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 چکیده
وکار چابک در صنعت تلکام با های اطالعات و کسبهدف اين مقاله تبیین همسويی استراتژيک سیستم

ای باشد. در راستای توسعه مدل پويهای پويا میاستفاده از رويکرد ترکیبی سیستم خبره فازی و سیستم

های مدرن های پويا، که يک چهارچوب نظری و مديريتی تأثیرگذار در پژوهشهمسويی از چهارچوب قابلیت

ای تعريف عنوان گسترههای اطالعات و چابکی است، استفاده گرديد. همسويی فناوری اطالعات بهسیستم

کار پشتیبانی کرده وای کسبههای فناوری اطالعات از اهداف و برنامهشود که در آن اهداف و برنامهمی

های مؤثر بر مدل با استفاده از شوند.  پس از ارائه مدل مفهومی، تمامی عاملها پشتیبانی میو توسط آن

سازی سیستم خبره فازی گرديدند. نتايج نشان تکنیک دلفی فازی استخراج شد و سپس متغیرها وارد مدل

کار شده که آن وهای چابکی کسبعات باعث افزايش قابلیتهای چابکی فناوری اطالدهد افزايش قابلیتمی

کار، وشود. با ارتقای چابکی استراتژيک کسبکار میونوبه خود باعث افزايش چابکی استراتژی کسبنیز به

گردد. پس پذيری بیشتری برخوردار میهای اطالعاتی سازمان نیز از چابکی و انعطافاستراتژی سیستم

های اطالعات همسو با استراتژی های سیستمم خبره فازی جهت تعیین استراتژیاز طراحی سیست

سازی دينامیکی با استفاده از توابع تبديل در حوزه الپالس و معادالت فضای حالت انجام کار، مدلوکسب

ز گرفت و رفتار پويای مدل در بعد زمان بررسی گرديد و نتايج مدل سیستم خبره فازی در بعد زمان نی

 مورد تأيید قرار گرفت. 
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 مقدمه  -1
های کار در دههوهای اصلی رهبران کسبکار از دغدغهوو استراتژی کسب همسويی فناوری اطالعات

ه گردد، استفاده استراتژيک از فناوری اگر قرار است عملکرد سازمانی بهین .[1گذشته بوده است ]

ترين مسائل مديريتی است که بايد وکار از مهمبا نیازهای کسب و هماهنگی فناوری اطالعات اطالعات

علیرغم اين واقعیت که مزايای زيادی در ارتباط با همسويی استراتژيک وجود [. 2]به آن توجه شود 

های حیاتی برای کار خود با چالشوسرعت در حال تغییر در محیط کسبها با توجه بهدارد، سازمان

، تالش برای همسويی استراتژيک پديده پیچیده کلیطور[. به3] حفظ همسويی استراتژيک مواجه هستند

های ها دشوار است که فناوری خود را با استراتژیو غیرمتمرکزی شده است، چراکه برای سازمان

در ربع قرن اخیر، عدم همسويی استراتژيک بین  [.4]کار در محیط در حال تغییر همسو سازند وکسب

عنوان يک مشکل مهم از سوی مديران اجرايی و مديران نی بههای سازماو استراتژی فناوری اطالعات

های و استراتژی خاص، شکاف بین فناوری اطالعات طور. بهشده استمطرح فناوری اطالعات

به همسويی از [. عالقه 6، 5شده است ]ويژه ايران، گزارشتوسعه، بهوکار در کشورهای درحالکسب

آيد ی مهم عملکرد سازمانی از درجه باالی همسويی به دست میشود که مزايااين واقعیت ناشی می

[7 .] 

[ و 8موردمطالعه قرارگرفته است ] عنوان نتیجههای پیشین همسويی معموالً بهدر پژوهش

طوف شده است. اگرچه مطالعات قبلی، تمرکز اندکی بر روی فرآيند دستیابی به همسويی مع

عنوان هماهنگی مناسب بین فناوری کار و فناوری اطالعات را بهوهمسويی استراتژيک کسب

[، اما به دلیل عدم آگاهی در مورد روند 10، 9اند ]کار تعريف کردهواطالعات و راهبردهای کسب

فناوری اطالعات و اهداف  ها بدون آنکه میزان همسويی بینهمسويی بسیاری از سازمان

دهند های کالنی در فناوری اطالعات انجام میگذاریکار خود را ارزيابی کنند، سرمايهوکسب

[. به گفته برخی محققان، همسويی استراتژيک استفاده مؤثر از منابع فناوری اطالعات برای 11]

ه خود باعث افزايش بازده نوبکند که بهکار را تسهیل میوهای کسبپشتیبانی از استراتژی

سازی مؤثر فناوری اطالعات و فرآيندهای گذاری در فناوری اطالعات، ايجاد يکپارچهسرمايه
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های اين پژوهش تعیین [. لذا هدف13، 12شود ]کار و در نتیجه مزيت رقابتی پايدار میوکسب

خبره فازی در مرحله  های اطالعات در سازمان با استفاده از سیستمهمسويی استراتژيک سیستم

های پويا بر اساس اول و سپس بررسی رفتار مدل در بعد زمان با استفاده از رويکرد سیستم

 های فناوری اطالعات سازمان است.سنجش سطح قابلیت

ثبات و رقابتی امروز فشارهای وکار سريع، بیحال، بديهی است که فضای کسبدرعین

بینی را احساس کنند کرده است تا سريعاً تغییرات غیرقابل پیشها ايجاد ای را بر سازمانگسترده

ها برای حفظ سازگاری با تغییرات ها پاسخ دهند تا چابک باقی بمانند. عالوه بر اين، شرکتو به آن

[. 14های خود را تغییر دهند ]ها و استراتژیطور مداوم منابع، زيرساختداخلی و خارجی بايد به

عنوان يک ضرورت مهم اقتصادی همسويی استراتژيک، چابکی ممکن است به بنابراين، در کنار

 موردمطالعه قرار گیرد. 

خورد، از جمله آنکه، ادبیات تعاريفی در ادبیات همسويی استراتژيک خألهايی به چشم می

دهد؛ ادبیات يک بسته مفهومی، برای کمک به قطعی و عملی از همسويی استراتژيک ارائه نمی

هايی در مورد چگونگی حفظ دهد و در نهايت، راهنمايیبه همسويی استراتژيک ارائه نمی دستیابی

همسويی در مواجهه با تغییر مداوم وجود ندارد. همچنین مشخص گرديد تأثیر توانمندسازها در 

های اطالعات مدنظر قرار نگرفته است. نقد ديگری که به ارزيابی همسويی استراتژيک سیستم

موجود وارد است در نظر نگرفتن رفتار دينامیکی چابکی در بستر زمان و پس از رويکردهای 

های چابکی بوده است که در اين راستا اقدام به طراحی مدل دينامیکی جهت تأثیرگذاری قابلیت

وکار چابک سازمان موردبررسی های اطالعات در کسببینی همسويی استراتژيک سیستمپیش

 ف گرديد.های زمانی مختلدر دوره

های پويا، مطالعات گذشته هم همسويی و هم چابکی را همچنین بر اساس منطق قابلیت

[، اما 16، 15اند ]های مرتبه باالتر در دو جريان پژوهشی جداگانه بررسی کردهعنوان قابلیتبه

 عنوان نتیجه همسويی، تا حد زيادیادغام اين دو حوزه پژوهشی متمايز برای بررسی چابکی به

[. عالوه بر اين، به دلیل ماهیت پیچیده عوامل احتمالی مانند 18، 17شده است ]ناديده گرفته

حمايت از ادبیات قبلی، درک ما از رابطه همسويی و نوسانات محیطی، و ماهیت رقابت و عدم

ت های فناوری اطالعاکند که قابلیتچابکی محدود است. يک ديدگاه جديد در اين زمینه استدالل می

طور مستقیم با عملکرد کنند؛ نسبت به اينکه، بهرا قوی می« باالتر های مرتبهقابلیت»و ارتباطات، 
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 [. 19، 17يک شرکت ارتباط داشته باشند ]

ر بهای فناوری اطالعات و ارتباطات را اين پژوهش بر اين ايده استوار است و تأثیر قابلیت

های اطالعات های سیستمکند که در اين راستا استراتژیهای پويای مرتبه باالتر مطرح میقابلیت

کار با استفاده از سیستم خبره فازی شناسايی و در نهايت رفتار وهمسو با استراتژی کسب

ی های پويا موردبررسچابکی متغیرهای مختلف مدل در بعد زمان با استفاده از متدولوژی سیستم

 گیرد. قرار می
 

 مبانی نظری پژوهش  -2
توان اند که چگونه میهای اطالعات در طی سه دهه بحث و گفتگو مطرح کردهحققان سیستمم

کار گرفت. وکار بهفناوری اطالعات را برای ايجاد ارزش برتر کسب -وکارهمسويی مؤثر کسب

نکه ها بايد بر فرآيند همسويی تمرکز کنند نه ايکار، شرکتوبرای درک پويايی )فرآيندهای( کسب

های تکارگیرند که ممکن است باعث دستیابی به مهارعنوان کااليی به فناوری اطالعات را بهصرفاً

 [. 20استراتژيک و فنی کمتری شود ]

فناوری اطالعات مربوط به همسويی بین راهبردهای اين دو و  -کاروهمسويی کسب

ر مطالعات قبلی، [. بیشت20های اطالعاتی است ]های سازمانی و سیستمهای سیستمزيرساخت

ها در سطح که تعداد کمی از آناند. درحالیهمسويی را در سطح شرکت موردمطالعه قرار داده

و نه  "چه"ها عمدتاً بر [. مطالعات سطح شرکت يا شرکت21، 19، 17شوند ]فرآيند عملیاتی می

ز اين طريق اند و اکار و فناوری اطالعات تأکید کردهوهمسويی کسب "چرايی"و  "چگونگی"

 خواهان رويکردهای پوياتر و فرآيندگرا در اين مرحله هستند.

کار ويک رويکرد کارآفرينانه در فرآيندهای کسب"عنوان های پويا را بهقابلیت 1تیس

[. 22کند ]تعريف می "فرد و مشخص( چه در داخل بنگاه و چه در پیوند با شرکای خارجی)منحصربه

که اين طوریصورت فزاينده بر پايه زمان در حال رقابت هستند؛ بهها بهنبر اساس نظر کانتر سازما

تر برای معرفی و توسعه محصول، تحويل های زمانی سريعرقابت از پیشگامی در نوآوری تا چرخه
 1 . Teece 
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ها [. عالوه بر اين، تیس بین دو سطح از قابلیت23موقع و پاسخ سريع به روندهای بازار وجود دارد ]به

های های معمول، اداره و حاکمیت اساسی( و قابلیتهای عادی/ عملیاتی )فعالیتائل است: قابلیتتمايز ق

های ها و قابلیتهای جديد و تبديل فعالیتپويای مراتب باالتر برای سنجش، استفاده از فرصت

ر اکثر های پويايی که د[. در اين پژوهش سعی شد از قابلیت24ها( ]کار )استفاده از فرصتوکسب

گويی و يادگیری های حساسیت، پاسخاند، استفاده شود. بنابراين قابلیتها معرفی شدهپژوهش

ها برای جستجو و حساسیت، توانايی سازمانعنوان متغیرهای اين پژوهش انتخاب شدند. به

ديدگاه ارتباط،  ها ازها به اطالعات )با فیلتر کردن آناستفاده، تبديل اين دادههای قابلآوری دادهجمع

ها، داليل و تأثیر اطالعات مشتق شده و وتحلیل ضرورتموقع بودن، دقت و محتوا(، تفسیر، تجزيهبه

 [.25، 17کنند ]بینی يا کشف کار را پیشوها و تهديدها در محیط کسبمانند آن است که فرصت

کار است وود در شبکه کسبهای خها و شريکپاسخگويی، توانايی يک سازمان در همکاری با مشتری

، 17کنند ]آسانی پیکربندی )دوباره( های خالقانه بهها را برای شکل دادن به حرکتسرعت قابلیتتا به

يابی به دانش جديد و مرتبط، برای هماهنگ [. يادگیری، توانايی يک سازمان برای کشف و دست25

ی، استفاده و نوسازی دانش، برای تقويت بردارها و اطالعات و در صورت لزوم بهرهساختن داده

 [. 25، 17گويی است ]حساسیت و پاسخ

عنوان يک صالحیت مهم سازمان يک قابلیت پويای مهم، چابکی است. چابکی سازمانی به

باشد. بیشتر مقاالت در اين زمینه به کار میوسابقه محیط کسببرای کنار آمدن با تغییرات بی

( به بررسی تأثیر 2006) 1اند. دولتشاهی و کائوالعات بر عملکرد پرداختهبررسی تأثیر فناوری اط

کار در تولید چابک برای وهمسويی بین مؤسسات مجازی و فناوری اطالعات بر عملکرد کسب

ن ( پیوند بی2008) 2که سوآفورد و همکاراندرحالی [.26پنج صنعت مختلف پرداختند ]

افزايی بین پذيری، چابکی و عملکرد را موردبررسی قرار دادند و بیان کردند که اين همانعطاف

شده و به عملکرد رقابتی پذيری و چابکی است که توسط فناوری اطالعات تقويتانعطاف

طور تجربی ارتباط بین چابکی به (2012) 3. گلیگور وهولکامب[27شود ]کار منجر میوکسب

( بررسی کردند 2017) 4. طرفدار و کرانفله[28زنجیره تأمین و عملکرد شرکت را تأيید کردند ]

یره تأمین را بهبود بخشد. سپس بر تواند عملکرد زنجچگونه و چرا يک زنجیره تأمین چابک می

های اطالعات برای تقويت ارتباط اساس رويکرد پردازش اطالعات زنجیره تأمین، قابلیت سیستم

 [. 29کننده اين اقدامات پیشنهادشده است ]فراهم

 1 . Dowlatshahi and  Cao  2 . Swafford et al 3 . Gligor and Ho lcomb 4 . Tarafdar and Qrunfleh 
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گذاری دانش از طريق ارتباط و تشريک سازد. به اشتراکهمسويی، چابکی را توانمند می

[. 30کند ]کار به بهبود همسويی کمک میوديران فناوری اطالعات و کسبمساعی مؤثر بین م

های فناوری اطالعات و مديريتی و فنی قدرتمندی را برای ايجاد يک مدل هايی که قابلیتشرکت

دهند سرعت در برابر تغییرات غیرمنتظره بازار پاسخ میمؤثر مديريت فناوری اطالعات دارند، به

ويی استراتژيک شرکت و چابکی سازمانی رابطه مناسبی وجود داشته باشد، [. اگر بین همس31]

( نقش 2017) 1افزوده به همراه دارند. مک آدام و همکاراناين دو بر هم تأثیر گذاشته و ارزش

گیری عملکرد در بهبود همسويی میان استراتژی های پويا و رويکردهای اندازهتئوری قابلیت

های پويا و رويکردهای ناوری و نیز بررسی نقش تئوری قابلیتکار و استراتژی فوکسب

گیری عملکرد در همسويی استراتژی فناوری با اقدامات و امور جاری فناوری عملیاتی را اندازه

های ( بررسی کردند چگونه قابلیت2017) 2[. وترينگ و همکاران32موردمطالعه قرار دادند ]

طور خاص همسويی های پويا و بههای فناوری و قابلیتها از قابلیتنوآوری فزاينده شرکت

های گذشته همسويی و گردد مطالعهطور که مالحظه می[. همان33پذيرد ]ها تأثیر میترکیب آن

های پويای مرتبه باالتر در دو جريان پژوهشی جداگانه موردبررسی عنوان قابلیتچابکی را به

عنوان کردن اين دو زمینه پژوهشی برای بررسی چابکی، بهاند. اين پژوهش با هماهنگ قرار داده

 گرفته است.نتیجه همسويی، انجام
 

 شناسی پژوهش روش -3
ها سازی که از ابزارهای علمی و رايج برای بررسی و حل مسئلهدر اين روش پژوهش از مدل

[. از 34ند ]های علی رياضی هستهای پويايی سیستم در کالس مدلشود. مدلاست، استفاده می

ای است و از نظر متغیر کیفی و همچنین در دسته نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع توسعه

شده است. برای پاسخ به های توصیفی قرارگرفته است که در قالب پیمايش انجامپژوهش

کار وهای اطالعات و کسبتوان همسويی استراتژيک سیستمچگونه می"های پژوهش سؤال

توان همسويی چگونه می"و  "تفاده از رويکرد سیستم خبره فازی به دست آورد؟چابک را با اس
 1 . McAdam et al 2 . Wetering et al 
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های پويا به کار چابک را با استفاده از رويکرد سیستموهای اطالعات و کسباستراتژيک سیستم

 است. شده انجام 1شکل مطابق مراحلی در پژوهش  "دست آورد؟

 

 
 مراحل اجرای پژوهش .1شکل 

( چهار نوع پرسشنامه در قالب تکنیک 2شکل شده )جرای مدل مفهومی ارائهطورکلی برای ابه

های های چابکی سیستمدلفی فازی بکار گرفته شد. پرسشنامه اول جهت شناسايی قابلیت

وکار، پرسشنامه سوم جهت های چابکی کسباطالعات، پرسشنامه دوم جهت شناسايی قابلیت
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وکار، پرسشنامه چهارم جهت شناسايی سبهای مؤثر بر استراتژی کشناسايی شاخص

های اطالعات. جامعه آماری اين پژوهش در فرآيند های مؤثر بر استراتژی سیستمشاخص

نفر از خبرگان آکادمیک و صنعت با حداقل  25استخراج مدل مفهومی و اعتبارسنجی آن شامل 

 باشد: يکی از شرايط زير می

 وکارات و مديريت کسبدارای تحصیالت مرتبط با فناوری اطالع-

 وکاردارای سابقه کار مديريتی و اجرايی در حوزه کسب-

 های اطالعاتآشنايی کامل با مباحث استراتژی سیستم-

همچنین در مرحله طراحی و اعتبارسنجی مدل شماره يک )سیستم خبره فازی( و طراحی و 

نفر از  5ثیرگذار از نظرات اعتبارسنجی مدل دينامیکی شماره دو و تعیین مقادير پارامترهای تأ

های دارا بودن مدرک دکتری مديريت و سابقه کار اجرايی در حوزه خبرگان صنعت با ويژگی

 ريزی استراتژيک صنعت تلکام بهره گرفته شد. برنامه

سازی عملی مدل در سازمان موردمطالعه و تکمیل پرسشنامه نهايی از خبرگان جهت پیاده

ن )همراه اول( استفاده شد که طبق صالحديد مديران، رؤسا و شرکت ارتباطات سیار ايرا

کارشناسان واحدهای واحد همسويی راهبرد که دارای باالترين میزان آشنايی با مباحث همسويی 

 نفر تعیین گرديد. 25ها استراتژيک بودند، برای اين پژوهش در نظر گرفته شدند که تعداد آن
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 مدل مفهومی پژوهش .2شکل 

 های پژوهش تهیاف -4
 تکنیک دلفی فازی -4-1

در اين پژوهش از چهار پرسشنامه به شکل دلفی فازی برای شناسايی ابعاد مختلف مدل مفهومی 

کار، استراتژی وهای چابکی کسبهای اطالعاتی، قابلیتشده است: چابکی سیستماستفاده

، مروری جامع بر ادبیات برای های اطالعاتی. در مرحله اول پژوهشکار، استراتژی سیستموکسب

کار و فناوری اطالعات چابک واستخراج و اصالح عوامل مؤثر در همسويی استراتژيک کسب

ويژه های خدماتی بهشده است. سپس برای تعیین عوامل همسويی چابک مربوط به سازمانانجام

 شده است.صنعت تلکام از تکنیک فازی دلفی استفاده

ای از خبرگان در بین افرادی است که یت موردمطالعه شامل مجموعهبرای اين منظور، جمع

ريزی استراتژيک های اجرايی مربوط به برنامهحداقل ده سال سابقه کار در صنعت تلکام و فعالیت

کار و واحدهای فناوری اطالعات دارند. از کارشناسان خواسته شد ودر واحدهای مختلف کسب
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 (. 1جدول یرهای کالمی بیان کنند )تا نظر خود را از طريق متغ
 

 مقادير متغیرهای کالمی .1جدول 

 شدهعدد فازی قطعی عدد فازی مثلثی متغیرهای کالمی

 0625/1 (75/0، 1، 1) خیلی زياد

 875/0 (5/0، 75/0، 1) زياد

 625/0 (25/0، 5/0، 75/0) متوسط

 375/0 (0، 25/0، 5/0) کم

 0625/0 (0، 0، 25/0) خیلی کم

 

 شود:مقدار قطعی اعداد فازی با استفاده از فرمول مینکووسکی به شرح زير محاسبه می 1در جدول 

X= m+ 
𝛽−𝛼

4
                                                                                                                        1رابطه  

دامنه  αدامنه سمت راست و  βعدد مثلثی مرکزی،  mعدد فازی،  مقدار قطعی X، 1در رابطه 

ها های منتخب به گروه خبره ارسال و نظر آندهد. در اين مرحله، مؤلفهسمت چپ را نشان می

شود. با توجه به بندی میشده جمعدر هر مؤلفه حاصل شد. سپس نظرات پیشنهادی و تصحیح

ها و ها، نتايج پرسشنامهشده در پرسشنامهتعريف های پیشنهادی و متغیرهای زبانیگزينه

 شده است. ارائه 2جدول ها در پاسخ
 

 های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله نخستمیانگین ديدگاه .2جدول 

 میانگین فازی مثلثی هامؤلفه
 (α, m, β) 

میانگین 

 شدهزداییفازی

 های چابکی فناوری اطالعاتسنجش قابلیت

 ساسیت فناوری اطالعاتهای حقابلیت

 01/1 (68/0 93/0 1) های داخلی اکتساب داده فناوری اطالعات

 04/1 (72/0 97/0 1) های مشتریاکتساب داده فناوری اطالعات

 9925/0 (66/0 91/0 99/0) های شريکاکتساب داده فناوری اطالعات
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 میانگین فازی مثلثی هامؤلفه
 (α, m, β) 

میانگین 

 شدهزداییفازی

 0025/1 (68/0 93/0 97/0) سازی همگون فناوری اطالعات

 های پاسخگویی فناوری اطالعاتقابلیتسنجش 

 9925/0 (66/0 91/0 99/0) طراحی پاسخ داخلی  فناوری اطالعات

 01/1 (68/0 93/0 1) طراحی پاسخ مشتری فناوری اطالعات

 04/1 (72/0 97/0 1) طراحی پاسخ شريک فناوری اطالعات

 02/1 (7/0 95/0 98/0) گیری داخلیتصمیم فناوری اطالعات

 0175/1 (69/0 94/0 1) اجرای پاسخ داخلی  ی اطالعاتفناور

 965/0 (62/0 87/0 1) اجرای پاسخ مشتری فناوری اطالعات

 985/0 (65/0 9/0 99/0) اجرای پاسخ شريک فناوری اطالعات

 995/0 (67/0 92/0 97/0) پاسخ سريع با شرکا فناوری اطالعات

 0125/1 (69/0 94/0 98/0) نظارت بر عملکرد پاسخ فناوری اطالعات

 فناوری اطالعاتهای یادگیری قابلیت

 9925/0 (66/0 91/0 99/0) حافظه اخباری داخلی فناوری اطالعات

 0325/1 (76/0 96/0 1) ای داخلیحافظه رويه فناوری اطالعات

 0225/1 (7/0 95/0 99/0) شفافیت اطالعات داخلی

 01/1 (68/0 93/0 1) شفافیت اطالعات خارجی

 04/1 (72/0 97/0 1) يادگیری داخلی فناوری اطالعات

 015/1 (69/0 94/0 99/0) يادگیری مشتری فناوری اطالعات

 9925/0 (66/0 91/0 99/0) يادگیری مشارکت فناوری اطالعات

 وکارهای چابکی کسبقابلیت

 متغیر حساسیت

 9725/0 (64/0 89/0 97/0) های داخلی اکتساب داده

 01/1 (68/0 93/0 1) های مشتریهاکتساب داد

 04/1 (72/0 97/0 1) های شريکاکتساب داده

 04/1 (72/0 97/0 1) سازیهمگون

 های پاسخگوییسنجش قابلیت

 9925/0  (66/0 91/0 99/0) چابکی طراحی پاسخ داخلی

 01/1 (68/0 93/0 1) چابکی طراحی پاسخ مشتری

 04/1 (72/0 97/0 1) چابکی طراحی پاسخ شريک
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 میانگین فازی مثلثی هامؤلفه
 (α, m, β) 

میانگین 

 شدهزداییفازی

 995/0 (67/0 92/0 97/0) گیری داخلیچابکی تصمیم

 02/1 (7/0 95/0 98/0) چابکی اجرای پاسخ داخلی

 0225/1 (7/0 95/0 99/0) چابکی اجرای پاسخ مشتری

 025/1 (7/0 95/0 1) چابکی اجرای پاسخ شريک

 01/1 (68/0 93/0 1) ارتباط سريع با شرکا

 0025/1 (68/0 93/0 97/0) نظارت بر عملکرد پاسخ

 های یادگیریسنجش قابلیت

 995/0 (67/0 92/0 97/0) حافظه اخباری داخلی

 98/0 (65/0 9/0 97/0) ای داخلیحافظه رويه

 0475/1 (73/0 98/0 1) انتشار اطالعات داخلی 

 015/1 (69/0 94/0 99/0) انتشار اطالعات خارجی

 0475/1 (73/0 98/0 1) يادگیری داخلی

 01/1 (68/0 93/0 1) دگیری مشتریيا

 0375/1 (72/0 97/0 99/0) يادگیری مشارکت

 کارواستراتژی کسب

 9725/0 (64/0 89/0 97/0) تدافعی

 94/0 (6/0 85/0 96/0) گريزريسک

 9825/0 (65/0 9/0 98/0) تهاجمی

 9825/0 (65/0 9/0 98/0) پیشگام

 0175/1 (69/0 94/0 1) تحلیلگر

 98/0 (65/0 9/0 97/0) رنگآينده

 های اطالعاتاستراتژی سیستم

 9/0 (53/0 79/0 97/0) های پشتیبانی عملیاتسیستم

 9575/0 (53/0 77/0 92/0) های اطالعات بازارسیستم

 8725/0 (54/0 78/0 91/0) های میان سازمانیسیستم
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 میانگین فازی مثلثی هامؤلفه
 (α, m, β) 

میانگین 

 شدهزداییفازی

 0025/1 (68/0 93/0 97/0) های پشتیبانی تصمیم استراتژيکسیستم

 

ها با نتايج اين مرحله، تمامی شده در مرحله اول و مقايسه آنبا توجه به نظرات ارائه

های اصلی عنوان شاخصشاخص به 50ها از حد آستانه بیشتر بودند؛ بنابراين همگی شاخص

 شوند.سازی میوارد فرآيند مدل

 

 سیستم خبره فازی  -4-2

های ها خواسته شد عاملبرگان تشکیل و از آنمنظور تعیین همسويی و چابکی، گروهی از خبه

وکار، استراتژی وکار، استراتژی کسبمدل مفهومی )چابکی فناوری اطالعات، چابکی کسب

 ارزيابی کنند. 10تا  0ها در دامنه های اطالعات( را در پرسشنامهسیستم

 : تولید قاعده1مرحله 

و نیز  K-meansاست. روش سنتی  ها روشی کارآمد برای تولید قانونبندی ورودیخوشه

FCM1 های مفیدی برای ايجاد بانک اطالعاتی قوانین هستند. برای به دست آوردن چابکی روش

کار و چابکی استراتژی سیستم وکار، چابکی استراتژی کسبوفناوری اطالعات، چابکی کسب

 (.3شکل انفیس ساخته شد ) 14اطالعات 

 
 کار چابکوهای اطالعات در کسبتعیین همسويی استراتژيک سیستمسیستم خبره فازی جهت  .3شکل 

 

 1 . Fuzzy  C- Means 
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 مرحله دوم: تولید قاعده و آموزش انفیس

های مدل ها ورودیبرای گردآوری دانش خبرگان، از چهار پرسشنامه استفاده شد که در آن

بین  گرفتند و از خبره خواسته شد در هر مرحله خروجی را 10تا  0مقادير تصادفی در دامنه 

مورد برای  20آوری شد که از اين تعداد مجموعه داده جمع 30تعیین نمايند.  10تا  0اعداد 

 مدل استفاده شد. 3و بررسی 2هر انفیس و مابقی برای آزمايش 1آموزش

ی خروجی دهد. فضاعماری انفیس اصلی چابکی فناوری اطالعات را نشان میم 4شکل 

شده است. خروجی انفیس قابلیت چابکی )چابکی فناوری اطالعات( توسط پنج تابع عضويت تقسیم

 .است "نسبتاً باال"شود که محاسبه می 7.9322فناوری اطالعات در صنعت تلکام 

 

 
 

 معماری انفیس قابلیت چابکی فناوری اطالعات .4شکل 
 

 اعتبارسنجی مدل -4-2-1

های انفیس، معیارهای مختلفی استفاده شد. ريشه میانگین مربعات د مدلبرای ارزيابی عملکر

عنوان معیارهايی برای مقايسه اغلب به 6و میانگین مطلق انحرافات 5، میانگین مربعات خطا4خطا

منظور اعتبارسنجی انفیس پیشنهادی، شوند. همچنین، بههای مختلف استفاده میخطا در مدل

 1 . Train 2 . Test  3 . Chec k 4 . Root  Mean Square Error (RMSE)  5 . Mean Square Error (MSE)  6 . Mean Absolu te Deviation ( MAD) 
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ها درباره سطح چابکی فناوری اطالعات که برای آموزش انفیس صخروجی مدل با دانش متخص

مورداستفاده قرار نگرفته است، مقايسه شد. میانگین مربعات خطا بین دانش خبرگان و خروجی 

جفت نمونه برای آزمون  tقبول است. همچنین از آزمون بود که قابل e -*2002/1 6/0مدل 

 یه به شرح زير است: داری مدل استفاده شد. آزمون فرضمعنی
 

H0: µ1=µ2 

H1: µ1≠µ2 

-Pاگر آماره آزمون در ناحیه بحرانی باشد، فرض صفر رد خواهد شد. پس از آزمون، مقدار 

vlue شود که با در نظر گرفتن محاسبه میα = 0.05  وP-value> α  ،H0 شود و نتیجه رد نمی

 داری وجود ندارد.نیشود بین رفتار سیستم و دانش خبرگان تفاوت معگرفته می

های شده است. تمام آزمونانفیس استفاده 14الزم به ذکر است که همه اين مراحل برای ايجاد 

ها دارای های آماری نیز برای هر يک از انفیس انجام شد و در نهايت همه آناعتبار سنجی و تست

 خطای قابل قبولی بودند.

کار و چابکی وکار، چابکی استراتژی کسبوکسبنتايج نهايی چابکی فناوری اطالعات، چابکی 

 شده است.ارائه 3جدول های اطالعات در صنعت تلکام، در استراتژی سیستم
 

 های اطالعاتکار و سیستموکار، استراتژی کسبوسطح چابکی فناوری اطالعات، کسب .3جدول 

چابکی استراتژی  کاروچابکی کسب اتچابکی فناوری اطالع

 کاروکسب

چابکی استراتژی 

 های اطالعاتسیستم

9322/7 9322/7 8918/8 0723/9 

 

گذاری های اطالعات نیاز به سرمايهدهد که چابکی استراتژی سیستمنشان می 3جدول نتايج 

های حساسیت، پاسخگويی عات دارد. در نتیجه افزايش در قابلیتهای فناوری اطالدر زيرساخت

کار، وهای چابک است، چابکی کسبهای اصلی سازمانو يادگیری فناوری اطالعات، که از ويژگی

يابد و در های اطالعات نیز افزايش میکار و چابکی استراتژی سیستموچابکی استراتژی کسب

 يران در سطح بااليی از چابکی قرار دارد.توان گفت صنعت تلکام امجموع می
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 های پویاسیستم سازیمدل -4-3

های چابکی کار و فناوری اطالعات نیازمند تقويت قابلیتوهای کسببدون شک، چابکی استراتژی

ها بر چابکی ديگر چابکی زيرساختعبارتکار است. بهوهای فناوری اطالعات و کسبدر حوزه

های چابکی به چابکی گذارد. نکته مهم، تبديل قابلیتتلف سازمان تأثیر میهای مخاستراتژی

 استراتژيک در سطوح مختلف است.

گیری را از ها در فرآيند تصمیمتواند بسیاری از محدوديتهای پويا میسازی سیستممدل

های يا ارتباطهای پوتوان با استفاده از سیستمبنابراين می بین ببرد و اين روند را تسهیل کند.

های زمانی آينده شناسايی نمود و سپس رفتار سیستم را در دوره ناشی از تعامل متغیرها را

های فضای [. يک رويکرد برای مطالعه رفتار پويا استفاده بهینه از معادله35موردبررسی قرار داد ]

گرفته است. رد شکلحالت و توابع تبديل الپالس است که مدل پیشنهادی با استفاده از اين رويک

شود و ( در فضای الپالس تبديل میsمعرف زمان( به متغیر ) t) tدر مرحله اول، متغیر مستقل 

شود. پس از حل مسئله در فضای الپالس، پاسخ به متغیر مسئله به فضای الپالس منتقل می

در تبديل  2ابطه و فضای الپالس، بايد از ر sبه  tگردد. برای انتقال مسئله از ( برمیtمستقل )

 طرفه استفاده کرد.يک
 

L[f(t)] = F(s)=∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑡
∞

0
                                                                                     2رابطه  

 fو عالمت الپالس Lمتغیر پیچیده،  sمستقل مانند زمان،  tتابعی از متغیر  f(t)در اين معادله 

(s)   تبديل الپالسf (t) توان از است. برای به دست آوردن معادله تبديل الپالس معکوس می

 استفاده کرد: 3رابطه 
 

F(t)=L-1F(t)= 
1

2𝜋𝑖
 lim
𝑇→∞

∫ 𝑒𝑠𝑡𝛾+𝑖𝑇

𝛾−𝑖𝑡
F(s)ds                                                                   3 رابطه  

توان از جداول تبديل الپالس برای متغیر همگرايی يا يک ثابت واقعی است. می γدر اينجا 

دهنده تأثیر يک مؤلفه انتقال هر تابع به فضای الپالس استفاده کرد. عمل انتقال يک رابطه نشان

گذارد، بر اساس سه عامل تأثیر می jبر روی  iدر ساير موارد است. در يک سیستم پويا مؤلفه 
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شدت تأثیر، تأخیر و فرکانس. در اين مطالعه با توجه به ماهیت مسئله، فرکانس کاربردی ندارد، 

 (.4شود )رابطه بنابراين از تابع تبديل الپالس مرتبه اول استفاده می
 

G(s) = 
𝐾

𝜏𝑆+1
                                                                                                                          4رابطه  

متغیر الپالس  Sمعرف تأخیر )در شرايط پايداری( و  τمعرف شدت تأثیر،  Kدر اين تابع 

 طور که گفته شد ورودی مدل الپالس خروجی روش انفیس است.است. همان

 2ورودی در مدل عنوان به 1شده در مدل های محاسبهبرای اجرای مدل پويا، مقادير انفیس

شود. برای تعیین روابط بین اجزای سیستم و استفاده از توابع تبديل الپالس، بايد دو وارد می

(. برای محاسبه پارامترهای فوق، از τ(؛ زمان تأثیر )Kپارامتر را مشخص کنیم: شدت تأثیر )

ها را بر اساس مدل دهندگان خواسته شد با استفاده از متغیرهای کالمی زير، تعامل مؤلفهپاسخ

 ای زير توضیح دهند.پنج گزينه
 

VS= {
1

1
.

0.5

2
.

0.2

3
.

0.1

4
.

0.06

5
}

S= {
0.5

1
.

1

2
.

0.5

3
.

0.2

4
.

0.1

5
} 

M= {
0.2

1
.

0.5

2
.

1

3
.

0.5

4
.

0.2

5
} 

B= {
0.1

1
.

0.2

2
.

0.5

3
.

1

4
.

0.5

5
} 

VB= {
0.06

1
.

0.1

2
.

0.2

3
.

0.5

4
.

1

5
} 

µFj= 
1

𝑀
 ∑ 𝜇𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1   رابطه 5                                                                                                              

 

شد تا مقادير زدايی مقادير فوق استفاده ( برای فازی5همچنین از مرکز رابطه مرکز ثقل )رابطه 

در توابع تبديل الپالس مربوطه، مدل  τو  Kتعیین گردد. با قرار دادن مقادير  τو  Kقطعی برای 

افزار متلب انجام سازی پويا در محیط نرمسازی و اجرای مدلشود. مدلپويا فرموله و اجرا می

 شده است.شان دادهن 5شکل سازی شده همسويی و چابکی در شود. مدل شبیهمی
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 وکار چابکهای اطالعات و کسبسازی شده همسوی استراتژيک سیستممدل شبیه .5شکل 
 

 های پویااعتبارسنجی مدل سیستم -4-3-1

ها روايی شده است. از جمله آنهای مختلفی برای آزمايش اعتبار يک مدل سیستم پويا ارائهآزمون

شده است. ها آزمايشت شرايط حدی است. مدل اين مطالعه در برابر همه اين تستصوری و تس

برای روايی صوری، در هر مرحله از توسعه مدل، مدل از لحاظ اعتبار و منطقی بودن توسط 

کند که آيا رفتار مدل نسبت به خبرگان بررسی و تأيیدشده است. تست شرايط حدی بررسی می

پارامترها حساس است. يک مدل قوی هرگز نتايج غیرمنتظره و  تغییرات معقول در مقادير

شده است: حد پايین و دهد. برای مدل فعلی، دو شرط حدی در نظر گرفتهغیرمنطقی نشان نمی

نشان  10و  0های بکی فناوری اطالعات را برای ورودیرفتار چا 2نمودار و  1نمودار حد باال. 

 دهد.می
 



 1399 پاییز  ،3 شماره ،5 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ گیری نوین در تصمیم هایپژوهش             

198 

 
خروجی قابلیت چابکی فناوری  .1نمودار 

 0های اطالعات به ازای ورودی

 
. خروجی قابلیت چابکی فناوری 2نمودار 

 10های اطالعات به ازای ورودی

 

های صفر، خروجی مدل چابکی شده است، با ورودیر نمودارها نشان دادهطور که دهمان

، روند چابکی فناوری اطالعات در پايان 10هایفناوری اطالعات نیز صفر است. برای ورودی

ها، چابکی دهد که با افزايش ورودیافزايش يافت. نمودارها همچنین نشان می 8/3به  10دوره 

دهنده رفتار معقول کند و اين نشانتر شروع به افزايش میکوتاه زمانفناوری اطالعات در مدت

های محض استقرار سیستمدهد که بهسیستم است. از طرف ديگر، اين روند تغییرات نشان می

دهد. در عوض، های فناوری اطالعات رخ نمیفناوری اطالعات در سازمان، چابکی در زيرساخت

 ، پاسخگويی و يادگیری نیاز به زمان دارد. های حساسیتها به قابلیتتبديل آن

 10و  0های کار را به ازای ورودیورفتار مدل دينامیکی چابکی کسب 4نمودار  و 3نمودار 

 دهند.نشان می
 

 
 

. خروجی مدل دينامیکی چابکی 3نمودار 

 های صفرکار با ورودیوکسب

 
 

. خروجی مدل دينامیکی چابکی 4نمودار 

 های دهکار با ورودیوکسب
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روندی تقريباً ثابت  3زديک به دوره کار تا نوهای صفر مقدار چابکی کسببه ازای ورودی

رسد می 6/3به حدود  10کند و تا پايان دوره ه بعد روندی صعودی را طی میدارد. اما از آن ب

چابکی  10های کار قرار دارد. به ازای ورودیوتر از سطح متوسط چابکی کسبکه بسیار پايین

به بعد  3افتد. در اين حالت روند افزايش از دوره وکار با شیب و سرعت بیشتری اتفاق میکسب

ازآن همان رسیده و پس 10به حداکثر مقدار خود يعنی  9از شده و در دوره با شیب بیشتری آغ

طور که از نمودارها مشخص است، روند افزايش طور ثابت ادامه داده است. اما همانروند را به

شدن دهد برای تبديلافتد و اين نشان میبه بعد اتفاق می 3وکار از حدود دوره چابکی کسب

کار احتیاج به گذشت زمان وهای چابکی کسبناوری اطالعات به قابلیتهای چابکی فقابلیت

تر کار سريعوشود کسبهای چابکی فناوری اطالعات باعث میباشد. همچنین افزايش قابلیتمی

کار به ازای ودهنده رفتار چابکی استراتژی کسبنشان 6نمودار  و 5نمودار به چابکی دست يابد. 

 هستند.   10و  0های ورودی
 

 
 

خروجی مدل دينامیکی چابکی  .5نمودار 

 های صفرکار با ورودیواستراتژی کسب

 
 

. خروجی مدل دينامیکی چابکی 6نمودار 

 های دهکار با ورودیواستراتژی کسب

 

کار با وچابکی استراتژی کسب 10های ای ورودیبه از دهدمینشان  6نمودار طور که همان

به سطح حداکثر  9کند و از حدود دوره به بعد شروع به افزايش می 5شیب بیشتری از دوره 
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آيد آن است که روند کار برمیورسد. آنچه از نمودارهای چابکی استراتژی کسبچابکی می

. چراکه يکی از مقدمات ضروری برای به بعد اتفاق افتاده است 5افزايش اين متغیر از دوره 

های فناوری دستیابی به چابکی استراتژيک، رسیدن به سطح مناسبی از چابکی زيرساخت

دهنده رفتار چابکی استراتژی فناوری نشان 8و نمودار   7نمودار  باشد.کار میواطالعات و کسب

 هستند.  10و  0های اطالعات به ازای ورودی

 

 
 

خروجی مدل دينامیکی چابکی  .7نمودار 

های اطالعات/ فناوری اطالعات استراتژی سیستم

 های صفربا ورودی

 
 

خروجی مدل دينامیکی چابکی  .8نمودار 

های اطالعات/ فناوری اطالعات استراتژی سیستم

 های دهبا ورودی

 

دهد اوری اطالعات نشان میهای اطالعات/ فنخروجی مدل دينامیکی چابکی استراتژی سیستم

خواهد  10به بعد مقدار ثابت  5/8مقدار اين استراتژی از زمان نزديک به  10و  0های با ورودی

کند به بعد روندی صعودی را طی می 5کار از حدود زمان ورسید. مقدار چابکی استراتژی کسب

به بعد به حداکثر مقدار  5/8های اطالعات/ فناوری اطالعات از زمان و چابکی استراتژی سیستم

دهنده آن است که اين متغیر به بعد نشان 2رسیده است. اگرچه روند صعودی اين متغیر از زمان 

های بیشتر تحت تأثیر متغیر قابلیت چابکی فناوری اطالعات قرار دارد و همگام با کسب قابلیت

یز داشت. از سوی ديگر اين های اطالعات نتوان انتظار چابکی در استراتژی سیستمچابکی می

ها بايد استراتژی ها در تمامی زمانهای چابک سازماندهنده آن است که در محیطمسئله نشان

وکار چابک ها و فرآيندهای کسبهای اطالعات منعطف اتخاذ نمايند تا از ساير استراتژیسیستم

 پشتیبانی نمايند. 
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 گیری بحث و نتیجه -5

های اطالعات و توان همسويی استراتژيک سیستمچگونه می"تی از جمله مطالعه حاضر با سؤاال

توان چگونه می"و  "وکار چابک را با استفاده از رويکرد سیستم خبره فازی تعیین نمود؟کسب

کار چابک را با استفاده از رويکرد وهای اطالعات و کسبهمسويی استراتژيک سیستم

های کلیدی و شد. هدف اصلی اين سؤاالت، يافتن ويژگیمطرح  "های پويا تعیین نمود؟سیستم

کار و بررسی تغییرات رفتاری وهای کسبها در تدوين استراتژیکار و تأثیر آنوچابکی کسب

تحلیل و ارزيابی ورسد که تجزيهها با گذشت زمان بود. از منظر مطالعه حاضر، به نظر میآن

تحت تأثیر متغیرهای مختلف است. با تطبیق مقادير کار چابک وهای همسو در کسباستراتژی

شده در هر يک از ابعاد مختلف مدل، قادر خواهیم بود سطح های طراحیآمده از انفیسدستبه

های اطالعات را کار و استراتژی سیستموکار، استراتژی کسبوچابکی فناوری اطالعات، کسب

 تعیین نمايیم. 

 "چرايی"و  "چگونگی"ها عمدتاً بر ت سطح شرکت يا شرکتطور که اشاره شد مطالعاهمان

اند. لذا خواهان رويکردهای پوياتر کار و فناوری اطالعات تأکید نکردهوهمسويی استراتژيک کسب

جای استفاده از يک مدل ايستا از و فرآيندگرا در اين مرحله هستند. بنابراين، در اين پژوهش به

های های پويا، مطالعهبررسی قرار گرفت. بر اساس منطق قابلیتهمسويی، يک مدل فرآيندی مورد

های مرتبه باالتر در دو جريان جداگانه پژوهش، عنوان قابلیتگذشته همسويی و چابکی را به

حال هماهنگ کردن اين دو زمینه پژوهشی مجزا برای بررسی چابکی، [؛ اما تابه25آزمايش کردند ]

موردتوجه قرار نگرفته بود. اين پژوهش سعی در ارائه مدلی برای  عنوان نتیجه همسويی، خیلیبه

های اين مقاله ارائه يک سیستم خبره فازی برای دستیابی به حل اين مسئله داشت. يکی از هدف

کار چابک است. بنابراين، در مرحله اول با استفاده وهمسويی استراتژيک فناوری اطالعات و کسب

رين عوامل مؤثر بر متغیرهای مدل مفهومی تعیین و در مرحله بعد، تاز روش دلفی فازی، مهم

انفیس ساخته و به يکديگر پیوند داده شد. سطح چابکی  14برای طراحی سیستم خبره فازی 
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، سطح چابکی استراتژی 9322/7کار و، سطح چابکی کسب9322/7فناوری اطالعات سازمان 

باشد که بر اساس می 0723/9های اطالعات تم، سطح چابکی استراتژی سیس8918/8کار وکسب

 توان گفت صنعت تلکام از وضعیت چابکی بااليی برخوردار است.اين سطح از چابکی می

های حساسیت، پاسخگويی ها برای تقويت قابلیتاستفاده مؤثر از فناوری اطالعات در شرکت

کاوی، مديريت فرآيند ، داده2.0آوری وب های اخیر در فنو يادگیری بسیار مهم است. پیشرفت

های اطالعات هوشمند هستند هايی از سیستمکار، هوش تجاری و داشبورد مديريت نمونهوکسب

 توانند قابلیت حساسیت را توانمند سازند.که می

افزار، های مديريت ارتباط با مشتری، گروهريزی منابع سازمان، سیستمهای برنامهسیستم

ی کار و تنظیم مجدد فرآيندهاوهای محصول، ابزار ادغام فرآيندهای کسبهابزارهای مديريت داد

های رديابی مانند شناسايی فرکانس کار( و فناوریوکار )ابزارهای مديريت فرآيند کسبوکسب

 کند.های فناوری اطالعات هستند که پاسخگويی را توانمند میراديويی از جمله قابلیت

های ويدئو کنفرانس های پیشرفته دانش، سیستممخازن دانش، فناوری اينترانت، پايگاه داده و

و ساير  1کاوی، اولپگذاری دانش، انبار داده، دادهمجازی، ابزارهای مشترک برای به اشتراک

هايی های اجتماعی نمونههای بیزين و آنالیز شبکهدهی، يادگیری ماشین، شبکهابزارهای گزارش

 سازند. ه يادگیری را توانمند میهايی هستند کاز فناوری

شود زمان الزم برای تأثیر متغیرهای پس از طراحی مدل سیستم خبره فازی مشخص می

مختلف مدل بر چابکی در نظر گرفته نشده است. بنابراين، يک مدل پويا برای بررسی همسويی 

آمده از تدساستراتژيک و رفتار چابکی با گذشت زمان طراحی شد. تحلیل نمودارهای به

وکار پس از گذشت مدت زمانی از دستیابی به قابلیت چابکی کسب دهدسازی نشان میشبیه

وکار نیز با گذشت زمان اتفاق گردد و چابکی استراتژی کسبچابکی فناوری اطالعات حاصل می

 های اطالعات در صنعت تلکام عالوه بر تأثیرپذيری از چابکیافتد. چابکی استراتژی سیستممی

زمان با دستیابی به پذيرد و هموکار از چابکی فناوری اطالعات نیز تأثیر میاستراتژی کسب

های اطالعات نیز رخ خواهد داد. اين يافته چابکی فناوری اطالعات، چابکی استراتژی سیستم

های چابک از استراتژی باشد. چراکه سازمانهای پیشین نیز میراستا با پژوهشپژوهش هم

های اطالعات استراتژيک های سیستمبرند که در آن قابلیتهای اطالعات منعطف بهره میسیستم

هرچقدر قابلیت چابکی سازمان  های اطالعات بازار از تأکید بااليی برخوردار هستند.و سیستم

 1 . Online Analy thical Processing (OLAP) 
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وکار نائل تر به چابکی باالتر در کسبدر حوزه فناوری اطالعات بیشتر باشد، سازمان سريع

 گردد.نوبه خود باعث تسريع در دستیابی به چابکی استراتژيک میاين به شود کهمی
 

 های آیندهها و پیشنهادها برای پژوهشمحدودیت -5-1

گیرندگان دارد. در کار و تصمیموهای مختلفی برای مديران کسبهای اين پژوهش نتیجهيافته

مات آن دستیابی به همسويی در همه کاری به دنبال چابکی است، يکی از الزاوابتدا، اگر کسب

ويژه همسويی استراتژيک فناوری اطالعات است. سازمان با تعیین سطح فناوری اطالعات ابعاد، به

های اطالعاتی را متناسب کار و سیستموهای کسبتواند استراتژیکار، میوو سطح چابکی کسب

عنوان های پويا بهن کند. مشاهده قابلیتهای اطالعات تدويهای خود در فناوریبا میزان توانايی

طور گسترده موردمطالعه قرار نگرفته است و برای ايجاد چنین يک قابلیت مرتبه باال به

های تجربی و نظری پیشرفته است. بنابراين، محققان ای نیاز به پژوهشسازی پیچیدهمفهوم

های فناوری را در مورد نقش قابلیتتوانند در اين زمینه به مطالعه بپردازند و بینش جديدی می

 های سازمان ارائه دهند.های استراتژیاطالعات و ارتباطات برای ساير سطح

های پويا و ها در زمینه مفهوم جديد همسويی مبتنی بر قابلیتبا توجه به محدوديت

بررسی  ( 1شود: شده با خبرگان برای مطالعات آينده پیشنهاداتی ارائه میهای انجاممصاحبه

( بررسی 2تواند نقش مکمل اين پژوهش را داشته باشد. های پويا در صنايع مختلف میقابلیت

 -های حساسیتهای مديريت، مهارت و دانش کارکنان در چرخهنقش ساير عوامل از جمله مهارت

بررسی عوامل محیطی از جمله عوامل اجتماعی ( 3يادگیری و همسويی استراتژيک.   -پاسخگويی

عملکرد داخلی در تشخیص سطح  های محرکحقوقی، محیط رقابتی، نیازهای مشتری، فناوریو 

تحلیل شکاف موجود بین سطح چابکی فعلی و سطح چابکی موردنیاز وچابکی موردنیاز و تجزيه

استفاده از ساير انواع توابع  (4 های سازمان.و بررسی تأثیر آن در فرآيند تدوين استراتژی

( تعامل بین ابعاد مختلف 5های استنتاج و مقايسه نتايج. استفاده در ساير روشعضويت برای 

که طوریکار چابک بهوهای فازی در کسبعنوان شبکهمدل )هم زيرساخت و هم استراتژی( به
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 شبکه تجمیعی و يک سويه نباشد و قابلیت دريافت بازخورد را داشته باشد.

 

 هانوشتپی -6
1. Teece 

2. Dowlatshahi and Cao 

3. Swafford et al 

4. Gligor and Holcomb 

5. Tarafdar and Qrunfleh 

6. McAdam et al 

7. Wetering et al 

8. Fuzzy C- Means 

9. Train 

10. Test 

11. Check 

12. Root Mean Square Error (RMSE) 

13. Mean Square Error (MSE) 

14. Mean Absolute Deviation (MAD) 

15. Online Analythical Processing (OLAP) 

 

 منابع -7
 

[1] Street, C., Galupe, B., & Baker, J. (2018). The influence of entrepreneurial action on 

strategic alignment in new ventures.  

[2] Renaud, A., Walsh, I., & Kalika, M. (2016). Is SAM still alive? A bibliometric and 

interpretive mapping of the strategic alignment research field. The Journal of 

Strategic Information Systems, 25(2), 75-103.  

[3] Giannakis, D., & Harker, M. J. (2014). Strategic alignment between relationship 

marketing and human resource management in financial services organizations. 

Journal of Strategic Marketing, 22(5), 396-419.  

[4] Jorfi, S., Nor, K. M., & Najjar, L. (2017). An empirical study of the role of IT 

flexibility and IT capability in IT-business strategic alignment. Journal of Systems 

and Information Technology, 19(1/2), 2-21.  



 

 

 ...تبیین مدل همسویی استراتژیک  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکار  الهه بیگدلی                 

205 

[5] Faryabi, M., Fazlzadeh, A., Zahedi, B., & Darabi, H. A. (2012). Alignment of 

Business and IT and Its Association with Business Performance: The Case of 

Iranian Firms. Journal of Business and Management, 1(1), 15-28.  

[6] Abdolvand, N., & Sepehri, M. M. (2016). Antecedents of strategic information 

systems alignment in Iran. Journal of Global Information Technology 

Management, 19(2), 80-103. 

[7] Gerow, J. E., Thatcher, J. B., & Grover, V. (2015). Six types of IT-business strategic 

alignment: an investigation of the constructs and their measurement. Eur. J. Inform. 

Syst., 24(2).  

[8] Benbya, H. and McKelvey, B. (2006), “Using coevolutionary and complexity 

theories to improve IS alignment: a multi-Level approach”, Journal of Information 

Technology, Vol. 21 No. 4, pp. 284-298. 

[9] Henderson, J. and Venkatraman, N. (1993), “Strategic alignment: leveraging 

information technology for transforming organizations”, IBMSystems Journal, 

Vol. 32 No. 1, pp. 4-16. 

[10] Luftman, J., Lyytinen, K. and ben Zvi, T. (2015), “Enhancing the measurement of 

information technology (IT) business alignment and its influence on company 

performance”, Journal of Information Technology, Vol. 32 No. 1, pp. 26-46. 

[11] Raymond, L. and Croteau, A.M. (2009), “Manufacturing strategy and business 

strategy in medium-sized enterprises: performance effects of strategic alignment”, 

IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 56No. 2, pp. 192-202. 

[12] Baker, J., Jones, D.R., Cao, Q. and Song, J. (2011), “Conceptualizing the dynamic 

strategic alignment competency”, Journal of the Association for Information 

Systems, Vol. 12 No. 4, pp. 299-322. 

[13] Sabegh, M.A.J. and Motlagh, S.M. (2012), “The role and relevance of IT 



 1399 پاییز  ،3 شماره ،5 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ گیری نوین در تصمیم هایپژوهش             

206 

governance and IT capability in business–IT alignment in medium and large 

companies”, Business and Management Review, Vols 2/6, pp. 16-23. 

[14] Prahalad, C.K. (2009), “In volatile times, agility rules”, Business Week, 4147, p. 

80. 

[15] Mao, H., Liu, S. and Zhang, J. (2014), “How the effects of IT and knowledge 

capability on organizational agility are contingent on environmental uncertainty 

and information intensity”, Information Development,Vol. 31 No. 4, pp. 358-382. 

[16] Pelletier, C. and Raymond, L. (2014), “The IT strategic alignment process: a 

dynamic capabilities conceptualization”. 

[17] Bigdeli, E. and Motadel, M (1398). Developing a dynamic model of business and 

information technology alignment with an agile approach, Modern Research in 

Decision Making, 4(4), 147-175. 

[18] Tallon, P.P. and Pinsonneault, A. (2011), “Competing perspectives on the link 

between strategic information technology alignment and organizational agility: 

insights from a mediation model”, Mis Quarterly, Vol. 35 No. 2, pp. 463-486. 

 [19] Parida, V., Oghazi, P., & Cedergren, S. "A study of how ICT capabilities can 

influence dynamic capabilities." Journal of Enterprise Information Management 

29, no. 2, 2016, 179-201. 

[20] Henderson, J.C., & Venkatraman.H. "Strategic alignment: Leveraging information 

technology for transforming organizations." IBM systems journal 38, no. 2.3, 1999, 

472-484. 

[21] Tallon, P.P. (2008), “A Process-Oriented perspective on the alignment of 

information technology and business strategy”, Journal of Management 

Information Systems, Vol. 24 No. 3, pp. 231-272. 

[22] Teece, D.J. (2014), “Dynamic capabilities-based entrepreneurial theory of the 

multinational enterprise”, Journal of International Business Studies, Vol. 45 No. 1, 

pp. 8-37. 

[23] Shah Tahmasbi, E., Khadadad Hoseini, S.H., Kordnaeij, A. Designing a 



 

 

 ...تبیین مدل همسویی استراتژیک  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکار  الهه بیگدلی                 

207 

Competitive Advantage Model of External Organization-Based and Manager- 

Based Social Capital by Explaining the Role of Dynamic Capability Dimensions, 

Management Research in Iran, 20, 2016, 81-101. 

[24] Teece, D.J. (2018), “Business models and dynamic capabilities”, Longe Range 

Planning, Vol. 51 No. 1, pp. 40-49. 

[25] Dove, R.. Response ability: the language, structure, and culture of the agile 

enterprise. John Wiley & Sons, 2002. 

[26] Dowlatshahi, S., & Cao, Q. (2006). The relationships among virtual enterprise, 

information technology, and business performance in agile manufacturing: An 

industry perspective. European journal of operational Research, 174(2), 835-860. 

[27] Swafford, P. M., Ghosh, S., & Murthy, N. (2006). The antecedents of supply chain 

agility of a firm: scale development and model testing. Journal of Operations 

Management, 24(2), 170-188. 

[28] Gligor, D. M., Holcomb, M.C.,. (2012a). Antecedents and consequences of supply 

chain agility: establishing the link to firm performance. Journal of Business 

logistics, 33(4), 295-308. 

[29]  ] Tarafdar, M., & Qrunfleh, S. (2017). Agile supply chain strategy and supply chain 

performance: complementary roles of supply chain practices and information 

systems capability for agility. international journal of production research, 55(4), 

925-938.  

[30] Barki, H. and Pinsonneault, A. (2005), “A model of organizational integration, 

implementation effort, and performance”, Organization Science, Vol. 16No. 2, pp. 

165-179. 

[31] Bharadwaj, A. (2000), “A Resource-Based perspective on information technology 

capability and firm performance: an empirical investigation”, MIS Quarterly, Vol. 



 1399 پاییز  ،3 شماره ،5 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ گیری نوین در تصمیم هایپژوهش             

208 

24 No. 1, pp. 169-196. 

[32] McAdam, R., Bititci, U., & Galbraith, B. (2017). Technology alignment and 

business strategy: A performance measurement and dynamic capability 

perspective. international journal of production research, 55(23), 7168-7186.  

[33] van de Wetering, R., Mikalef, P., & Pateli, A. (2017). Managing firms’ innovation 

capabilities through strategically aligning combinative IT and dynamic 

capabilities.  

[34] Rezaeian, A., Fartouk Zadeh, H.R., Rajabi Nehooji, M., Lotfi Foroushani, N. 

Dynamic Modeling of Outsourcing Issues for Information Systems Projects: IT 

Services Company, Management Research in Iran, 18, 2014, 55-83. 

[35] Heydarpour, V., Zandieh, M., Farsijani, H., Rabieh, M. Providing a model for 

predicting container terminal performance in ports with system dynamics 

approach, Modern Research in Decision Making, 2, 2017, 109-132. 


