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چکیده
. باشـد مـی هاي چابک اطالعات در سازمانو فناوريکار وي همسویی کسبپویاهدف این مقاله ارائه مدل

ـا   قابلیـت چهـارچوب در راستاي توسعه مدل پویاي همسویی از  ـاي پوی ارچوب نظـري و  هـ یـک چ کـه ه
ـتم هايدر پژوهش،مدیریتی تأثیرگذار ـابکی    مدرن سیس ـاي اطالعـات و چ ـتفاده گردیـد   ه . بـر  اسـت، اس

ـتره اطالعات اساس رویکردهاي همسویی، همسویی فناوري شـود کـه در آن   اي تعریـف مـی  بعنوان گس
ـا      وهاي کسـب اطالعات از اهداف و برنامههاي فناورياهداف و برنامه ـار پشـتیبانی کـرده و توسـط آنه ک

ـاز متـل یدکیپژوهش با استفاده از تکننیاشوند.پشتیبانی می ـاط قابل افتنیـ در یسـع يف ـا تیـ ارتب يه
ـا تیو قابلاطالعاتيفناور ـاالتر   يایـ پويه ـا تیـ قابلیعنـ یمرحلـه ب ـا از ا  وکسـب يه ـار دارد ت راه نیـ ک

ـابک  یابیـ دستنهیزمیی و شناسا،ییهمسوجهیوجود آمده در نتبهيهاییایپو ـازد را فـراهم  یبـه چ .س
ـیله بـه ها که نامهپرسشراهها از چابکی و همسویی، دادههايعاملترین بررسی مهمبراي  صـد نفـر  وس

ـا نـرم  گردیـد  آوري یـل شـده بـود، جمـع    مخبره تک ـاي  و ب 3اسالاسـمارت پـی  و 2اساسپـی اسافزاره

ـتم  بـراي      سازي از ترکیب روششبیهدر. شدتحلیل وتجزیه ـایی سیس ـازي و پوی طراحـی  هاي دیمتـل ف
ـا اسـتفاده گردیـد و روابـط      ساختار مدل ـازي پوی ـا       وعلـت س ـتفاده از ب ـا اس معلـولی و ضـرایب تـأثیر ب

بـر  .شـد طراحـی  6ونسیمافزار نرموسیلهبهپویا ، مدل آخردر محاسبه شد. 5و اکسل4افزارهاي متلبنرم
ـترین    تأثیرگذارترین عامل مهم»اطالعاتفناوريقابلیت یادگیري «، هاهاساس نتیج را تـأثیر اسـت کـه بیش

.پذیردرا از سیستم میتأثیربیشترین »کاروکسبقابلیت پاسخگویی «دارد. هاعاملبر دیگر 
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مقدمه-1
داده را تغییـر  هـا عمل شرکتشیوهفناوريدرسریع، پیشرفت ي اخیرهاسالطیدر 

داشـته باشـند کـه از    یجهـان درو رقابـت برتـري  در حفظ باید سعی ها شرکتاست.
یـابی دستبراي . چابکی سازمانی]1[پذیرفته استتأثیراطالعاتفناوريپیشرفت در 

مانـدن و ایسـتادگی   بـراي رقـابتی بـاقی   ].2[استالزمبسیار ،رقابتی پایداربرتريبه 
نـامعین،  رخـدادهاي کـردن  وکـار در طـول زمـان، توانـایی احسـاس     بعنوان یک کسـب 

نقـش  در ایـن محـیط،   باشـد. بسیار مهم مـی هاتجربهگیري از پاسخگویی سریع و یاد
را داشـته یدانشـ از کارهـاي  و توانایی حمایتبودهمهمبسیار هاي اطالعاتی سیستم

تبـدیل شـده  هـا شـرکت پذیريو افزایش رقابتبقامهم براي یدر نتیجه به عاملاست؛
یهـاي اطالعـات  سازمانی و سیستمهايسیستممیانهمسویینبودهمچنین ].3[است

شـود. چـابکی   کـار وکسـب هـاي  توانـد باعـث اخـتالل و حتـی شکسـت در فعالیـت      می
تغییـر در طـول   تـأثیر بلکـه بـه   ؛بین این دو اسـت همسویینیازمند نه تنها کاروکسب
تواننـد  مـی هـاي پویـا   قابلیتهایی با شرکتدر چنین محیطی، ].4[داردتوجه نیز زمان 

در یشرایط محیطـ غلبه بررا براي هاآنخود را بازبینی کرده و امور عاديو هامنبع
نقــش حیــاتی زیــادي،مفهــومی هــايمطالعـه هرچنــد]. 5[گیرنــدبکــار هبــحـال تغییــر 

امـا چگـونگی   ]؛ 8، 7، 6[انـد گفتـه را رقـابتی  برتريبه یابیدستهاي پویا براي قابلیت
. اسـت نشـده  بررسـی  ،در آینـده پـذیري هاي حیاتی و حفظ رقابتتوسعه چنین قابلیت

کـه چگونـه   اسـت  بـوده  گـویی بـه ایـن پرسـش     پیشـین روي پاسـخ  هايمطالعهتوجه
]؛ 10،9[؟ندنکرقابتی کمک میبرتري به کسب 1فناوري اطالعات و ارتباطاتهايقابلیت

فنـاوري اطالعـات و   هـاي  قابلیـت کنـد کـه   زمینه اسـتدالل مـی  این در جدیدیک دیدگاه 
مستقیم بـا  طوربه،نسبت به اینکه؛دننکمیقويرا »باالترمرتبههاي قابلیت«،ارتباطات

].5[د.نباشداشته شرکت ارتباط عملکرد یک
و اطالعـات فنـاوري هـاي  قابلیـت تـأثیر بر این ایده استوار است و پژوهشاین 

ایـن  ،بنـابراین ؛ کنـد مطـرح مـی  تربـاال مرتبـه  هاي پویـاي  قابلیترويارتباطات را 
هـاي  در یـافتن ارتبـاط قابلیـت   سـعی 2پژوهش با استفاده از تکنیـک دیمتـل فـازي   

ددارکاروهاي کسبهاي پویاي مرحله باالتر یعنی قابلیتاطالعات و قابلیتفناوري

1. Information and Communication Technology (ICT)
2. Fuzzy Dematel Technique
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زمینـه  و شناسـایی ،در نتیجـه همسـویی  وجـود آمـده  ه بهاي پویاییراه تا از این 
.دکنفراهم را به چابکی یابیدست

مبانی نظري پژوهش-2
هاي پویاقابلیت-1-2

هسـتند؛ رقابـت حالدرزمانبرپایهفزایندهصورتبههاسازمانکانترنظراساسبر
بـراي تـر سـریع زمـانی هايچرخهتانوآوريدرپیشگامیازرقابتاینکهطوريبه

وجـود بـازار رونـدهاي بـه سریعپاسخوموقعبهتحویلمحصول،توسعهومعرفی
يهـا هـا و منبـع  رقـابتی را در قابلیـت  برتـري ،شـرکت 1منبعبرپایهدیدگاه ]. 11دارد [

عنوان منبع اصـلی  هها بمنبعرويبه جاي تمرکز . در این دیدگاه داندسازمانی خود می
وجـود آمـدن و   ادغـام، بـه  فرایندهايرويهاي پویا، چهارچوب قابلیت،رقابتیبرتري

تغییر در حالسرعتههاي بمحیطسازمان در هاي ها و تواناییمنبعدهی دوباره شکل
رقـابتی پایـدار   برترياما نه کافی براي ؛ یک شرط الزمهاي پویاقابلیتاست. متمرکز 
هـا بنگـاه رقـابتی برتريوعملکردتوضیحبرايتالشدرپویا،هاي]. قابلیت2هستند [

هاي پویایی که در اکثر در این پژوهش سعی شد از قابلیت. گیرندمیقرارتحقیقمورد
هـاي حساسـیت،   قابلیـت )؛ بنـابراین  1جـدول اند؛ استفاده شود (ها معرفی شدهپژوهش

عنوان متغیرهـاي ایـن پـژوهش انتخـاب شـدند کـه در ادامـه        گویی و یادگیري بهپاسخ
شوند:معرفی می

هاي قابـل اسـتفاده،    آوري دادهها براي جستجو و جمعحساسیت: توانایی سازمان
دن، ها از دیدگاه ارتباط، به موقع بوها به اطالعات (با فیلتر کردن آنتبدیل این داده

ها، دالیـل و تـأثیر اطالعـات مشـتق     دقت و محتوا)، تفسیر، تجزیه، تحلیل ضرورت
بینی یـا  کار را پیشودر محیط کسبها و تهدیدهانند آن است که فرصتشده و ما

].12کنند [کشف 
هـاي خـود در   ها و شـریک پاسخگویی: توانایی یک سازمان در همکاري با مشتري

هاي خالقانـه  ها را براي شکل دادن به حرکتسرعت قابلیتبهتاکار است وشبکه کسب
]. 12کنند [به آسانی پیکربندي (دوباره) 

1. Resource Based View (RBV)
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یابی به دانش جدید و مرتبط، بـراي  یادگیري: توانایی یک سازمان براي کشف و دست
بــرداري، اســتفاده و هــا و اطالعــات و در صــورت لــزوم بهــرههماهنــگ ســاختن داده

]. 12گویی است [ویت حساسیت و پاسخنوسازي دانش، براي تق

کارواطالعات و کسبهاي پویاي فناوريقابلیت1جدول

مراجعهامؤلفه

]13[اطالعاتهاي حساسیت فناوريقابلیت

]16] [15] [14[اطالعاتگویی فناوريهاي پاسخقابلیت

]14[اطالعاتفناوريهاي یادگیري قابلیت

]17] [15[کاروهاي حساسیت کسبقابلیت

]17] [15] [16[کاروگویی کسبهاي پاسخقابلیت

]15] [17[کاروکسبهاي یادگیريقابلیت

اطالعاتفناوريکار و چابکیوچابکی کسب-2-2
هـاي مـتالطم،   اطمینان و محـیط با سطح باالي عدم. چابکی است،قابلیت پویاي مهمیک

کار مفیـد نخواهـد بـود. در    وریزي استراتژیک کسباي براي برنامهقاعدهباهیچ روش 
هـا  ها بایـد موضـوع تمرکـز شـرکت    اطمینان و کاهش ریسکنتیجه مدیریت کردن عدم

ها و برداري سریع از فرصتباشد. چابکی استراتژیک بعنوان توانایی تشخیص و بهره
توانـایی شـرکت در شناسـایی و    بـه چـابکی اجتناب از برخوردها تعریف شده اسـت. 

) م2008(1و الپـاز ]. سـئو  18[پـردازد بـازار مـی  هايها و تهدیدپاسخگویی به فرصت
مشابه چابکی را براساس حساسیت و پاسخگویی، با تعریـف یـادگیري از   هايتعریف

حفظ چابکی سازمانی ].19[دهندمیتوسعههاي سازمان تجربه براي بهبود شایستگی
سیسـتم  ]. 8[داردهـا  منبـع شـیوه بکـارگیري  فرایند مستمر شناسایی وز بهنیاپایدار 

بـراي  ،قدرتمنـد یمنبعکهکند کار را هدایت میوکسب،موتور سازمانیماننداطالعات 
هر سیستم موثر باید به انـدازه محیطـی کـه بـر آن نیـرو اعمـال       است. رقابتی برتري

. بویژه صنایع با سرعت باال و بشدت اطالعـاتی نظیـر الکترونیـک،    کند، چابک باشدمی
از را دور (تلکام) با تغییرات محیطی زیـاد و  خدمات مالی، دارویی، ارتباطات مخابراتی

1. Seo and Lapaz
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در ایـن صـنایع فـوق رقـابتی، چـابکی بـراي موفقیـت        شوند. حوادث نامعین مواجه می
اطالعات و چـابکی  فناوريهبمربوطهاي مطالعه. باشدمداوم یک شرکت ضروري می

تحلیل تجربی کمـی در ارتبـاط   واما تجزیه]؛ 21،3، 20[استافزایش در حالسازمانی 
فنـاوري  هـاي  قابلیـت ]. 22[چابکی انجام شده اسـت -اطالعاتفناوريبا رابطه قابلیت 

داشـته  کار و عملکـرد سـازمانی  وبر چابکی کسبمختلفیهايتواند تأثیرمیاطالعات
ــاولباشــد. ــر و پ ــهم)2016(1هکل ــابکی  بســیاري از جنب ــین چ ــاي چــابکی و همچن ه
هـاي  نیاز مدیریت شـرکت م)2013(2]. ماونگر23[اندکردهبررسیاطالعات رافناوري

ابـت و  اقدام بـراي بقـاي رق  راهبردي، فعال در صنایع رقابتی و پویا به پذیرش چابکی 
م) 2008(3]. میتــاس و همکــاران24[رقــابتی را پیشــنهاد کــردبرتــريیــابی بــه دســت

هاي مرتبـه توانند قابلیتها میقابلیت مدیریت اطالعات، شرکتاز راه توضیح دادند که 
هـاي مختلـف عملکـرد    شـاخص بـر به نوبه خودها هموجود آورند؛ که آنبهباالتر را 

]. 25[د نگذارشرکت تأثیر می

اطالعاتفناوري-کاروهمسویی کسب-2-1
همسویی .باشدهاي اطالعات متمرکز میبخش بزرگی از ادبیات بر همسویی سیستم

و این دوهاي راهبرداطالعات مربوط به همسویی بین فناوري-کاروکسب
این تعریف ].26[هاي اطالعاتی است سیستمو هاي سازمانی هاي سیستمزیرساخت

اطالعات هاي فناوريبرنامههايو هدفموریتأم«معنی دیگر این است که به 
[استهاي سازمان و برنامههاهدفپشتیبانی از سازمان دراین همسویی ].27» 

پذیري ، واحد و فرد روي رقابتوظیفهکه در آن هر آوردهماهنگی به وجود می
نباید فقط ها کار، شرکتوبهاي کسدرك پویاییبراي بنابراین، دقت دارد؛سازمانی 

هاي یابی به شایستگییک کاال، که موجب دستعنوانبهاطالعات فناوريپذیرش بر 
هم باید بر فرایند همسویی تمرکز کنند؛ همچنین دشومیو فنی کمتري راهبردي 

ها پشتیبانی هاي اطالعات به سه روش از شرکتهمسویی سیستم]. 22[متمرکز شوند
) دستیابی به مزیت 2اطالعات، (حداکثر نمودن بازگشت سرمایه در فناوري)1کند: (می

) فراهم نمودن دستورالعمل و 3هاي اطالعات، و (رقابتی از طریق سیستم

1. Heckler and Powel
2. Mavengere
3. Mithas et al
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1و همکارانبرگرون. هاي جدیدپذیري براي واکنش نشان دادن به فرصتانعطاف

درعملکرد پایینباعثهمسوییدر تضادد که الگوهاي نکن) پیشنهاد میم2004(
معیارهاي اشتباه از استفاده این امکان وجود دارد که. دنشومیکار وکسب

ریزي و برنامهراهبردهااطالعات با همسویی ناکارآمد فناوريباعث اطالعاتفناوري
.شودکار وکسب

همسوییهاي پویا، چابکی و قابلیتپیوند بین -2-4
در که چـابکی  اندگرفتهو نتیجه بررسیرا همسوییرابطه بین چابکی و هامحققاز بعضی
در مقالـه خـود توضـیح   )م2014(همکـاران ووانـگ ].18[شودحاصل میهمسویینتیجه 

کلـی بـر  طـور بـه ،هاقابلیتوهامنبعدانش،وفناوري اطالعاتراهبردهايچگونهدهندمی
وکـار وکسبراهبردهايمیانارتباطمختصرطوربههاآن. گذارندمیتأثیرشرکتچابکی

راشــرکتعملکــردوچــابکیمیــانهمچنــینودانــشوفنــاوري اطالعــاتهــايراهبــرد
بــراي رقابــت و کنـد مــیی پیشـنهاد هــایمطالعـه بـا انجــام  )م2013(مــاونگر.]8[آزمودنـد 

.]24[هسـتند  راهبـردي  به چابکی یابیدستنیازمند ،هارقابتی شرکتبرتري به یابیدست
شـرکت آمریکـایی انجـام داد و    و یـک چهـل و دویست ) پیمایشی در میان م2008(2تالون

چـابکی  راهکـار از  وعملکـرد کسـب  بـر اطالعات غیرمستقیم چابکی فناوريهاياثرمتوجه
) 147(هفــتو صـد و چهـل  میـان در پیمایشــی)م2007(3ویـل وآرال.شـد کـار  وکسـب 

معمــاريمختلــفهــايالیــهدرگــذاريســرمایه؛ متوجــه شــدند)متحــدهایــاالت(شــرکت
بـین  ايبـر اسـاس مطالعـه   .]28[داردعملکـرد رويمتفـاوتی تأثیرهـاي اطالعـات فناوري

چــابکی میــان) همبســتگی قــوي م2003(4و همکــارانچانــگ مــدیر، )202دویسـت و دو ( 
گـزارش  اطالعـات فنـاوري - کـار وکسـب راهبرديهمسوییو اطالعاتفناوريزیرساخت 

بـه  شـرکت  تـا بـوده  چابـک بایـد  اطالعـات فنـاوري هـاي  زیرساختدادند. در این بررسی
باعـث افـزایش   درنتیجـه که ؛جدیدي را توسعه دهدکاربرديهايو برنامههافرایندسرعت
شـرکت و چـابکی سـازمانی    راهبـردي همسـویی اگر بـین  ]. 1[شودمیکاروکسبچابکی 

همـراه افـزوده بـه   و ارزشگذاشـته تـأثیر همبروجود داشته باشد، این دو رابطه مناسبی 
عنـوان  هو چـابکی را بـ  سوییگذشته همهايمطالعه،هاي پویا. بر اساس منطق قابلیتددارن

1. Bergeron et al
2. Tallon
3. Aral and Weill
4. Chung et al
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حـال  هتـا بـ  اما]؛29[ندکردایشآزم،پژوهشباالتر در دو جریان جداگانه مرتبههايقابلیت
همسـویی  نتیجـه  عنوانهب،براي بررسی چابکی،جدایپژوهشاین دو زمینه کردن هماهنگ

کـه  دهـد  نشـان مـی  همسـویی را بررسی ادبیات دو نوع ]. 18[زیاد نادیده گرفته شده است 
وکـار کسـب هـاي  قابلیـت همسـویی . دهنـد را توضیح مـی کاروکسبچابکی ) عملکردنبود(
)اطالعـات فنـاوري (کاروکسبهاي ، تعادل و رابطه بین قابلیترشدبه که ) اطالعاتفناوري(

،کــاروکســببــین همســوییبــه اطالعــاتفنــاوري- کــاروکســبهمســویی اشــاره دارد. 
.  هاي مختلف معماري سازمانی اشاره داردمیان الیههمسوییو اطالعاتفناوري

متدولوژي پژوهش-3
حـل وبررسـی بـراي رایـج وعلمیابزارهايازکهسازيمدلازتحقیقروشایندر

علـی هـاي مـدل کـالس درسیسـتم پویـایی هايمدل. شودمیاستفادهاست، هاهمسئل
کیفی ، متغیردیدگاهاز ،کاربردي، هدفدیدگاهاز روپیشمطالعه . ]30[هستندریاضی

پیمـایش انجـام   چهارچوبدر که قرار داردتوصیفی هايپژوهشدستهو همچنین در 
همسـویی بـر مـؤثر هـاي عامـل پویايمدل «است. براي پاسخ به سوال پژوهش شده

اپراتورهـاي تلفـن همـراه   هـاي چابـک در   در سـازمان اطالعـات فنـاوري -کـار وکسب

شود. به سه مرحله تقسیم می2جدولبرابرپژوهشمتدولوژي»چیست

مراحل متدولوژي پژوهش2جدول
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تحلیل عاملی-3-1
ـاي عامـل اصـالح و خروجبراي بازبینی جامع ادبیاتپس از ـار وکسـب در چـابکی  مـؤثر ه - ک

ـاي تلفـن   درچابـک  همسوییدر مؤثرهايعاملترین براي تعیین مهم، اطالعاتفناوري اپراتوره
ـات فناوريدر دو بخش چابکی ال ؤسچهلاي با پرسشنامه، همراه ـابکی  اطالع ـار وکسـب و چ ک

ـان، آزمـون   روایـی، قابلیـت  ،یآوري شد. قبل از ورود به تحلیل عاملها جمعدادهطراحی و  اطمین
صوريروایید. شو) باید بررسی Sig≤0.05(1) و آزمون بارتلتKMO≥ 0.6گیري (کفایت نمونه

، در این مرحلـه ، قرار گرفتتأیید موردخبرگانهاينظرادبیات و ی بینبازو محتوا، با استفاده از 
ـاري در      استخبرگاناي از شامل مجموعهشدهجمعیت مطالعه ـال تجربـه ک که حـداقل سـه س

در زمینه مـدیریت  راهبردي ریزي مربوط به برنامهاجراییهاي و فعالیتاپراتورهاي تلفن همراه
ـام   پـس از بررسـی  .دارندرا اطالعاتفناوريهاي و واحدکاروکسبمختلفواحدهاي ـاي انج ه
شرایط تشخیص داده شدند.داراي نفر 120کل شده در 

فازيدیمتلتکنیک -2-3
ماننـد روشایـن . شـود مـی استفادهمتغیرهامیانروابطشناساییبرايدیمتلروش
هـر درکـه تفاوتاینبا،استهاعاملزوجیهايمقایسهپایهبرمراتبیسلسلهتحلیل

.]31[دشوارزیابییکدیگربرمتغیرهااثرگذاريروشمقایسه
آمده دستبه1که در مرحله در همسوییشده مطالعه هايعامليپویاسازيدر مدل

مـرتبط بـا آن، بـا    هـاي عامـل هر عامـل بـر   تأثیرو ضریب معلولیوعلتاست، روابط 

بـر  زوجـی منظور، مـاتریس مقایسـه   ین ه همبد.شونبررسی باید2دیمتل فازيروش

آوري شده بـا اسـتفاده   هاي جمعدر مرحله قبل و دادهآمدهدستبهاساس پارامترهاي 

هـا،  متخصصهاينظر.ندتنظیم شدچهارتا صفردر محدوده هامتخصصهاينظراز 

,lij,mijشوندبه اعداد فازي مثلثی تبدیل میجدولطبق  uij)(=xij]32.[ دسـت  هبپس از

بایـد محاسـبه شـود تـا     4شـبکه هـاي ارتبـاط نقشه،3کاملهايآوردن ماتریس ارتباط

و اطالعـات فناوري-کاروکسبهمسویی بر مؤثرهايعاملمیانمعلولیوعلتروابط 

از نفـر  10جمعیت مطالعه شامل . در این مرحله، شودهر عامل محاسبه تأثیریب اضر

1. Batlett
2. DEMATEL Fuzzy Technique
3. Full Communication Matrix(FCM)
4. Network Relationship Map (NRM)
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) داشـتن حـداقل مـدرك    1خبرگان است که براسـاس دو شـرط اولیـه انتخـاب شـدند:      

) داشتن حداقل 2اطالعات کارشناسی ارشد مرتبط در زمینه مدیریت عملیات یا فناوري

سـال تجربـه کـاري مــرتبط در اپراتورهـاي تلفـن همــراه و اطالعـات کـافی بــراي        10

هـا واحـد   ورت بـا مـدیران شـرکت   هـاي انجـام گرفتـه و مشـ    دهی که با بررسـی پاسخ

همکاري مناسب تشخیص داده شدند. با توجه به شـرایط  براي ها همسویی این شرکت

تشخیص داده شدند.شرایطداراينفر 10تعریف شده در مجموع 

]33[یمثلثيفازاعداد3جدول

معادل فازيمعادل قطعیمتغیر کالمی

)0/0، 1/0، 3/0(0بدون تأثیر

)1/0، 3/0، 5/0(1تأثیر کم

)3/0، 5/0، 7/0(2تأثیر متوسط

)5/0، 7/0، 9/0(3تأثیر زیاد

)7/0، 9/0، 1( 4تأثیر بسیار زیاد

]33[(FCM)هاي کامل ه ماتریس ارتباطمراحل محاسب4جدول
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پویایی شناسی سیستممدل سازي - 3-3
ـاي سیستممطالعهبرايروشیهاسیستمپویایی ـاي حلقـه ازکـه اسـت پیچیـده ه ومعنـادار ه

ورفتارتحلیلوتجزیهودركشناخت،برايپویاهايسیستماز. استشدهتشکیلبازخوردي
ـیش امکانتا؛شودمیاستفادهسیستماجزاي ـاي بینـی پ ـابراین  . آیـد وجـود بـه  آینـده رفتاره بن

ـا تعامـل ازناشیارتباطاتپویاهايسیستمازاستفادهباتوانمی ـایی رامتغیره ونمـود شناس
.]34[دادقراربررسیموردآیندهزمانیهايدورهدرراسیستمرفتارسپس

ـاس تکنیـک   سیستم دینامیکیدلیل استفاده از روش  در این مطالعه ایجاد یک مدل پویا بر اس
ـاي عامـل سیسـتم ( بـر هـر عنصـر   تـأثیر میزان فازي است. ورودي این مدل دیمتل در مـؤثر ه

ـا روش  ) در شرایط مختلـف اسـت کـه مـی    اطالعاتفناوري- کاروکسبهمسویی ـاي  توانـد ب ه
ـبکه ، 2فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، 1دیمتل:مختلف مانند ـبه شـود.   ...و3ايفرآیند تحلیل ش محاس

ـتند.   تأثیرداراي بیشترین و کمترین هاعامل) کدام 1کند: خروجی مدل تعیین می ـتم هس در سیس
ـاي عامـل ) کـدام  3. پذیرندرا از سیستم میتأثیربیشترین و کمترین هاعامل) کدام 2 تأثیرگـذار  ه
ـان   ) کدام عامل مهم4هستند. (معلول) پذیرتأثیرهايعاملهستند و کدام )علت( ترین عامـل در می

ـان  ) کدام عامـل مهمتـرین عامـل در   5است. )علتتأثیرگذار (هايعامل ـاي عامـل می پـذیر تأثیره
ـتفاده در    شـکل  ].35[اسـت  (معلول)  ـاي مـورد اس ـیم  نماده ـا افزاریکـی از نـرم  ونس ي مـورد  ه

دهد.  را نشان میدینامیکیسیستمهاياستفاده براي توسعه مدل

ونسیمجریان در -یک نمودار حالت1شکل 

]:36[است1رابطهمطابق حالتمتغیر کلی، معادله ریاضی براي طوربه

)1(Stock(t)= ∫ [inflow(s)− outflow(s)]ds + stock (t )

2از مرحلـه  معلـولی وعلـت دست آوردن مدل هجریان پس از ب- حالت، نمودار در ادامه
دهـد. خروجـی بـراي هـر     به خود اختصاص میحالتمتغیر . هر عامل یک دشومیترسیم 

1. Dematel
2. Analytical Hierarchy process (AHP)
3. Analytic Network process (ANP)
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بـا  2در مرحلـه  هـاي شـبکه   ارتبـاط نقشـه یک مقدار ثابت است که بر اسـاس  حالتمتغیر 
هـر عامـل بـه    یاز خروجـ بردارهاي ارتبـاطی  شود. براي هر عامل محاسبه میRمحاسبه 
وروديشـوند.  مـی ترسـیم معلـولی وعلـت دیـاگرام  متناظر آن براساس هايعاملورودي 

(که در مرحلـه  متناظرهايعاملتأثیرضریب حاصلضرب مجموع از طریقبراي هر عامل 
شود.محاسبه میمتناظرهايعاملRدرمحاسبه شد) 2

((α * R1) + (β * R2) + …)

صفر خواهد بـود. عـالوه   حالتمتغیر از آنجا که مدل کیفی است، ارزش اولیه براي هر 
از سیسـتم  هـا عامـل ي کـه  تأثیر، سطح پذیرتأثیرگذار و تأثیرهايعاملبر این، براي تعیین 

آن بر سیستم محاسبه شود. بنابراین، معادلـه ریاضـی مـدل    تأثیرد، باید از سطح پذیرنمی
است:2معادله بر اساس حالتمتغیر براي هر 

)2          (Stock(t)= ∫ [ ( ) − ( )] + 0

بر سیسـتم و بیشـترین و   تأثیرپس از اجراي مدل، براي شناسایی بیشترین و کمترین 
بایـد  هـا وروديو هاخروجیهايدیاگرام، پذیرنداز سیستم میهاعاملکه يتأثیرکمترین 

جداگانه مقایسه شوند.  

ي پژوهشهایافته- 4
تحلیل عاملی- 4- 1

پرسشـنامه در بـین   120،گسـترده ادبیـات  بـازنگري  بـر اسـاس   پرسشنامه طراحیپس از 
نـرخ تحلیل آمـاري مناسـب بـود (   وپرسشنامه براي تجزیه100پاسخ دهندگان توزیع شد؛ 

تحلیـل  وتجزیـه اسمارت پی ال اسو اس پی اس اس) که با استفاده از نرم افزار ٪83پاسخ 
پرسشنامه، شرایط الزم براي ورود به مجموعـه  روایی صوريیید محتوا و أ. پس از تشد

ارائه شده است.5جدول که نتایج آن در ،شدساختاري بررسی هايهمعادلهاي آزمون

يساختارمعادالتيهاآزمونمجموعهبهوروديبراازهاینشیپ3جدول

بارتلتآزمون KMOپایایی ترکیبیآلفاي کرونباخپرسشنامه

834/0937/072/0Sig= 0.000اطالعاتچابکی فناوري

898/0895/075/0Sig= 0.000کاروچابکی کسب
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-t(میـزان معنـاداري  . سـپس  ندتایید شدشرطپیشهاي ، تمام آزمون5جدول طبق 

value(حدهايعاملو تمام ) مورد بررسی قرار گرفتt≥1.96( بـار .آوردنددستبهرا
ــاملی ــوبع ــت5/0مطل ــابراین اس ــد أتITA3و ITA1 ،ITA2و BA1 ،BA2 ،BA3، بن یی

و چـابکی  اطالعـات فنـاوري چـابکی  هـاي عامـل بـراي  توانست AVE. در نهایت، دندش
: آورددستبهرا زیرهمحدودکاروکسب

AVE IT agility Factors= 0.83 and AVE Business agility Factors= 0.74

ــلدر نتیجــه، ــايعام ــؤثره ــبهمســوییدر م ــاروکس ــاوريک ــاتو فن در اطالع
نشان داده شده است.6جدول شناسایی و دراپراتورهاي تلفن همراه

یعامللیتحلیینهاهايهجینت4جدول

t-valueFactorشاخصکدساختار
LoadingAVEGOF

چابکی 
اطالعاتفناوري

ITA1
قابلیت حساسیت 

اطالعاتفناوري
346/592/0

83/0

361/0

ITA2
قابلیت پاسخگویی 

اطالعاتفناوري
808/480/0

ITA3
قابلیت یادگیري 

اطالعاتفناوري
346/587/0

کاروچابکی کسب
BA1377/1192/0قابلیت حساسیت

74/0 BA2647/1994/0قابلیت پاسخگویی

BA3 728/2388/0یادگیريقابلیت

فازيدیمتلتکنیک -2-4
هـا بـا اسـتفاده از مـاتریس     ، دادهتـأثیر هـاي و ضـریب معلـولی وعلتبراي تعیین مدل 

هـاي همحاسـب آوري شـد.  جمـع اپراتورهـاي تلفـن همـراه   از خبـره 10زوجیمقایسه 
انجـام شـده اسـت. پـس از اسـتخراج      متلب و اکسل فازي با استفاده از دیمتل ریاضی 

،سازي مـاتریس نرمالبرايبا استفاده از میانگین فازي، 1هاي مستقیمماتریس ارتباط
92/4=K محاسبه شده و تمام عناصرDCMبرKشـوند. سـپس   تقسیم میFCM  بـا

1 . Direct Communication Matrix (DCM)
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، . در نهایت، با اسـتفاده از روش میـانگین  )2جدول(آیدمیدست هبمتدولوژيتوجه به 
: تا اعداد فازي به اعداد قطعی تبدیل شوندانجام گرفت FCMعناصر فازي زدایی 

)3                 (µ= (L+M+U)/3

FCMشده است. بـراي تعیـین   نشان داده7جدول درNRM   18/0، مقـدار آسـتانه
شـود نمایش داده مـی NRMدر ،هستندبزرگتر از آنکهروابطیفقط؛ تخمین زده شد

بـا ترسـیم   NRMبـر اسـاس   شـده  مطالعـه هـاي عامـل معلـولی ومدل علت). 8جدول (
ها که مخـالف صـفر   متناظر در ستونهايعاملها به بردارهایی از هر عامل در ردیف

معلـولی در اینجـا  وهـاي علـت  کـه حلقـه  گفتنـی اسـت  ). شکل د (نشومیهستند ترسیم 
معلـولی بـین   وزیرا ایده اصـلی پـژوهش تعیـین روابـط علـت     ؛شوندنمیتحلیل وتجزیه

سیستم براي ارئه یک مدل پویا است.عنصرهاي
عنصـرهاي جمعسیستم هر عامل باید با روي، سطح تأثیر تأثیرهايریبضبراي 

اثربخشی هر عامل بـر روي  هاي). ضریب7جدول محاسبه شود (NRMهر ردیف در 
متناظر، با محاسبه تقسیم میزان تـأثیر هـر عامـل بـر عامـل مربوطـه آن در       هايعامل

NRM بهR8جدول شود (محاسبه می(.

(FCM)کاملهاي ماتریس ارتباط5جدول 

FCMماتریس فازي زدایی شده 

قابلیت حساسیت 
اطالعاتفناوري

گویی قابلیت پاسخ
اطالعاتفناوري

قابلیت یادگیري 
اطالعاتفناوري

قابلیت حساسیت 
کاروکسب

گویی قابلیت پاسخ
کاروکسب

قابلیت یادگیري 
کاروکسب

قابلیت حساسیت 

اطالعاتفناوري
062766667/0240766667/0110933333/0253666667/0391866667/0191166667/0

گویی قابلیت پاسخ
اطالعاتفناوري

107733333/094233333/02286/01505/0360266667/0208566667/0

قابلیت یادگیري 
اطالعاتفناوري

244666667/02779/0105933333/0318633333/04877/03636/0

قابلیت 

حساسیت 
کاروکسب

70533333/0090933333/00762/00648/02549/01101/0

قابلیت 

گویی پاسخ
کاروکسب

073066667/00838/0074833333/0108166667/0172633333/0227766667/0

قابلیت یادگیري 

کاروکسب
076966667/0089533333/007933333/0229666667/0339966667/01331/0
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(NRM)شبکههاينقشه ارتباط6جدول 

)NRMشبکه (هاينقشه ارتباط

قابلیت 

ITحساسیت 

قابلیت 

پاسخگویی 
IT

قابلیت 

ITیادگیري 

قابلیت 
حساسیت 

کاروکسب

قابلیت پاسخگویی 
کاروکسب

قابلیت یادگیري 
کاروکسب

IT0قابلیت حساسیت 
24076667/

0
0253666667/0391866667/0191166667/0

IT002286/00360266667/0208566667/0گویی قابلیت پاسخ

IT2446666667/02779/00318633333/04877/03636/0قابلیت یادگیري 

قابلیت حساسیت 
کاروکسب

00002549/00

گویی قابلیت پاسخ
کاروکسب

00000227766667/0

قابلیت یادگیري 
کاروکسب

000229666667/0339966667/00

اطالعاتيفناور-کاروکسبییمؤثر در همسويهاعاملیمعلولومدل علت2شکل 

پویایی سیستمسازي مدل-3-4
-)، دیـاگرام حالـت  3تـأثیر (مرحلـه   هـاي ضریبمعلولی و وعلتمپس از تعیین دیاگرا

ترسـیم شـده اسـت. خبرگـان     شـکل  برابـر ) 1(مرحلـه  شدهمطالعه هايعاملجریان 
اند.کردهیید أت، روایی صوري و محتواي مدل را سیستم دینامیکیسازي مدل

sensing IT capability

responding IT capability

learning IT capability

Business sensing capability

Business responding capability

Business learning capability
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عاملهريبراستمیسيروریتأثزانیم7جدول

مجوع عناصر هر ردیف

حساسیت 
اطالعاتفناوري

گویی پاسخ
اطالعاتفناوري

یادگیري 
اطالعاتفناوري

حساسیت 
کاروکسب

گویی پاسخ
کاروکسب

یادگیري 
کاروکسب

077466671/1797433334/06925/12549/0227766667/0599633334/0

هاي یـادگیري  قابلیت«؛کندمشخص می،حالتمتغیر هاي مثال، بررسی گرافبراي
قابلیـت  «و )1شـکل (تأثیرگـذار بـه دلیـل شـیب مثبـت اسـت      یعـامل »اطالعاتفناوري

.)2شکل(به دلیل شیب منفی استتأثیرپذیریعامل»کاروگویی کسبپاسخ

ریتأثهايبیضر8جدول

تأثیرهايضریب

قابلیت 

ITحساسیت 

قابلیت 

ITگویی پاسخ

قابلیت 

ITیادگیري 

قابلیت 
حساسیت 

کاروکسب

قابلیت 
گویی پاسخ
کاروکسب

قابلیت 
یادگیري 

کاروکسب

قابلیت 
حساسیت 

IT

0223456258/00235427873/0363692611/0177422348/0

قابلیت 
گویی پاسخ

IT

00286669732/00451782803/0261547465/0

قابلیت 

یادگیري 
IT

144559331/0164194978/0018826194/0288153619/0214830133/0

قابلیت 
حساسیت 

کاروکسب

000010

قابلیت 
گویی پاسخ

کاروکسب

000001

قابلیت 
یادگیري 

کاروکسب

000403183334/0596816666/00
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يوروددارهايمق9جدول

244666667/0»اطالعات فناوريقابلیت حساسیت «ورودي 
518666671/0»اطالعات فناوريگویی قابلیت پاسخ«ورودي 

2286/0»اطالعات فناوريقابلیت یادگیري «ورودي 
801966667/0»کاروقابلیت حساسیت کسب«ورودي 
834656323/1»کاروگویی کسبقابلیت پاسخ«ورودي 

100220646/1»کاروقابلیت یادگیري کسب«ورودي 

تأثیرگذارهايعاملانباشتيهاگراف1شکل

ریرپذیتأثهايعاملانباشتيهاگراف2شکل
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اطالعاتو فناوريکار وکسبهمسوییدر مؤثرهايعاملاز پویایی سیستممدل 5شکل 

گـویی  هـاي پاسـخ  قابلیـت «، »اطالعاتهاي حساسیت فناوريقابلیت«،از این رو
هـاي  عامـل عنـوان بـه »اطالعـات فنـاوري هـاي یـادگیري   قابلیت«، »اطالعاتفناوري

گــویی هــاي پاســخقابلیــت«و »کــاروهــاي حساســیت کســبقابلیــت«و تأثیرگــذار
تأثیرپـذیر هـاي  عامـل عنـوان بـه »کـار وهاي یادگیري کسبقابلیت«و » کاروکسب

).10جدولشوند (شناخته می

نیترنییپابهنیباالترازیخروجويورود10جدول

H to LهاوروديH to Lهاخروجی

834/1»کاروگویی کسبهاي پاسخقابلیت«IT«6925/1هاي یادگیري قابلیت«
100/1»کاروکسبیادگیريهاي قابلیت«IT«077/1هاي حساسیت قابلیت«
801/0»کاروکسبحساسیتهاي قابلیت«IT«797/0گویی هاي پاسخقابلیت«

IT«518/0گویی پاسخهاي قابلیت«569/0»کاروهاي یادگیري کسبقابلیت«
IT«244/0هاي حساسیت قابلیت«254/0»کاروهاي حساسیت کسبقابلیت«
IT«228/0هاي یادگیري قابلیت«227/0»کاروگویی کسبهاي پاسخقابلیت«

هـاي مـدل   و وروديبـوده  فـازي  دیمتـل این مدل بر اساس تکنیک،است کهگفتنی 
ي نـدارد و فقـط مقـادیر کیفـی     هـیچ واحـد  Yمحـور  . بنابراین، هستندمتغیرهاي کیفی 

، از نظر زمان، مـدل گسسـته اسـت.    همچنین؛دهدنشان میرا متغیرها را براي مقایسه 
کند. با این حـال، بـراي   تحلیل میوتجزیهحالمعنی که مدل سیستم را در زمان به این 

هـا و مقیـاس   بنـابراین دوره ؛باشـد پیوسـته ، زمان بایـد  سیستم دینامیکیاجراي مدل 
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در مـدل  شـده  اسـتفاده  هـاي معادلـه ].35[) اختیـاري هسـتند  ...، دقیقه، و ثانیه(یزمان
ند از:که عبارتسیستم دینامیکی در زیر آمده است

IT-sense outflow = 1.077466671
IT-response outflow = 0.797433334
IT- learn outflow = 1.6925
Business- sense outflow = 0.2549
Business- response outflow = 0.227766667
Business- learn outflow = 0.569633334
IT-sense inflow = (0.144559331* IT- learn outflow)
IT-response inflow = (0.223456258* IT- sense outflow) + (0.164194978* IT-learn
outflow)
IT- learn inflow = (0.286669732* IT- response outflow)
Business- sense inflow = (0.235428783* IT- sense outflow) + (0.18826194* IT-
learn outflow) + (0.403183334* Business- learn outflow)
Business- response inflow = (0.363692611* IT- sense outflow) + (0.45172803* IT-
response outflow) + (0.288153619*IT- learn outflow) + (1* Business- sense
outflow) + (0.596816666* Business- learn outflow)
Sensing IT capability = INTEG (IT sense outflow- IT sense inflow, 0)
Responding ITcapability = INTEG (IT response outflow- IT response inflow, 0)
Learning IT capability = INTEG (IT learn outflow- IT learn inflow, 0)
Business sensing capability = INTEG (Business sense outflow- Business sense
inflow, 0)
Business responding capability = INTEG (Business response outflow- Business
response inflow, 0)
Business learning capability = INTEG (Business learn outflow- Business learn
inflow, 0)

اعتبارسنجی مدل-4-4
پویـایی  مـدل اعتبـار آزمـایش براي) م2000(1استرمنوسیلهبهمختلفیهايآزمایش
بـودن منطقـی واعتبـار نظـر از مـدل ،صـوري اعتبـار بـراي . استشدهارائهسیستم

آزمـون کفایـت مرزهـا    .اسـت شـده تأییـد وبررسـی حـوزه هـاي کارشناسوسیلهبه
انـد و آیـا محـدوده    صورت درونزا دیـده شـده  متغیرهاي اصلی بهکند آیا مشخص می

طرز مناسبی انتخاب شده است؟ با بررسی گسترده ادبیـات مشـخص گردیـد    زمانی به
بـر چـابکی تأثیرگـذار بـوده و خبرگـان آکادمیـک و       و همسویی آنهـا هاي پویاقابلیت

باشـد کـه   سـاختار مـی  آزمـون دیگـر ارزیـابی    انـد. صنعت نیز این امر را تأیید نمـوده 
گیري موجـود در سیسـتم   و روند تصمیمهاقانونکند آیا ساختار مدل با مشخص می

1. Sterman
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سازگاري دارد؟ ساختارهاي بدست آمده بر اساس روش دیمتل فازي کامال هماهنـگ  
باشـند و ایـن امـر تأییدکننـده     با تغییرات رفتاري متغیرها در سازمان مـورد نظـر مـی   

گـردد زیـرا   نیز در این مـدل تأییـد مـی   بعدهاباشد. آزمون سازگاري ساختار مدل می
دهـد  آزمـون ارزیـابی پارامترهـا نیـز نشـان مـی      متغیرها کیفی بوده و واحـد ندارنـد.  

شده از مبانی تئوریک در واقعیت نیـز مصـداق داشـته و از نظـر     پارامترهاي استخراج
مـدل با پایـداري رابطه در شرایط حديآزمونخبرگان صنعت نیز قابل قبول هستند.

تغییرهـاي نسـبت بـه  مـدل رفتـار آیـا ،کـه کندمیبررسیآزموناین. شودمیانجام
ودور از انتظـار هنتیجـ هرگـز د باشقويکه یمدل؟استحساسپارامترهادرمعقول

حد: درنظر گرفته شده استحديشرطدومدل،این براي. دهدنمینشانرا منطقیبی
بـه تـر دقیـق مـدل ارائـه بـراي مـدل درشدهانجامهايبینیپیشتمام. باالحدوپایین
ازپارامترهاتغییرنسبتبهمدلحساسیتارزیابیبراي.استشدهانجامفازيروش

اسـت شـده استفادهفازيهايبینیپیشدرپارامترهاباالییحدوپایینحدارهايمقد
اسـتفاده شـده   اطالعاتفناوريحساسیتهايقابلیترويتأثیرگذارپارامترچهاراز(

هـاي دادهکسـب مشـتري، هايدادهکسب داخلی،هايدادهکسب : اند ازکه عبارتاست
همزمـان وجداگانـه تغییراتباسازيشبیههايهنتیج). هاسازي دادههمگونوشریک

نشـان اصـلی حالـت بـا مقایسـه درمدلکلیرفتاردرداريمعنیتغییرپارامترهااین
آزمـایش  است. نتیجـه  نکردهرفتارمجازحدازبیشتر وجههیچبهحقیقتدروندنداد

.زیر آورده شده است13جدول شرایط حدي در 

رفتاردوبارهدیتولويحدطیشراآزمایشهايهجینت11جدول

ITقابلیت حساسیت ITقابلیت حساسیت حد باالحد پایین

11077/757/975هاي داخلیاکتساب داده

11077/757/975هاي مشترياکتساب داده

11077/757/975هاي شریکاکتساب داده

11077/757/975هاسازي دادههمگون
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توسعه سناریو-5-4
کـه  ه یافتبهبوديساختاربامعتبریمدل، هاسیاستوحساسیتتحلیلوتجزیهازپس
، معرفـی  کـرد اسـتفاده آینـده بـراي 1هـاي راهنمـا  طرحانواعتهیهبرايآنازتوانمی
مختلفپارامترهايوهاسیاستوسیلهبهمدیریتیگزینهچندمرحله،ایندرگردد.می

آینـده يسناریوبرايمدلپویايپاسخبررا هاآنتأثیروشدهگرفتهنظردرسیستم
پارامترهاتغییربابدبینانهوبینانهخوشيسناریودوحاضر،حالدر. شودمیتعیین 

؛اسـت شـده ارائـه حساسیتتحلیلوتجزیههايهنتیجازاستفادهبامعقولايدامنهدر
وبدتریندرسیستمپارامترهاي. کنیممی مقایسهپایهسناریوي بارادواین در اینجا
حساسـیت قابلیـت (انباشـت متغیرهـاي بـر هـا آنتـأثیر ویافتـه تغییرشرایطبهترین
بررسی) کاروکسبگوییپاسخقابلیتوکاروکسبحساسیتقابلیت،اطالعاتفناوري

پارامترهـا افـزایش دلیلبهبینانهخوشسناریويدرشیبافزایش).3شکل (استشده
قابلیــتو4شــکلدرکــاروکســبحساسـیت قابلیــترفتــاربررســیهمچنــین؛اسـت 
شـیب بدبینانـه سـناریوي در؛نشان داده شده است5شکلدرکاروکسبگوییپاسخ

در. دهـد مـی نشـان را متغیرهـا ایـن کمتـر اثربخشـی کـه است،ترپایینمتغیردوهر
درجــهنشـانگر درنتیجـه ؛اســتبـاالتر متغیـر دوهـر شــیببینانـه، خـوش سـناریوي 
.استمتغیرهااینبیشتراثربخشی

در سه سناریوفناوري اطالعاتسازي رفتار متغیر قابلیت حساسیت شبیه3شکل 

1 . scenario
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ویسنارسهدرکاروکسبتیحساستیقابلریمتغرفتاريسازهیشب4شکل

ویسنارسهدرکاروکسبییگوپاسختیقابلریمتغرفتاريسازهیشب5شکل

گیرينتیجهبحث و -5
-کـار وکسـب همسـویی بـر  مـؤثر هـاي عامـل هايپویاییهدف از این مقاله شناسایی

هـا آنمعلـولی وعلـت هـاي رابطـه براساس اپراتورهاي تلفن همراهدر اطالعاتفناوري
ــم در اســت.  ــه اول، مه ــه در مرحل ــن مطالع ــرین ای ــايعامــلت ــؤثره ــر م همســوییب
ــاروکســب ــاوري-ک ــاتفن ــاي در ســازماناطالع ــک خــدماتیه ــاییچاب و در شناس

هـاي عامـل ومعلـولی وعلتهايهبطارپایهبرسیستم دینامیکیبعدي، مدل هايهمرحل
هـر  تـأثیر هـاي مطالعه تعیین شده اسـت. از آنجـا کـه ضـریب    درنظرگرفته شده براي

ایـن مـدل   هـاي برتـري آن محاسـبه شـده اسـت، یکـی از     همسـان هـاي عاملعامل در 



1398زمستان، 4، شماره 4دوره ________________________________گیريهاي نوین در تصمیمپژوهش

168

را توانمنـدي توانـد میـزان اثربخشـی    است که سازمان مـی آنسیستم پویایی شناسی 
فرآینـد تحلیـل سلسـله    هـاي مختلفـی از قبیـل    سیستم خود بـا روش هاي) (خروجیبر

را و خروجی مـدل در سـازمان خـود    دست آوردهب...وايفرآیند تحلیل شبکه، مراتبی
.  ندکنمطالعه 

هـاي رابطـه ، اپراتورهاي تلفـن همـراه  خبرهدههاينظردر مرحله دوم، با توجه به 
ــت ــولیوعل ــم معل ــان مه ــرین در می ــلت ــايعام ــؤثره ــوییدر م ــبهمس ــاروکس -ک

بـا اسـتفاده از   آنهمسـان هـاي عاملبرهر عامل تأثیرهايو ضریباطالعاتفناوري
تـرین  هـاي اطالعـاتی یکـی از مهـم    اسـت. سیسـتم  شـده مطالعـه  ،فـازي دیمتـل تکنیک 

بـه  راسـازمان  ،هـاي نامناسـب  سیسـتم طور کـه  همانچابکی هستند.توانمندسازهاي
سـازمان  باعـث رشـد   هـاي اطالعـات مناسـب،    ، سیسـتم کشـانند مینابوديهاي دوره

رشـد بـازار و پاسـخ بـه     :مختلـف ماننـد  هايشکلتوان در این رشد را میو شوندمی
. براي حفظ وضـعیت جدیـد،   مالحظه کرداولیه چابکی هستند، هايهدفکه هامشتري

همسـو  کـار وکسـب هـاي  خـود را بـا قابلیـت   اطالعاتفناوريهاي سازمان باید قابلیت
.استهاي این مرحلهیکی از یافتهبرابر؛ این دکن

و علــت و معلــولیبــر اســاس مــدل هــاي سیســتمپویــاییدر مرحلــه ســوم، مــدل 
) طراحی شـده اسـت. مـدل پویـا در ایـن      شکل (ونسیمبا استفاده از تأثیرهايضریب

و اطالعــاتفنــاوريهــاي هــر دو قابلیــتفــازي و بررســیدیمتــلمقالــه بــر اســاس 
بـه  هـا ه، نتیجـ پویـایی سیسـتم  است. پس از اجراي مـدل  چابککاروکسبهايقابلیت

ــت:    ــر اس ــرح زی ــ   1ش ــان خروج ــاس جری ــر اس ــای) ب ــت«، ه ــاي قابلی ــادگیري ه ی
،تـأثیر کمتـرین ، ؛ همچنـین ها داردشاخصدیگررا بر تأثیربیشترین »اطالعاتفناوري

، هـا وروديدیـدگاه از ) 2. اختصـاص دارد »کـار وکسـب گـویی پاسـخ هـاي  قابلیت«به
ــاي قابلیــت« ــأثیربیشــترین » کــاروکســبگــوییپاســخه ــذیردرا از سیســتم مــیت ؛ پ
) 3. دپـذیر مـی هـا عاملاز دیگرراتأثیرکمترین»اطالعاتفناوريیادگیري هاي قابلیت«

حساســیتهـاي قابلیـت «، »اطالعـات فنـاوري یــادگیري هـاي قابلیـت «،بررسـی پـس از 
هـاي عامـل عنـوان هبـ »اطالعـات فنـاوري گـویی هاي پاسـخ قابلیت«و» اطالعاتفناوري

هـاي قابلیـت «،»کـار وکسـب هاي حساسـیت قابلیت«، همچنین؛دنشوطرح میگذارتأثیر
هـاي عامـل عنـوان  هبـ »کـار وهـاي یـادگیري کسـب   قابلیـت «و »کـار وکسبگویی پاسخ
ــذیرتأثیر ــه مــی درپ ــايعامــلبررســی نمودارهــاي انباشــت  ) 4شــوند.نظــر گرفت ه

عامـل تـرین مهـم »اطالعـات فنـاوري یـادگیري  هايقابلیت«کهدهدتأثیرگذار نشان می
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دیگـر  تأثیرگـذار  هـاي عامـل در میـان  شـیب مثبـت را  زیـرا بیشـترین   ؛استتأثیرگذار 
گــویی  هــاي پاســخ قابلیــت «و» اطالعــاتفنــاوري هــاي حساســیت قابلیــت«دارد. 

هـاي عامـل بررسی نمودارهاي انباشت )5د. ندر رتبه بعدي قرار دار»اطالعاتفناوري
عامـل تـرین  مهـم »کـار وکسـب سـیت حساهـاي  قابلیـت «کـه دهـد تأثیرپذیر نشان مـی 

پـذیر تأثیرهـاي عامـل سـایر  را در میـان  منفـی  شـیب زیرا بیشترین ؛هستندپذیرتأثیر
در »کـار وکسـب یـادگیري هـاي  قابلیـت «و »کـار وکسـب گوییپاسخهاي قابلیت«. ددار

و » کــاروگــویی کســبهــاي پاســخقابلیــت«البتــه تفــاوت بــین رتبــه بعــدي قــرار دارد.
.کم استبسیار » کاروهاي حساسیت کسبقابلیت«

اطالعـات وجـود دارد و ایـن    هـاي مناسـب فنـاوري   در صنعت ارتباطات زیرساخت
پتانسـیل ،قابلیـت ایـن . اسـت اطالعـات  فنـاوري یـادگیري هـاي قابلیتبااليتأثیردلیل 

و بـه دارداطالعـات فنـاوري گـویی پاسـخ وهاي حساسـیت قابلیتتقویت برايزیادي
وحساســیتهــايقابلیــتســازگاريیــاپیکربنــديبــرايرابــازخورديخــود،نوبــه

مراحـل یـادگیري فراینـد ازبخشـی عنـوان  بـه هـا سـازمان . کنـد مـی ایجادگوییپاسخ
ازانتقـال بـه نیـاز صـورت درکـه بـه ایـن معنـی   . کننـد طـی بایـد  راپیشرفتمختلف

درویـژه بـه بایـد هـا شـرکت کـار، وکسـب چـابکی بـه شـرکت تحـول قبلـی هاينسل
ســاختارســمتبــههــاســازمانتغییــر. کننــدگــذاريســرمایهیــادگیريهــايتوانـایی 

سـاز مسـئله بسـیار مـدیریتی دیـدگاه از1یـادگیري -پاسخگویی-حساسیتسازمانی
وعلـت روابـط مطالعـه هنتیجـ ؛ زیـرا اسـت سـازگار تحقیـق اینهايیافتهبااین. است

ــولی ــامعل ــینشــانرامتغیره ــنچــابکیدر نتیجــه ؛دهــدم ــاصــنعتای همســوییب
ــاوري ــاتفن ــار دروکســبواطالع ــینک ــتب ــايقابلی ــفه ــاوريمختل ــات فن واطالع

، گـویی پاسـخ وهـاي حساسـیت  قابلیـت رابطـه بـین   .شـود میدادهکار توضیحوکسب
سـازد تـا   ها را قادر مـی یادگیري شرکتیابد. افزایش مییادگیري هايقابلیتوسیلهبه

، قابلیـت  در نتیجـه و ؛اطمینان مربوط بـه محـیط پویـا و آشـفته را مـدیریت کننـد      نبود
.ندکنپذیري را حفظ رقابت
طـور بـه راخـود یـادگیري وگـویی پاسـخ –حساسـیت هايتواناییهاشرکتاگر
. شـود مـی کـار وکسـب چـابکی ) عملکـرد (نبـود باعـث کـار ایـن دهنـد، توسعهنابرابر
حـس راخـود کـار وکسـب بـه مربـوط محیطـی تغییراتبتوانند،استممکنهاشرکت

1 . Sense-Response-Learn (SRL)
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نداشـته باشـند  را چابـک ايشـیوه بـا گـویی پاسـخ توانـایی امـا ) بـاال حساسیت(کنند
؛)بـاال گـویی پاسـخ (دارنـد قويگوییپاسخقابلیتهاشرکتهمچنین؛)کمگوییپاسخ(

). کـم حساسـیت (ندارنـد  پیگیـري بـراي فرصـتی شناسایییااختاللدركتواناییاما
شـکاف باعـث توانـد مـی ؛پیـدا نکـرده باشـد   توسـعه کافیاندازهبهخاصیقابلیتاگر

.شودکاروکسبچابکی) عملکرد(برمنفیتأثیراتوکاروکسبچابکی
بـه »کـار وکسـب گـویی پاسـخ قابلیـت «و »کـار وکسـب حساسیتقابلیت«ارزیابی

کـه دنـ دهمـی نشـان ؛پذیرندمیسیستمازراتأثیربیشترینکهمؤثر،هايعاملعنوان
حساسـیت  توانـایی افـزایش بـراي مناسـب اطالعـاتی هـاي سیستمباید درهاسازمان

را هـا آنوگـذاري کـرده  سـرمایه مشـتریان نسبت به تغییرات و پاسخگویی سریع به
کـار  وکسـب هـاي قابلیـت ؛شـود بیشتراطالعاتفناوريهايقابلیتهرچه. گیرندکاربه

پیشـرفت بـا کـه دهنده این استنشانروابط علت ومعلولیوجود. شودمیبیشترهم 
هـاي قابلیـت آندرپـی وگـویی پاسـخ هـاي قابلیـت کـار، وحساسیت کسـب هايقابلیت

وحساسـیت هـاي قابلیـت خـود نوبـه بـه کـه ؛یابـد مـی کـار افـزایش  وکسـب یادگیري
ویـژه  هایران بـ درمخابراتصنعتدر. کندمیتقویتدوبارهکار راوکسبگوییپاسخ

اطالعـات فنـاوري هـاي قابلیـت بـراي خـوبی نسـبت بـه زمینـه اپراتورهاي تلفن همـراه 
هـایی زیرسـاخت اطالعـات، فنـاوري یـادگیري هايقابلیتبرايمثالبراي.داردوجود
یـادگیري ،)وبفضـاي دانـش، مخـازن داده،پایگـاه واینترانت(سازمانیحافظهبراي

وماشـین یـادگیري ابزارهـاي ،)کـاوي دادهتجـاري، هـوش (گذشـته هـاي همکارياز
یـادگیري بـازخورد ابزارهـاي اجتماعی،هايشبکهتحلیلابزارهاي،1بیزینهايشبکه

هـاي قابلیـت وسـیله بـه امتیـاز باالترینکسببرايمهمیدلیل؛ کهابزارهاي پیمایشو
هــايقابلیـت بنـابراین ؛اســتاپراتورهــاي تلفـن همـراه  دراطالعـات فنـاوري یـادگیري 
ــادگیري ــاوريی ــاتفن ــدمــی،اطالع ــتتوانن ــايقابلی ــخه ــیتوییگــوپاس حساس

واطالعـات فنـاوري هـاي قابلیـت بـین قـوي  ارتبـاط . کننـد تقویـت رااطالعـات  فناوري
ایـن چـابکی بـر دلیـل اپراتورهـاي تلفـن همـراه در ایـران    کـار در وکسـب هـاي قابلیت
.استصنعت

دوهـر دریـادگیري وگـویی پاسـخ حساسیت،قابلیتنمراتگیرياندازه،همچنین
صـنعت ایـن درهـا قابلیتهمهتقریباًکهدادنشانکاروکسبواطالعاتفناوريزمینه

1. Bayesian network



و همکارالهه بیگدلی_______________________________ ...هاي مؤثر برعاملل سیستم دینامیکی ارائه مد

171

ذکـر ابعـاد بـین همسـویی وتعادل،دهندهنشاناین. هستندرشدحالدراندازهیکبه
.کندمیتأییدراآنهمتحقیقهاي. یافتهاستچابکیوشده

آیندهیپژوهشهايفرصتها و محدودیت-1-5
ــه ــن یافت ــاي ای ــژوهشه ــاییکاربردپ ــدیران و ه ــراي م ــدتصــمیمرا ب ــايهگیرن ه

بـراي اطالعـات فنـاوري مؤثر توسعه پایه برمطالعه کهایندهد. اولارائه میکاروکسب
بـه چـابکی بیشـتر اسـت.     یـابی دسـت بـراي  کـار وکسـب کارآمـد  هـاي  توسعه قابلیـت 

بـراي  اطالعـات فنـاوري تکنیکـی  مـدیریتی و  هاي پیشـرفته  قابلیتراهها باید از شرکت
. بـراي هـر   کـار شـوند  دست بهافزایش چابکی کلی برايوافزایش کارایی داخلی خود

يانـداز بـا چشـم  کـار وکسـب هاي فراینـد بـا  اطالعـات فناوريشرکت مدیریت و ادغام 
بسـیار مهـم اسـت. ایـن مطالعـه یکـی از       ،اطالعـات فنـاوري ریـزي  به برنامهراهبردي

بـر  اطالعـات فنـاوري قابلیـت  تـأثیر تجربـی  طوربهاست کهیهایمطالعهانگشت شمار
.  استکردهرا بررسی چابکی سازمانی 

هـاي  قابلیـت بـر اسـاس   ،همسـویی مفهوم جدیـد  در زمینه هابا توجه به محدودیت
ارائـه  آینـده  هايمطالعهبراي پیشنهادهایی ي انجام شده با خبرگانهاپویا و مصاحبه

قـش  نـد ن تواهاي پویا در صـنایع مختلـف مـی   هاي قابلیتشاخصآزمودن ) 1: دشومی
فـازي بـراي   خبـره ) طراحـی سیسـتم   2د. داشـته باشـ  را در این مطالعـه تکمیل کننده

) بررسـی  3سـویی بـر هم مـؤثر هـاي عامـل با استفاده از همسوییهاي فرایندانتخاب 
هـاي کارکنـان و دانـش در    هاي مدیریتی، مهـارت مهارتجملهدیگر از هايعاملنقش 
) ارائـه یـک مـدل پویـا     4سـویی و همیـادگیري وگـویی پاسخ–حساسیتهايچرخه
یهـاي خـدمات  هـاي پویـا در سـازمان   که بـر هـر یـک از قابلیـت    جزئیهايعاملبراي 
براي دستیابی به همسـویی و اسـتفاده   ) طراحی سیستم خبره فازي 5دنگذارمیتأثیر
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