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چكیده
یکپارچهسازی سامانههای اطالعات ظرفیت باالیی را جهت انتشار اطالعات در سرتاسر
مرزهای سازمان ارائه کرده و در جهت تصمیمگیری هر چهبهتر بر اساس اطالعات کامل،
کمک میکند .افزایش بهرهوری ،تصمیمگیری بهتر ،کاهش هزینهها ،افزایش درآمد و ارائه
خدمات یکپارچه ازجمله مزایای خاصحاصل از یکپارچهسازی سامانههای اطالعات است؛اما
در مورد نقش یکپارچگی سامانههای اطالعات در کسب مزیت رقابتی پژوهش صریحی انجام
نشده است .ازاینرو ،مقاله حاضر باهدف بررسی نقش یکپارچگی سامانههای اطالعات در
کسب مزیت رقابتی انجام شده است .پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و با توجه به
ماهیت دادهها ،توصیفی و پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان
بخشهای فناوری اطالعات شرکت نرمافزاری همکاران سیستم به تعداد  061نفر است .حجم
نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 011 ،نفر در نظر گرفته شده است .برای
جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته بهرهگیری شده است .نتایج حاصل از تحقیق
نشان میدهد که یکپارچگی سامانههای اطالعات به همراه افزایش ظرفیت ترکیب سازمانی
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فناوری اطالعات حول محورهای آموزش ،تغییر ،انعطافپذیری و فرایند موجب افزایش
هماهنگی و همکاری در سازمان میشود و همچنین به بخشهای مختلف سازمان در رسیدن
به هدفها و کسب مزیت رقابتی کمک میکند.
واژگان کلیدی :سامانههای اطالعات ،یکپارچگی ،مزیت رقابتی

نقش یکپارچگی سامانههای اطالعات در48 ...

 .7مقدمه
0

2

با گسترش سامانههای اطالعات و فناوری اطالعات و ورود آنها به محیطهای
کاری ،جهان شاهد کاربرد تنگاتنگ سامانههای اطالعات در سازمانها و بهبود
عملکردها و نیز دستیابی بهتر و سریعتر به هدفهای سازمانی بوده است (نامداریان
و الهی .)0 :0131 ،سامانههای اطالعات و فناوری اطالعات را میتوان یک جزء حیاتی
در طراحی و پیادهسازی بسیار از فناوریهای جدید و نیز یک حلقه اتصال در
کسبوکار دانست و میتوان گفت که پیشرفت در ارائه اطالعات ،سازمانها را مجبور
ساخته تا برای توسعه سامانههای اطالعات که در ارتباط با استراتژیهای شرکت هستند
تالش کرده و سامانههای اطالعات و استراتژیهای تجاری شرکت را بهگونهای طراحی
کند که به یکدیگر در کسب هدفهای سازمانی یاری رسانند .سامانههای اطالعات
دارای نقش حیاتی در عملکرد کسبوکار است و دربرگیرنده ابعاد مالی و غیرمالی
برای شرکت هستند (همتفر و صالحی .)2010: 159 ،درواقع درک روشهای به

اشتراکگذاری اطالعات و نیز یکپارچهسازی سامانههای اطالعات 1بهمنظور کسب
منافع سازمانی حاصل از آن ،بسیار بااهمیت است ،یکپارچهسازی سامانههای اطالعات
ظرفیت باالیی را جهت انتشار اطالعات در سرتاسر مرزهای سازمان ارائه کرده و در
جهت تصمیمگیری هر چه بهتر بر اساس اطالعات کامل ،کمک میکند .افزایش بهره
وری ،تصمیمگیری بهتر ،کاهش هزینهها ،افزایش درآمد و ارائه خدمات یکپارچه
ازجمله مزایای خاص حاصل از یکپارچهسازی سامانههای اطالعات است (گارسیا و
پاردو  )031 :2111و تاکنون طبقهبندیهای مختلفی از قابلیتهای سیستم اطالعات

شده است (بی هارادواج .)2111 ،لی و سوبل )0111( 4بر هماهنگی و پیوند بین
سامانههای اطالعات یکپارچه و فعالیتهای تولیدی سازمان تأکید میکنند .آنها
گزارش میکنند که هرچه محصول پیچیدهتر و با سایز کوچکتر باشد نیاز به استفاده از
سامانههای اطالعات یکپارچه برای تولید محصول و کسب مزیت رقابتی پایدار
بااهمیت است .پپارد و وارد ،)2114( 1برای شناسایی قابلیت سامانههای اطالعات از
یک دیدگاه سلسله مراتبی استفاده کردند ،آنها به این نتیجه رسیدند که شایستگی
1. Information System
2. Information Technology
3. Integration of information systems
4. Lei and Sobol
5. Peppard and Ward
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سامانههای اطالعات ،توانایی شرکت برای شناسایی و تحلیل موفقیتآمیز تغییرات
مرتبط با سامانههای اطالعات را تعریف میکند و امکان سازگاری سازمان را با پویایی
های محیطی فراهم میآورد .نامداریان و الهی ( ،)0131سه مؤلفه انعطافپذیری
سامانههای اطالعات ،روابط بین فناوری اطالعات و واحدهای کسبوکار و فرایند هم
راستاسازی کسبوکار با فناوری اطالعات را عوامل مهم در توانمندسازی شرکتها در
کسب مزیت رقابتی پایدار میدانند و بیان میکنند که توانایی یک شرکت برای کسب
مزیت رقابتی پایدار به میزان شفافیت و قابلیت کاربست منابع سیستم اطالعات شرکت
بستگی دارد .ازنظر بف و تروت )2111( 0ارتباط معنیداری بین فرایندهای کسبوکار،
یکپارچهسازی سامانههای اطالعات و تمرکز بر مشتریان ،وجود دارد .نتایج تحقیقات
آنها نشان میدهد که یکپارچهسازی سامانههای اطالعات شامل :یکپارچهسازی دادهها،
ایجاد ارتباطات شبکهای و انعطافپذیری شبکه ،تأثیر قابلتوجهی در بهبود خدمات و

پاسخگویی به مشتریان ،دارا است .از نظر پاردو و تای ،)2111( 2درک روشهای به
اشتراکگذاری اطالعات و نیز یکپارچهسازی سامانههای اطالعات بهمنظور کسب منافع
سازمانی حاصل از آن ،بسیار بااهمیت است .آنها مزایای حاصل از یکپارچهسازی
سامانههای اطالعات را در دو گروه منافع فنی و منافع سازمانی طبقهبندی میکنند؛ اما
دراینبین ،موضوع مداخله سامانههای اطالعات در ایجاد و کسب مزیت رقابتی،
موضوعی پیچیده است که کمتر به آن پرداخته شده است (مک فرالن .)0134 ،ازاینرو،
ارائه مدلی جامع و بررسی یکپارچگی سامانههای اطالعات در کسب مزیت رقابتی
برای سازمان ضروری است .با توجه به گفتههای فوق و اهمیت روزافزون یکپارچگی
سامانههای اطالعات در دنیای کسبوکار ،هدف مقاله حاضر ،بررسی یکپارچگی
سامانههای اطالعات در کسب مزیت رقابتی برای سازمان است .بنابراین ،این سؤال
مطرح است که آیا یکپارچگی سامانههای اطالعات منجر به کسب مزیت رقابتی برای
سازمان میشود؟
برای این منظور ،در این تحقیق ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل :یکپارچگی
سامانههای اطالعات (یکپارچگی برنامههای کاربردی 1و یکپارچگی دادهها ،)4ظرفیت

1. Bhatt and Troutt
2. Pardo and Tayi
3. Applications Integration
4. Data integration
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ترکیب سازمانی فناوری اطالعات (محور تغییر  ،محور فرایند  ،محور آموزش  ،محور
1

انعطافپذیری ) و مزیت رقابتی میشود ،بیان شده ،سپس الگوی مفهومی تحقیق
ترسیم شده و پسازآن به آزمون فرضیهها میپردازیم و نهایت ًا مقاله با ارائه نتیجهگیری
به پایان خواهد رسید.

 .2ادبیات تحقیق
 .2-7سامانههای اطالعات
سامانههای اطالعات و فناوری اطالعات اجزای حیاتی در طراحی و پیادهسازی
بسیاری از فناوریهای جدید و نیز یک حلقه اتصال در کسبوکار هستند .فناوری
اطالعات در طیف وسیعی از مسائل و سیاستهای عمومی مهم مانند امنیت عمومی،
حفاظت از محیطزیست ،پاسخ به بحرانها و نیز در مباحث مدیریت به کار میرود.
درواقع سازمانها میبایست روابط خود را با هر یک از پایگاههای انتقال دانش ،جهت
حل مسائل مرتبط با تعریف دادهها و سازهها ،طراحی پایگاههای متنوع داده ،حفظ
کیفیت دادهها و نیز برای حل مسائل مربوط به ساختارهای شبکهای ناسازگار ،ایجاد و
حفظ کنند (پاردو و تای .)2111:614 ،سامانههای اطالعات رایانهای بهعنوان یکی از
دستاوردهای ارزشمند عصر اطالعات در تاروپود زندگی انسانها و سامانههای
اجتماعی رخنه کرده و تسهیلگر جریان صحیح اطالعات در دنیای رقومی شده است.
امروزه دانشگران ،کاربران و مدیران سازمانها برای گردآوری ،خلق و تسهیم اطالعات
و دانش ،تصمیمگیری ،هماهنگی و ارائه خدمات مناسب ،بهموقع و خداپسندانه ناگزیر
از کاربست سامانههای اطالعات هستند (جساب و والسیچ .)0112 ،یک سیستم
اطالعات به جمع آوری ،پردازش ،ذخیره ،تحلیل و انتشار اطالعات برای یک هدف
خاص می پردازد .یک سیستم اطالعات مانند هر سیستم دیگری دارای ورودی (داده یا
دستورالعمل) و خروجی (گزارش یا محاسبات) است .این سیستم با استفاده از فناوری-
هایی نظیر کامپیوتر و شبکههای ارتباطی ،ورودیها را پردازش کرده و خروجیها را از
طریق شبکههای الکترونیکی به کاربران یا دیگر دستگاهها میفرستد (توربان و
1. IT Organizational Assimilation Capacity
2. Change Orientation
3. Process Orientation
4. Training Orientation
5. Flexibility Orientation
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همکاران .)16 :0136 ،سامانههای اطالعات دربرگیرنده اطالعات مربوط به افراد مهم،
مکان ها و موضوعات در درون سازمان یا محیطی که سازمان را احاطه کرده ،است.
سامانههای اطالعات چیزی بیش از یک کامپیوتر است .استفاده مؤثر از سامانههای
اطالعات نیازمند شناخت مؤثر سازمان ،مدیریت و فنّاوری اطالعاتی که به سیستم
شکل داده ،است .سامانههای اطالعات میتوانند بهعنوان راهحلهایی سازمانی و
مدیریتی توصیف شوند تا با مسائلی که از محیط پیرامون اعمال میشوند به نبرد
برخیزند .امروزه سامانههای اطالعات کمک میکنند که مدیران ارشد چگونه تصمیم
بگیرند ،مدیران اجرایی چگونه برنامهریزی کنند و در بسیاری از موارد کمک میکند که
چه کاالها و خدماتی تولید شود و نشان میدهد چگونه افراد نقشی استراتژیک را در
حیات سازمان ایفا میکنند (سن و الدون .)2114 ،یک سیستم اطالعات به گردآوری،
انبار و پخش اطالعات ،در درون سازمان و بین بخشهای مختلف سازمان و با شرکای
خارج از سازمان میپردازد تا با کمک به انجام وظیفهها ،تصمیمگیریها ،ارتباطات و به
نمایش گذاشتن نتیجه فعالیتها ،از سازمان در انجام فعالیتها پشتیبانی کند (الدون و
الدون .)2116 ،سامانههای اطالعات دارای قابلیتهای بیشماری هستند ،ازجمله این
قابلیتها عبارتاند از؛ انجام پردازشهای عددی با حجم و سرعتباال ،تأمین ارتباطات
سریع ،دقیق و ارزان داخلی و بین سازمانی ،ذخیره حجم زیادی از اطالعات در فضایی
کوچک و قابلدسترس  ،تقویت ارتباطات و همکاری بین کارکنان در هر زمان و هر
مکان ،افزایش اثربخشی و کارایی افرادی که بهصورت گروهی در یک یا چند مکان
مشغول به کار هستند و خودکارسازی فرایندهای سازمانی نیمهخودکار و دستی (توربان
و همکاران)3 :0136 ،؛ اما بهمنظور کسب منافع سازمانی حاصل از آن ،یکپارچهسازی
سامانههای اطالعات بسیار بااهمیت است (گارسیا و پاردو .)031 :2111

 .2-2یكپارچگی سامانههای اطالعات
موفقیت در ایجاد ارتباطات کاری در درون سازمان و میان بخشهای مختلف
سازمان و همچنین ارتباط با مشتریان و شرکای خارج از سازمان موضوعی حیاتی برای
سازمانهای امروزی است ،این موضوع بهوسیله جریان روان دادهها و اطالعات بین
سامانههای کامپیوتری و واحدهای مختلف سازمان ،حمایت میشود .یکپارچگی
سامانههای اطالعات ،این ارتباطات و جریان روان تسهیم اطالعات 0در درون سازمان و

1. Information Sharing
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کسبوکار فراهم میکند (وزنیکا و هیلی .)001 :2111 ،یکپارچگی سامانههای
اطالعات بهعنوان یک فنّاوری یکپارچهسازی معرفی میشود که به تسهیم و به اشتراک-
گذاری اطالعات میپردازد و برنامههای کاربردی را در سرتاسر سازمان بهمنظور
حمایت از فعالیتهای سازمان فراهم میآورد .یکی از مهمترین هدفهای یکپارچگی
سامانههای اطالعات فراهم آوردن اطالعات مناسب ،دقیق و مرتبط با کسبوکار است.
این اطالعات موجب افزایش توان پاسخگویی سازمان در برابر محیط رقابتی پویا می-
شود (بی هات و تروت .)2111:111 ،یکپارچهسازی سامانههای اطالعات ظرفیت
باالیی را جهت انتشار اطالعات در سرتاسر مرزهای سازمان را فراهم کرده و در جهت
تصمیمگیری بهتر بر اساس اطالعات کامل ،کمک میکند .افزایش بهرهوری ،تصمیم-
گیری بهتر ،کاهش هزینهها ،افزایش درآمد و ارائه خدمات یکپارچه ازجمله مزایای
خاص حاصل از یکپارچهسازی سامانههای اطالعات است (گیل و پاردو.)031 :2111 ،
همچنین ،مزایای حاصل از یکپارچهسازی سامانههای اطالعات را میتوان در چهار
گروه عمده سازمانی ،مدیریتی ،استراتژیک و فنی تقسیم کرد .مزایای سازمانی؛
یکپارچهسازی سامانههای اطالعات موجب افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف
سازمان شده و بهموجب آن باعث افزایش بهرهوری کلی سازمان میشود .مزایای
مدیریتی؛ یکپارچهسازی سامانههای اطالعات باعث افزایش کارایی و افزایش نرخ
بازگشت سرمایه میشود .مزایای استراتژیک؛ یکپارچهسازی سامانههای اطالعات باعث
بهبود همکاری در کلیه بخش های سازمان و حتی با شرکای خارج از سازمان گردیده و
نیز باعث افزایش رضایت مشتریان میشود .مزایای فنی؛ یکپارچهسازی سامانههای
اطالعات باعث یکپارچهسازی دادهها و فرایندها ،افزایش جریان دادهها و اطالعات در
سرتاسر سازمان و دسترسی به اطالعات ذخیرهشده ،می شود که درنتیجه از طریق
کاهش هزینهها باعث ایجاد زیرساختی انعطافپذیر میشود (دمیستوکلوس.)11 :2004 ،
از دیگر مزایای حاصل از یکپارچهسازی سامانههای اطالعات میتوان به کاهش
هزینهها ،بهبود عملکردها ،افزایش بهرهوری و بهبود توان گزارش دهی اشاره کرد.
یکپارچهسازی سامانههای اطالعات اثر محسوس و مثبتی بر مشتری سازمان میگذارد
و باعث بهبود فرایندهای کاری سازمان میشود (بی هات و تروت .)2111 ،مزایای
عملکردی حاصل از یکپارچهسازی سامانههای اطالعات شامل مدیریت دادهها ،افزایش
همکاری بین کارکنان ،بهبود گزارش دهی ،بهبود فرایندهای تصمیمگیری و
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یکپارچهسازی ارتباطات شبکهای ،است .یکپارچهسازی عملکردی سامانههای
اطالعات شامل دسترسی مشترک و ایجاد دادههای یکپارچه است که موجب بهبود
فرآیند جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها میشود که این امر به شرکت اجازه میدهد تا
قبل از ایجاد مشکل اقدامات پیشگیرانهای انجام دهد (همان).
مشکالت ناشی از عدم یکپارچگی سامانههای اطالعات را میتوان به چهار گروه
عمده :فنی ،عملیاتی ،مدیریتی و استراتژیک تقسیم کرد .مشکالت فنی دربرگیرنده
جنبههای مختلف زیرساخت فناوری اطالعات است .ازجمله این مشکالت میتوان به
مسائل مربوط به سازگاری بین سامانهها و برنامههای کاربردی ،سامانههای برنامهریزی
منابع بنگاه ،افزونگی دادهها و مشکالت مربوط به پشتیبانی و حفظ تعداد زیادی از
سامانهها اشاره کرد .مشکالت عملیاتی دربرگیرنده مسائلی همچون هزینه باال در بخش
فناوری اطالعات ،از دست دادن بخشی از فروش و ایجاد هزینههای اضافی برای
سازمان بهمنظور پوشش خواستههای مشتریان ،است .مشکالت مدیریتی حاصل از عدم
یکپارچگی سامانههای اطالعات شامل :عدم ارائه اطالعات در زمان موردنیاز و عدم
ارائه اطالعات صحیح است که همکاری بین کارکنان و گروههای مختلف سازمان را با
مشکل مواجه میکند .مشکالت استراتژیک حاصل از عدم یکپارچگی سامانههای
اطالعات ریشه در مشکالت قبلی دارد که شامل :کاهش رضایت مشتری ،کاهش سهم
بازار ،افزایش فشار رقبا و ناتوانی در پاسخگویی به خواستههای مشتریان است (وزنیکا
و هیلی)2111:001 ،
در مسیر یکپارچهسازی سامانههای اطالعات موانعی وجود دارد ،ازجمله موانع
یکپارچهسازی سامانههای اطالعات میتوان به هزینههای مربوط به یکپارچهسازی،
منابع موردنیاز (زمان ،افراد) و تخصص موردنیاز برای یکپارچهسازی اشاره کرد.
همچنین سیاست داخلی سازمان و مقاومت کارکنان در برابر تغییر ،از بزرگترین موانع
بر سر راه یکپارچهسازی سامانههای اطالعات هستند .درواقع بسیاری از مدیران و
کارکنان نمیخواهند اطالعات خود را با دیگران تسهیم کنند؛ زیرا این ترس در آنها
وجود دارد که کنترل بر فرایندهای کاری خود را ازدستداده و درنتیجه نقش آنها
کاهش و یا حتی حذف شود .همچنین یکپارچهسازی سامانههای اطالعات دربرگیرنده
طراحی مجدد فرایندهای کاری است که این فرایندهای کاری بسیار پیچیده و دشوار
1. Functional
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بوده و تشخیص وظایف مدیران و کارکنان در این فرایند بهمنظور یکپارچهسازی بسیار
دشوار است (وزنیکا و هیلی .)2111:003 ،یکپارچهسازی سامانههای اطالعات شامل؛
یکپارچگی برنامههای کاربردی و یکپارچهسازی دادهها است.
 .2-2-7یكپارچگی برنامههای کاربردی و یكپارچهسازی دادهها
یکپارچگی سامانههای اطالعات بهعنوان ابزاری برای دستیابی سازمان به مزیت
رقابتی است .یکپارچگی سامانههای اطالعات از طریق اثر خاصی که بر منابع سازمانی
یکپارچه میگذارد ،برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد میکند .یکپارچهسازی سامانههای
اطالعات شامل؛ یکپارچگی برنامههای کاربردی و یکپارچهسازی دادهها است .منابع
سازمانی یکپارچه باید با فناوری اطالعات در فرایند ایجاد ارزش تعامل داشته باشند.
همچنین ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات بهعنوان یک میانجی ،در یکپارچه-
سازی سامانههای اطالعات شرکت بهمنظور کسب مزیت رقابتی ،اثر میگذارد (منویل و
رامر .)2114 ،یکپارچهسازی سامانههای اطالعات حاکی از آن است که تمامی
سامانههای اطالعات کاربردی در ارتباط با یکدیگر هستند و تمامی فعالیتهای اجرایی
در سطح باالیی باهم در ارتباط هستند و با یکدیگر به کار گرفته میشوند .یکپارچه-
سازی سامانههای اطالعات باید همراه با ترکیب سازمانی فناوری اطالعات باشند ،به-
طور خاص دستیابی به یکپارچگی سامانههای اطالعات نیازمند به یکپارچهسازی
بهوسیله سازمان است .درواقع بدون اقدام سازمان در جهت ترکیب سازمانی فناوری
اطالعات برای انجام عملیات بهصورت هماهنگ ،این غیرممکن است که بتوانیم
سامانههای اطالعات را بهصورت یکپارچه دربیاوریم (مورابیتو و همکاران.)214 :2101 ،
این بدین معنی است که برای یکپارچهسازی مؤثر سامانههای اطالعات ،شرکت باید
تغییرات موردنیاز برای یکپارچهسازی را انجام دهد ،آمادگی ذهنی را در کارکنان ایجاد
کند و مهارتهای آنان را افزایش دهد و عملیات خود را بهعنوان یک نتیجه از بهبود
ارتباطات بین مناطق وظیفهای منعطف سازد.

 .2-9ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات
ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات به توانایی شرکت در تعریف ،ترکیب و
بهرهبرداری از مزایای بالقوه بهکارگیری سامانههای اطالعات و فناوری اطالعات و
ویژگیهای آنها (مورابیتو و همکاران .)211 :2101 ،بهکارگیری فناوری اطالعات برای
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بهبود عملکرد سازمانی با ایجاد تغییرات اندک سازمانی ،عملی میشود .منابع سازمانی
خاص شرکت بهگونهای منحصربهفرد و عمیق دریافت سازمانی شرکت عجین شدهاند
که میتوانند موجب بهبود عملکرد شرکت و کسب مزیت رقابتی برای شرکت شوند
(منویل و رامر .)2114:236 ،ما در اینجا بهطور خاص چهار گروه مجزا از ساختارها را که
نشاندهندهی عوامل مؤثر بر ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات هستند را بیان
میکنیم:
 -0محور آموزش
 -2محور انعطافپذیری
 -1محور تغییر
 -4محور فرایند
 .2-9-7محور آموزش
فعالیتهای آموزشی دانشی را که از قبل وجود داشته است افزایش میدهد (فیچمن
و کِمِرِر .)0111،رسیدن به هدفهای سازمان به توانایی کارکنان در انجام وظایف
محوله و انطباق با محیط پویا بستگی دارد .آموزش نیروی انسانی سبب میشود تا افراد
بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی ،بهطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده
و بر کارایی خود بیفزایند (میر سپاسی.)0111 ،
 .2-9-2محور انعطافپذیری
برای برآوردن نیازهای در حال تغییر مشتریان ،سازمانها باید محصوالت و خدمات
جدید و با استاندارد باال را با روشی سریع و انعطافپذیر ارائه دهند .انعطافپذیری
بهعنوان عاملی در نظر گرفته میشود که میتواند مزیت رقابتی برای شرکت ایجاد کند
(فراسِر و هانس .)11 :2101 ،انعطافپذیری شرکت را قادر میسازد تا با الزامات متنوع و
در حال تغییر محیط بیرونیاش سازگار شود و به مزیت رقابتی و عملکرد باالتر دست
یابد و آن را حفظ کند (ناگو و لویی .)2113:2 ،برای اندازهگیری این محور از دو آیتم
استفاده میشود؛ یک آیتم در رابطه با انعطافپذیری فرایندها و یک آیتم در رابطه با
انعطافپذیری محصول است.
 .2-9-9محور تغییر
اگر قرار است یک سازمان به حیات خود ادامه بدهد و بخواهد بقای خود را
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تضمین کند باید در برابر تغییراتی که در محیط رخ میدهد از خود واکنش مناسب
نشان دهد .از طرفی اصوالً موفقیت یا شکست سازمان در گرو موفقیت یا شکست
اعضا و کارکنان آن در تولید و ارائه خدمت مناسب است ،ازاینرو تغییرات
برنامهریزیشده در گرو تغییراتی است که در رفتار افراد و گروههای مشغول در سازمان
رخ میدهد و سازمان میتواند با استفاده از آنها افراد و کارکنان خود را وادار کند
رفتار های متفاوتی را در پیش گیرند و در شیوه انجام وظایف و روابط متقابل خود با
همکاران تجدیدنظر کنند (رابینز .)0220 :0111 ،گرایش به تغییر نشاندهنده این است
که تا چه حد مدیران یا کارکنان شرکت تغییرات را مناسب و مطلوب میدانند و
مخالف با سکون در سازمان هستند (دامانپور .)0110 ،عالوه بر این محور تغییر در
مدیریت و گروه سازمانی ،اثرات قابلتوجهی بر فرهنگسازمانی میگذارد.

 .2-9-4محور فرایند
رقابت شدید و فشار برای تغییر ،سازمانها و حرفههای مختلف را وادار میکند که
پیوسته سطح و کیفیت خدماتی را که به مشتریان عرضه میکنند ،بهبود بخشند .تولید و
تحویل محصوالت و خدمات از طریق فرایندها میسر می شود ،شالوده تمامی فرایندها
این است که یک سری داده (اطالعات یا اشیاء فیزیکی) را دریافت میکند و طی
فعالیتهایی آنها را به پدیدههایی باارزش تبدیل میکند (تاکر .)20 :0111 ،فرهنگ
گرایش به فرایند کسبوکار ،یک نوع فرهنگ است که عملکرد متقابل و گرایش
مشتریان را نشان میدهد (جاورسکی و کوهلی .)14 :0111 ،عالوه بر این ما بیان می-
کنیم که چگونه ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات بر ترکیب یکپارچهسازی
مزایای بالقوه فناوری اطالعات در رابطه با کسبوکار اثر میگذارد .این ظرفیت
یکپارچهسازی شامل شناخت راههای بهرهگیری از فرصتهای فناوری اطالعات در
جهت کسب مزیت رقابتی برای سازمان است .بر اساس گفتههای باال:
فرضیه اول :یکپارچگی سامانههای اطالعات منجر به سطح باالیی از ظرفیت ترکیب
سازمانی فناوری اطالعات می شود.

 .2-4مزیت رقابتی حاصل از سامانههای اطالعات
مزیت رقابتی ارزشهای قابلارائه شرکت برای مشتریان است بهنحویکه این
ارزشها از هزینههای مشتری باالتر است (پورتر .)0131 ،مزیت رقابتی عبارت است از
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میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا ازنظر مشتریان (وارنجی،
 .)0111توجه به تعاریف فوق در مورد مزیت رقابتی گویایی این است که ارتباط
مستقیم ارزشهای موردنظر مشتری و ارزشهای عرضهشده توسط شرکت ،الزامات و
ابعاد مزیت رقابتی را تعیین میکند .چنانچه از دیدگاه مشتری ،ارزشهای ارائهشده
توسط شرکت در مقایسه با ارزشهای ارائهشده توسط دیگر شرکتها ،بیشتر با
ارزشها و انتظارات او سازگار باشد ،میتوان گفت که آن شرکت در یک یا چند
شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی است بهنحویکه این مزیت باعث
میشود که شرکت در عرصه بازار نسبت به رقبای خود در نزدیکی به مشتری برتری
داشته باشد (نامداریان و الهی .)2 :0131 ،یک شرکت هنگامی از مزیت رقابتی نسبت
به رقبا برخوردار خواهد بود که در مقایسه با آنها بتواند کارها را سریعتر ،بهتر،
اقتصادیتر و یا بهطور منحصربهفرد انجام بدهد .ازجمله منابع ایجاد مزیت رقابتی از
عبارت است از؛ داشتن محصوالتی که به بهترین شکل ساختهشدهاند ،ارائه خدمات
پیشرو به مشتریان ،کمهزینه بودن نسبت به رقبا ،داشتن فناوریهای اختصاصی ،داشتن
کمترین زمان انتظار برای توسعه و آزمایش محصول جدید ،داشتن نام تجاری مشهور و
اعتبار خوب و ارائه بیشترین ارزش به مشتریان در مقابل پول پرداختی .شرکتها می
توانند با بهکارگیری اثربخش سامانههای اطالعات ،هرکدام از این منابع ایجاد مزیت
رقابتی را بهدست آورند و یا آنها را تقویت کنند .استفاده از سامانههای اطالعات برای
ایجاد مزیت رقابتی حتماً نباید همراه با بهکارگیری فناوری خیلی پیشرفته باشد .یک
سازمان ممکن است با استفاده از فناوریهای ساده و معمولی اما با رویکرد راهبردی به
مزیت رقابتی برسد .درواقع میتوان گفت در محیط کسبوکار امروزی ،سامانههای
اطالعاتی که به ارائه ارزشهای راهبردی (کمک به بهبود کسبوکار برای رقابت بهتر)،
نپردازد و درعینحال افراد را در عملکرد هوشمندانه و صرفهجویی در هزینهها یاری
نکند ،تقریباً وجود ندارد (جساب و والسیچ.)0112 ،
سامانههای اطالعات برای ایجاد جهشهای ناگهانی در بهرهوری ،افزایش توان
رقابت و حفظ مزیت رقابتی پایدار از قابلیتهای فراوانی برخوردارند که دسترسی به
اغلب آنها امکانپذیر است .سامانههای اطالعات منبعی هستند که میتوانند شرکت را
برای ایجاد و توسعه یک قابلیت متمایز توانمند سازند (نامداران و شعبانی.)1 :0131 ،
ایده مزیت رقابتی پایدار در سال  0143پدیدار شد .برای این تحقیق ،مزیت رقابتی،
سود بلندمدت حاصل از برخی استراتژیهای ایجاد ارزش منحصربهفرد است که بهطور

نقش یکپارچگی سامانههای اطالعات در38 ...

همزمان توسط رقبای موجود و بالقوه بهکار رفته است و میتواند مزایای بسیاری داشته
باشد .با درنظر گرفتن منافع بلندمدت ما به عملکرد سازمانی در سطح باال اشاره می-
کنیم .بنابراین:
فرضیه دوم :ظرفیت قوی ترکیب سازمانی فناوری اطالعات ،منجر به رسیدن سازمان
به سطح باالتری از مزیت رقابتی می شود.

 .9الگوی مفهومی تحقیق
بر مبنای مطالب نظری پیشین و مرور مفاهیم نظری موردمطالعه در این مقاله ،الگوی
زیر بهعنوان الگوی پیشنهادی پژوهش ترسیم میشود:

شكل  .7الگوی مفهومی تحقیق

 .4روششناسی تحقیق
 .4-7روش کار
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی است.
برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است که در روش
کتابخانهای از ابزار فیش تحقیقاتی و در روش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته بهره-
گیری بهعمل آمده است.
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 .4-2جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری شامل کارکنان بخشهای فناوری اطالعات شرکت نرمافزاری همکاران
سیستم ( 061نفر) که در ارتباط با سامانههای اطالعات هستند ،است .حجم نمونه با
استفاده از جدول کرجسی و مورگان ( )0111در سطح اطمینان  11درصد متناسب با
حجم نمونه  011نفر در نظر گرفته شده است.

 .4-9ابزار جمعآوری دادهها
در این تحقیق بهمنظور مرور ادبیات موضوع موردمطالعه از روش کتابخانهای و
بهمنظور جمعآوری دادههای میدانی از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه محقق
ساخته شامل  21گویه است که جدول شماره  0جزئیات آن را نشان میدهد .جهت
تنظیم پرسشنامه از مبانی نظری و پرسشنامههای استاندارد موجود کمک گرفتهشده
است .بااینحال ،روایی محتوایی کل پرسشنامه توسط  1تن از استادان متخصص در
این امر به روش دلفی سنجش و مورد تأیید قرار گرفت.

 .4-4چارچوب تحلیلی تحقیق
با توجه به موضوع اصلی مقاله ،با مرور ادبیات و مباحث نظری موجود مؤلفهها و
شاخصهای زیر برای آن در نظر گرفته شد .جدول زیر سؤاالت مربوط به هر مؤلفه را
نشان میدهد.
جدول  .7ابعاد ،مؤلفه و شاخصهای تحقیق
مفهوم

ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

مزیت

مزیت رقابتی
سازمان

-------

در سه سال آخر اجرای برنامههای اقتصادی شرکت ما

رقابتی
سازمان و
یكپارچگی
سامانههای
اطالعات

باالتر از شرکتهای مشابه بوده است
در سه سال آخر عملکرد مالی شرکت ما باالتر از
شرکتهای مشابه بوده است
تاکنون دستیابی به هدفها توسط شرکت ما بهتر از
شرکتهای مشابه بوده است
دیدگاه اقتصادی و مالی ما برای سال آینده نسبت به
شرکتهای مشابه بهتر است
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مفهوم

ابعاد
یکپارچگی
سامانههای
اطالعات

مؤلفهها
یکپارچگی
دادهها

شاخصها
در شرکت ما فایلهای مشتریان در برنامههای نرم-
افزاری بهصورت منحصربهفرد ذخیره میشوند
در شرکت ما فایل محصوالت برای همه نرمافزارهای
کاربردی منحصربهفرد است
در شرکت ما تمامی نرمافزارهای کاربردی از یک
پایگاه داده استفاده میکنند
در شرکت ما از روشهای دستهای برای انتقال دادهها
در میان پایگاههای داده استفاده میشود

یکپارچگی
برنامههای
کاربردی

در شرکت ما سامانههای نرمافزاری مستعد یکپارچه-
سازی هستند
در شرکت ما سامانههای خریدوفروش بهصورت
یکپارچه هستند
در شرکت ما سامانههای انبارداری و صورتحساب
بهصورت یکپارچه هستند
در شرکت ما سامانههای حسابداری و گزارشگری
بهصورت یکپارچه هستند

ظرفیت
ترکیب
سازمانی
فناوری
اطالعات

محور
آموزش

در شرکت ما سرمایهگذاری در آموزشوپرورش در 1
سال گذشته افزایش یافته است
در شرکت ما سرمایهگذاری در آموزشوپرورش در 2
سال آینده افزایش خواهد داشت
در شرکت ما همه کارکنان به دنبال گذراندن دورههای
آموزشی هستند
در شرکت ما کارکنان به دنبال به دست آوردن
مهارتهای جدید با توجه به دورههای آموزشی
هستند

محور تغییر

در شرکت ما افراد تغییراتی را که بر موقعیت سازمانی
شرکت تاثیرمیگذارند میپذیرند
افراد در شرکت ما تغییرات در سامانههای اطالعات
که بر چگونگی عملیات تاثیرمیگذارند را میپذیرند
در شرکت ما افراد خواهان تجدید سامانههای
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مفهوم

ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

اطالعاتی بهعنوان فاز جدیدی از پیشرفت در فنّاوری
هستند
در شرکت ما افراد خواهان تجدید در سامانههای
اطالعاتی با توجه به نیاز عملیاتی خود میباشند

محور فرایند

در شرکت ما همکاری در میان بخشهای مختلف به
میزان باالیی توسعهیافته است
همکاری در میان توابع و ادارات مختلف کمک زیادی
به کاهش زمان ورود به بازار ()time-to-market
کرده است
در صورت بروز مشکل اولین کاری که انجام میدهیم
گرد هم آوردن افرادی است که قادر به حل مسئله
هستند

محور انعطاف

شرکت ما قادر است بهسرعت قابلیت تولید خود را
با تغییرات بازار تطابق دهد
شرکت ما قادر است بهسرعت قابلیت ارائههای
تجاری خود را با تغییرات بازار تطابق دهد

 .5تجزیهوتحلیل یافتهها
 .5-7روش تجزیهوتحلیل دادهها
دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 21و  LISREL 8.80تحلیل شد.

بدینصورت که برای آزمون مدل از فن مدل یابی معادالت ساختاری 0و برای آزمون
فرضیهها از ضرایب استانداردشده و مقدار  tاستفاده شده است.

 .5-2آزمون مدل پژوهش
روش مدل معادالت ساختاری بهعنوان یکی از پیشرفتهای روششناختی
نویدبخش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری میتواند مدلهای سنتی را مورد آزمون
قرار دهد و درعینحال امکان بررسی روابط و مدلهای پیچیدهتری مانند تحلیل عاملی
1. Structural Equation Modeling
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(تأییدی) و سریهای زمانی را فراهم کند (بنتلر .)0131 ،در مقایسه با روشهای
رگرسیونی که در آنها فقط یک سطح از رابطهی بین متغیرهای مستقل و وابسته
بهصورت همزمان تحلیل میشوند ،در مدلیابی معادالت ساختاری بهعنوان روش
ثانویه ،امکان مدلیابی ارتباط میان چندین سازهی مستقل و وابسته وجود دارد؛ بنابراین
در این دو روش تفاوتی بین متغیرهای مستقل و وابسته نیست ،بلکه بین متغیرهای
مکنون درونزا (متغیرهایی که تحت تأثیر عوامل درون مدل قرار دارند) و برونزا
(متغیرهایی که تحت تأثیر عوامل خارج از مدل قرار دارند) تمایز وجود دارد.
یک مدل کامل معادله ساختاری شامل دو مؤلفه است:
الف) یک مدل ساختاری که ساختار علّی مفروض بین متغیرهای مکنون را مشخص
میکند؛
ب) یک مدل اندازهگیری که روابط بین متغیرهای اندازهگیری شده یا نشانگرها و
متغیرهای مکنون را که برای آنها برآورد تقریبی به کار میرود ،تعریف میکند (هومن،
.)14 :0131
در مدل ساختاری به بررسی روابط میان متغیرهای پنهان یا نهفته پرداخته میشود.
متغیرهای پنهان این تحقیق عبارتاند از :یکپارچهسازی سامانههای اطالعات ،ظرفیت-
های ترکیب سازمانی فناوری اطالعات و مزیت رقابتی .شکل شماره  2مدل تحقیق را
در حالت ضرایب استاندارد و مقادیر معنیداری ( )tنشان میدهد .ضرایب مسیر
استانداردشده بین متغیرها در مدل ارائه شده است .تمامی روابط مدل نیز معنیدار
هستند (.)P>./11

 .5-9بررسی شاخصهای برازش

شكل  .2مدل ساختاری در حالت ضرایب مسیر استاندارد و معنیداری (مقدار )t
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پس از تخمین پارامترهای مدل ،سؤالی که مطرح میشود این است که تا چه حد
مدل موردنظر با دادههای مربوطه سازگاری دارد؟ پاسخ به این سؤال تنها از طریق
بررسی برازش مدل امکانپذیر است؛ بنابراین ،در تحلیل معادالت ساختاری محقق
متعاقب انجام تخمین پارامترها و قبل از تفسیر آنها باید از برازندگی مدل اطمینان
حاصل کند (کالنتری.)020 :0131 ،
0
شاخص نرم شده برازندگی یا (  )NFIچنانچه مقدار آن بین  ./11تا  ./11باشد
قابلقبول و مقادیر باالتر از  ./11عالی است (هومن .)40 :0131 ،جذر برآورد واریانس
خطای تقریب ( )RMSEA2برای مدلهای خوب برابربا  ./11یا کمتر است .مدلهایی
که  RMSEAآنها  ./ 01یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارند .شاخص برازندگی

( ،)GFI1شاخص برازندگی تعدیلشده ( ،)AGFI4شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI1
و شاخص برازندگی نرم شده ( )NFIنیز در جدول ذکر شدهاند .این شاخصها به
گونه کلی در دامنه بین صفر و یک قرار داده میشود .ضرایبی که باالتر از  ./11باشد
قابلقبول در نظر گرفته میشود ،هرچند این نیز مانند سطح ، P =./11،اختیاری است
(همان .) 41 ،همچنین مقدار شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی نیز چنانچه
کمتر از  1باشد ،نشان از برازش قابلقبول مدل دارد .سطح معنیداری نیز چنانچه
بیشتر از  ./11به دست آید نشان از برازش مناسب مدل با دادهها دارد.

در یک مدل ،شاخصهای برازش ضعیف شواهدی هستند مبنی بر ای نک ه م دل
موردنظر بهوسیله دادههای استفادهشده حمایت نمیشود و بین آنه ا تواف ق الزم
وجود ندارد (داردِن .)0131 ،نکته مهم دیگر که باید موردتوجه ق رار گی رد ای ن
است که برازش مدل باید از طریق روشها و معیارهای مختل ف م ورد ارزی ابی
قرار گیرد تا برازندگی آن از ابعاد مختلف بررسی شود.

1. Normed Fit Index
2. Root Mean Square Error of Approximation
3. Goodness of Fit Index
4. Adjusted Goodness of Fit Index
5. Comparative Fit Index
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جدول  .2شاخصهای برازش مدل تحقیق
NFI

CFI

AGFI

GFI

RMSEA

(مقدار)P

./33

./12

./12

./14

./141

./111

نسبت مجذور

درجه

کای بر درجه

آزادی

آزادی

()df

0666

11

Chisquare

(خی دو)
14611

شاخصهای برازش مدل در جدول  2ذکر شده است .مقدار مجذور کای
حاصلشده برابر با  14611بهدستآمده است که در سطح معنیداری ( )P-Valueکمتر
از  ./11قرار دارد .نسبت مجذور کای بر درجه آزادی برابر با  0666به دست آمده است.
مقدار شاخص  RMSEAبرابر با  ،./141شاخص GFIبرابر با  ،./14شاخص AGFI
برابر با  ،./12شاخص  CFIبرابر با  ./12و شاخص  NFIبرابر با  ./33به دست آمده
است .درمجموع با ارزیابی تمامی شاخصهای برازش میتوان استنباط کرد که
شاخصهای برازش به دست آمده قابلقبول بوده و درمجموع نشان از برازش مناسب
دادهها با مدل دارد.

 .5-4آزمون فرضیهها
فرضیه اول :یکپارچگی سامانههای اطالعات منجر به سطح باالیی از ظرفیت ترکیب
سازمانی فناوری اطالعات میشود.
نتایج آزمون مدل تحقیق با روش مدلیابی معادالت ساختاری نشان میدهد که بین
یکپارچهسازی سامانههای اطالعات و ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات رابطه
معنیدار وجود دارد ( .)P>./11بهبیاندیگر ،یکپارچگی سامانههای اطالعات بر ظرفیت
ترکیب سازمانی فناوری اطالعات ،تأثیر مثبت دارد .همانطور که در مدل تجربی به
دست آمده (شکل  )2مشاهده میشود ،میزان ضریب مسیر استانداردشده یکپارچگی
سامانههای اطالعات بر ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات برابر با  ./12به دست
آمده است و جهت اثر نیز مثبت است؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه
یکپارچگی سامانههای اطالعات منجر به سطح باالیی از ظرفیت ترکیب سازمانی
فناوری اطالعات می شود ،در سطح اطمینان  11درصد مورد تأیید قرار میگیرد (./11
>.)P
فرضیه دوم :ظرفیت قوی ترکیب سازمانی فناوری اطالعات منجر به رسیدن شرکت به
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سطح باالتری از رقابت میشود.
نتایج آزمون مدل تحقیق با روش مدلیابی معادالت ساختاری نشان از وجود رابطه
معنیدار بین ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات و مزیت رقابتی دارد (./11
> .)Pهمانطور که در مدل تجربی به دست آمده (شکل  )2مشاهده میشود ،میزان
ضریب مسیر استانداردشده ظرفیت یکپارچهسازی بر مزیت رقابتی برابر با  ./11به
دست آمده است و جهت اثر نیز مثبت است .درنتیجه فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه
ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات منجر به رسیدن شرکت به سطح باالتری از
مزیت رقابتی میشود ،در سطح اطمینان  11درصد مورد تأیید قرار میگیرد (.)P> ./11
جدول  .9آزمون فرضیههای تحقیق :بررسی ضرایب استانداردشده و مقدار آزمون t
ضریب

مقدار t

سطح

استانداردشده

()t-value

معنیداری

یکپارچگی سامانههای اطالعات و
ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات

./12

1643

P>./10

تأیید
فرضیه

ظرفیت قوی ترکیب سازمانی فناوری
اطالعات و مزیت رقابتی

./11

1611

P>./10

تأیید
فرضیه

نوع رابطه

نتیجه

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
در یک سازمان ،ارزش سامانههای اطالعات زمانی افزایش مییابد که بین
سامانههای اطالعات ،فناوری اطالعات ،منابع سازمان و برنامههای راهبردی سازمان
هماهنگی وجود داشته باشد .مطالعات نشان میدهد که منابع اطالعات شرکت باید به
سمت راهبردهای سازمانی و یکپارچهسازی سوق دادهشده و با توجه به ابعاد فرایندی
شرکت ،هدایت شوند (مورابیتو و همکاران .)202 :2101 ،هدف از انجام این مطالعه
تدوین مدلی ساختاری بهمنظور یکپارچگی سامانههای اطالعات در کسب مزیت رقابتی
برای سازمان (شرکت همکاران سیستم) بوده است .با مروری بر سوابق پژوهش موجود
در حوزه یکپارچگی سامانههای اطالعات درمییابیم که مطالعه چندانی پیرامون مزیت
رقابتی سازمان با مبحث یکپارچگی سامانههای اطالعات انجام نشده است .ظرفیت
ترکیب سازمانی فناوری اطالعات بهعنوان عاملی میانجی معرفی می شود که بر
یکپارچگی سامانههای اطالعات در کسب مزیت رقابتی اثر به سزایی میگذارد .ازنظر
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علمی یکی از مهمترین درسهای آموختهشده از این تحقیق این است که سازمانها
باید تواناییهای منحصربهفردشان را در رابطه با ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری
اطالعات توسعه بدهند که این ظرفیت در تدوین راهبرد و کسب مزیت رقابتی برای
سازمان مهم و ضروری است.
بررسی یافتهها در نمونه موردمطالعه نشان میدهد که یکپارچگی سامانههای
اطالعات موجب رسیدن سازمان به سطح باالتری از ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری
اطالعات میشود و افزایش ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات حول محورهای
آموزش ،تغییر ،انعطافپذیری و فرایند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش
هماهنگی و همکاری در سازمان و نیز کمک به بخشهای مختلف سازمان در رسیدن
به هدفها شده است و به تبع آن موجب کسب مزیت رقابتی برای سازمان شده است.
تاکنون طبقهبندیهای مختلفی از قابلیتهای سیستم اطالعات شده است؛ کار
پژوهشگرانی همچون لی و سوبل ( ،)0111پپارد و وارد ( ،)2114بف و تروت
( ،)2111دهرتی و تری ( )2111و وزنیکا و هلی ( ،)2111در رابطه با همین موضوع
است .اما در مورد نقش یکپارچگی سامانههای اطالعات در کسب مزیت رقابتی
سازمان پژوهش صریحی انجام نشده که بخواهیم نتایج این پژوهش را با آنها مقایسه
کنیم .یافتههای این پژوهش به سازمانهای تولیدی و خدماتی ،بهویژه سازمانهایی که
در حوزه کاری دارای ارتباط تنگاتنگ با سامانههای اطالعات هستند ،کمک میکند تا
درکی عمیقتر از مزایای حاصل از یکپارچگی سامانههای اطالعات به دست آورند و با
مرتبط کردن کلیه بخشهای سازمان با یکدیگر در جهت هماهنگی ،همکاری و
اثربخشی سازمان گام بردارند .سازمانهای تولیدی و خدماتی باید به دالیلی مانند
 0محدودیت منابع  2پیچیدهتر شدن فرایندهای کاری  1افزونگی حجم اطالعات 4
نیاز به مدیریت اطالعات بهمنظور امنیت و در دسترس بودن اطالعات  1هماهنگی
برنامههای کاربردی  6تسهیم اطالعات کاری  1ایجاد هماهنگی و همکاری در
سازمان  3جلوگیری از تداخل کاری و دوبارهکاریها  1اثربخشی منابع انسانی 01
افزایش توان پاسخگویی سازمان به مشتریان ،در جهت یکپارپکی سامانههای اطالعات
بهمنظور کسب مزیت رقابتی تالش کنند .سازمانها باید قادر به تفکیک
سرمایهگذاریهای ضروری از سرمایهگذاریهای غیرضروری باشند و بر ابعاد ضروری
کسبوکار سرمایهگذاری کنند  ،در این میان کلید موفقیت اکثر سازمانهای امروزی،
سرمایهگذاری مؤثر در سامانههای اطالعات و ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری
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اطالعات است که بهعنوان ابزاری بهمنظور کسب مزیت رقابتی برای سازمان محسوب
میشود .با توجه به اهمیت ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات ،سازمانها باید
بهطور همزمان در محورهای آموزش ،تغییر ،انعطافپذیری و فرایند سرمایهگذاری کنند
و با ایجاد سامانههای اطالعات یکپارچه و مؤثر موجبات کسب مزیت رقابتی را برای
سازمان فراهم کنند.
پژوهش حاضر محدودیتهایی نیز برای محققان به همراه داشت که ازجمله
محدودیتهای آن میتوان به ابزارهای اندازه گیری اشاره کرد .هیچگونه پرسشنامه
آزمون شده و استانداردی برای سنجش متغیرهای تحقیق دردسترس نبود .ابزار این
تحقیق پرسشنامهای محقق ساخته است که پس از آزمون اعتبار ،به کارگرفته شده است.
همچنین در این پژوهش میزان یکپارچگی سیستم های اطالعات و اثر آن برکسب
مزیت رقابتی تنها درشرکت همکاران سیستم موردسنجش قرارگرفته است .برای
افزایش تعمیمپذیری نتایج تحقیق پیشنهاد میشود ،چنین پژوهشی در سایر سازمانهای
تولیدی و خدماتی انجام شود .تنها نتایج چنین تحقیقاتی و مقایسه سازمانها از ابعاد
یکپارچگی ومزیت رقابتی است که میتواند ما را به شناخت جامعتری برساند .بنابراین
به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود برای پاسخگویی به دو پرسش زیر در جهت
پژوهش حاضر در سازمانهای دیگر همت گمارند )0 :موانع یکپارچه سازی سیستم
های اطالعات در سازمانها کدامند؟  )2چه عواملی باعث تسهیل در فرآیند یکپارچه
سازی سیستمهای اطالعات و کسب مزیت رقابتی درسازمانهامیشود؟
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