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اطالعات در کسب مزیت رقابتی  یها سامانهنقش یکپارچگی 
 شرکت همکاران سیستم

 
 اده ز اهلل قربانی وجه

 بازیارامین 
 حسین اشرفی گلشنی

 رسول معتضدیان

 چكیده

 تاسررا جهت انتشار اطالعات در سر ییباال تیاطالعات ظرف یها سامانه سازی کپارچهی
بهتر بر اساس اطالعات کامل،  هر چه یرگی میسازمان ارائه کرده و در جهت تصم های مرز

درآمد و ارائه  شیافزا ها، نهیبهتر، کاهش هز یرگی میتصم ،وری بهره شی. افزاکند یکمک م
اطالعات است؛اما  یها سامانه سازی کپارچهیخاصحاصل از  یایمزا ملهازج کپارچهیخدمات 

انجام  یحیپژوهش صر یرقابت تیاطالعات در کسب مز یها سامانه یکپارچگیدر مورد نقش 
اطالعات در  یها سامانه یکپارچگینقش  یمقاله حاضر باهدف بررس رو، نینشده است. ازا

و با توجه به  یازنظر هدف، کاربرد رپژوهش حاض انجام شده است. یرقابت تیکسب مز
کارکنان  هیشامل کل قیتحق نیا یاست. جامعه آمار یشیمایپ وی فیها، توص داده تیماه

نفر است. حجم  061به تعداد  ستمیهمکاران س افزاری  اطالعات شرکت نرم یفناور یها بخش
 ی. برااستنفر در نظر گرفته شده  011و مورگان،  یونه با استفاده از جدول کرجسنم

 قیحاصل از تحق جیشده است. نتا یریگ ساخته بهره ها از پرسشنامه محقق داده یآور جمع
 یسازمان بیترک تیظرف شیاطالعات به همراه افزا یها سامانه یکپارچگیکه  دهد ینشان م
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 شیموجب افزا ندیو فرا یریپذ انعطاف ر،ییآموزش، تغ یاطالعات حول محورها یفناور
 دنیمختلف سازمان در رس یها به بخش نیو همچن شود یدر سازمان م یرو همکا یهماهنگ
 .کند یکمک م یرقابت تمزی کسب و ها به هدف
 یرقابت تیمز ،یکپارچگیاطالعات،  یها سامانه :یدیکل واژگان
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 . مقدمه7

های به محیط ها آنو ورود  2و فناوری اطالعات 0اطالعات یها سامانهبا گسترش  
ها و بهبود اطالعات در سازمان یها سامانهکاری، جهان شاهد کاربرد تنگاتنگ 

نامداریان ) استسازمانی بوده  هایهدفتر به یابی بهتر و سریعها و نیز دست عملکرد
یک جزء حیاتی  تواناطالعات و فناوری اطالعات را می یها سامانه(. 0: 0131 ،و الهی

 های جدید و نیز یک حلقه اتصال در سازی بسیار از فناوریدر طراحی و پیاده
ها را مجبور توان گفت که پیشرفت در ارائه اطالعات، سازمانکار دانست و می وکسب

 هستندهای شرکت راتژیاطالعات که در ارتباط با است یها سامانهساخته تا برای توسعه 
طراحی  یا گونه بههای تجاری شرکت را اطالعات و استراتژی یها سامانهو  کردهتالش 

اطالعات  یها سامانه. رسانندسازمانی یاری  هایهدفیکدیگر در کسب  به که کند
مالی ابعاد مالی و غیر رندهیدربرگو  استکار ودارای نقش حیاتی در عملکرد کسب

های به درک روش درواقع(.  159 :2010،فر و صالحیهمت) هستندبرای شرکت 
کسب  منظور به 1اطالعات یها سامانهسازی گذاری اطالعات و نیز یکپارچهاشتراک

اطالعات  یها سامانهسازی ، یکپارچهاست تیبااهممنافع سازمانی حاصل از آن، بسیار 
و در  کردههای سازمان ارائه مرزسر تاظرفیت باالیی را جهت انتشار اطالعات در سر

. افزایش بهرهکندمیبر اساس اطالعات کامل، کمک  بهتر  چهگیری هر جهت تصمیم
ها، افزایش درآمد و ارائه خدمات یکپارچه گیری بهتر، کاهش هزینهوری، تصمیم

)گارسیا و  استاطالعات  یها سامانهسازی حاصل از یکپارچه مزایای خاص ازجمله
 های سیستم اطالعاتهای مختلفی از قابلیتبندیکنون طبقهتا و( 031 :2111 پاردو
( بر هماهنگی و پیوند بین 0111) 4(. لی و سوبل2111بی هارادواج، ) استشده 
 ها آن. کنندمی دیتأکهای تولیدی سازمان اطالعات یکپارچه و فعالیت یها سامانه

باشد نیاز به استفاده از  تر کوچکو با سایز  تر دهیچیپهرچه محصول  کهکنند گزارش می
اطالعات یکپارچه برای تولید محصول و کسب مزیت رقابتی پایدار  یها سامانه
اطالعات از  یها سامانه(، برای شناسایی قابلیت 2114) 1و وارد پپارد .است تیبااهم

شایستگی به این نتیجه رسیدند که  ها آنیک دیدگاه سلسله مراتبی استفاده کردند، 

                                                                                                                            
1. Information System 
2. Information Technology 
3. Integration of information systems 
4. Lei and Sobol 
5. Peppard and Ward 
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 راتییتغ زیآم تیموفقاطالعات، توانایی شرکت برای شناسایی و تحلیل  یها سامانه
و امکان سازگاری سازمان را با پویایی کندمیاطالعات را تعریف  یها سامانهمرتبط با 

پذیری انعطاف مؤلفه(، سه 0131آورد. نامداریان و الهی )های محیطی فراهم می
و فرایند هم وکار کسبهای اطالعات، روابط بین فناوری اطالعات و واحد یها سامانه

ها در سازی شرکتبا فناوری اطالعات را عوامل مهم در توانمند وکار کسبراستاسازی 
که توانایی یک شرکت برای کسب  کننددانند و بیان میکسب مزیت رقابتی پایدار می

قابلیت کاربست منابع سیستم اطالعات شرکت مزیت رقابتی پایدار به میزان شفافیت و 
، وکار کسبهای بین فرایند یدار یمعن( ارتباط 2111) 0بف و تروت ازنظر بستگی دارد.

اطالعات و تمرکز بر مشتریان، وجود دارد. نتایج تحقیقات  یها سامانهسازی یکپارچه
ها، سازی دادهارچهاطالعات شامل: یکپ یها سامانهسازی که یکپارچه دهد یمنشان  ها آن

در بهبود خدمات و  یتوجه قابل ریتأثپذیری شبکه، ای و انعطافایجاد ارتباطات شبکه
به  یها روشدرک  (،2111) 2پاردو و تای. از نظر استپاسخگویی به مشتریان، دارا 

کسب منافع  منظور بهاطالعات  یها سامانهسازی گذاری اطالعات و نیز یکپارچهاشتراک
سازی مزایای حاصل از یکپارچه ها آن. استاهمیت سازمانی حاصل از آن، بسیار با

اما  کنند؛ یمبندی دو گروه منافع فنی و منافع سازمانی طبقه اطالعات را در یها سامانه
اطالعات در ایجاد و کسب مزیت رقابتی،  یها سامانه، موضوع مداخله نیب نیدرا

، رو نیازا. (0134مک فرالن، ) استکه کمتر به آن پرداخته شده موضوعی پیچیده است 
اطالعات در کسب مزیت رقابتی  یها سامانهارائه مدلی جامع و بررسی یکپارچگی 

یکپارچگی  روزافزونهای فوق و اهمیت . با توجه به گفتهاستبرای سازمان ضروری 
بررسی یکپارچگی  هدف مقاله حاضر،کار، واطالعات در دنیای کسب یها سامانه
 سؤال نیا این،بر. بنااستاطالعات در کسب مزیت رقابتی برای سازمان  یها سامانه

برای  یرقابتاطالعات منجر به کسب مزیت  یها سامانهمطرح است که آیا یکپارچگی 
 شود؟سازمان می

برای این منظور، در این تحقیق ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل: یکپارچگی  
(، ظرفیت 4هایکپارچگی داده و 1های کاربردیاطالعات )یکپارچگی برنامه یها سامانه

                                                                                                                            
1. Bhatt and Troutt 
2. Pardo and Tayi 
3. Applications Integration 
4. Data integration 
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، محور 4، محور آموزش1، محور فرایند2)محور تغییر 0ترکیب سازمانی فناوری اطالعات
حقیق شود، بیان شده، سپس الگوی مفهومی ت( و مزیت رقابتی می1پذیریانعطاف

 یریگ جهینتپردازیم و نهایتاً مقاله با ارائه  یمها  یهفرضبه آزمون  ازآن پس و ترسیم شده
 پایان خواهد رسید. به

 . ادبیات تحقیق2

 اطالعات یها سامانه. 7-2

سازی اطالعات و فناوری اطالعات اجزای حیاتی در طراحی و پیاده یها سامانه 
فناوری . هستندکار وهای جدید و نیز یک حلقه اتصال در کسببسیاری از فناوری

امنیت عمومی،  مانندهای عمومی مهم اطالعات در طیف وسیعی از مسائل و سیاست
رود. ها و نیز در مباحث مدیریت به کار می، پاسخ به بحرانستیز طیمححفاظت از 

های انتقال دانش، جهت بایست روابط خود را با هر یک از پایگاهها میسازمان درواقع
های متنوع داده، حفظ ها، طراحی پایگاهها و سازهادهحل مسائل مرتبط با تعریف د

ای ناسازگار، ایجاد و های شبکهها و نیز برای حل مسائل مربوط به ساختارکیفیت داده
یکی از  عنوان بهای اطالعات رایانه یها سامانه (.2111:614ی، پاردو و تا) کنندحفظ 

 یها سامانهها و زندگی انسانپود وهای ارزشمند عصر اطالعات در تاردستاورد
جریان صحیح اطالعات در دنیای رقومی شده است.  لگریتسهاجتماعی رخنه کرده و 

ها برای گردآوری، خلق و تسهیم اطالعات ، کاربران و مدیران سازماندانشگرانامروزه 
پسندانه ناگزیر و خدا موقع بهگیری، هماهنگی و ارائه خدمات مناسب، و دانش، تصمیم

سیستم  کی (.0112، جساب و والسیچ) هستنداطالعات  یها سامانهاز کاربست 
آوری، پردازش، ذخیره، تحلیل و انتشار اطالعات برای یک هدف اطالعات به جمع

پردازد. یک سیستم اطالعات مانند هر سیستم دیگری دارای ورودی )داده یا خاص می
-. این سیستم با استفاده از فناوریاستالعمل( و خروجی )گزارش یا محاسبات( دستور

ها را از ها را پردازش کرده و خروجیهای ارتباطی، ورودیهایی نظیر کامپیوتر و شبکه
فرستد )توربان و می ها دستگاههای الکترونیکی به کاربران یا دیگر طریق شبکه

                                                                                                                            
1. IT Organizational Assimilation Capacity 
2. Change Orientation 
3. Process Orientation 
4. Training Orientation 
5. Flexibility Orientation 
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اطالعات مربوط به افراد مهم،  رندهیدربرگاطالعات  یها سامانه(. 16: 0136همکاران، 
. استها و موضوعات در درون سازمان یا محیطی که سازمان را احاطه کرده، مکان

 یها سامانهاز  مؤثراطالعات چیزی بیش از یک کامپیوتر است. استفاده  یها سامانه
اطالعاتی که به سیستم  یفنّاورسازمان، مدیریت و  مؤثراطالعات نیازمند شناخت 

هایی سازمانی و حلراه عنوان بهتوانند اطالعات می یها سامانه. است ،هشکل داد
شوند به نبرد تا با مسائلی که از محیط پیرامون اعمال می شوندمدیریتی توصیف 
کنند که مدیران ارشد چگونه تصمیم اطالعات کمک می یها سامانهبرخیزند. امروزه 

کند که نند و در بسیاری از موارد کمک میریزی کبگیرند، مدیران اجرایی چگونه برنامه
دهد چگونه افراد نقشی استراتژیک را در چه کاالها و خدماتی تولید شود و نشان می

(. یک سیستم اطالعات به گردآوری، 2114 کنند )سن و الدون،حیات سازمان ایفا می
شرکای  های مختلف سازمان و باانبار و پخش اطالعات، در درون سازمان و بین بخش

ها، ارتباطات و به گیریها، تصمیمپردازد تا با کمک به انجام وظیفهخارج از سازمان می
)الدون و  کندها پشتیبانی ها، از سازمان در انجام فعالیتنمایش گذاشتن نتیجه فعالیت

این  ازجمله، هستند یشمار یبهای اطالعات دارای قابلیت یها سامانه(. 2116 الدون،
ارتباطات  نیتأم، باال سرعتعددی با حجم و  یها پردازشاز؛ انجام  اند عبارتها قابلیت

سریع، دقیق و ارزان داخلی و بین سازمانی، ذخیره حجم زیادی از اطالعات در فضایی 
، تقویت ارتباطات و همکاری بین کارکنان در هر زمان و هر دسترس قابلکوچک و 

گروهی در یک یا چند مکان  صورت بهدی که بخشی و کارایی افرامکان، افزایش اثر
و دستی )توربان  خودکار مهینهای سازمانی سازی فرایندمشغول به کار هستند و خودکار

 یساز کپارچهیکسب منافع سازمانی حاصل از آن،  منظور بهاما  ؛(3: 0136 و همکاران،
 (.031 :2111 پاردوگارسیا و ) است تیبااهماطالعات بسیار  یها سامانه

 اطالعات یها سامانه. یكپارچگی 2-2

های مختلف موفقیت در ایجاد ارتباطات کاری در درون سازمان و میان بخش 
سازمان و همچنین ارتباط با مشتریان و شرکای خارج از سازمان موضوعی حیاتی برای 

ها و اطالعات بین جریان روان داده لهیوس به، این موضوع استهای امروزی سازمان
شود. یکپارچگی های مختلف سازمان، حمایت میکامپیوتری و واحد یها سامانه
در درون سازمان و  0اطالعات، این ارتباطات و جریان روان تسهیم اطالعات یها سامانه

                                                                                                                            
1. Information Sharing 
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 یها سامانهیکپارچگی  .(001: 2111وزنیکا و هیلی، ) کندکار فراهم میوکسب
-که به تسهیم و به اشتراک شودمیزی معرفی سایکپارچه یفنّاور کی عنوان بهاطالعات 

 منظور بهسر سازمان تاسر در راهای کاربردی پردازد و برنامهگذاری اطالعات می
یکپارچگی  هایهدف نیتر مهمآورد. یکی از های سازمان فراهم میحمایت از فعالیت

. است وکار کسباطالعات فراهم آوردن اطالعات مناسب، دقیق و مرتبط با  یها سامانه
-میاین اطالعات موجب افزایش توان پاسخگویی سازمان در برابر محیط رقابتی پویا 

اطالعات ظرفیت  یها سامانهسازی یکپارچه (.2111:111بی هات و تروت، ) شود
و در جهت  کردههای سازمان را فراهم سر مرزتاباالیی را جهت انتشار اطالعات در سر

-وری، تصمیم. افزایش بهرهکندمیساس اطالعات کامل، کمک گیری بهتر بر اتصمیم

مزایای  ازجملهها، افزایش درآمد و ارائه خدمات یکپارچه گیری بهتر، کاهش هزینه
 (.031: 2111گیل و پاردو، ) استاطالعات  یها سامانهسازی خاص حاصل از یکپارچه

چهار  درتوان اطالعات را می یها سامانهسازی همچنین، مزایای حاصل از یکپارچه 
سازمانی؛  یایمزا .کردگروه عمده سازمانی، مدیریتی، استراتژیک و فنی تقسیم 

های مختلف وری در بخشاطالعات موجب افزایش بهره یها سامانهسازی یکپارچه
. مزایای شودمیوری کلی سازمان آن باعث افزایش بهره موجب بهو  شده سازمان

اطالعات باعث افزایش کارایی و افزایش نرخ  یها سامانهسازی مدیریتی؛ یکپارچه
اطالعات باعث  یها سامانهسازی . مزایای استراتژیک؛ یکپارچهشود یمبازگشت سرمایه 

های سازمان و حتی با شرکای خارج از سازمان گردیده و بهبود همکاری در کلیه بخش
 یها سامانهسازی ی؛ یکپارچه. مزایای فنشودمینیز باعث افزایش رضایت مشتریان 

ها و اطالعات در ها، افزایش جریان دادهها و فرایندسازی دادهاطالعات باعث یکپارچه
طریق  از جهیدرنتکه  می شود، شده رهیذخسر سازمان و دسترسی به اطالعات تاسر

(. 11: 2004 )دمیستوکلوس، شودمیپذیر ساختی انعطافها باعث ایجاد زیرکاهش هزینه
توان به کاهش اطالعات می یها سامانهسازی از دیگر مزایای حاصل از یکپارچه

. کرداشاره  یده گزارشوری و بهبود توان ها، بهبود عملکردها، افزایش بهره هزینه
گذارد سازمان می یمشترمحسوس و مثبتی بر  اثراطالعات  یها سامانهسازی یکپارچه

مزایای . (2111بی هات و تروت، ) شودمیی سازمان های کارو باعث بهبود فرایند
ها، افزایش اطالعات شامل مدیریت داده یها سامانهسازی عملکردی حاصل از یکپارچه

گیری و های تصمیم، بهبود فرایندیده گزارشهمکاری بین کارکنان، بهبود 
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 یها سامانه 0سازی عملکردی. یکپارچهاستای، سازی ارتباطات شبکه یکپارچه
که موجب بهبود  استهای یکپارچه اطالعات شامل دسترسی مشترک و ایجاد داده

دهد تا شود که این امر به شرکت اجازه میها میداده لیوتحل هیتجزآوری و فرآیند جمع
 (.ای انجام دهد )همانقبل از ایجاد مشکل اقدامات پیشگیرانه

به چهار گروه  توان یماطالعات را  یها سامانهمشکالت ناشی از عدم یکپارچگی  
 رندهیدربرگ. مشکالت فنی کردعمده: فنی، عملیاتی، مدیریتی و استراتژیک تقسیم 

به  توان یماین مشکالت  ازجمله. استفناوری اطالعات  رساختیزهای مختلف جنبه
 یزیر برنامه یها سامانههای کاربردی، و برنامه ها سامانهمسائل مربوط به سازگاری بین 

تعداد زیادی از  حفظها و مشکالت مربوط به پشتیبانی و منابع بنگاه، افزونگی داده
مسائلی همچون هزینه باال در بخش  رندهیدربرگ. مشکالت عملیاتی کرداشاره  ها سامانه

های اضافی برای فناوری اطالعات، از دست دادن بخشی از فروش و ایجاد هزینه
مشکالت مدیریتی حاصل از عدم  .استهای مشتریان، پوشش خواسته منظور بهسازمان 

و عدم  ازیموردندر زمان  عدم ارائه اطالعات اطالعات شامل: یها سامانهیکپارچگی 
های مختلف سازمان را با که همکاری بین کارکنان و گروه استارائه اطالعات صحیح 

 یها انهسام. مشکالت استراتژیک حاصل از عدم یکپارچگی کندمیمشکل مواجه 
اطالعات ریشه در مشکالت قبلی دارد که شامل: کاهش رضایت مشتری، کاهش سهم 

وزنیکا ) استهای مشتریان گویی به خواستهبازار، افزایش فشار رقبا و ناتوانی در پاسخ
 (2111:001و هیلی، 

موانع  ازجمله اطالعات موانعی وجود دارد، یها سامانهسازی در مسیر یکپارچه 
سازی، های مربوط به یکپارچهتوان به هزینهاطالعات می یها سامانهسازی یکپارچه
. کردسازی اشاره برای یکپارچه ازیموردنزمان، افراد( و تخصص ) ازیموردنمنابع 

موانع  نیتر بزرگهمچنین سیاست داخلی سازمان و مقاومت کارکنان در برابر تغییر، از 
بسیاری از مدیران و  درواقع. هستندالعات اط یها سامانهسازی بر سر راه یکپارچه

 ها آن؛ زیرا این ترس در کنندخواهند اطالعات خود را با دیگران تسهیم کارکنان نمی
 ها آننقش  جهیدرنتو  داده ازدستهای کاری خود را کنترل بر فرایند وجود دارد که

 رندهیدربرگاطالعات  یها سامانهسازی . همچنین یکپارچهشودکاهش و یا حتی حذف 
یچیده و دشوار پهای کاری بسیار که این فرایند استهای کاری طراحی مجدد فرایند

                                                                                                                            
1. Functional 
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سازی بسیار یکپارچه منظور بهبوده و تشخیص وظایف مدیران و کارکنان در این فرایند 
اطالعات شامل؛  یها سامانهسازی یکپارچه .(2111:003وزنیکا و هیلی، ) است دشوار

 .است هاسازی دادهای کاربردی و یکپارچههیکپارچگی برنامه

 هاسازی دادههای کاربردی و یكپارچه. یكپارچگی برنامه7-2-2
یابی سازمان به مزیت ابزاری برای دست عنوان بهاطالعات  یها سامانهیکپارچگی  

اثر خاصی که بر منابع سازمانی  قیطر ازاطالعات  یها سامانه. یکپارچگی استرقابتی 
 یها سامانهسازی یکپارچه. کندمیگذارد، برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد یکپارچه می

. منابع است هاسازی دادههای کاربردی و یکپارچهاطالعات شامل؛ یکپارچگی برنامه
ه باشند. سازمانی یکپارچه باید با فناوری اطالعات در فرایند ایجاد ارزش تعامل داشت

-یک میانجی، در یکپارچه عنوان بههمچنین ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات 

منویل و ) گذاردمی اثرکسب مزیت رقابتی،  منظور بهاطالعات شرکت  یها سامانهسازی 
اطالعات حاکی از آن است که تمامی  یها سامانهسازی یکپارچه .(2114رامر، 
های اجرایی با یکدیگر هستند و تمامی فعالیت ارتباط دراطالعات کاربردی  یها سامانه

-شوند. یکپارچهگرفته می کار بهو با یکدیگر  هستنددر ارتباط  باهمدر سطح باالیی 

-اطالعات باید همراه با ترکیب سازمانی فناوری اطالعات باشند، به یها سامانهسازی 

سازی زمند به یکپارچهاطالعات نیا یها سامانهطور خاص دستیابی به یکپارچگی 
ترکیب سازمانی فناوری  جهت دربدون اقدام سازمان  درواقع. استسازمان  لهیوس به

است که بتوانیم  رممکنیغهماهنگ، این  صورت بهاطالعات برای انجام عملیات 
 (.214: 2101مورابیتو و همکاران، ) میاوریدربصورت یکپارچه اطالعات را به یها سامانه

باید  شرکت اطالعات، یها سامانه مؤثرسازی نی است که برای یکپارچهاین بدین مع
ایجاد  کارکنان درسازی را انجام دهد، آمادگی ذهنی را برای یکپارچه ازیموردنتغییرات 

یک نتیجه از بهبود  عنوان به را خودهای آنان را افزایش دهد و عملیات و مهارت کند
 سازد.ای منعطف ارتباطات بین مناطق وظیفه

 ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات. 9-2

و  بیترک ،فیتعر درظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات به توانایی شرکت  
اطالعات و فناوری اطالعات و  یها سامانهکارگیری برداری از مزایای بالقوه بهبهره

اوری اطالعات برای کارگیری فنبه (.211: 2101مورابیتو و همکاران، )ها های آنویژگی
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شود. منابع سازمانی بهبود عملکرد سازمانی با ایجاد تغییرات اندک سازمانی، عملی می
اند سازمانی شرکت عجین شده افتیدرفرد و عمیق بهمنحصر یا گونه بهخاص شرکت 

 شوندتوانند موجب بهبود عملکرد شرکت و کسب مزیت رقابتی برای شرکت که می
 که راطور خاص چهار گروه مجزا از ساختارها ما در اینجا به .(2114:236منویل و رامر، )

را بیان  هستندبر ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات  مؤثرعوامل  ی دهنده نشان
 :کنیممی
 محور آموزش -0
 پذیریمحور انعطاف -2
 محور تغییر -1
 محور فرایند -4

 . محور آموزش7-9-2
فیچمن ) دهدرا که از قبل وجود داشته است افزایش می های آموزشی دانشیفعالیت 

سازمان به توانایی کارکنان در انجام وظایف  هایهدفرسیدن به (. 0111و کِمِرِر،
شود تا افراد نیروی انسانی سبب می آموزش محوله و انطباق با محیط پویا بستگی دارد.

هایشان را ادامه داده فعالیت ثرمؤ طور بهسازمانی و محیطی،  راتییتغبتوانند متناسب با 
 (. 0111میر سپاسی، ) ندیفزایبو بر کارایی خود 

 یریپذ انعطاف. محور 2-9-2

محصوالت و خدمات  بایدها های در حال تغییر مشتریان، سازمانبرای برآوردن نیاز 
پذیری دهند. انعطاف ارائهپذیر جدید و با استاندارد باال را با روشی سریع و انعطاف

 کندمزیت رقابتی برای شرکت ایجاد  تواندشود که میعاملی در نظر گرفته می عنوان به
تا با الزامات متنوع و  سازدمیپذیری شرکت را قادر انعطاف(. 11: 2101فراسِر و هانس، )

اش سازگار شود و به مزیت رقابتی و عملکرد باالتر دست در حال تغییر محیط بیرونی
گیری این محور از دو آیتم برای اندازه .(2113:2)ناگو و لویی،  کندحفظ  یابد و آن را

پذیری فرایندها و یک آیتم در رابطه با رابطه با انعطاف ؛ یک آیتم درشود یماستفاده 
 .استپذیری محصول انعطاف

 . محور تغییر9-9-2

اگر قرار است یک سازمان به حیات خود ادامه بدهد و بخواهد بقای خود را  
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دهد از خود واکنش مناسب یراتی که در محیط رخ مییباید در برابر تغ کندتضمین 
موفقیت یا شکست  گرو درموفقیت یا شکست سازمان  اصوالًطرفی  از نشان دهد.

 راتییتغ رو نیازا، ستااعضا و کارکنان آن در تولید و ارائه خدمت مناسب 
های مشغول در سازمان است که در رفتار افراد و گروه یراتییتغدر گرو  شده یزیر برنامه

افراد و کارکنان خود را وادار کند  ها آنتواند با استفاده از دهد و سازمان میرخ می
های متفاوتی را در پیش گیرند و در شیوه انجام وظایف و روابط متقابل خود با رفتار

این است  دهنده نشانبه تغییر  (. گرایش0220: 0111رابینز، ) کنند دنظریتجدهمکاران 
دانند و حد مدیران یا کارکنان شرکت تغییرات را مناسب و مطلوب می چه تاکه 

عالوه بر این محور تغییر در (. 0110پور، ن)داما مخالف با سکون در سازمان هستند
 گذارد.می یسازمان فرهنگبر  یتوجه قابلسازمانی، اثرات  گروهمدیریت و 

 . محور فرایند4-9-2

کند که های مختلف را وادار میها و حرفهرقابت شدید و فشار برای تغییر، سازمان 
کنند، بهبود بخشند. تولید و پیوسته سطح و کیفیت خدماتی را که به مشتریان عرضه می

ها ، شالوده تمامی فرایندمی شودمیسر  ندهایفراتحویل محصوالت و خدمات از طریق 
کند و طی اطالعات یا اشیاء فیزیکی( را دریافت می) دادهاین است که یک سری 

 (. فرهنگ20: 0111تاکر، ) کندمیتبدیل  باارزشهایی را به پدیده ها آنهایی فعالیت
 شیگرا وکار، یک نوع فرهنگ است که عملکرد متقابل وگرایش به فرایند کسب

-میعالوه بر این ما بیان (. 14: 0111جاورسکی و کوهلی، ) دهدمشتریان را نشان می

 یساز کپارچهیکه چگونه ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات بر ترکیب  کنیم
گذارد. این ظرفیت می اثرکار وا کسبمزایای بالقوه فناوری اطالعات در رابطه ب

های فناوری اطالعات در گیری از فرصتهای بهرهسازی شامل شناخت راهیکپارچه
 های باال:گفته اساس بر .استجهت کسب مزیت رقابتی برای سازمان 

اطالعات منجر به سطح باالیی از ظرفیت ترکیب  یها سامانهیکپارچگی  فرضیه اول:
 .می شودسازمانی فناوری اطالعات 

 اطالعات یها سامانه. مزیت رقابتی حاصل از 4-2

این  که ینحو بهشرکت برای مشتریان است  ارائه قابلهای مزیت رقابتی ارزش 
 ست ازا رتمزیت رقابتی عبا(. 0131پورتر، است )های مشتری باالتر ها از هزینه ارزش
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، یوارنج) انیمشتر ازنظرهای شرکت در مقایسه با رقبا میزان فزونی جذابیت پیشنهاد
به تعاریف فوق در مورد مزیت رقابتی گویایی این است که ارتباط  هتوج(. 0111

الزامات و  ،توسط شرکت شده عرضههای نظر مشتری و ارزشهای موردمستقیم ارزش
 شده ارائههای ارزش ،کند. چنانچه از دیدگاه مشتریابعاد مزیت رقابتی را تعیین می

بیشتر با  ها،شرکت گریتوسط د شده ارائههای با ارزش در مقایسه توسط شرکت
توان گفت که آن شرکت در یک یا چند می ،ها و انتظارات او سازگار باشد ارزش

این مزیت باعث  که ینحو بهای مزیت رقابتی است شاخص نسبت به رقبای خود دار
به رقبای خود در نزدیکی به مشتری برتری  بازار نسبتشود که شرکت در عرصه می

(. یک شرکت هنگامی از مزیت رقابتی نسبت 2: 0131)نامداریان و الهی،  داشته باشد
تر، بهتر، سریعبتواند کارها را  ها آنبه رقبا برخوردار خواهد بود که در مقایسه با 

منابع ایجاد مزیت رقابتی از  ازجملهفرد انجام بدهد. بهطور منحصرتر و یا بهاقتصادی
، ارائه خدمات اند شده ساختهاز؛ داشتن محصوالتی که به بهترین شکل  است عبارت

های اختصاصی، داشتن بودن نسبت به رقبا، داشتن فناوری نهیهز کمپیشرو به مشتریان، 
زمان انتظار برای توسعه و آزمایش محصول جدید، داشتن نام تجاری مشهور و کمترین 

ها میاعتبار خوب و ارائه بیشترین ارزش به مشتریان در مقابل پول پرداختی. شرکت
از این منابع ایجاد مزیت  هرکداماطالعات،  یها سامانهکارگیری اثربخش توانند با به
اطالعات برای  یها سامانهرا تقویت کنند. استفاده از  ها آندست آورند و یا رقابتی را به

کارگیری فناوری خیلی پیشرفته باشد. یک ایجاد مزیت رقابتی حتماً نباید همراه با به
های ساده و معمولی اما با رویکرد راهبردی به سازمان ممکن است با استفاده از فناوری

 یها سامانهکار امروزی، وسبگفت در محیط ک توان یم درواقعمزیت رقابتی برسد. 
برای رقابت بهتر(،  وکار کسبکمک به بهبود )های راهبردی اطالعاتی که به ارائه ارزش

ها یاری در هزینه ییجو صرفهافراد را در عملکرد هوشمندانه و  حال نیدرعنپردازد و 
 (.0112، جساب و والسیچنکند، تقریباً وجود ندارد )

وری، افزایش توان های ناگهانی در بهرهاطالعات برای ایجاد جهش یها سامانه 
که دسترسی به برخوردارند  یفراوانهای قابلیت از رقابت و حفظ مزیت رقابتی پایدار

توانند شرکت را اطالعات منبعی هستند که می یها سامانهپذیر است. امکان ها آناغلب 
(. 1: 0131 )نامداران و شعبانی، نمند سازندبرای ایجاد و توسعه یک قابلیت متمایز توا

شد. برای این تحقیق، مزیت رقابتی،  داریپد 0143 سالرقابتی پایدار در  ایده مزیت
طور که به استفرد بههای ایجاد ارزش منحصرمدت حاصل از برخی استراتژیسود بلند
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ایای بسیاری داشته مز تواند میاست و  رفته کار بههمزمان توسط رقبای موجود و بالقوه 
-باال اشاره می سطح درمدت ما به عملکرد سازمانی درنظر گرفتن منافع بلند باشد. با

 این:برکنیم. بنا
ظرفیت قوی ترکیب سازمانی فناوری اطالعات، منجر به رسیدن سازمان  فرضیه دوم:

 .می شودبه سطح باالتری از مزیت رقابتی 

 الگوی مفهومی تحقیق. 9

در این مقاله، الگوی  موردمطالعهبر مبنای مطالب نظری پیشین و مرور مفاهیم نظری 
 شود:الگوی پیشنهادی پژوهش ترسیم می عنوان بهزیر 

 

 

 تحقیقالگوی مفهومی  .7شكل 

 شناسی تحقیق. روش4

 . روش کار7-4

روش، توصیفی از نوع همبستگی است.  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین تحقیق  
ای و میدانی استفاده شده است که در روش برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه

-ای از ابزار فیش تحقیقاتی و در روش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته بهرهکتابخانه

 عمل آمده است.گیری به
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 گیری نمونهجامعه آماری و روش . 2-4

افزاری همکاران های فناوری اطالعات شرکت نرمشامل کارکنان بخش جامعه آماری 
. حجم نمونه با استاطالعات هستند،  یها سامانهکه در ارتباط با  (نفر 061)سیستم 

درصد متناسب با  11در سطح اطمینان  (0111)استفاده از جدول کرجسی و مورگان 
 نفر در نظر گرفته شده است. 011حجم نمونه 

 ها داده یآور جمعار ابز. 9-4

و  ای کتابخانهاز روش  موردمطالعهمرور ادبیات موضوع  منظور بهدر این تحقیق  
میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه محقق  های داده آوری جمع منظور به

. جهت دهد میجزئیات آن را نشان  0گویه است که جدول شماره  21ساخته شامل 
 شده گرفتهاستاندارد موجود کمک  های پرسشنامهتنظیم پرسشنامه از مبانی نظری و 

متخصص در  تن از استادان 1، روایی محتوایی کل پرسشنامه توسط حال باایناست. 
 این امر به روش دلفی سنجش و مورد تأیید قرار گرفت.

 . چارچوب تحلیلی تحقیق4-4

ها و با مرور ادبیات و مباحث نظری موجود مؤلفهبا توجه به موضوع اصلی مقاله،  
را  مؤلفهمربوط به هر  سؤاالتهای زیر برای آن در نظر گرفته شد. جدول زیر شاخص
 دهد.نشان می

های تحقیقو شاخص مؤلفهابعاد،  .7جدول   

 هاشاخص هامؤلفه ابعاد مفهوم
مزیت 
رقابتی 

سازمان و 
یكپارچگی 

ی ها سامانه
 اطالعات

 

 مزیت رقابتی
 سازمان

 ما شرکتی اقتصادی هابرنامهی اجرا آخر سال سه در -------

 است بوده مشابهی هاشرکت از باالتر

 از باالتر ما شرکتی مال عملکرد آخر سال سه در

 است بوده مشابهی ها شرکت

 از بهتر ما شرکت توسطها هدف بهی ابیدست تاکنون

 است بوده مشابهی هاشرکت

 به نسبت ندهیآ سالی برا مای مال وی اقتصاد دگاهید

 است بهتر مشابهی هاشرکت



 37...  اطالعات در یها سامانه یکپارچگینقش 

 هاشاخص هامؤلفه ابعاد مفهوم
 
 

یکپارچگی 
ی ها سامانه

 اطالعات
 

یکپارچگی 
 هاداده

-نرمی هابرنامه در انیمشتری هالیفا ما شرکت در

 شوندیم رهیذخ فرد منحصربه صورت بهی افزار

ی افزارهانرم همهی برا محصوالت لیفا ما شرکت در

 است فرد منحصربهی کاربرد

 کی ازی کاربردی افزارهانرمی تمام ما شرکت در

 دکننیم استفاده داده گاهیپا

 هاداده انتقالی برای ادستهی هاروش از ما شرکت در

 شودیم استفاده دادهی هاگاهیپا انیم در

یکپارچگی 
های برنامه

 کاربردی

-کپارچهی مستعدی افزارنرمی ها سامانه ما شرکت در

 هستندی ساز

 صورت به دوفروشیخری ها سامانه ما شرکت در

 هستند کپارچهی

 حساب صورت وی انبارداری ها سامانه ما شرکت در

 هستند کپارچهی صورت به

ی گزارشگر وی حسابداری ها سامانه ما شرکت در

 هستند کپارچهی صورت به

ظرفیت 
ترکیب 
سازمانی 
فناوری 
 اطالعات

محور 
 آموزش

 1 در وپرورش آموزش دری گذارهیسرما ما شرکت در

 یافته است شیافزاگذشته  سال

 2 در وپرورش آموزش دری گذارهیسرما ما شرکت در

 داشت خواهد شیافزا ندهیآ سال

ی هادوره گذراندن دنبال به کارکنان همه ما شرکت در

 هستندی آموزش

 آوردن دست به دنبال به کارکنان ما شرکت در

ی آموزشی هادوره به توجه با دیجدی هامهارت

 هستند

 محور تغییر
 

ی سازمان تیموقع بر که رای راتییتغ افراد ما شرکت در

 رندیپذیم گذارندیرمیتاث شرکت

 اطالعاتی ها سامانه در راتییتغ ما شرکت در افراد

 رندیپذیم را گذارندیرمیتاث اتیعملی چگونگ بر هک

ی ها سامانه دیتجد خواهان افراد ما شرکت در
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 هاشاخص هامؤلفه ابعاد مفهوم
ی فنّاور در شرفتیپ ازی دیجد فاز عنوانهبی اطالعات

 هستند

ی ها سامانه در دیتجد خواهان افراد ما شرکت در

 دنباشیم خودی اتیعمل ازین به توجه بای اطالعات

 به مختلفی هابخش انیم دری همکار ما شرکت در محور فرایند

 است افتهی توسعهیی باال زانیم

ی ادیز کمک مختلف ادارات و توابع انیم دری همکار

( time-to-market) بازار به ورود زمان کاهش به

 است کرده

 میدهیم جامان کهی کار نیاول مشکل بروز صورت در

 مسئله حل به قادر که استی افراد آوردن هم گرد

 هستند

 را خود دیتول تیقابل سرعت به است قادر ما شرکت محور انعطاف

 دهد تطابق بازار راتییتغ با

ی هاارائه تیقابل سرعت به است قادر ما شرکت

 دهد تطابق بازار راتییتغ با را خودی تجار

 هاافتهی لیوتحل هیتجز. 5

 هاداده لیوتحل هیتجز. روش 7-5

تحلیل شد.  LISREL 8.80و  SPSS 21 یافزارها نرمبا استفاده از  ها داده 
برای آزمون  و  0مدل یابی معادالت ساختاری صورت که برای آزمون مدل از فن ینبد

 .استفاده شده است tو مقدار  استانداردشدهها از ضرایب فرضیه

 . آزمون مدل پژوهش2-5

شناختی های روشیکی از پیشرفت عنوان به روش مدل معادالت ساختاری 
های سنتی را مورد آزمون مدل تواند مینویدبخش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری 

 یعاملتری مانند تحلیل های پیچیدهامکان بررسی روابط و مدل حال نیدرعقرار دهد و 

                                                                                                                            
1. Structural Equation Modeling 
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 یها روشدر مقایسه با  .(0131)بنتلر،  زمانی را فراهم کند یها یسر( و یدییتأ)
بین متغیرهای مستقل و وابسته  ی رابطهفقط یک سطح از  ها آنکه در  رگرسیونی

روش  عنوان بهیابی معادالت ساختاری شوند، در مدلزمان تحلیل میهم صورت به
بنابراین  ؛ی مستقل و وابسته وجود داردیابی ارتباط میان چندین سازهثانویه، امکان مدل

در این دو روش تفاوتی بین متغیرهای مستقل و وابسته نیست، بلکه بین متغیرهای 
 زا برونوامل درون مدل قرار دارند( و ع ریتأثزا )متغیرهایی که تحت مکنون درون

 .عوامل خارج از مدل قرار دارند( تمایز وجود دارد ریتأث)متغیرهایی که تحت 
 است: مؤلفهیک مدل کامل معادله ساختاری شامل دو 

الف( یک مدل ساختاری که ساختار علّی مفروض بین متغیرهای مکنون را مشخص 
 ؛کندمی

گرها و گیری شده یا نشانکه روابط بین متغیرهای اندازه یریگ اندازهب( یک مدل 
هومن، ) کندرود، تعریف میمی کار بهبرآورد تقریبی  ها آنمتغیرهای مکنون را که برای 

0131 :14.) 
شود. در مدل ساختاری به بررسی روابط میان متغیرهای پنهان یا نهفته پرداخته می 

-اطالعات، ظرفیت یها سامانهسازی از: یکپارچه اند عبارتمتغیرهای پنهان این تحقیق 

مدل تحقیق را  2های ترکیب سازمانی فناوری اطالعات و مزیت رقابتی. شکل شماره 
دهد. ضرایب مسیر ( نشان میt) یدار یمعندر حالت ضرایب استاندارد و مقادیر 

 دار یعنمبین متغیرها در مدل ارائه شده است. تمامی روابط مدل نیز  استانداردشده
 (.P</.11) هستند

 های برازش. بررسی شاخص9-5

 

 (t)مقدار  یدار یمعنمدل ساختاری در حالت ضرایب مسیر استاندارد و  .2شكل 
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شود این است که تا چه حد که مطرح می یسؤالپس از تخمین پارامترهای مدل،  
تنها از طریق  سؤالهای مربوطه سازگاری دارد؟ پاسخ به این با داده موردنظرمدل 

بنابراین، در تحلیل معادالت ساختاری محقق  ؛است ریپذ امکانبررسی برازش مدل 
ها باید از برازندگی مدل اطمینان متعاقب انجام تخمین پارامترها و قبل از تفسیر آن

 (.020: 0131، کالنتری) کندحاصل 
باشد /. 11تا /. 11چنانچه مقدار آن بین ( 0NFI) ایشاخص نرم شده برازندگی  
(. جذر برآورد واریانس 40: 0131 هومن،) استعالی  /.11و مقادیر باالتر از  قبول قابل

هایی یا کمتر است. مدل/. 11با ی خوب برابرها مدل( برای 2RMSEA) بیتقرخطای 
/. یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارند. شاخص برازندگی 01 ها آن RMSEA که
(1GFI) ، شده لیتعدشاخص برازندگی (4AGFI) یقیتطب، شاخص برازندگی (CFI1 )

ها به . این شاخصاند شدهنیز در جدول ذکر ( NFI)و شاخص برازندگی نرم شده 
باشد /. 11شود. ضرایبی که باالتر از گونه کلی در دامنه بین صفر و یک قرار داده می

 است، اختیاری = P /.11شود، هرچند این نیز مانند سطح،در نظر گرفته می قبول قابل
(. همچنین مقدار شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی نیز چنانچه 41همان، )

نیز چنانچه  یدار یمعنمدل دارد. سطح  قبول قابلباشد، نشان از برازش  1کمتر از 
 ها دارد.آید نشان از برازش مناسب مدل با داده دست به/. 11بیشتر از 

م دل   ک ه  نی  اهای برازش ضعیف شواهدی هستند مبنی بر در یک مدل، شاخص

ه ا تواف ق الزم   و بین آن شودمیحمایت ن شده استفادههای داده لهیوس به موردنظر

ق رار گی رد ای ن     موردتوجهنکته مهم دیگر که باید  (.0131داردِن، ) نداردوجود 

ی ابی  ها و معیارهای مختل ف م ورد ارز  است که برازش مدل باید از طریق روش

 .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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 برازش مدل تحقیق یها شاخص .2 جدول

NFI CFI AGFI GFI RMSEA مقدار(P) 

نسبت مجذور 
کای بر درجه 

 آزادی

درجه 
 آزادی

(df) 

Chi-
square 
 )خی دو(

33./ 12./ 12./ 14./ 141./ 111./ 0666 11 14611 

 
است. مقدار مجذور کای  شده ذکر 2های برازش مدل در جدول شاخص  

کمتر  (P-Value) یدار یمعناست که در سطح  آمده دست به 14611برابر با  شده حاصل
آمده است.  دست به 0666دارد. نسبت مجذور کای بر درجه آزادی برابر با  قرار /.11از 

 AGFI/.، شاخص 14برابر با  GFI/.، شاخص141با  برابر RMSEAمقدار شاخص 
آمده  دست به /.33برابر با  NFI شاخص/. و 12برابر با  CFI/.، شاخص 12برابر با 
استنباط کرد که  توان یمی برازش ها شاخصبا ارزیابی تمامی  درمجموعاست. 
نشان از برازش مناسب  درمجموعبوده و  قبول قابلآمده  دست بهی برازش ها شاخص

 دارد.با مدل  ها داده

 ها. آزمون فرضیه4-5

اطالعات منجر به سطح باالیی از ظرفیت ترکیب  یها سامانهیکپارچگی  فرضیه اول:
 شود.سازمانی فناوری اطالعات می

دهد که بین یابی معادالت ساختاری نشان مینتایج آزمون مدل تحقیق با روش مدل 
اطالعات و ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات رابطه  یها سامانهسازی یکپارچه

اطالعات بر ظرفیت  یها سامانه، یکپارچگی گرید انیب به (.P</.11) دارددار وجود معنی
 بهکه در مدل تجربی  طور همانمثبت دارد.  ریتأثترکیب سازمانی فناوری اطالعات، 

یکپارچگی  ستانداردشدهاشود، میزان ضریب مسیر ( مشاهده می2آمده )شکل  دست
 دست به /.12اطالعات بر ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات برابر با  یها سامانه

 که نیافرضیه اول پژوهش مبنی بر  نیبنابرا ؛نیز مثبت است اثرآمده است و جهت 
اطالعات منجر به سطح باالیی از ظرفیت ترکیب سازمانی  یها سامانهیکپارچگی 

/. 11) ردیگقرار می دییتأدرصد مورد  11، در سطح اطمینان می شودفناوری اطالعات 
>P.) 
ظرفیت قوی ترکیب سازمانی فناوری اطالعات منجر به رسیدن شرکت به  فرضیه دوم: 
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 شود.سطح باالتری از رقابت می
یابی معادالت ساختاری نشان از وجود رابطه با روش مدل نتایج آزمون مدل تحقیق 

/. 11)دار بین ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات و مزیت رقابتی دارد معنی
>P.) میزان  شود،( مشاهده می2آمده )شکل  دست بهکه در مدل تجربی  طور همان

 به/. 11سازی بر مزیت رقابتی برابر با ظرفیت یکپارچه استانداردشدهضریب مسیر 
 که نیافرضیه دوم تحقیق مبنی بر  جهیدرنتنیز مثبت است.  اثرآمده است و جهت  دست

ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات منجر به رسیدن شرکت به سطح باالتری از 
 (.P<. /11) ردیگ یمقرار  دییتأدرصد مورد  11در سطح اطمینان  شود،مزیت رقابتی می

 tو مقدار آزمون  استانداردشدهتحقیق: بررسی ضرایب  یها هیفرضآزمون  .9جدول 

 نوع رابطه
ضریب 

 استانداردشده

 tمقدار 

(t-value) 

سطح 
 یدار یمعن

 نتیجه

ی اطالعات و ها سامانهیکپارچگی 
 ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات

12./ 1643 10./>P دییتأ 
 فرضیه

سازمانی فناوری  ظرفیت قوی ترکیب
 اطالعات و مزیت رقابتی

11./ 1611 10./>P دییتأ 
 فرضیه

 هاگیری و پیشنهادنتیجه. 6

یابد که بین اطالعات زمانی افزایش می یها سامانهدر یک سازمان، ارزش  
های راهبردی سازمان اطالعات، فناوری اطالعات، منابع سازمان و برنامه یها سامانه

دهد که منابع اطالعات شرکت باید به داشته باشد. مطالعات نشان میهماهنگی وجود 
و با توجه به ابعاد فرایندی  شده دادهسازی سوق سازمانی و یکپارچه راهبردهایسمت 

هدف از انجام این مطالعه (. 202: 2101مورابیتو و همکاران، ) شوندشرکت، هدایت 
اطالعات در کسب مزیت رقابتی  یها سامانهیکپارچگی  منظور بهتدوین مدلی ساختاری 

پژوهش موجود  سوابقمروری بر  با شرکت همکاران سیستم( بوده است.)برای سازمان 
که مطالعه چندانی پیرامون مزیت  میابی یدرماطالعات  یها سامانهدر حوزه یکپارچگی 

نشده است. ظرفیت  انجام اطالعات یها سامانهبا مبحث یکپارچگی  رقابتی سازمان
که بر  می شودعاملی میانجی معرفی  عنوان بهکیب سازمانی فناوری اطالعات تر

 ازنظر گذارد.به سزایی می اثراطالعات در کسب مزیت رقابتی  یها سامانهیکپارچگی 
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ها که سازمان استاز این تحقیق این  شده آموختههای درس نیتر مهمعلمی یکی از 
را در رابطه با ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری  فردشان منحصربههای باید توانایی

و کسب مزیت رقابتی برای راهبرد  نیتدو درکه این ظرفیت  اطالعات توسعه بدهند
 .استسازمان مهم و ضروری 

 یها سامانهیکپارچگی  که دهدمی نشان موردمطالعه نمونه در هایافته بررسی 
فیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات موجب رسیدن سازمان به سطح باالتری از ظر

های شود و افزایش ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات حول محوراطالعات می
مستقیم باعث افزایش مستقیم و غیر صورت بهپذیری و فرایند آموزش، تغییر، انعطاف

های مختلف سازمان در رسیدن هماهنگی و همکاری در سازمان و نیز کمک به بخش
 است. شدهاست و به تبع آن موجب کسب مزیت رقابتی برای سازمان  شده هاهدفبه 

 کار شده است؛ های سیستم اطالعاتهای مختلفی از قابلیتبندیطبقه تاکنون
، بف و تروت (2114، پپارد و وارد )(0111)پژوهشگرانی همچون لی و سوبل 

 همین موضوعرابطه با  در (،2111)و وزنیکا و هلی  (2111) یتر، دهرتی و (2111)
اطالعات در کسب مزیت رقابتی  یها سامانهدر مورد نقش یکپارچگی  اما است.

مقایسه  ها آنکه بخواهیم نتایج این پژوهش را با  نشده  انجامسازمان پژوهش صریحی 
هایی که ویژه سازمانهای تولیدی و خدماتی، بههای این پژوهش به سازمانکنیم. یافته

تا  کندمیاطالعات هستند، کمک  یها سامانهرتباط تنگاتنگ با در حوزه کاری دارای ا
اطالعات به دست آورند و با  یها سامانهاز مزایای حاصل از یکپارچگی  تر قیعمدرکی 

های سازمان با یکدیگر در جهت هماهنگی، همکاری و مرتبط کردن کلیه بخش
  اید به دالیلی مانندتولیدی و خدماتی ب یها سازمان اثربخشی سازمان گام بردارند.

  4افزونگی حجم اطالعات   1های کاری تر شدن فرایندپیچیده  2محدودیت منابع   0
هماهنگی   1امنیت و در دسترس بودن اطالعات  منظور بهنیاز به مدیریت اطالعات 

ایجاد هماهنگی و همکاری در   1تسهیم اطالعات کاری   6های کاربردی برنامه
  01اثربخشی منابع انسانی   1 ها یکار دوبارهجلوگیری از تداخل کاری و   3سازمان 

اطالعات  یها سامانهافزایش توان پاسخگویی سازمان به مشتریان، در جهت یکپارپکی 
ها باید قادر به تفکیک . سازمانکنندکسب مزیت رقابتی تالش  منظور به

روری باشند و بر ابعاد ضروری ضهای غیرگذاریضروری از سرمایه یها یگذار هیسرما
 های امروزی،، در این میان کلید موفقیت اکثر سازمانکنندگذاری کار سرمایهوکسب
سازمانی فناوری  اطالعات و ظرفیت ترکیب یها سامانهدر  مؤثرگذاری سرمایه
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منظور کسب مزیت رقابتی برای سازمان محسوب ابزاری به عنوان بهکه  استاطالعات 
ها باید با توجه به اهمیت ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات، سازمان. شودمی
 کنندگذاری پذیری و فرایند سرمایههای آموزش، تغییر، انعطافهمزمان در محور طور به

موجبات کسب مزیت رقابتی را برای  مؤثراطالعات یکپارچه و  یها سامانهو با ایجاد 
 .کنندسازمان فراهم 

 ازجمله که داشت همراه به محققان برای نیز هاییحدودیتم حاضر پژوهش 
 پرسشنامه هیچگونه. کرد اشاره گیری اندازه ابزارهای به توانمی آن هایمحدودیت

 این ابزار. نبود دردسترس تحقیق متغیرهای سنجش برای استانداردی و شده آزمون
. است شده کارگرفته به اعتبار، آزمون از پس که است ساخته محقق ایپرسشنامه تحقیق

کسب بر آناثر  و یکپارچگی سیستم های اطالعات میزان پژوهش این در همچنین
 برای. است قرارگرفته سنجششرکت همکاران سیستم مورددر تنها مزیت رقابتی

 یهاسازمان سایر در پژوهشی چنین شود،می پیشنهاد تحقیق نتایج پذیریتعمیم افزایش
 ابعاد از هاسازمان مقایسه و تحقیقاتی چنین نتایج تنها. شود انجام تولیدی و خدماتی

 بنابراین. برساند یترجامع شناخت به را ما تواندیم که استیکپارچگی ومزیت رقابتی 
جهت  در زیر پرسش دو به پاسخگویی برای شودمی پیشنهاد آینده پژوهشگران به

یکپارچه سازی سیستم  موانع( 0: گمارند همت دیگر هایسازمان در حاضر پژوهش
یکپارچه  فرآیند در تسهیل باعث عواملی چه( 2 ؟کدامند سازمانها در های اطالعات
 شود؟یهامدرسازمان های اطالعات و کسب مزیت رقابتیسازی سیستم
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