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دو فصلن مه

در چند سال اخير سرمايهگذاری فراوانی در خشیف فنیاوری اات یا در صیرر یرر
گرفته است .اثرخشص و اراي اين سرمايهگذاریها همچنان در خیين مقققیان میررد خقی
م خاشد .خا ترجه خه اين ه خيف از  85در د از سرمايهگذاریها در خشف فناوری اات ا
مرخرط خه زيرساختارهای آن م خاشد ،اين تققيق خا هدف اراح و تبيين مدل خیه منویرر
خررس تاثير انعطافپذيری زيرساختارهای فناوری اات ا خیر مييیت ربیاخت و مد یرد
سازمان انجام پذيرفت .خرای نيل خه اين هدف پس از خررس ادخيیا تققيیق ،میدل ممییرم
تققيییق ارا ییه گرديیید .مییدل شییامل سییه سییاز انعطییافپییذيری زيرسییاختارهای فنییاوری
اات ا (شامل سه متغيیر پنییان انعطیافپیذيری پرسینل فنیاوری اات یا  ،ي ایارچ ، ،و
پردمانبندی) ،مييت رباخت (شامل پنج متغير پنییان زمیان رسیيدن خیه خیازار ،بيمیت/هيينیه،
يميت ،نرآوری مقصرل ،و تقريل باخل ا تماد) ،و مد رد سازمان (شامل دو متغير پنییان
مد رد خازار و مد رد مال ) م خاشد .خر اساس مدل ممیرم پرسصنامه سنجف شاخص-
ها تیيه و تنويم گرديد .پرسصنامه از اريق پست پيصتاز خين شر تها ترزيع گرديد .خعید از
نترل و خررس مندرجا پرسصنامههای ت ميل شید  ،تعیداد  682پرسصینامه مناسیب خیه
دست آمد .داد های حا ل از پرسصنامهها خا استماد از نرمافيار لييرل نسیشه  5588حیرل
فرضيههای تققيق در بالب يک مدل آزمرن شدند .نتیايج نصیان داد یه تمیام شیاخصهیای
مرخرط خه هر دام از رامل سه گانه خه نقر معناداری امل مرخرط را سنجيد و انعطیاف-
پذيری زيرساختار خر مييت رباخت و مد رد سازمان  ،و مييت رباخت خر مد رد سازمان
مؤثر است.

دا شگ ه ش هد
س ل وزدهم -دوره جديد
شم ره 1
به ر و ت بست ن 1931

واژگان کليدي :انعطافپذيری ،زيرساختارهای فناوری اات ا  ،مد رد سازمان  ،مييیت
رباخت  ،مدل معادال ساختاری
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فناوري اطالعات را اسلح رقابتی هديد میدانند و نرا ب
عنوان عاملی حياتی در توسع مزيت رقابتی پايدار مهدنرر
قرار میدهند ( .)31اي رويکردها و تح ي ات نشهان مهی-
دهند ک موروع انعطا پذيري به عنهوان عنصهر حيهاتی
زيرساوتار فناوري اطالعات ديده شهود ،زيهرا بسهياري از
سازمانها با تغييرات در حا افزايس و دائمهی در محهيی
کس و کارشان روبرو شدهاند (.)32
در ادبيات تح يه ،،مطالعهاتی در زمينه ويژگهی ههاي
زيرسهههاوتار فنهههاوري اطالعهههات انجههها شه هده اسهههت
( .)33،3637،3435يکی از ويژگیهاي مه زيرساوتارهاي
فناوري اطالعات ،انعطا پهذيري اسهت .انعطها پهذيري
زيرسههاوتارهاي فنههاوري اطالعههات بايههد به عنههوان يههك
شايستگی اساسی سازمان ديده شود و رهروري اسهت تها
ت اراي مشتريان را بدون افزايس هزين ها برطهر نمايهد
( .)3238ويههل ( )1883ادعهها نمههود کهه زيرسههاوتارهاي
فناوري اطالعات بايد منعطف باشد تا قادر ب اداره نمودن
ت اراهاي در حا افزايس مشتريان بدون افهزايس هزينه
ها ،باشد ( .)35،32داونپهورت و لينهدر ( )1884نيهز بيهان
کردند ک انعطا پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعهات
بايد ب عنهوان شايسهتگی اساسهی سهازمان ديهده شهود و
پيشنهاد کردند ک زيرساوتارهاي مثرر فناوري اطالعهات،
منعطف و بادوا  1هستند ( .)3231بيرد و ترنر ابتدا در سا
 1666ابههزاري را بههراي انههدازه گيههري انعطهها پههذيري
زيرساوتارهاي فنهاوري اطالعهات شهامل عناصهر فنهی و
انسانی توسع دادند .سپس در سا  1661بها تغييراتهی در
قسمتهاي مختلف ن ارائ و تارير ن را بر مزيت رقابتی
با استفاده از همبستگی کانونی سنجيدند (.)3،5،32
سرماي گذاريههاي وسهيک کشهور در زمينه فنهاوري
اطالعههات و ارتباطههات (برنامه توسههع کههاربري فنههاوري
اطالعات و ارتباطات :تکفا) و تخصيص بوده هاي کهالن
در اي زمين  ،اندازهگيري و ارزيهابی پيهادهسهازي فنهاوري
اطالعات ،چالشی براي مح ان و نويسندگان شده اسهت.
با توه ب اينک ب طهور تجربهی ارهرات انعطها پهذيري
زيرسههاوتارهاي فنههاوري اطالعههات بههر مزيههت رقههابتی و
عملکرد سازمانی ب طور هداگان و با هه مهورد بررسهی
قرار نگرفت است ،يك مد مفهومی از رابط بي انعطا -

مقدمه
امروزه مديران به وهوبی به ارزا بهال وهي زيرسهاوتار
فناوري اطالعات در موف يت يك سازمان واقفنهد و بهراي
مح ان و پژوهشگران نيز ت ريبها به همهي گونه اسهت.
وصوصيات منحصر ب فرد اي زيرسهاوتار اهميهت ن را
در سازمان مشخص می سازد .در مد کل حاصل از چههار
بخههس سههختافههزار ،نههر افههزار ،ارتباطههات و وههدمات
کامپيوتري در اياالت متحده از  161ميليهارد دالر در سها
 1891ب  636ميليارد دالر در سها  ،1886و  839ميليهارد
دالر در سا  1666افزايس وواهد يافهت ( .)1برادبنهت و
ويل ( )1889دريافت اند ک بيس از  19درصهد از بودهه
فناوري اطالعات سازمان ها (در حدود  4درصهد در مهد)
در بخس زيرساوتارها هزين می شهود ( .)2ايه رقه در
سا هاي اوير نيز در حدود  11درصهد سهاليان در حها
افزايس است ( .)45 ,4,3,2در سطح شرکت ،مح ان روي
رابط بي سرماي گذاريهاي فناوري اطالعات و م يها -
هاي عملکرد شهرکت ماننهد  ROIو سهه بهازار متمرکهز
شههدهانههد ( .)67,89,10112تعههدادي از مطالعههات رابط ه
معناداري را بي عملکرد سازمانی و فناوري اطالعات پيدا
نکردهاند ( ),13,14,15,1612و تعدادي نيز رابطه معنهادار
مثبتههی بههي نههها يافته انههد (.),18,19,20,21,22,23,2417
تغييرات نامناسه در زيرسهاوتارهاي فنهاوري اطالعهات
اغل منجر ب نااميدي و شکست مهی شهود (.),26,2725
بعضی از مح ان اشاره نمودهاند ک فناوري اطالعهات به
هاي اينک بعنوان فرصتی براي تغيير در کسه و کهار به
کهار گرفته شهود ،ف ههی بهراي وودکارسهازي فراينههدهاي
موهود اسهتفاده شهده اسهت ( .)28براينجلفسهون ()1883
ياد وري میکند ک کامپيوتري کردن ب وودي وود بههره-
وري را افزايس نمهیدههد ،امها از عناصهر رهروري يهك
سيسههت وسههيعتري از تغييههرات سههازمانی اسههت (.)25
ونکاترامان ( )1884بيان میکند ک زيرساوتارهاي فناوري
اطالعات بايد روي سرعت پيادهسهازي و انعطها پهذيري
متمرکز شوند ( .)29ل و بوينتون ( )1881ياد وري مهی-
کنند ک کارايی و انعطها پهذيري دو مهورد از مهثررتري
عاملهاي انتخاب هر سيست يا نر افزار کهاربردي فنهاوري
اطالعات بهوده ،و انعطها پهذيري مهمتهري اسهت (.)30
داونپورت و ليندر ( )1884انعطا پذيري زيرسهاوتارهاي

1 . Robust
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سريکتر انجا دهند .عالوهبر ن ،فناوريها (سهختافهزار و
نر افزار) ب شکل سريعتري ک ما هرگز قهبال نهرا تجربه
نکردهاي  ،در حا پيشهرفت هسهتند و منحنهی عمهر ايه
محصوالت کوتاهتر بوده و بهبود عملکرد سريکتر میباشد.
سههازمانههها بايههد ب ه طههور دائمههی سيسههت هههاي فنههاوري
اطالعههاتشههان را نوسههازي 3نمههوده و ارت هها 4بخشههند
(.)44،11،46
مكکی و برو وي ( )1898زيرسهاوتارهاي فنهاوري
اطالعات را به عنهوان بخهس به اشهترا گذاشهت شهده
معماري فناوري اطالعات نگهاه مهی کننهد ( .)41 ،46ار
( )1898ن را ب عنوان چارچوب تکنولوژيکی میداند که
سازمان را در ههت ررايتبخشی کس و کار و نيازهاي
مديريتی هدايت میکند ( .)46 ،46زيرساوتهاي فناوري
اطالعات ب عنوان متمايزکننده بنيادي در عملکهرد رقهابتی
شرکتها محسوب میشود ( .)49 ،46زيرساوت فنهاوري
اطالعات ،يك منبک اساسی کس وکار اسهت و به عنهوان
منبک کليدي براي دستيابی ب مزيهت رقهابتی پايهدار ديهده
میشود .عناصر اصلی زيرسهاوتارهاي فنهاوري اطالعهات
شامل سکوهاي 1سختافزار ،سکوهاي نر افهزار ،فنهاوري
ارتباطات ،فناوري کالينت-سهرور ،و ديگهر عناصهر نهر -
افزاري هستند ک وهدمات مشهترکی را بهراي دامنه اي از
نر افزارهاي کاربردي تدار ديده ،و سازوکارهايی بهراي
اداره مشتر انواع دادهها و روشها ،اسهتانداردها و ابزارهها
فراه میکننهد ( .)33 ،46نهها ادعها مهیکننهد که چنهي
توانمندي ب عنوان منبک يك سهازمان محسهوب شهده که
کپیبرداري از ن مشکل بوده و اغل از طريه ،ترکيه و
همجوشی 6زيرساوتارهاي فناوري و انسهانی ايجهاد مهی-
گردد .ويل و ويتاله ( )1661زيرسهاوتار داولهی فنهاوري
اطالعات را شامل چهار عنصر زير میدانند ک عبارتنهد از:
الف :عناصر فناوري اطالعات شامل ديدگاه تکنولوژيست-
هاي زيرساوتار(کامپيوترها ،چاپگرها ،بست هاي نر افزاري
پايگاهداده ،سيست هاي عامل ،و اسکنرها) ،ب :زيرسهاوتار
انسانی فناوري اطالعات شهامل ههوا مهورد اسهتفاده در
تبديل عناصر فناوري اطالعات ب ودماتی ک به کهاربران
ارائ میشود(دانس ،مهارتها ،اسهتانداردها ،و تجربيهات)،

پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعات ،مزيت رقهابتی و
عملکههرد سههازمان بههراي فه ه کلههی اي ه ارههر در صههنعت
انفورماتيك کشور ارائ شده است.
زيرساتتااي فناوهي اطالعات و
انعطافپذيري آن
زيرساوتار در فرهنگ لغات امريک هريتهايج کهالج داراي
دو معنههی زيههر اسههت :الههف :پاي ه اساسههی فونداسههيون،1
وصوصا براي يك سازمان يا يك سيست  ،ب :تجهيهزات،
ودمات و تاسيسات پاي اي مورد نياز براي کار کردن يهك
اهتماع يا هامع  ،مانند سيست هاي ارتباطی و حمل و ن ل.
انعطا پذيري در ادبيات تح ي ،بيشتر درباره سيست ههاي
اطالعاتی ،تئوري سازمان ،مديريت استراتژيك ،و مديريت
عمليات ب عنوان توانمندي براي پاسخ ب تغييرات محيطی
تعريف می شود ( .)3831در ادبيات مديريت اسهتراتژيك،
انعطا پهذيري اسهتراتژيك به عنهوان توانمنهدي توسهع
استراتژي سازمان در پاسخ ب تغييرات محيطی ب موقهک و
روشی مناس ديده میشود ( .)46بيشتري ادبيات تح يه،
در مورد واژه انعطا پذيري در توليهد مهورد بحهق قهرار
گرفت است و انعطا پذيري توليهد به عنهوان توانمنهدي
سيست توليدي ههت پاسخ ب تغييرات برنام ريهزي شهده
تعريف میشود (.)43 ،41 ،41
ب طور سهنتی زيرسهاوتارهاي فنهاوري اطالعهات به
عنوان فنداسيون عناصهر فنهاوري اطالعهات(سهختافهزار،
نر افزار ،و شبک ها) ديده میشد ،درحاليک بيشتر مفههو -
سازيهاي اوير توسع زيرساوتارهاي فنهاوري اطالعهات
شامل ودمات ب اشهترا گذاشهت شهدهاي ماننهد دادههها،
اطالعههات ،و نههر افزارهههاي کههاربردي اسههتاندارد اسههت
( .)46،43بههدليل اينک ه اغل ه زيرسههاوتارهاي فنههاوري
اطالعات با فراينهدهاي کسه وکهار و سهاوتار سهازمانی
دره پيچيده است ،میتواند يا ب عنهوان تواناسهازنده 1يها
مانعی براي برنام ريزي و پيادهسازي استراتژيهاي رقابتی
هديد و تغييرات سازمانی مدنرر قهرار گيهرد .ايه مهورد
زمانی بحرانیتر میشود ک کسه وکارههاي الکترونيکهی
هديد ،کمپانیها را مجبور ب تغييرات بنيادي در فراينهدها
و استراتژيهاي کسه وکارشهان نماينهد و بخواهنهد نهرا

3 . Renew
4 . Upgrade
5 . Platform
6 . Fusion

1 . An underlying base of foundation
2 . Enabler
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(نو وران ) و تعديل مهثرر هزينه اي نهر افزارههاي
کاربردي موهود.
دانک ( )1881مطرح کرد ک زيرساوت هاي فنهاوري
اطالعات در يك سازمان ممک است توانايی نو وريهاي
اسههتراتژيك در فراينههدهاي کس ه وکههار ايجههاد کننههد ،در
حاليک ه در سههازمان ديگههر ممک ه اسههت محههدوديت در
نو وري ايجاد نمايند .او ب اي ويژگی ب عنوان انعطها -
پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعات اشاره مهیکنهد و
پيشنهاد میکند ک ه کسه وکهار و هه توانمنهديههاي
توسع نر افزارهاي کاربردي فناوري اطالعهات ،انعطها -
پذيري عناصر زيرساوتار را مهنعکس مهیکننهد .انعطها -
پذيري زيرساوت هاي فناوري اطالعات ،توانايی توسهع -
دهندگان سيست ها را ههت طراحی و سهاوت سيسهت هها
براي بر ورده کردن اهدا کس وکار سازمانی بهبود می-
بخشند و نرا از طري ،ويژگیهاي قابليت برقراري ارتباط،
قابليههت تطههاب ،،و پودمانبنههدي توصههيف نمههود .وي اي ه
اطمينان را داد ک سازمان با پودمانبندي ،قابليت تطهاب ،،و
قابليت برقهراري ارتبهاط بهاال ،منجهر به انعطها پهذيري
زيرساوتارهاي فنی باال در فناوري اطالعات وواههد شهد.
وي هنب قابليت ب اشترا گهذاري انعطها پهذيري را بها
اسهتفاده از مفههاهي فنههی ماننهد قابليههت برقههراري ارتبههاط،
قابليههت تطههاب ،و پودمانبنههدي تعريههف نمهود ( .)50تهها
اسکات و کاسهتون ( )1883تاکيهد مهیکننهد پودمانبنهدي،
توانايی اراف کردن/تعديل/حذ هر عنصر نر افزاري يها
سههختافههزاري از زيرسههاوتارهاي فنههاوري اطالعههات بهها
سهولت و بدون اررات کلی اساسی گويند .پودمانبندي نيهز
استانداردسازي فرايندهاي کسه وکهار بهراي قابليهت به
اشههترا گههذاري و قابليههت اسههتفاده مجههدد گوينههد (.)54
شههلينگ ( )1666پيشههنهاد مههیکنههد که پودمانبنههدي يههك
پيوستار است ک در ن دره اي ک عناصهر سيسهت مهی-
توانند از ه هدا شوند و دوباره ترکيه شهوند را نشهان
میدهد ( .)55بيرد و ترنر ( )1661 ،1666انعطها پهذيري
را ب عنوان توانايی زيرسهاوتارها هههت پشهتيبانی دامنه
وسيعی از سختافزار ،نر افزار ،و ديگر فنهاوريهها مهی-
داننههد ،کهه بهه سهههولت مههیتوانههد در کههل چههارچوب
تکنولوژيکی منتشر شده تا ههر نهوعی از اطالعهات-داده،
مت  ،صهدا ،عکهس ،تصهوير -را در ههر ههايی در داوهل
سازمان و ماوراي ن توزيک کند ،و از طراحهی ،توسهع  ،و

ج :ودمات ب اشترا گذاشت شده فناوري اطالعات شامل
ديدگاه کاربران زيرساوت (ارائ ودمات مديريتی کانا ها
براي اتصا با مشتريان و شهرکا ،ارائه وهدمات امنيتهی و
ريسههکی بههراي اداره امنيههت) ،د :نههر افزارهههاي کههاربردي
استاندارد و ب اشترا گذاشت شهده که به طهور رابهت در
ودمات مورد استفاده قرار میگيرد(نر افزارهاي کهاربردي
مديريت منابک انسانی ،بودهه بنهدي ،و حسهابداري ،و در
پنج سا اوير سيست هاي برنام ريزي منهابک بنگهاه .)1ايه
زيرساوتار داولی ب زيرساوتارهاي عمهومی (اينترنهت و
شبک هاي ارتباطی) و زيرسهاوتارهاي مبتنهی بهر صهنعت
برونی( 1سيست هاي پرداوهت بهانکی ،سيسهت ههاي رزرو
بليی هواپيما ،و شبک هاي زنجيره تامي صهنعت اتومبيهل)
متصل میشود .يکی از وصوصهيات ن ،يعنهی انعطها -
پذيري ،توه مديران در سازمانها را هله کهرده اسهت
(.)44،40
هد از ايجاد زيرساوت فناوري اطالعات ،پشهتيبانی
از تشاب /همانندي بي نر افزارهاي کاربردي يا استفادههاي
متفاوت و تسهيل دسترسی ب اطالعات ب اشترا گذاشهت
بي بنگاهها و يکپارچگی بهي بخشهی هههت حصهو به
صرف هويی نسهبت به م يها اسهت ( .)33،40نيهرهين
( )1666نيز هد زيرساوتار فنهاوري اطالعهات را ارائه
موارد زير میداند (:)49،40
 فر ها(فنی و انسانی) ،ب عنوان مبنهايی بهراي نهر
افزارهاي کاربردي کس وکار و يا وود کس وکار
 اطالعات تحليل شده ،به اشهترا گذاشهت شهده،
ذويره شهده ،و کانها هها و مسهيرهايی که بهراي
کس وکار ررايتبخس و براي نيازههاي مهديريت
از هنب افزايس کهارايی و کهاهس هزينه مناسه
باشد
 توانايی برنام ريزي و اصالح فرايندهاي کسه و-
کار ،پشتيبانی از ظهور شکلهاي سهازمانی نهوي ،
بهبود قابليت ارتباط بي گروههاي مهورد عالقه و
کمك ب ههانیسازي
 افزايس امکان دستيابی ب مزيت رقابتی پايهدار به
عنههوان شايسههتگی اساسههی شههرکت و سههکوي
منعطف ،توانايی پيادهسازي سريک عناصهر هديهد
)1 . Enterprise Resource Planning (ERP
2 . External industry-based infrastructure
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دادهها است .عامليت نر افزار کاربردي به توانهايی ارهاف
کردن/تعديل/حذ هر نر افزار کهاربردي در زيرسهاوتار
ب سهولت و بدون ارر کلی اساسی گويند (.)311

پيادهسهازي بهراي عهد تجهانس نهر افزارههاي کهاربردي
کس وکار پشتيبانی کند .در اي تح يه ،،انعطها پهذيري
زيرسههاوتارهاي فنههاوري اطالعههات را بهها سهه عامههل
يکپارچگی ،پودمانبندي و انعطا پذيري پرسهنل فنهاوري
اطالعات ،اندازه گيري شده است .يکپهارچگی ،ترکيبهی از
قابليت تطاب ،و قابليت برقراري ارتباط است .پودمانبنهدي،
ترکيبی از عامليت نر افزارهاي کاربردي و شفافيت پايگهاه

جدول  .1تعاريف و عناصر انعطاف پذيری زيرساختهای فناوری اطالعات
عناصر يا ويژگ اا

نويسندگان

تعاهيف زيرساتت فناوهي اطالعات

ار ()46( )1898

مبانی تکنولوژيکی کامپيوتر ،ارتباطات ،داده ها و سيست هاي پاي اي را گويند.
مجموع اي از منابک فناوري اطالعات ک نو وري و بهبود مداو سيست هاي فنهاوري
اطالعات را ممک میسازد.
مجموع اي از منابک فناوري اطالعات و توانمندي هاي سازمانی ک در ميان سهازمان
ب اشترا گذاشت و مبنايی را تدار ديده ک کاربردهاي فناوري اطالعات گسترا-
يافت و فرايندهاي کس

و کار مورد حمايت و پشتيبانی قرار گيرند.

دانک ()16( )1881
ژيهها و کينههگ ()1661
()11

زيرساوتی توانمنديهاي فناوري اطالعاتی ب اشترا گذاشت شده ک توانايی توسهع
نر افزارهاي کاربردي فناوري اطالعات و پشتيبانی از فرايندهاي کس وکار را ايجهاد
میکند و نرا ب عنهوان مجموعه اي از منهابک فنهاوري اطالعهاتی و توانمنهديههاي ژيهها و کينههگ (،1661
سازمانی تعريف میکنند ک در ميان سازمان ب اشترا گذاشت شهده و زيرسهاوتی را )44 ،11( )1661
فراه میکنهد که نهر افزارههاي کهاربردي فنهاوري اطالعهات را توسهع داده و از
فرايندهاي کس وکار پشتيبانی میکند.
تواناسازنده فنداسيون توانمندي فناوري اطالعاتی ب اشترا گذاشت شده ک کس
کارها ب ن نيازمندند.

و مكکهی و بهرو وي
()41( )1898

هاسازي  ،شفافيت ،
بُرد يا حوزه  ،اتصها
با معاهدههاي شهيوه-
هاي عملی (عر )،
تضمي

اسههههتار و راهلههههدر

استانداردها ،

()11( )1886

ساوت شده روي يك
مبناي نصه

شهده ،

قابهل مشههاهده بههودن
توقههف هههاي انجهها
کار .
1 . Embeddedness
2 . Transparency
3 . Reach or scope
4 . Links with conventions of practice
5 . Embodiment of standards
6 . Built on installed base
7 . Becomes visible upon breakdown
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عناصر يا ويژگ اا

پشههتيبانی/محههر
هههههد

تعاهيف زيرساتت فناوهي اطالعات

نويسندگان

،

 ،حههههوزه،

نيازمنههههديهههههاي

گراسهههم و پهههارکر

طراحههههههههههی  ،و

()53( )1898

فرايندهاي مديريتی .
مديريتی .
مبانی اساسی بوده بندي شده براي فناوري اطالعات(ه فنی و ه انسانی) ،که در
سراسر شرکت ب صورت ودمات قابل اعتمادي ب اشترا گذاشهت شهده و معمهوال
اداره ن ب عهده گروههاي سيست هاي اطالعاتی میباشد.
عناصر يا ويژگیها
يکپهههههههههارچگی ،
پودمانبنههههههههدي و
انعطا پذيري پرسنل
فناوري اطالعات

تعاريف انعطا پذيري زيرساوتار فناوري اطالعات

برادبنت و همکارانس
()33( )1888
نويسندگان

توانمندي پشتيبانی دامن اي از فناوريها و ودمات اطالعاتی گويند.
توانايی انتشار ساده و سان يا پشتيبانی از دامن وسهيعی از سهختافهزار ،نهر افهزار،
فناوريهاي ارتباطی ،دادهها ،نر افزارهاي کاربردي اساسی ،مهارتها ،شايسهتگیهها،
تعهدها ،و ارزاها در درون عناصر فيزيکی ،فنی و انسانی زيرسهاوتههاي فنهاوري

بريههد و ترنههر (،1666
),53( )1661

اطالعاتی موهود

قابليهههت برقهههراري توانمندي پشتيبانی دامن اي از فناوريها و ودمات اطالعاتی گويند.
ارتبهههاط  ،قابليهههت دره اي ک منابک ن قابليت ب اشترا گذاري و قابليت اسهتفاده مجهدد داشهت و
تطاب ، ،و پودمانبندي

اينک چطور سريک و مثرر فنهاوري اطالعهات سهازمان توانهايی پاسهخ به نيازهها يها

پودمانبندي

فرصتهاي درحا ظهور را داشت باشد ،میداند.

دانک ()50( )1881

انعطا پذيري زيرساوت هاي فنی را شهامل چههار عنصهرو توانهايی اتصها فنهاوري
اطالعات ،عامليت نر افزارهاي کهاربردي ،قابليهت سهازگاري فنهاوري اطالعهات ،و ژيهها و کينههگ (،1661
شفافيت داده ها است .انعطا پذيري زيرساوتارهاي انسانی نيز شامل چههار عنصهرو ),5144( )1661
مديريت تکنولوژي ،دانس کس

و کار ،دانس مديريتی ،و دانس فنی است.

1 . Champion/driver
2 . Purpose
3 . Design requirements
4 . Management processes
5 . Integration
6 . Modularity
7 . IT Personnel Flexibility
8 . Connectivity
9 . Compatibility
10 . Sharable
11 . Reusable
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عامليت 1کس وکار زيرساوت هاي فناوري اطالعهات

کههاال/ارائ ه وههدمات را دارا باشههد .نويسههندگان مههديريت

"دامنه و بُهرد),5756( 1

استراتژيك در سازمانها ب طور دائمهی به دنبها منهابعی

و ابعاد ن را میتوان بهر حسه
3

تعريف نمود .بُرد ب مکهانههايی که مهیتهوان از طريه،

هستند ک براي سازمانشان مزيت رقابتی ايجاد نمايد (.)4

زيرساوتارها به ن مهرتبی شهد ،اشهاره دارد ،در حاليکه

الدو و همکارانس ( )1881بيان میکنند ک مفههو مزيهت

دامن تعيي سطح عهامليتی اسهت که مهیتهوان به طهور

رقابتی ناشی استراتژي کس وکار است و مبانی نرهري ن

وودکار و يکپارچ  4در ميان هر سطح از بُهرد به اشهترا

ب دو دست ت سي میشود .اولي

گذاشت .شفافيت داده ب عنوان بازيابی زاد و هريهان داده

و ب طور شکار با ادبيات سازمانهاي صنعتی برمیگهردد.

ن ب اقتصاد نئوکالسيك
1

بي پرسنل مختار در يك سازمان يا بي سازمانهها ،بهدون

دست دو ريش در ديدگاه مبتنی بهر منهابک دارد ( .)60در

توه ب مکان تعريف مهیشهود .انعطها پهذيري پرسهنل

ديدگاه او مزيت رقابتی ب عنوان موقعيت عملکردي برتر

فنههاوري اطالعههات شههامل نسههبت فراوانههی مهههارتههها،

است ک سازمان از طري ،ارائ محصوالتی با قيمت پهايي

شايستگی و دانس فنی ،مورهوعات مهديريتی و کسه و-

يا ارائ محصوالتی متمايز براي مشهتريانی که حارهر به

کاري مورد انترار پرسنل فناوري اطالعات میباشهد .نهها

پرداوت قيمت باالتر هستند ،حاصل وواههد شهد .فهر

انعطا پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعهات را بهدي

اساسی اي است ک بازار يا صنعت فشارهاي گزينشی 6را

شکل تعريف میکنند" :توانايی انتشهار سهاده و سهان يها

ب سازمان تحميل مینمايهد که بايهد به ن پاسهخ دههد.

پشتيبانی از دامن وسيعی از سختافزار ،نر افزار ،فناوري-

سهازمانهههايی که مههیتواننهد وههود را بها نيازمنههديهههاي

هاي ارتبهاطی ،دادههها ،نهر افزارههاي کهاربردي اساسهی،

صنعت/بازار تطبي ،دهند ،رشهد وواهنهد داشهت و باعهق

مههارتهها ،شايسهتگیهها ،تعههدها ،و ارزاههها در درون

ب اي نها وواهد شهد .بنهابراي  ،در اقتصهاد نئوکالسهيك،

عناصر فيزيکهی ،فنهی و انسهانی زيرسهاوتارهاي فنهاوري

مزيت رقابتی بيشتر ب ويژگیهاي بيرونی نسبت داده مهی-

اطالعاتی موهود ".ساب ا ،انعطا پهذيري زيرسهاوتارهاي

شههود .تئههوري اقتصههادي نئوکالسههيك بههر منطهه ،کههارايی

فنهاوري اطالعههاتی به عنههوان رههرورتی بهراي تطههاب ،بهها

اقتصادي ب عنوان يك نيروي گزينشی تضمي کننده ب اي

تغييرات سريک در محيی کس

بلندمدت سازمان ،استوار است .فر

و کار ديهده مهیشهد .ايه

بهر ايه اسهت که

انعطا پذيري ،کس وکارها را توانا میسازد تها به طهور

سازمانها ع الئی با هد

مثرر از فناوري اطالعات در ههت شهکوفايی و رونه ،در

ب گزينه ههاي پايهانی عمهل مهیکننهد که بها ايه روا

محيطی پويا استفاده کند ( .),53در ايه تح يه ،انعطها -

سود وري حداکثر وواهد شهد .ايه سهود وري سهرماي -

ديهدگاه

گذاري گرديده تا ظرفيت بهرهور گسترا و حج کاالهها

پذيري زيرساوت هاي فناوري اطالعات بر اسا
بيرد و ترنر ( )1661صورت پذيرفت است (.)5

برهست تخصيص منابک کمياب

و ودمات افهزايس يابهد .به طهور مشهابهی ،متخصصهان
سازمانهاي صنعتی کالسهيك نوعها فهر

مهیکننهد که

عملکرد سازمان و مزيت هقابا

سازمان ن بر شرايی بازار و ن بر عملکرد وهودا نمهی-

مفهو مزيت رقابتی توسی پهورتر( ),5958رايهج شهد .بهر

تواند تاريرگذار باشد .بي ( )1816و ماسون ( )1838بيهان

طب ،نرهرات وي مزيهت رقهابتی ناشهی از افهزايس ارزا

میکنند ک "بدليل اينک ساوتار صنعت ،عملکرد سهازمان

شرکتی اسهت که توانهايی وله ،مهازاد بهر هزينه توليهد

را تعيي میکند ،ما میتهواني از ههدايت ن چشه پوشهی

1 . Functionality
2 . Reach and Range
3 . Locations
4 . Seamlessly

)5 . Resource-Based View(RBV
6 . Selective Pressures
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بودن ،16کمياب بهودن ،11قابليهت ههايگزينی ،11و قابليهت

نمايي و ب طهور مسهت ي به سهاوتار صهنعت در هههت

13

تشريح و تحليل عملکرد سهازمان توهه نمهايي  .در ايه

ت ليد(کپیبرداري) ناقص منابک سازمان را عوامل مزيهت

زمين  ،مزيت رقابتی صنعتگراسهت(توسهی ويژگهیههاي

رقابتی پايدار سازمان دانست است .مزيهت رقهابتی در ايه

صنعت مانند نرخ تمرکز 1و ساوتار هزين تعيي میشهود)

تح ي ،بر اسا

( .),6160از نرر پورتر ،مزيت رقابتی میتواند پايدار باشد

گرفت است.

ديدگاه لهی و همکهارانس ( )65صهورت

اگر موانک ورودي براي رقباي بهال وه(ماننهد صهرف ههويی

عملکهههرد سهههازمانی داراي چنهههد بعهههد اسهههت:

و وسهعت ،ارهرات منحنهی يهادگيري و

مشتري(سطوح و گهرايسههايی در ررهايتمندي مشهتري،

تجرب  ،تمايز محصو  ،نيازمنديهاي سرماي اي ،و هزينه -

حفظ مشتري ،پارامترهاي عملکهردي وهدماتی و توليهدي

هاي انت الی ب وريدار) وهود داشت باشد .بر ايه اسها

مثبت ک براي مشتريان مهه اسهت) ،مهالی( ،ROIقابليهت

سازمانها بايد موانک را افهزايس دهنهد .چهارچوب پهورتر

سود وري ،ن دينگی ،سه بازار ،و رشد کس وکار) ،منابک

محصههوالت هههايگزي ،

انسهانی(ررههايتمندي کارکنهان ،توسههع کارکنهان ،گههردا

قدرت چان زنی وريداران و تامي کنندگان ،و رقباي داول

شغلی ،يادگيري سازمانی ،و چيدمان کهاري) ،و ارربخشهی

صنعت ب عنوان عوامل تعديل کننده مزيت رقهابتی مهورد

سازمانی(شاوصهاي عملکردي عملياتی طراحهی ،توليهد،

بررسی قرار مهیدههد ( .),59,458در ديهدگاه دو مزيهت

تحويل ،فرايندهاي پشتيبانی و کس وکار مانند بههرهوري،

رقابتی از ن ط نرر شايستگیهاي متمايز 1مورد بحق قرار

سيکل زمانی ،عملکرد تامي کننهده و ديگهر شهاوصههاي

میگيرد ک ب سازمان توانايی حرکت ماوراي رقبا را مهی-

اههههراي اسهههتراتژيههههاي سهههازمانی) (( )43ميتههها

و

دهد .اي مطالعات سازمان را ب عنوان سلسل اتصاالت يها

همکههارانس .)1668 ،در ايهه تح يهه ،بررسههی عملکههرد

مجموع اي از منابک مشخص پذيرفت اند ک مهورد اسهتفاده

سازمانی و مزيت رقابتی بر اسا

ديدگاه لی و همکارانس

قرار میگيرند تا موقعيت بازار برتر را ايجاد نماينهد (.)60

( )1669صورت گرفت است ( .)65هدو شماره  1طب ه

اولهريخ ( )62دو عنصهر اساسههی مزيهت رقهابتی را شههامل

بندي تح ي ات انجا شده در عملکرد سهازمانی و مزيهت

نسبت به م يها

همچنههي تهديههداتی را از هانه

ارزا ادرا

شده توسی مشتري 3و منحصر ب فرد بودن

4

رقابتی پرداوت است.

میداند ،البت هميش منحصر ب فرد بهودن باعهق رقابهت-
پذيري نمیشود ،مگر اينکه بهراي مشهتري ارزا ايجهاد
نمايد .وي توانمندي 1سازمانی را به عنهوان منبهک حيهاتی
مزيت رقابتی می داند ک شامل توانمندي مهالی/اقتصهادي،
توانمندي بازاريابی/استراتژيك ،و توانمنهدي تکنولهوژيکی
است .گرنت ( )63پايايی ،6شهفافيت ،9قابليهت انت ها  ،9و
قابليت نسخ برداري 8توانمنديها و منابک را عوامل تعيي -
کننده مزيت رقابتی پايدار میشناسد .بهارنی ( )64بهاارزا
1 . Concentration Ratio
2 . Distinctive Competencies
3 . Perceived customer value
4 . Uniqueness
5 . Capability
6 . Durability
7 . Transparency
8 . Transferability
9 . Replicability

10 . Valuable resources
11 . Rareness of resources
12 . Substituability of resources
13 . Imperfectly imitable resources
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جدول  .1تحقيقات انجام شده در زمينه عملکرد سازمانی و مزيت رقابتی
محققان

برهس

بيرد و ديويدسهون ()1663
()66

عملکرد سازمانی نرخ بازگشت سرماي  ،نرخ بازگشت دارايی  ،سه بازار

بيرد و ترنر ()5( )1661

مزيت رقابتی

بيرد و همکهارانس ( )1666عملکرد کس
کار
()67

کائو و دولتشهاهی ( )1661عملکرد کس
کار
()68

نيهههدومولو و سههههابرامانی
()69( )1661

معياهاا

نو ور بودن ،سفارشی سازي انبوه  ،موقعيت نسبی بازار ،ب سختی قابل کپی کردن
و

سود هر نيروي کار ،در مد هر نيروي کار

بعد سه بازار،
رشد در مد ،رشد فروا ،ميزان سه بازار
بعد عملکرد مالی
و نرخ بازگشت سرماي  ،نهرخ بازگشهت فهروا  ،ن هدينگی  ،هريانهات ن هدي  ،قابليهت
سود وري
بعد نو وري محصو
توسع در عمليات کس و کار ،توسع در محصوالت و ودمات
بعد شهرت کمپانی

عملکرد رقابتی

کارايی هزين اي محصو
توانايی توليد نر افزار با هزين پايي تر
توانايی تغيير قيمت هاي رقابتی
کارايی توليد نر افزار
بهره وري توسع دهندگان نر افزارتان
پاسخگويی ب بازار
پاسخ سريک ب نيازهاي مشتريان هديدتان
توانايی سازمان دادن محصوالت نر افزاري متناس با نيازهاي واص مشتريان
سريک بودن در ورود ب بازارهاي هديد نر افزار
نرخ معرفی محصوالت/ودمات هديد نر افزاري

روابی عمومی/سياسی ،توسع پرسنلی ،برنام هاي کاهس هزين  ،تح ي ،و توسع  ،توسع
راوارينهههی و همکهههارانس
( )70( )1668تاگلياوينی و عملکرد سازمانی بازارهاي هديد ،توسع محصوالت هديد ،نرخ بازگشت سرماي  ،هريانات ن هدي قابهل
استفاده مثرر ،نرخ بازگشت فروا) ،(ROSنتايج عملياتی ،سه بازار ،و نرخ رشد فروا
همکارانس ()71( )1668
براينجلفسهههههههون(،1886
)2125( )1883

عملکرد سازمانی بازده کل سهامداران ،ROA ،نرخ بازگشت دارايی

.1عملکهههههههرد
لههی و همکههارانس ()1669
سازمانی
()65
 .1مزيت رقابتی

عملکرد بازار و عملکرد مالی
زمان رسيدن ب بازار ،قيمت/هزين  ،کيفيت ،نو وري محصو  ،تحويل قابل اعتماد

)1 . Return On Investment (ROI
)2 . Return On Equity (ROE
3 . Mass Customization
)4 . Difficult to duplicate (imitable
5 . Return On Sales
6 . Liquidity
7 . Cash Flow
8 . Profitability
9 . Return On Assets
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محققان

برهس

معياهاا

راوچاندران و لرتونگساتي
()72( )1661

عملکرد شرکت

عملکرد عملياتی(قابليت سود وري نسبت ب رقبا ،بهره وري نسبت ب رقبا ،عملکرد مالی
برهست  ،و عملکرد مالی شرکت نسبت ب رقبا طی س سا اوير)
عملکرد مبتنی بر بازار(موف يت شرکت در ورود ويلی سريک ب بازارهاي هديد ،موف يت
در ارائ ودمات/توليدات هديد سريعتر نسبت به رقبها ،و وردن محصهوالت/وهدمات
هديد ب بازار در طی س سا اوير)

نرخ بازگشت سرماي  ،سه بازار ،کارايی عملياتی ،در مد فروا ،ررهايتمندي مشهتري،
چانههگ و کينههگ ()1661
عملکرد سازمانی
()73
رقابت پذيري ،روابی مشتري

هوششناس تحقيق

هوشااي تجزيه و تحليل:

با توه ب اي ک تح ي ،ب دنبا کشف واقعيهت موههود

اي تح ي ،به پيشهنهاد شهوماور و لومهاکس ()1886

يا نچ وهود دارد ،روا تح يه ،از نهوع زمينه يهابی يها
پيمايشی از مجموع رواهاي تح ي ،توصيفی اسهت .به
اي صورت ک پژوهس درصدد است مشخص سهازد بهر
اسا مد پيشنهادي ک متکهی بهر تح ي هات و نرريهات
علمهی اسههت ،ورههعيت انعطهها پههذيري زيرسههاوتارهاي
فنههاوري اطالعههات ،مزيههت رقههابتی و عملکههرد سههازمانی
شرکتهاي مورد بررسی چگون است .ب عالوه ب واسط
اي ک رابط ميان متغيرههاي پهژوهس بهر اسها ههد
تح ي ،تحليل میگهردد ،روا تح يه ،،همچنهي از نهوع
همبستگی ،تجزي و تحليل مهاتريس کوواريهانس ،و مهد

( )74و کالي ( )75( )1889از روي اي دو مرحل اي بهراي
تست مد استفاده شده اسهت .در ايه رويه ابتهدا مهد
اندازهگيري با استفاده از تحليل عاملی تاييدي مورد تسهت
قرار گرفت و سپس ب تست مد ساوتاري پرداوته مهی-
شود .براي تعيي اعتبار سهازهاي و بهرازا الگهو از روا
تحليههل عههاملی تاييههدي و بههرازا مههد نهههايی از مههد
معادالت ساوتاري استفاده شده است .براي پردازا داده-
ها نيز از نر افزار ليزر استفاده شده است .مزيهت اصهلی
اي روا مبتنی بر فرري بهودن ن اسهت ،در حهالی که
روا اکتشههافی دادهگراسههت و بنههابراي تعههداد عاملههها و
الگوهاي بارگذاري عاملی ن توسی دادهها تعيي میشود.
روا تخمي حداکثر درستنمايی با مهاتريس کوواريانسهی
ک از دادههاي وا بدست مده ،مورد استفاده قرار گرفته
است.

معادالت ساوتاري است .مراحل انجا تح يه ،در نمهودار
شماره  1مده است.

 .بررسی اکتشافی ادبيات تحقيق

 .تعريف سازه بر مبنای ادبيات تحقيق

 .طراحی ابزار اندازهگيری

 .تعريف عملياتی سازه

 .روايی و پايايی ابزار اندازهگيری

 .توزيع و گردآوری پرسشنامه

 .نتيجهگيری و ارائه پيشنهادات

 .تجزيه و تحليل آماری و تاييد مدل پيشنهادی

نموداه  .1مراحل انجام تحقيق (چرچيل،

00

) ()76
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 شههاوص يکپههارچگی ،مفهههو انعطهها پههذيري
زيرساوتارهاي فناوري اطالعات را می سنجد.
 شههاوص پودمانبنههدي مفهههو انعطهها پههذيري
زيرساوتارهاي فناوري اطالعات را می سنجد.
 شاوص زمان رسيدن ب بازار ،مفهو مزيت رقابتی
را می سنجد.
 شاوص قيمت/هزين  ،مفهو مزيت رقابتی را مهی
سنجد.
 شاوص کيفيت ،مفهو مزيت رقابتی را می سنجد.
 شاوص نو وري محصو  ،مفهو مزيت رقهابتی را
می سنجد.
 شاوص تحويل قابل اعتماد ،مفهو مزيت رقهابتی
را می سنجد.
 شاوص عملکرد بازار ،مفهو عملکرد سازمانی را
می سنجد.
 شاوص عملکرد مالی ،مفهو عملکرد سهازمانی را
می سنجد.
و فرري هاي مد معهادالت سهاوتاري (روابهی علیهی
ميان متغيرهاي پنهان را تعيي کهرده ،رهار علیهی بهي ايه
متغيرها را ب تصوير میکشد):
 عوامههل انعطهها پههذيري زيرسههاوتارهاي فنههاوري
اطالعات ب طور مست ي بر مزيت رقابتی مثررند.
 عوامههل انعطهها پههذيري زيرسههاوتارهاي فنههاوري
اطالعات ب طهور مسهت ي بهر عملکهرد سهازمانی
مثررند.
 عوامههل انعطهها پههذيري زيرسههاوتارهاي فنههاوري
اطالعات ب طور غيرمسهت ي (و از طريه ،مزيهت
رقابتی) بر عملکرد سازمانی مثررند.
 عوامل مزيت رقابتی ب طور مسهت ي بهر عملکهرد
سازمانی مثررند.

ادف تحقيق:

هد اصلی تح ي ،با توه ب مسهال تح يه ،،طراحهی و
تبيههي مههدلی ب ه منرههور بررسههی رابط ه انعطهها پههذيري
زيرسههاوتارهاي فنههاوري اطالعههات ،مزيههت رقههابتی ،و
عملکرد سازمان است .اهدا فرعی تح ي ،عبارتند از:
 شناسايی و تبيي هنب ها و مولف هايی از متغيرهاي
پنهههان 1انعطهها پههذيري زيرسههاوتارهاي فنههاوري
اطالعات ،مزيت رقابتی ،و عملکرد سازمانی.
 شناسايی و تبيي هنب ها و مولف هايی از متغيرهاي
پنهان انعطا پهذيري پرسهنل فنهاوري اطالعهات،
يکپارچگی ،پودمانبندي ،زمهان رسهيدن به بهازار،
قيمت/هزين  ،کيفيت ،نهو وري محصهو  ،تحويهل
قابل اعتماد ،عملکرد بازار و عملکرد مالی.
 شناسايی و تبيي روابی ساوتاري و علی حاک بهر
متغيرهاي اصلی تح ي.،
مدل مفهوم و فرضيه ااي تحقيق:

مد مفهومی تح ي ،در بر دارنده س عامل يا متغير پنههان
سههطح او شههامل متغيرهههاي پنهههان انعطهها پههذيري
زيرسههاوتارهاي فنههاوري اطالعههات ،مزيههت رقههابتی ،و
عملکرد سازمانی و هفت عامل يا متغير پنههان سهطح دو
شامل انعطا پذيري پرسنل فناوري اطالعات ،يکپارچگی،
پودمانبندي ،زمان رسيدن ب بازار ،قيمهت/هزينه  ،کيفيهت،
نو وري محصو  ،تحويل قابهل اعتمهاد ،عملکهرد بهازار و
عملکرد مالی است .هر کدا از اي متغيرهاي پنهان داراي
شاوصهاي مشخص هستند (نمهودار شهماره  .)1فررهي
هاي تشکيلدهنده مد مفهومی تح ي ،،متناس بها نهر -
افزار ليزر در قال دو دست فرري ههاي مهد معهادالت
اندازهگيري(مشخص میکند ک چگون متغيرهاي پنهان بر
اسا شاوصهاي مربهوط مهورد سهنجس قهرار گرفته ،
اعتبار نها ب چ ميران است):
 شاوص انعطا پذيري پرسنل فنهاوري اطالعهات،
مفهههو انعطهها پههذيري زيرسههاوتارهاي فنههاوري
اطالعات را می سنجد.

1 . Latent variable
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عملکرد مالی
عملکرد بازار

عملکرد سازمانی

کيفيت
انعطا پذيري
زيرساوتهاي
فناوري اطالعات

زمان
محصو
تحويل

پودمانی
يکپارچگی
پرسنل منعطف

مزيت رقابتی

قيمت
مد اندازهگيري

مد اندازهگيري

مد ساوتاري

نموداه  .2مدل مفهومی تحقيق

مناس
گرفت.

جامعه و نمونهي آماهي

با توه ب اينک بحق در مورد فناوري اطالعات میباشد،
هامعه ي مههاري ،صههنعت انفورماتيههك ايههران و نمونه ي

ههت تجزي و تحليل دادهها مهورد اسهتفاده قهرار

ابزاه گردآوهي اطالعات

ماري ،شرکتهاي تراز او  ،دو  ،سهو  ،چههار  ،پهنج ،
شش  ،و هفت انفورماتيك ايران مورد بررسی قرار گرفتند.
ليستی از شرکتها از وري ليست ب روز شهدهي سهايت
شوراي عالی انفورماتيك کشور 1استخراج شد و پرسشنام
براي مدير عامل ،مديران بخهسههاي فنهاوري اطالعهات،
بازاريابی و فروا ،و مالی اي شهرکتهها ،فرسهتاده شهد.
تح ي ،در بازه زمانی يك و ني سال صورت گرفت .ابتهدا
با تمامی شرکتها تمها گرفته شهد و پهس از حصهو
اطمينههان نسههبت بهه تکميههل پرسشههنام و در پسههتی
سازمانها ،پرسشنام ها ه ب صورت الکترونيکی و ه با
پست پيشتاز براي نها ارسا گرديد .تعداد ويلی کمهی از
شرکتهاي فناوري اطالعاتی از پست الکترونيکهی هههت
پاسخ ب نام ها استفاده میکنند .بنهابراي به در پسهتی
نها نيز ارسا گرديد .براي تعدادي از نها بيس از س بهار
پرسشنام ارسا گرديد .در نهايت تعهداد  116پرسشهنام

ابزار همک وري اطالعهات اسهتفاده شهده در ايه تح يه،
پرسشنام اي شامل س بخس :شاوصهاي زيرساوتارهاي
منعطف  ،ITشاوصهاي مزيت رقهابتی ،و شهاوصههاي
ارزيابی عملکرد سازمانی اسهت .بهراي تهيه پرسشهنام از
طيف  9تايی ليکرت استفاده شد (ک در ن  9نشاندهنهده
بيشتري تواف ،و  1نشهاندهنهده کمتهري توافه ،اسهت).
ههت اطمينان از روايی و پايايی اندازهگيري ،هم سازههها
در مد تح ي ،،تا حد امکان م يها هها و شهاوصههاي
تح ي ات قبلی ک مورد استفاده و زمون قرار گرفت بودند
بهها ايه تح يهه ،تطبيهه ،داده شههد .بههراي سههنجس روايههی
پرسشههنام  ،از دو روا روايهی محتههوايی و روايهی سههازه
استفاده شهد .هههت تعيهي روايهی محتهوايی ،پرسشهنام
طراح هی شههده بههراي س ه دسههت از متخصصههان فنههاوري
اطالعات ،استراتژيك و بازاريهابی ،و مهالی فرسهتاده شهد.
پس از بررسی اولي نمونه پرسشهنام در بخهس فنهاوري
اطالعات موسس مطالعات و پژوهسهاي بازرگانی مهورد

1 . www.shci.ir
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اعتمههاد) ،و عملکههرد سههازمانی (شههامل دو متغيههر پنهههان
عملکرد بازار و عملکرد مالی) می باشد .با اي فهر که
اي پرسشنام سازهها و ابعاد نها را اندازهگيري مهیکننهد.
در نمودار شهماره  1و  3مهد انهدازهگيهري و سهاوتاري
نشان داده شده است .بوهر نستات ()1894مراحل ارزيهابی
اعتبار سازهاي زير را پيشنهاد کهرده اسهت )1 :انجها يهك
تحليل عاملی اکتشافی براي مشهخص نمهودن عامهلههاي
اساسی )1 .تصمي گيري درباره تعهداد عوامهل مهورد نيهاز
براي تبيي متغيرهاي مشاهده شده )3 .چروس عامهلهها.
 )4کنار گذاشت گوي هايی ک روابهی رهعيفی بها عوامهل
استخراجشده دارند و يها معرفهی بهيس از يهك عامهل)1 .
تحليل عاملی تاييدي گوي هاي باقيمانده به منرهور تاييهد
ساوتار نرري وسيل اندازهگيري و نيکويی بهرازا ن بها
دادههاي مشاهده شده (.)99

بررسی قرار گرفت .بعهد از حهذ تعهدادي از سهواالت،
پرسشنام اي با  96سوا طراحی گرديد .روايی سهازه نيهز
وود ب وود در بخس تجزي و تحليل عاملی تاييدي مورد
بررسی قرار گرفت است .براي سنجس پايايی پرسشنام از
روا لفاي کرونباخ استفاده شد .هدو اراي شده نشان-
دهنده لفاي کرونباخ پرسشنام هها به تفکيهك مهیباشهد.
اعتبار سازهاي يك ابزار اندازهگيري نشاندهنهده ن اسهت
ک ابزار اندازهگيري تا چ حد اندازه يك سازه يا وصيص
را ک مبناي نرري دارد ،میسهنجد ( .)99در ايه تح يه،
سازه مورد نرهر انعطها پهذيري زيرسهاوتارهاي فنهاوري
اطالعات (شامل س متغير پنههان انعطها پهذيري پرسهنل
فنههاوري اطالعههات ،يکپههارچگی ،و پودمانبنههدي) ،مزيههت
رقابتی (شامل پنج متغيهر پنههان زمهان رسهيدن به بهازار،
قيمت/هزين  ،کيفيت ،نهو وري محصهو  ،و تحويهل قابهل

جدول . 3ضرايب پايايی پرسشنامه ها
بخش يکپاهچگ
آلفا

628919

پودمانبندي پرسنل

628668

مال

کيفيت

بازاه

زمان

نوآوهي تحويل

قيمت

کل

628999 629169 629611 629911 629488 629841 629696 629881 628498

در يك مجموع از دادهها م ايس میکند  .يکی از اي
مد ها ممک است مد صفر يها وهی پايه باشهد .چهون
دامن  NFIبي صفر و يك قرار دارد يك مد مطلوب به
حساب می يد .بنتلر و بونت ( )1896م ادير  NFIبرابر يها
بزرگتر از  6/8را در م ايس با مد صفر ب عنوان شاوص
ووبی براي برازندگی مد هاي نرري توصي کردهانهد ،در
حالی ک بروی از پژوهشگران ن ط برا 6/96را به کهار
میبرند .شاوص نر نشده برازندگی ( )NNFIنيهز ،مشهاب
 NFIاست اما براي پيچيدگی مد هريم میپردازد .و نه
ف ی در م ايس يك مد با مهد صهفر بلکه در م ايسه
مههد هههاي مختلههف نيههز کههاربرد فههراوان دارد .شههاوص
برازندگی فزاينده ( ،) IFIک شباهت ب  NFIدارد بها ايه
تفههاوت ک ه در مخههرج ن دره ه زادي مههد نرههري از

شاتصااي برازش مدل
هو و بنتلر دو شاوص را پيشنهاد مینمايند ک عبارتنهد از:
شاوص برازا م ايس اي) (CFIو ريش ميانگي مجهذور
پسماندهاي استاندارد شده) .(SRMRبهراي شهاوص CFI
ارزا  ،628شاوص برازا پذيرفته شهده و بهاالي 6281
برازا ويلی ووبی را نشان میدهد .در م ابل  SRMRهر
چ کوچكتر باشد بهتر ب نرر میرسد ،چنانک باالي 621
را برازا رعيف ،بي  6261تا  621را برازا قابل پذيرا
و کمتر از  6261برازا ويلهی وهوب را نشهان مهیدههد
( .)98,96بدليل اينک يك شهاوص ههامک بهراي بهرازا
وهود ندارد بنابراي شاوص هاي متنهوعی بهراي بهرازا
مد مورد استفاده قرار گرفت است .شاوص  NFIرا مهی-
توان بر پاي تابک برازندگی ( )Fيا مشخص  X 2نشان داد.
اي شاوص ک ن را بنتلر و بونت ( )1896پيشنهاد کرده-
اند ،برازاهاي دو مد مختلف را

 X n2ک میشود و م دار  IFIنيز بر پاي قرارداد بايد دست
ک  6/86باشد تا مد مورد نرر پذيرفت شود (.)98
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جدول . 4شاخص های برازش مدل
مدل اندازهگيري
مدل معادالت ساتااهي

شاتصااي برازش

SRMR

IFI

CFI

NNFI

NFI

ارزا

626811

62816

62816

62848

62816

ارزا

62666141

12666

12666

12668

12666

نموداه . 3نتيجه مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار ليسرل نسخه

5

متغيرهاي پنهان انعطا پذيري پرسنل فنهاوري اطالعهات،
يکپههارچگی ،پودمانبنهههدي ،زمهههان رسههيدن بهه بهههازار،
قيمت/هزينه  ،کيفيهت ،نهو وري محصهو  ،تحويهل قابهل

نايجهگيري و پيشنهادات
بر اسا يافت هاي حاصل از مد انهدازهگيهري دو نتيجه
میتوان گرفت:
 )1با توه ب کميت مربوط ب ههر شهاوص ،تمهامی
شاوصهاي هشتاد و شسگانه در مرتبه او (هشهتاد و
شس فرري مد اندازهگيري) و شاوصههاي دهگانه در
مرتب دو ( ده فرري مرتب دو مد اندازهگيري) ب طور
معناداري در اندازهگيري متغير پنهان مربوط مثررنهد .ايه
بدان معناست ک سئواالت و شاوصههاي انتخهاب شهده
بههراي سههنجس انعطهها پههذيري زيرسههاوتارهاي فنههاوري
اطالعات ،عملکرد سازمانی و مزيت رقابتی صحيح اسهت
و از روايههی الز بروههوردار اسههت .هههدو شههماره 4
شاوصهاي برازا مد اندازهگيري را نشهان مهیدههد و

اعتماد ،عملکرد بازار و عملکرد مالی است ،دسهتيافته و
در تح ي ات تی مح ان میتوانند از اي شهاوصهها به
عنوان شاوصهاي انعطا پذيري زيرساوتارهاي فنهاوري
اطالعات ،عملکرد سهازمانی و مزيهت رقهابتی در صهنعت
الکترونيك ايران استفاده نمايند.
 )1با توه ب بر وردهاي استاندارد (رري بتا) سهه
و اهميت نسبی هرکدا از شهاوصهها در سهنجس متغيهر
پنهان مربوط مشخص میشود .شاوصهاي سهنجس ههر
کدا از متغيرهاي پنهان ب ترتي اهميت و سهه شهان در
سنجس ن متغير در هداو شماره  1و  6نشان داده شهده
است.

موارد ذکر شده نشاندهنده برازا مناسه مهد انهدازه-
گيري است و با توه ب برازا مناس مد ب دو ههد
اصلی تح ي ،ک يکی شناسايی و تبيي هنب هها و مولفه -
هايی از متغيرهاي پنههان انعطها پهذيري زيرسهاوتارهاي
فناوري اطالعات ،مزيهت رقهابتی ،و عملکهرد سهازمانی و
هد دو نيز شناسايی و تبيي هنب هها و مولفه ههايی از

براسا يافت هاي مد معهادالت سهاوتاري انعطها -
پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعات ب طور مست ي بهر
عملکرد سازمانی و مزيت رقهابتی تهارير دارد و ارهر ن به
ترتي ب ميزان  62366و  62999است .مزيت رقهابتی نيهز
ب طور مست ي بر عملکرد سازمانی تهارير دارد و ميهزان ن
برابر  62481است .همچني انعطا پذيري زيرساوتارهاي
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عملکرد سازمانی پرداوت است .نتايج بخشی از تح ي ،ک
مشاب با تح ي ،بيرد و ترنر بوده اسهت ،مشهاب بها تح يه،
قبلی نها بوده است .در بخس تاييد مد مد اندازهگيري،
شاوصهاي تاييد شده در صنعت انفورماتيك ايران کمهی
با مد اولي ارائ شهده توسهی بيهرد و ترنهر ( )3متفهاوت
است .و ت ريبا بها شهاوصههاي در نرهر گرفته شهده در
تح ي ،دو يعنی در سا  1661نها تطاب ،دارد .در مهورد
بخس متغيرهاي وابسهت يعنهی مزيهت رقهابتی و عملکهرد
سههازمانی نيههز نتههايج اي ه تح يهه ،مشههاب تح يهه ،لههی و
همکههارانس ( )65بدسههت مههده اسههت .يعنههی در هنبهه
شناسايی مولف هاي مد اندازهگيري ارائ شده در صهنعت
انفورماتيههك ايههران مناسهه بههوده و مههیتههوان از ن در
تح ي ات تی استفاده نمود.
در اينجا هم نشانگرها ارزا  tبهزر تهر از  1را به -
دست وردند .البت اندازه  tبراي نشانگرهايی ک النهداهاي
نها معاد  1درنرر گرفت شده است ،محاسب نمهیشهود.
بعضی از نشانگرها معاد  1تعريف میشوند ،زيرا سهازه-
هاي پنهان واحد اندازهگيري مشخصهی ندارنهد و مبهدا و
واحد اندازهگيري نها بايد در مد تعريف شود (.)99,96

فنههاوري اطالعههات به طههور غيرمسههت ي (از طريهه ،مزيههت
رقابتی) بهر عملکهرد سهازمانی تهارير دارد و ارهر ن برابهر
 62398است .موارد ذکر شده در هدو شهماره  4نشهان-
دهنده برازا مناس مد ساوتاري است و بها توهه به
برازا مناس مهد به ههد اصهلی سهو تح يه ،که
شناسههايی و تبيههي روابههی سههاوتاري و علههی حههاک بههر
متغيرهاي اصلی تح ي ،بوده است ،دستيافته ايه  .نتهايج
همچني نشان داد ک انعطها پهذيري در زيرسهاوتارهاي
فناوري اطالعات بر مزيت رقابتی و عملکرد سازمان تهارير
مثبههت دارد .بنههابراي ب ه سههازمانهههاي فعهها در صههنعت
انفورماتيههك کشههور پيشههنهاد مههیشههود تهها در س ه زمين ه
يکپارچگی ،پودمانبندي و انعطا پذيري پرسهنل فنهاوري
اطالعات سرماي گذاري بيشتري صورت داده تا بتوانند به
مزيت رقابتی بيشتر و عملکرد سازمانی بهتري دست پيهدا
کنند.
تح ي ،حارر عالوه بر تح ي ،بيرد و ترنر ( )4که بها
استفاده از همبستگی کانونی ب بررسی رابط بي انعطا -
پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعات با مزيهت رقهابتی
پرداوت اند ،ب بررسی روابهی علهی بهي انعطها پهذيري
زيرسههاوتارهاي فنههاوري اطالعههات بهها مزيههت رقههابتی و

جدول  . 5نتايج مدل معادالت اندازه گيری مرتبه اول
فرضيهاا(ماغيرااي آشکاه ،ماغيرااي پنهان)

برآوهدگرااي اساانداهد به ترتيب سواالت (از چپ به هاست)

سوا شماره  1تا  14متغير پودمانبندي را میسنجد.

0.8344, 0.8176, 0.8498, 0.8193, 0.8461, 0.8522, 0.8635, 0.8604,
0.8795, 0.8559, 0.8406, 0.8533, 0.8410, 0.8608
0.8250, 0.8219, 0.8006, 0.8301, 0.8672, 0.8029, 0.8718, 0.8354,
0.8572, 0.8606, 0.8842, 0.8516
0.4168, 0.4203, 0.5756, 0.5233, 0.5556, 0.5634, 0.5572, 0.5992,
0.4604, 0.5271, 0.5400, 0.5927, 0.5856, 0.6526, 0.6120, 0.6573,
0.6470, 0.7149, 0.6309, 0.6071, 0.6426, 0.4785, 0.6294, 0.5753,
0.6557, 0.4806, 0.6081, 0.5255, 0.6133, 0.5840, 0.5774, 0.5758,
0.5436, 0.6574, 0.5609, 0.6586

سوا شماره  11تا  16متغير يکپارچگی را میسنجد.
سوا شماره  16تا  96متغير انعطا پهذيري پرسهنل فنهاوري
اطالعات را میسنجد.
سوا شماره  19تا  36متغير عملکرد مالی را میسنجد.

0.8183, 0.8237, 0.8526, 0.8359

سوا شماره  31تا  33متغير عملکرد بازار را میسنجد.

629181, 629998, 0.8517

سوا شماره  34تا  39متغير کيفيت را میسنجد.

0.7732, 0.8279, 0.8426, 0.8619

سوا شماره  39تا  41متغير زمان رسيدن ب بازار را میسنجد.

629389, 0.7319, 0.8039, 0.8186

سوا شماره  41تا  44متغير نو وري محصو را میسنجد.

0.8345, 0.8756, 0.7932

سوا شماره  41تا  49متغير تحويل قابل اعتماد را میسنجد.

629934, 0.8140, 0.7632

سوا شماره  49تا  48متغير قيمت/هزين را میسنجد.

0.8282, 0,8528
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جدول  . 6نتايج مدل معادالت اندازه¬گيری مرتبه دوم و مدل معادالت ساختاری
برآوهدگرااي اساانداهد

فرضيهاا(ماغيرااي آشکاه ،ماغيرااي پنهان)
ناايج مدل معادالت اندازهگيري مرتبه دوم

شاوص انعطا پذيري پرسنل فناوري اطالعات ،مفهو انعطا پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعات
را می سنجد.

62489

شاوص يکپارچگی ،مفهو انعطا پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعات را می سنجد.

62939

شاوص پودمانبندي مفهو انعطا پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعات را می سنجد.

62938

شاوص زمان رسيدن ب بازار ،مفهو مزيت رقابتی را می سنجد.

62861

شاوص قيمت/هزين  ،مفهو مزيت رقابتی را می سنجد.

62811

شاوص کيفيت ،مفهو مزيت رقابتی را می سنجد.

62961

شاوص نو وري محصو  ،مفهو مزيت رقابتی را می سنجد.

62814

شاوص تحويل قابل اعتماد ،مفهو مزيت رقابتی را می سنجد.

62893

شاوص عملکرد بازار ،مفهو عملکرد سازمانی را می سنجد.

62891

شاوص عملکرد مالی ،مفهو عملکرد سازمانی را می سنجد.

62839

ناايج مدل معادالت ساتااهي

عوامل انعطا پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعات ب طور مست ي بر مزيت رقابتی مثررند.

62999

عوامل انعطا پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعات ب طور مست ي بر عملکرد سازمانی مثررند.

62366

عوامل انعطا پذيري زيرساوتارهاي فناوري اطالعات ب طور غيرمست ي (و از طري ،مزيت رقابتی) بهر
عملکرد سازمانی مثررند.

62398

عوامل مزيت رقابتی ب طور مست ي بر عملکرد سازمانی مثررند.

62481

منابع و ماتذ
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ضميمه :سواالت پرسشنامه شامل ماغيرااي مشااده شده زير است.
قيمت/ازينه :سازمان توانايی رقابت در برابر رقبا را دارد(بر مبناي کاهس قيمت).
 ما قيمت رقابتی ارائ میکني .
 ما توانايی ارائ قيمت پايي تر و حتی پايي تر از رقبايمان را داري .
کيفيت :سازمان توانايی ارائ محصوالتی با کيفيت و عملکرد باالتر ک براي مشتريان ارزا افزوده بيشتري داشت باشد ،دارد.
 ما توانايی رقابت بر مبناي کيفيت را داري .
 ما محصوالتی با قابليت اعتماد باال ارائ میکني .
 ما محصوالت ويلی با دوامی ارائ میکني .
 ما محصوالتی با کيفيت باال براي مشتريانمان ارائ میکني .
تحويل قابل اعاماد :سازمان توانايی تدار ب موقک محصوالت و در حج هاي مورد نياز مشتريان را دارد.
 ما انواع محصوالت مورد نياز مشتريان را تحويل میدهي .
 ما سفارا مشتريان را ب موقک تحويل میدهي .
 ما تحويل قابل اعتماد را تدار میبيني .
نوآوهي محصول :سازمان توانايی معرفی محصوالت و ويژگیهاي هديد را دارد.
 ما محصوالت مطاب ،با ميل مشتريان توليد میکني .
 ما محصوالتمان را در ههت بر ورده کردن نيازهاي مشتريان ،تغيير میدهي .
 ما ب ت اراي ويژگیهاي هديد مشتريانمان ب ووبی پاسخ میدهي .
زمان هسيدن به بازاه :سازمان توانايی سريکتري نسبت ب رقبا در معرفی محصوالت هديد دارد.
 ما ب طور سريعی محصو را ب بازار تحويل میدهي .
 ما در معرفی محصو هديد ب بازار ،اولي هستي .
 ما متوسی زمان رسيدن ب بازار کوتاهتري نسبت ب رقبا داري .
 ما در توسع محصوالت سريکتر از رقبا هستي .
عملکرد بازاه

 سه بازار
 رشد سه بازار
 رشد فروا
عملکرد مال

 نرخ بازگشت سرماي
 رشد نرخ بازگشت سرماي

 سود والص حاصل از فروا
 موقعيت رقابتی کلی
انعطاف پذيري پرسنل فناوهي اطالعات

 پرسنل فناوري اطالعات ما در رويارويی با مسائل کس وکار در تي هاي چندوظيف اي ب ووبی کار میکنند.
 پرسنل فناوري اطالعات ما تشوي ،میشوند تا تکنولوژي هديد را ياد بگيرند.
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پرسنل فناوري اطالعات مشکالت کار را تفسير(تجزي و تحليل) کنند و راهحلها را بهبود ببخشند.
پرسنل فناوري اطالعات وود هدايتگر (نيازب هدايت ديگران ندارند) و پيسکنشی(انفعالی)هستند.
پرسنل فناوري اطالعات ما تشوي ،می شوند ک در مورد وظايف کس وکارشان بياموزند.
پرسنل فناوري اطالعات ما توانايی کار مشارکتی در يك محيی تيمی را دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما درباره فاکتورهاي کليدي موف يت در سازمانمان دانس و اطالعات دارند.
پرسنل فناوري اطالعات توانايی برنام ريزي و اهراي کار در يك محيی همعی را دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما سياستها و برنام هاي سازمانمان را میدانند.
پرسنل فناوري اطالعات ما دانس الز در مورد محدوديتهاي محيطی را دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در مورد وظايف کس وکار دانس و گاهی دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در برنام نويسیهاي ساوتاري چندگان ماهر هستند(روشهاي )CASE
پرسنل فناوري اطالعات ما در مديريت توسع ي چرو ي حيات پروژهها شايستگی دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در مديريت و نگهداري شبک ماهر هستند.
حل مسال ميان واحدهاي  ITو واحدهاي کس وکار ب عنوان يك وظيف ي اصلی معرفی و شناسايی شده است.
پرسنل فناوري اطالعات در کمك ب کاربر نهايی اگر الز بدانند زاد هستند( زادي عمل دارند).
پرسنل فناوري اطالعات ما در برنام ريزي ،سازماندهی و هدايت پروژه توانايی دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در وارح ،کوتاه و مثرر نوشت مت ها توانمند هستند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در موزا ب ديگران مستعد هستند.
پرسنل فناوري اطالعات ما افرادي هستند ک دانس الز درمورد سيست تحويل/پشتيبانی محصوالت را دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما محيی هاي کس وکاري را ک وودشان پشتيبانی میکنند ،میشناسند.
پرسنل فناوري اطالعات ما مهارت الز ههت توسع ي نر افزارهاي کاربردي مبتنی بر وب را دارند.
استراتژيهاي گروه فناوري اطالعات و استراتژيهاي سازمان ب ووبی ه رديف(در ههت ه ) شده اند.
پرسنل فناوري اطالعات ما توانايی همکاري نزديك با مشتريان و مصر کنندگان را دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما از نزديك هريان روندهاي هاري تکنولوژيهاي هديد را پيگيري میکنند.
پرسنل فناوري اطالعات ما موزاهاي چندگان (چندي موزا همزمان)براي پشتيبانی از ديگر سرويسهاي وارج از
محدودهشان ديدهاند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در اپراتوري چندي سيست عامل (کامپيوترهاي کوچك و معمولی)مهارت دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در انجا چندي وظيف توانايی دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در پرازاها و محاسبات مهارت دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در دادهکاوي و نگهداري دادهها ماهر هستند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در هوا مصنوعی و سيست هاي هوشمند مهارت دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در نگهداري و تشخيص سختافزارها ماهر هستند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در انواع چندگان پايگاههاي دادهاي(شبک اي ،رابط اي ،شیگرا) مهارت دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما ب چندي زبان برنام نويسی تسلی دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما در سيست هاي پشتيبانی از تصمي مهارت دارند.
پرسنل فناوري اطالعات ما درباره محدوديتهاي محيطی ک سازمان در ن فعاليت میکند(قواني دولتی و رقبا) دانهس
و گاهی دارند.
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سازمان طيف وسيعی از انواع اطالعات را ب کاربران نهايی ارائ میکند.
سازمان ما براي افزايس قابليت اتصا ازمکانيس هاي شبک اي باز استفاده میکند.
سازمان ما ابزارهاي ارتباطی چندگان ( )Multiple Interfacesيها چنهدي ن طه ورود بهراي کهاربران نههايی وهارج از
سازمان تهي میکند.
سازمان ما از شبک هاي محلی مجازي براي اتصا ب کاربران نهايی استفاده میکند.
رابیهاي ( )Interfacesکاربران ما دسترسی شفافی ب هم چارچوبها و نر افزارهاي کاربردي را تدار میبينند.
کاربران نهايی سازمان از يك سيست عامل مشتر استفاده میکنند.
نر افزارهاي کاربردي ما ب راحتی قابل انت ا و استفاده در چندي چارچوب هستند.
سازمان ما از فر يند تحليلی نالي () )Online Analytical Process(OLAPاستفاده می کند.
گلوگاههاي ارتباطی قابل شناسايی ويلی کمی در سازمان ما وهود دارد.
در م ايس با رقبا ،سازمان ما هديدتري سيست هاي فناوري اطالعاتی و ارتباطی را داراست.
رابیهاي ارتباطی منعطفی بي سازمان ما و پديدههاي وارهی وهود دارد.
اطالعات سازمان ما ب صورت يکپارچ بدون توه ب مکان ،در کل سازمان ب اشترا گذاشت شده است.

پودمانبندي





سرعت تغييرات  ITدرسازمان باالست.
مکانهاي هديد يا اکتسابهاي هديد ب طور سريعی در زيرساوتارهاي فناوري اطالعات سازمان وف ،داده میشود.
کاربران متحر ما ب راحتی ب همان دادههايی ک روي کامپيوترهاي روميزي در سهازمان مها وههود دارنهد ،دسترسهی
دارند.
پرسنل  ITاز ابزارهاي شیگرا براي مينيم کردن زمان توسع ي محصوالت هديد و فناوري ها استفاده می کنند.

 سازمان مها به راحتهی باپرتکهلههاي سيسهت ههاي مهديريتی پايگهاهههاي دادهاي ()Database Management System
فروشندگان متفاوت تطاب ،پيدا میکنند.
 دسترسی فوري ب دادهها در يك بخس از سازمان ما براي هم ممک است.
 تما ادارهها ،شعب ها و دفاتر سيار ب دفتر مرکزي متصل هستند.
 ب طور وسيعی برنام هاي نر افزاري قابل استفاده مجدد در توسع سيست هاي هديد بکار برده میشوند.
 پايگاه دادهاي شرکت ما قادر ب برقراري ارتباط با چندي پرتکل متفاوت است.
 مشتريان نهايی ما از ابزارهاي شیگرا براي ول ،نر افزارهاي کاربرديشان استفاده میکنند.
 نر افزارهاي کاربردي استفاده شده در سازمان ما طوري طراحی شده تا قابليت استفاده مجدد را داشت باشد.
 سازمان ما ب راحتی با انحرافات (تغييرات) در استانداردها و شکل دادهها تطاب ،پيدا میکند.
 دادههاي دريافتی سازمان از لينكهاي الکترونيکی ب سادهگی قابل تفسير و استفاده است.
قواني و روابی دادهها(قواني مالياتی) ب طور پيچيدهاي در نر افزارهاي کاربردي کدبندي شدهاند.
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