتماعی "است .به عبارتی این مطالعه مکانیزم هماهنگی  ITو
کسب وکار را از نظر فعالیتهای اجتماعی و فنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .این مطالعه چارچوبی
مفهومی برای هماهنگی بین این دو مقوله پیشنهاد می نماید که نه تنها عملکرد فنی را برهماهنگی دو مقوله کسب
وکاروفناوری اطالعات را موثر می داند بلکه عملکرد انسانی واجتماعی را نیز موثر نشان می دهد.
مدل ارزیابی لوفتمن که ازمدلهای جامع وکاربردی در میان مدلهای دیگر می باشد از دسته رهیافیتهای ارتباطی
در خصوص همسوئی میباشد .در این مدل از چندین پارامتر و شاخص برای بررسی همسوئی استفاده میگردد
و در نهایت با توجه به امتیاز هر شاخص سطح مربوط به همسوئی مشخص میگردد .باید توجه داشت در این
مدل روند دستیابی و حفظ نگهداری و تطابق و هماهنگی بین فناوری اطالعات و کسب و کار اصلیترین
موضوع مورد بحث میباشد .تجربه این مدل ،نشان میدهد که هیچ فعالیتی انفرادی و تک بعدی ،شرکت و
سازمان را درجهت دستیابی و نگهداری تطابق و همسویی پیش نخواهد برد.آقای لوفتمن با توجه به وضعیت

فناوری اطالعات در سازمانها دو دسته عوامل توانمندساز و بازدارنده را معرفی مینماید که در ذیل به آن اشاره
گردیده است:
مدل مطرح شده پنج سطح موجود را دربرمیگیرد که شامل این سطوح ذیل می باشد:

 )3فرایندهای ابتدایی و غیررسمی
 )2فرایند های مصوب
 )0فرایند مستقر شده و تمرکز بروی آن
 )4فرایندها در وضعیت مدیریت و بهبود
 )5فرایندهای بهینهشده

شکل-1سطح بلوغ همراستایی لوفتمن

جدول  - 1جدول معرفی مدلها واستانداردهای همراستایی استراتژیك و ابعاد آنها

جدول  -2ارزیابی مدل ها و چارچوبهای همراستایی استراتژیك
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اطالعات

در این پژوهش براساس ارزیابی های به عمل آمده بین چارچوب ها ومدل های مختلف همراستایی،مدل
شش معیاره لوفتمن به واسطه جامعیت عوامل و همچنین اینکه بسیاری از عوامل استخراج شده از دیگر مدل ها
به نوعی در این مدل هم مطرح شده بودند و مقبولیت آن بصورت واضح و دقیق بیان شدن شاخص های آن به
عنوان مدل مبنا برای پژوهش انتخاب شد که باتوجه به نتایج بدست آمده از سایر پژوهشگران که برخی
پارامترهای مدلهای دیگر به جهت کارایی بیشتر از جمله کوبیت و هندرسون ونکاترامن و استاندارد  ITILجهت
یافتن نتایج بهتر وارتقا مدل مبنا استفاده شد که منجر به اصالح مدل لوفتمن وایجاد مدل تلفیقی این تحقیق
گردید .
 -3-2عوامل حوزه شایستگی های متمایزکننده
هرسازمانی دارای استراتژی رقابتی می باشد ،ممکن که این استراتژی بطورآشکارا از طریق فراینـد برنامـه ریـزی
شکل بگیرد ویا طی فعالیتهای بخشهای متعدد اجرایی یک شرکت بطور تدریجی و ضـمنی ایجـاد شـود.امـروزه
سازمان ها برای موفقیت درحوزه کسب وکار شان نیازمند کسب قابلیت های متمایز کننده و ایجاد مزیت رقـابتی
متناسب با زمان و تغییرات پرتالطم محیطی می باشند که برخـی از ایـن عوامـل متمـایز کننـده بـرای شایسـتگی
وموفقیت در کسب وکار سازمانی عبارتند از :
•معیارهای فناوری اطالعات
•معیارهای کسب وکار
•ارتباط بین معیارهای فناوری اطالعات ومعیارهای
کسب وکار
•توافقات برروی سطح خدمات
•الگوبرداری
•ارزیابی رسمی سرمایه گذاری هادرحوزه فناوری
اطالعات
•بهبودمستمر
•مشتری محوری
•فرایندهمراستایی به عنوا نجزئی ازفرهنگ سازمان
•پیشینه پروژه های فناوری اطالعات
•انتخاب استراتژی های همراستایی باتوجه به منابع
سازمان

•اولویت بندی پروژه های فناوری اطالعات
•منطق سرمایه گذاری درحوزه فناوری اطالعات
•بودجه بندی حوزه فناوری اطالعات
•سیستم گزارش دهی
•ساختارسازمانی
•برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطالعات بصورت یکپارچه
 -0توسعه مدل مفهومی وفرضیه های 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 واقعیت ها ،کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت است .تحقیق حاضر از نظر هدف ،تحقیقی
کاربردی 3است .پس از مطالعه ادبیات مربوط به همراستایی استراتژیک و معماری سازمانی مدل سنجش بلوغ
همراستایی لوفتمن به عنوان مدل مبنا وتلفیق آن بواسطه برخی مولفه های کاربردی تر وجامع تردر مدل ها
واستانداردهای نوظهورو جدیدترنظیر استاندارد کوبیت ومدل هندرسون ونکاترامن و مدل حاکمیت فناوری
معیارها ومولفه های بکار رفته در مدل بهبود یافته واصالح شده لوفتمن را برای سنجش وارزیابی میزان این
همراستایی جهت ایجاد مزیت رقابتی در سازمان مربوطه بکار گرفته ومعیارهای تحقیق مشخص گردیدودر
پرسشنامه طراحی شده در پژوهش از آنها استفاده گردیدو به روش استنتاج فازی در سیستم خبره فازی مورد
تجزیه وتحلیل واقع شد ومیزان همراستایی در هلدینگ حمل ونقل سازمان تامین اجتماعی اندازه گیری شد .
مدیران فناوری اطالعات با بهرهگیرى ازاستراتژی های فناورى اطالعات به منظور پشتیبانى از اهداف سازمان
مدیریت و رهبرى مىکنندوبا دانش و آگاهى و تسلط بر هر دو مقولهى فناورى و فرآیندهاى کسب و کار و
همچنین جنبههاى عملیاتى دیگر ،به طور معمول ،شایسته ترین و توانمندترین مدیران براى هماهنگ کردن
راهبردهاى فناورى با راهبردهاى کسب و کار سازمان هستندو بر تهیه ,وتامین واجرای فناورى مورد نیاز سازمان
،وفرآوری خدمات ارایه شده توسط سیستمهاى اطالعاتى ،نظارت مىکنند .اگر چه ،گفتنى است که در
سازمانهاى پیشرو و بسیار بزرگ  ،مدیران سازمانها به منظور تمرکز هر چه بیشتر بر روى مقولههاى راهبردى و
استراتژیک ،بسیارى از جنبهها و مقولههاى تاکتیکى و عملیاتى را به نمایندگان اجرایى قابل اعتماد خود تفویض
مىکنند .وبراساس مدل مبنای لوفتمن واستاندارد کوبیت مدیران فناوری اطالعات سازمان هلدینگ بمنظور ایجاد
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مزیت رقابتی و قابلیتهای استراتژیکی را که در راستای استراتژی های های کسب وکار وتعامالت سازمانی باشد
می بایست در استراتژی های خود موارد ضروری وحیاتی برای تسهیل روندهای سازمانی را دنبال کنند که در
ذیل به آنها اشاره می گردد:
 مدیریت خدمات و ابزارهای دپارتمانIT
 ایجاد یکپارچگی در تعامالت سازمانی
 مدیریت ارتباطات
 فراهم ساختن امنیت اطالعات و ارتباطات
 مدیریت دانش و خلق وآموزش
 مدیریت محتوا ومهارتها
 بودجه بندی و سرمایه گذاری
 مدیریت پروژه و نظارت
 ایجاد اعتمادوارتباط با سایر مدیران
 مدیریت استراتژیک وفهم کامل اهداف کسب وکار در سازمان

-2-3مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش،ازمدل همراستایی کسب وکاروITلوفتمن به علت جامعیت عوامل ،قلمرو کاربرد  ،وقابلیت
سنجش همراستایی آن به عنوان مدل مبنای پژوهش و از مدل های هندرسون ونکاترامن و استانداردهای کوبیت
و  ITILبعنوان مدلهای تلفیقی با مدل مبنا جهت بهبود واصالح مدل لوفتمن استفاده شده است :
ش

ش

شکل  -2مدل پیشنهادی پژوهش

- 4روش شناسی پژوهش
 -1-4جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل 00نفراز خبرگان و مدیران فناوری اطالعات در هلدینگ حمل ونقل تامین
اجتماعی و شرکتهای تابع آن می باشد که با ارسال پرسشنامه بین این  00نفراز مدیران تعداد  03پرسشنامه
تکمیل شده حاصل گردید.
 -2-4ابزار و روش جمع آوری اطالعات
در این تحقیق برای جمع اطالعات و داده ها موردنیاز عالوه بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از مقاالت و
مدلها در راستای این پژوهش که به منظور دستیابی به میزان ودرصد همراستایی و پیشینه تحقیق انجام گردید
در مرحله عملیاتی و میدانی پژوهش از پرسشنامه ای بصورت فازی که توسط محقق براساس معیارهای ارتقا
یافته لوفتمن طراحی شده است استفاده شد وبا توزیع آن بین خبرگان وجمع آوری نظرات آنهابرای تعیین میزان
همراستایی با استفاده از سیستم خبره فازی واستنتاجات فازی استفاده گردید.
 -3-4تعیین معیارهای همراستایی استراتژی های فناوری اطالعات واستراتژی های تعامالت کسب وکار
سازمان
معیارهای مولفه های موثر بر همراستایی استراتژی های فناوری اطالعات واستراتژی های کس وکار برای تولید
مزیت رقابتی در سازمان با استفاده از مدل ارتقا یافته لوفتمن وسایر مدلهای کاربردی ازجمله هندرسون
ونکاترامن انتخاب شده و برای پژوهش همراه با اختصار آنها در جدول  1ذکر شده اند ،با استفاده از این
معیارها پرسشنامه ای فازی برای جمع آوری نظرات خبرگان مجموعه هلدینگ حمل ونقل تامین اجتماعی
جمع آوری شده است.

جدول  -3جمع نظرات خبرگان با استفاده از پرسشنامه و دیفازی شده

پرسشنامه بر اساس معیارهای بهبود یافته مدل لوفتمن
شماره

معیار های همسویی استراتژی فناوری اطالعات واستراتژی تعاملی کسب وکار

اختصار

میزان درك وآگاهی فناوری اطالعات ازتعامالت کسب وکار سازمانی وبالعکس در مجموعه شما
1

چگونه است ؟

0.613
UAI

میزان یکپارچگی نقش فناوری اطالعات درتوسعه استراتژی های کسب وکار و بازمهندسی
2

فرآیندهای کسب وکار درسراسر سازمان چگونه است ؟

0.502
IBP

میزان الویت استراتژی های فناوری اطالعات ومدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران
3

ارشد چگونه است ؟

0.721
PSD

میزان روابط اثر بخش وکارا ومشارکت ها میان فناوری اطالعات ودانش با مدیران سایر
4

واحدهای سازمانی درچه حد می باشد؟

0.512
ERK

میزان پشتیبانی مدیران ارشد سازمانی از استراتژی های فناوری اطالعات در سازمان وحاکمیت و
5

سطح اعمال اختیار چگونه می باشد ؟

0.711
MSO

میزان رابطه وشراکت موجو د بین کسب وکار وتعامالت سازمانی ومدیریت فرایندهایی از قبیل
6

آموزش ،تبلیغات و ..بواسطه فناوری اطالعات چگونه است ؟

0.651
VRP

میزان پذیرش تغییر ،تبادل ایده ها  ،یادگیری میان وبین سازمانی در ارتباطات میان واحدهای
7

سازمانی وفناوری اطالعات چگونه است ؟

0.593
AEI

میزان حاکمیت وارزش وشایستگی فناوری اطالعات در سطح استراتژیک تاکتیکی وعملیاتی
8

وایجاد مزیت رقابتی در کسب وکارسازمانی چقدر می باشد ؟

0.616
VRV

میزان نقش فناوری اطالعات درفراهم نمودن معماری انعطاف پذیر ،وبکارگیری فناوری های
9

جدید بواسطه ایجاد تغییرات ونوآوری در کسب وکارچگونه است ؟

0.601
FIE

میزان آمادگی سازمان برای تغییرویادگیری و دستیابی به ایده های جدید واستفاده از تکنولوژی
10

های روز با استفاده از استراتژی های فناوری اطالعات چگونه است ؟

0.729
TIE

میزان شراکت و حضور فناوری اطالعات به عنوان یک دارایی و توانمندساز فرآیندهاوایجاد
11

نوآوری درتسهیل ارتباطات میان سازمانی چگونه است ؟

0.711
EPI

میزان به تاخیرافتادن یک فرآیند،دراثر بررسی های بیش ازحدازمراحل شروع تا اخذ تاییدیه نهایی
12

برای اجرا در چه حد می باشد؟

0.552
IFA

میزان اثر بخشی فناوری اطالعات درکاهش هزینه ها و پیشران بودن عملکردهای عملیاتی وبودجه
13

گذاری وسرمایه گذاری در کسب وکاردر سازمان چگونه است ؟

0.523
ICB

میزان سرویس دهی وحل مشکالت مشاغل وتسهیل فرآیندهای کسب وکار از طریق راهکارهای
14

فناوری اطالعات ومدیریت دانش در سازمان چگونه است ؟

0.423
SPB

میزان نقش فناوری اطالعات وشایستگی برای تحلیل محیطی بااستفاده از مدل های

0.700

15

روزاستراتژیک در برنامه ریزی راهبردی کسب وکار سازمان چگونه است ؟

CEP

16

میزان اثربخشی فناوری اطالعات در بازمهندسی مجدد فرآیندهای مشکل دار کسب وکار با

KBM

0.99

استفاده از بهروش ها و مدیریت دانش وافزایش کیفییت چگونه است ؟
میزان قلمرو و حیطه عمل استراتژی های فناوری اطالعات در نقش تقویت کننده ومحرك کسب
17

وکار ومیانجی گری بین ومیان سازمانی چگونه است

0.512
BHA

میزان عدم درك متقابل وعدم اعتماد میان تعامالت در سایر واحدهای کسب وکار وواحد
18

فناوری اطالعات در سازمان چگونه است ؟

0.494
BOA

میزان توانمندی های فناوری اطالعات دربکارگیری جدید ترین و آخرین فن آوری ها روز
19

ومهارتها ی الزم در کسب وکارسازمان وآموزش پرسنل سازمان چگونه است ؟

0.299
EIE

میزان تعادل درتامین منابع الزم جهت ارتقاآموزش ،تضمین امنیت  ،مدیریت کیفیت وایجاد
20

داشبوردهای گزارشی در فناوری اطالعات نسبتبه سایر واحدها چگونه است؟

0.711
EOD

ت مطابق جدول راهنمای
ویسندگان فصلنامه بیاورید

1]:ناهيد[ Comment

-4-4سیستم استنتاج فازی
فازی بودن به معنای چند ارزشی بودن است .معنای آن این است که در پاسخ به هر سوال انتخاب
های بیشتری وجود دارد و شاید طیف نامحدودی از انتخاب ها به جای فقط دو انتخاب نهایی وجود
داشته باشد؛ یعنی اینکه به جای حالت دوددویی از حالت آنالوگ استفاده شده و سایه های نامحدودی
از خاکستری بین سیاه و سفید فرض می شود) .عادل آذر ،حجت فرهی(3039،سیستم استنتاج فازی از قوانین
اگر -آنگاه فازی استفاده می کند تا جنبه های کیفی دانش انسانی
و فرآیند استنتاج را بدون استفاده از تحلیل های کمی دقیق ،مدل سازی نماید .این موضوع به این
دلیل است که مسئله ای که به دنبال یافتن پاسخ آن از طریق دانش انسانی هستیم ،قطعی و پایدار
نیست و دارای ابهام می باشد (.یانگ هیند ،گیلینگ واتر ) 2005،سیستم استنتاج فازی،فرایندی
سیتماتیک برای تبدیل یک پایگاه دانش به یک نگاشت غیرخطی رافراهم می آورند .به همین علت،از
سیستم های مبتنی بردانش سیستم های فازی درکاربردهای مهندسی و تصمیم گیری استفاده می
شود( .غفار زاده دیزجی )3033،از سیستم استنتاج فازی می توان به عنوان یک مدل پیش بینی
برای زمانی که داده های ورودی یا خروجی دارای عدم قطعیت باالیی باشند استفاده نمود ،چرا که در
چنین شرایطی روش های کالسیک پیش بینی مثل رگرسیون نمی توانند به خوبی عدم قطعیت های
موجود در داده ها را در نظر بگیرند (.کوره پزان دزفولی ،امین ) 1387،ممدانی و اصیلیان در سال
1975برای کنترل ترکیب یک موتور بخار و بویلر با استفاده از ترکیب قواعد کنترل زبانی در

تجربیات عملگرهای انسانی ،از وجود سیستم استنتاج فازی استفاده کردند (.ممدانی و اصیلیان،
 )1975در سال  1978هولمبالد و اوسترگارد نخستین کنترل کننده فازی را برای کنترل یک فرآیند
صنعتی کامل یعنی کوره سیمان به کار بردند از آن پس بود ،که کنترل کننده های فازی در بسیاری
از دستگاه ها و فرآیندهای صنعتی مانند مترو و روباتیک و بسیاری از مسائلی که به تصمیم گیری نیاز
داشت ،به کار برده شد.
یک سیستم فازی دارای اجزای زیر است:
-3یک فازی ساز در ورودی که مقدارعددی متغیرها را به یک مجموعه فازی عددی می کند.
-2پایگاه قواعد فازی که مجموعه ای از قواعد اگر-آنگاه است.
-0موتور استنتاج فازی که ورودی ها را با یک سری اعمال به خروجی تبدیل می کند.
 -4دیفازی ساز که خروجی فازی را به یک عدد
مدل سیستم خبره فازی مورد استفاده در پژوهش :

شکل- 3مدل سیستم خبره فازی در تعیین میزان همراستایی ومولفه های موثر بر آن

نظرات خبرگان را با استفاده از روابط فازی زیر میانگین و جمع کرده و در نهایت با فازی زدایی میانگین فازی
را محاسبه کرده ایم و در جدول - 1استقرار داده ایم.
تحلیل داده ها و یافته های  -5پژوهش

-1-5پیاده سازی سیستم خبره فازی
سیستم استنتاج مورد نظر در پژوهش را با استفاده از برنامه Matlab 7.12.0(R2011a) GUIپیاده سازی
کرده ایم ،به این منظور ورودی های موردنظر که معیارهای موثربر همراستایی دواستراتژی مذکور در پژوهش
می باشند را فازیسازی کرده ایم .باتوجه به معیارهای بحث شده در حوزه فناوری اطالعات ناب  20معیار را به
عنوان ورودیهای سیستم خبره فازی در نظر گرفته شده است .طیف بندی متغیر های زبانی با استفاده از نرم
افزار مطلب
شکل زیر می باشد:

شکل -4طیف زبانی فازی سازی

 -2-5پایگاه قواعد
با ترکیب ورودی ها با استفاده از پایگاه قواعد در نرم افزار مطلب می توانیم قوانین بکار رفته در
سیستم استنتاج را به شرح زیر بیان کرد:
قاعده اول:
با ترکیب این ورودی های :میزان درك وآگاهی فناوری اطالعات از استراتژیهای سازمان ( ،)UAIمیزان الویت
استراتژی های فناوری اطالعات در تصمیم گیری های مدیران ارشد ( )PSDبه صورت زیر در پایگاه قواعد
وارد می کنیم :

قاعده دوم:
با ترکیب این ورودی های :میزان یکپارچگی نقش

فناوری اطالعات درتوسعه استراتژی های کسب وکار

درسراسر سازمان باال باشد( )IBPو میزان روابط اثر بخش وکارا میان فناوری اطالعات ودانش با مدیران سایر
واحدهای سازمانی ( )ERKو میزان الویت استراتژی های فناوری اطالعات در تصمیم گیری های مدیران ارشد
( )PSDبه صورت زیر در پایگاه قواعد وارد می کنیم :

قاعده سوم:
با ترکیب این ورودی های :میزان اعتماددر پذیرش تغییر ،تبادل ایده ها  ،یادگیری میان وبین سازمانی میان
واحدهای سازمانی وفناوری اطالعات ( )AEIو میزان رابطه و شراکت موجود بین کسب وکار و تعامالت
سازمانی با فناوری اطالعات ومدیریت فرایندها بواسطه فناوری اطالعات ( )VRPبه صورت زیر در پایگاه قواعد
وارد می کنیم :

قاعده چهارم:
با ترکیب این ورودی های :میزان پشتیبانی مدیران ارشد سازمانی از استراتژی های فناوری اطالعات در سازمان
وحاکمیت و سطح اعمال اختیار( )MSOو میزان حاکمیت وارزش وشایستگی فناوری اطالعات در سطح
استراتژیک تاکتیکی وعملیاتی وایجاد مزیت رقابتی در کسب وکارسازمانی ( )VRVبه صورت زیر در پایگاه
قواعد وارد می کنیم :

قاعده پنجم:
با ترکیب این ورودی های :میزان به تاخیرافتادن یک فرآیند ،دراثر بررسی های بیش ازحدازمراحل شروع تا اخذ
تاییدیه نهایی برای اجرا( )IFAو میزان رابطه وشراکت موجو د بین فرآیند های کسب وکار وتعامالت سازمانی با
فناوری اطالعات ومدیریت فرایندها بواسطه فناوری اطالعات ( )VRPبه صورت زیر در پایگاه قواعد وارد می
کنیم :

قاعده ششم :
با ترکیب این ورودی های :میزان شراکت و حضور فناوری اطالعات به عنوان یک دارایی و توانمندساز
فرآیندهاوایجاد مزیت رقابتی در کسب وکار سازمانی ( )EPIو میزان نقش فناوری اطالعات وشایستگی آن
دربرخورداری از دانش روز در برنامه ریزی استراتژیک کسب وکار سازمان ( )CEPبه صورت زیر در پایگاه
قواعد وارد می کنیم :

قاعده هفتم:

با ترکیب این ورودی های :میزان اثر بخشی فناوری اطالعات درکنترل بودجه وکاهش هزینه ها و پیشران بودن
عملکردهای عملیاتی سازمان ( )ICBو میزان تعادل دربهبود مستمر فرایندها برطرف نمودن مزایاو معایب
مدیریتی در واحد فناوری اطالعات و سایر واحدهای سازمانی ( )SPBبه صورت زیر در پایگاه قواعد وارد می
کنیم :
قاعده هشتم:
با ترکیب این ورودی
های:

میزان

مهارتها

وتوانمندی های فناوری اطالعات درجذب به کارگیری جدید ترین و آخرین فن آوری ها ومهارتها ویادگیری
داخل وبین سازمانی در کسب وکارسازمان( )EIEو میزان نقش فناوری اطالعات در ارتقاآموزش  ،تضمین امنیت،
ارائه گزارشهای مدیریتی از طریق داشبوردهای الزم وبه اشتراك گذاشتن دانش روزو تسریع روند فرایندها در
تعامالت کسب وکار سازمان ( )EODبه صورت زیر در پایگاه قواعد وارد می کنیم :

قاعده نهم:
با ترکیب این ورودی های :میزان اعتماددر پذیرش تغییر ،تبادل ایده ها  ،یادگیری میان وبین سازمانی میان
واحدهای سازمانی وفناوری اطالعات ) (TIEو میزان عدم درك متقابل عدم اعتماد میان تعامالت در
کسب وکار وتعامالت در فناوری اطالعات سازمان ( )BOAبه صورت زیر در پایگاه قواعد وارد می کنیم :

قاعده دهم:
با ترکیب این
ورودی های :میزان نقش فناوری اطالعات در ارتقاآموزش ،تضمین امنیت  ،ارائه گزارشهای مدیریتی از طریق

داشبوردهای الزم وبه اشتراك گذاشتن دانش روزو تسریع روند فرایندها در تعامالت کسب وکار سازمان
( )EODو میزان اثربخشی نقش واحد فناوری اطالعات درشناسایی و بازمهندسی مجدد فرآیندهای مشکل دار
کسب وکار با استفاده از بهروش ها و مدیریت دانش ( )KBMبه صورت زیر در پایگاه قواعد وارد می کنیم :

 -0-5خروجی نهایی پژوهش در سیتم خبره فازی :
با توجه به ورودی ها و ترکیب قواعدها  RULESدر سیستم و اعمال داده های ورودی بدست آمده از نظرات
خبرگان سازمان ،میزان همسویی استراتژی های فناوری اطالعات وتعاملی کسب وکار به نمودارزیر محاسبه شده
است :
Strategy Aligment =0.529

شکل  -5سطح همراستایی استراتژی های فناوری اطالعات وکسب وکار سازمان مورد مطالعه

 -6بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که سطح میزان همراستایی در سازمان هلدینگ حمل ونقل تامین اجتماعی وشرکتهای زیر
مجموعه آن برای بدست آوردن مزیت رقابتی وقابلیت های متمایز کننده نیاز دارند استراتژی های کسب وکار
وتعامالت سازمانی خودرا با استراتژی های فناوری اطالعات تا سطح زیادی همراستا سازند و برای این کار

نیازبه سرمایه گذاری در پروژه فناوری اطالعات وسیستمهای اطالعاتی نظیر سیستم های مدیریت دانش و به
اشتراك نهادن دانش در سطح کل سازمان سیستم های تحلیل رقبا  CIو سیستم های مدیریتی ازقبیل:
 MISسیستم اطالعات مدیریت – Management Information System  DDSسیستم پشتیبانی تصمیمگیری – Decision Support System  EISسیستم اطالعات اجرایی – Executive Information System  MSSسیستم پشتیبانی مدیریت – Management Support System  SISسیستم اطالعاتی استراتژیک – Strategic Information System  KMSسیستم مدیریت دانش knowledge Management System -ونیز استفاده از پروژهای فناوری اطالعات نظیر بازمهندسی مجدد فرآیندهای مشکل دار سازمانی بوسیله بهروش
ها می باشد جهت بهبود در تصمیم گیریهای مدیران ارشد والگو برداری از پروژه های موفق فناوری اطالعات
به قابلیتهای متمایز کننده درشرکت مادر وهمینطور شرکتهای تابع بسته به زمینه کاری آنها دست یابد .
براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان به سازمان هلدینگ حمل ونقل تامین اجتماعی بعنوان
شرکت مادر پیشنهاد کرد ،درصورت به کارگیری فناوری اطالعات در کسب وکارشان ،همراستایی را با توجه به
مدل به صورت مستمر اندازه گیری کرده ،در جهت افزایش و بهبود میزان همراستایی در سازمان تالش کنند .
برای افزایش میزان همراستایی در شرکتهای زیر مجموعه سازمان هلدینگ موارد زیر پیشنهاد می شود:
 با توجه به آ نکه بیشترین شاخص ها در بعد مشارکت و همکاری کسب وکار دیده می شوند ،به شرکت هاتوصیه می شود برای افزایش میزان همراستایی ،هر یک ازبخش های کسب وکار و بخش های فناوری
اطالعات از برنامه ها ،حاکمیت ،قلمرو،
ساختار ،فرایندها و سرمای هگذاری یکدیگر اطالع داشته ،مدیران ارشد کسب وکار ومدیران ارشد فناوری
اطالعات با یکدیگر در تدوین آنها مشارکت داشته باشند.
 توجه به کاربران ،مشتریان و مدیریت نحوه ارتباط آنها و همچنین مدیریت تقاضایشان می تواند همراستاییرا به سهم خود در سازمان افزایش دهد واستفاده ازپروژه های هوشمند کسب وکار وسیتم تحلیل رقبا )(BI, CI
جهت اصالح استراتژی های کسب وکارو ایجاد مزیت رقابتی در صنعت خود نسبت به رقبای خود و
برای دستیابی به سطوح باالتر و مطلوب تر در این حوزه تالش برای تغییر نگرش مدیران به سیستمهای
اطالعاتی واستراتژی های فناوری اطالعات بیشتربه عنوان یک دارایی که می تواند مزیت رقابتی پایدار

برایسازمان و شرکت های تابع ایجاد کند وایجاداین تفکرکه پیامدهای مثبت و منفی بکارگیری فناوری
اطالعات توسط هم مدیران کسب و کار و هم مدیران فناوری اطالعات باید پذیرش شود که موجب جایگزینی
تفکرریسک پذیری به جای تفکر ریسک گریزی در بین مدیران خواهد شد ،میتوان به بهبود وضعیت موجود
وارتقا سطح همراستایی استراتژیک که منجر به هم افزایی و کمک نمود.

پیشنهادها برای محققان آتی

 .3دراین پژوهش فرآیندهایی که برای همراستایی در سازمانها اجرا میشوند،در مطالعات موردی بلندمدت
و نظرسنجی ها در زمان های متعدد ،صورت نگرفته است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.
 .2تحقیق و بررسی عوامل موفقیت سازمان هایی که در دستیابی به همراستایی استراتژیک موفق عمل کرده
اند والگوبرداری از سازمانهای موفق در زمینه همراستایی استراتژیک وتولید مزیت رقابتی پایدار آنها.

 .0تحقیق همراستایی استراتژیک در فناوری اطالعات وکسب وکارانواع سازمانها ازجمله در سازمانهای
کوچک و متوسط وچگونگی ایجاد مزیت رقابتی آنها بواسطه فناوری اطالعات واستراتژی های آنها
 .4تحقیق در مولفه های موثر برا همراستایی استـراتژی های فناوری اطالعات و تعامالت کسب وکار در
سازمانهای با منابع محدودکمی و کیفی وایجاد مزیت رقابتی درآنها
 .5تحقیق در میزان تاثیر برونسپاری عملیات فناوری اطالعات بواسطه استراتژی های مدیران فناوری
اطالعات در کاهش هزینه ها وافزایش یا کاهش کیفیت در عملکرد کس وکار و میزان سطح همراستایی
استراتژیک.
 .1تحقیق در زمینه میزان همراستایی ومولفه های موثر بر همراستایی استراتژیهای کسب وکار سازمانی با
استراتژیهای فناوری اطالعات وکاربرد مدیریت دانش درایجاد مزیت رقابتی در کل هلدینگ های
سازمان تامین اجتماعی وشستا
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