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 چکیده
 
 شده است. تبدیل به یک کلیشه محبوب ،( به عنوان یک سالح رلابتیITاستفاده از فناوری اطالعات ) 

تعیین تاثیر فناوری اطالعات به که وجود دارد  یدرک درستی از مسائل ی دراما هنوز هم کمبود فاحش
از تکنولوژی و استراتژی  روانیکه هماهنگی  می پردازد یک سازمان خاص و فرآیندهایدر ی
و تالش مرتبط چارچوب  برای رسیدن به یک . این مماله تالش های عمدهی را مجاز می دانندشرکت

به مسائل مهم  ،پس از آن ،. تمرکزمی کندرا بررسی برای ادغام آنها در یک دیدگاه جامع تر 
 تحمیماتی در درک تاثیر فناوری اطالعات بر استراتژی رلابتی تبدیل می شود. 

 
 
 

، مدیریت سیستم  یسیستم های اطالعاتکاربرد ، یکلید واژه ها: فناوری اطالعات و استراتژی شرکت
 های اطالعاتی، سیستم های اطالعاتی رلابتی
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  مقدمه 
 

الف کمی در مورد اهمیت استراتژیک از فناوری اطالعات وجود دارد. در والع، استفاده بالموه از اخت
. تبدیل شده است در حال حاضر به یک کلیشه محبوب ، فناوری اطالعات به عنوان یک سالح رلابتی

 .ان استفراو برای شناسایی و طبمه بندی فرصت هاها با تعدادی از چارچوب   ،این زمینه رادبیات د
از ، با این حال، مدل های ازمایشی بر اساس نظریه مرتبط است. وجود دارد لابل توجه یعدم حضور
 در جهتو  ها چارچوب ی فزاینده به حرکتی فراتراز، نیازکامل شدهه از تحمیك عرصآنجا که این 

یک  تازه خواهد داد ما اجابه تحمیك  از این نوعوجود دارد.  زیر بناییتبیینی از پدیده های  های مدل
 . به وجود آوریم اظهارات هنجاری برای هدایت الدامات مدیریتیساخته و  سنت تجمعی 

 فناوری اطالعات تشخیص سه سطح که در آن با این مماله به سمت توسعه چنین مدل های هنجاری 
کسب و  سبد سهامح داخلی، رلابتی، وو: سطی  اثر گذار است، حرکت می کنداستراتژی شرکت بر

و ارائه یک لینک با رشته های طراحی سازمانی را  این تعدادی از نظریه های عمومی مرتبط کهکار.
. عالوه بر این، یک تعریف عملیاتی از فناوری اطالعات مورد بحث لرار می دهد و التصاد صنعتی

طح در هر یک از سه س ها که می تواند  برای توسعه تئوری های خاص و مدلارائه می دهد 
 .مورد استفاده لرار گیرداستراتژیک 

 
 

 شرکتی فناوری اطالعات و استراتژی
 
مدیران ارشد، برنامه ریزان استراتژیک، و مدیران سیستم های اطالعاتی به طور فزاینده ای توجه  

. معطوف کردند خود را به فرصت هایی برای دستیابی به مزیت رلابتی از طریك فن آوری اطالعات
، دست کم نه که تبلیغ های دریافت شده توسط شرکت وجود دارد برای این روند اخیرچند توضیح 

شرایط التصادی بی ثبات . مزیت لابل توجهی به دست آورده اند هایی که از طریك فن آوری اطالعات
التصادی" برای فن آوری لزومی و " چالش انگیزایجاد یک محیط کسب و کار  هدر چند سال گذشته ب

در  بیشتر لابلیت های بایک آرایه  ارائه در حال این تکنولوژی همچنینکمک کرده اند. اطالعات 
در توانایی های شرکت ها به استفاده از فن آوری نیز در نهایت، . است هزینه های پایین تر از لبل

 جایگاه اغلبحال حاضر در  در پشتیبانی تصمیم پردازش تراکنش و سیستم هایبهبود است.  حال
زیت رلابتی بوجود بیایند، فراهم پایه ای را برای اینکه کدام سیستم ها می توانند برای م ،ها شرکت

 ممکن نخواهد بود. ها . بدون این پایگاه، بسیاری از این سیستممی کنند
هر دو  فرا رویبه عنوان یک مشکل جدی را نویسندگان مختلف استفاده کم از فناوری اطالعات  

و مدیران کسب و کار شناسایی کرده اند. فرصت های رلابتی مبتنی بر فناوری  سیستم های اطالعاتی
فناوری اطالعات و استفاده از پتانسیل  در مورد جهل مدیریت ارشد.1: به دلیلاست  نادیده گرفته شده

. 3کسب و کار  بخش هایارتباطات ضعیف بین گروه سیستم های اطالعاتی و سایر .9های آن 
عدم تمرکز  .1 سیستم های اطالعات و کسب و کارپرسنل تغییر، در میان هر دو  مماومت در برابر

 فمدان ابزار برای اندازه گیری مزایا. .9بر روی فرصت ها برای مزیت رلابتی، و 
ندازه ا بهبودپیشنهادات خود را به منظور جلب توجه به لابلیت های از محدوده فناوری اطالعات از  

معطوف  تغییرات عمده در ساختار فعلی سازمان تابخشی عملکرد سازمانی بهره وری و اثر  گیری
اثرات سیستم های اطالعات در  ندازه گیریابهبود به عنوان مثال، گرستین و رایزمن نیاز به . کنید

. کین  نشان می دهد که تغییرات مهمی در ماهیت بنیادین کار و را شناسایی کردند خاص عملکد های
موجب مورد نیاز است، به طوری که استفاده بهتر از فناوری اطالعات می تواند ساختار سازمان 

 و سازمان تبدیل خواهد شد  شرکت ها ستون فمرات  به . او پیش بینی کرد که فناوری اطالعاتشود
اشاره   McKenneyو  McFarlanد. اد خواهد را در اطراف سیستم های مخابراتی خود توسعه ها

 ، دارند.مناسب برای استمرار موفمیت آمیز از فن آوری اطالعاتبه اهمیت مدیریت 
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فن آوری و به ماموریت و مدیریت گروه سیستم های اطالعات باید مطابك با وابستگی شرکت  
پیشنهادات مشابهی در مورد نیاز باشد. می دهد، مزیت رلابتی که این فن آوری را نشان  هایفرصت 

د سیستم های اطالعاتی و نیاز به آموزش مدیریت ارشد در به تغییر مولعیت و گسترش عملکر
 شده است.  داده فناوری اطالعات

در اصالح کمبودهای سازمانی است که استفاده موثر خود  ITاین توصیه ها برای افزایش استفاده از 
ود تمرکز می کنند. محممان دیگری در پتانسیل فناوری اطالعات به منظور بهب ،را محدود کرده اند

آنها به منظور توسعه ابزار و روش ها برای کمک به مدیر . ندمتمرکز شده ا عملکرد استراتژیک
. این دیدگاه در کار کرده اند،  در سازمان خود IT در موردپیدا کردن فرصت های ارزشمند جهت 

 این مماله است. 
یک طراح سازمانی که  آن(1دید: )فرصت های ناشی از فناوری اطالعات را می توان از سه دیدگاه 

 ی در حالصنعت آن که( 9، )کنونی استتالش برای بهبود بهره وری و اثربخشی سازمان در حال 
خارجی  بررسی ( یک3، )است رلابت بازیمانور دیگر شرکت کنندگان در از ج وتالش برای خر
داخلی، رلابتی، و : را نشان می دهد صنعت. این دیدگاه سه دیدگاه استراتژیک مهم یک برای ورود به

داخلی در رابطه با توسعه ساختارها و فرآیندهای سازمانی کارآمد و  استراتژی کسب و کار. سبد سهام
که در  یحرکت رلابتی در صنایع بررلابتی  استراتژی. است موثر برای دستیابی به اهداف و مماصد

عتی که صنو کار به انتخاب  کسب سبد سهام. استراتژی ، تمرکز داردآن سازمان کسب و کار می کند
 . است مربوط مولعیت سازمان در این صنایع گیو چگون می کندرلابت در آن 

 به، و فن آوری اطالعات می تواند  هستندمرتبط به طور نزدیکی ی استراتژی شرکتهای  این مولفه
مکن است به عنوان مثال، یک شرکت در کسب و کار توزیع متاثیر گذارد. بر هر سه طور همزمان 

این سیستم می . لرار دهد مشتری در بخش خرید ی، و پایانه هایبسازدیک سیستم ورود سفارش آنالین 
را بهبود بخشد. ترمینال  است تواند بهره وری عملیات این شرکت، که یک عنصر از استراتژی داخلی

ات به مشتری در و با سرعت بخشیدن به سفارش ،کند عرضهرا به مشتریان می تواند اطالعات مفید 
برای مشتری و آن را مشکل  تعویض. این امر موجب افزایش هزینه های کاهش موجودی کمک کند 

استراتژی رلابتی شرکت کمک  هرلابت می کند، در نتیجه ب رایتر برای دیگر شرکت های توزیع ب
ند خرده ، ماننیز باشدمی کنند. سیستم ورود سفارش ممکن است یک دارایی مهم در صنایع دیگر

، به ای صنعت وارد شودلدرت فن آوری خود  با فروشی سفارش پستی. بنابراین، شرکت ممکن است 
 کسب و کار تاثیر بگذارد. سبد سهاماستراتژی  بر که می تواند

 
 فناوری اطالعات و استراتژی داخلی  
 

. العاتی استاط بهبود بهره وری و اثربخشی سازمان در حوزه های سنتی از عملکرد سیستم های
و اسکات مورتون پیشنهاد کرده اند که سیستم های اطالعاتی سنتی نیز می تواند پیامدهای  روکارت

به  Leavitt’sمدل سازمانی  ی ازاصالحآنها . داشته باشندمهمی برای مولعیت رلابتی شرکت 
اثیر خود بر عملکرد رلابتی از طریك تبرد ند که این سیستم ها می توانننشان دهتا  کارگرفتند

 گذارند.تاثیر  ،فرآیندهای مدیریت، پرسنل، و ساختار سازمانی
 
  MISاستراتژی داخلی و  
 

چاپ شده و یا روش های برای شناسایی فرصت هایی برای پشتیبانی از  هبیش از دویست ممال
 این .چندین بررسی دلیك منتشر شده است فرآیندهای مدیریت با فن آوری اطالعات وجود دارد.

 متفاوت است. موضوعخاصی از  در عرصهدر تمرکز، توجه و کاربرد  ها  تکنیک
روش های سنتی برای شناسایی مناطك برای استفاده از فناوری اطالعات در لابلیت های آن بر بهبود  

یک دیدگاه به شدت  ها از روش . نسل اولمتمرکز شده است مناطك خاص عملکردی از این شرکت
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. نماینده این استفاده کرد کسب و کار مورد نیاز هدف بهبود بهره وری فرآیندهای عملیاتی شرکت، با
می  (OAM) و روش اتوماسیون اداری (BSP)سیستم های کسب و کار برنامه ریزی ،رویکرد

عملیات سرمایه گذاری به طوری که بهبود بالموه رسمی  مدل سازی ها روش های  باشد. این تکنیک
 های عملکردا. آنها به راحتی بکرد، نشان می دهند توان تجزیه و تحلیلبشی را در بهره وری و اثربخ

، به کار نمی مدیریت ارشد، که متمایل به مدل رسمی نیست های نمش مانندضعیف سازمان یافته، 
در این محیط بدون ساختار برای آمیز موفمیتبه طور( CSFعوامل بحرانی موفمیت ) روش.روند

ستفاده شده است. این ساختار، متشکل از اهداف کسب و کار و عوامل مرتبط با کشف ساختار نهفته ا
برای یک مدل رسمی از منطمه عملکردی است، و می تواند فرصت هایی  یموفمیت علی و جایگزین

 .را تحلیل کندرا برای بهبود سطح عملکرد از طریك استفاده از فن آوری اطالعات 
ظات استراتژیک به عنوان نیروی محرکه برای شناسایی فرصت تمام این روش ها از درمان مالح 

بدنه  برتئوری ویژه ضمنی سازمان است که بر اساس  . عالوه بر این، هر یک کم می کندIT های 
با  ریه ها مبتکر هستند، آنها نه اصلی ادبیات طراحی سازمانی مبتنی نیست. اگر چه برخی از این نظ

آنها فمط تئوری های خصوصی طراحی . اندته از تئوری سازمانی و نه بر اساس دانش انباش کمک
 د.نمی باش MISسازمانی، جاسازی شده با روش های سنتی 

 
 فن آوری اطالعات و طراحی سازمانی 
 
برای استراتژی داخلی شرکت را می  ITما باور داریم که یک نظریه عمومی برای مطالعه مفاهیم  

یک چارچوب مدل برای تولید خاص،  عمومیین نظریه چن. یافت توان در ادبیات طراحی سازمانی
شناسایی و یک سنت روش تبط رامتغیرهای مر ،فرضیه های آزمون پذیر ارائه می کنند. این امر کلید

یک لینک مهم بین  که. ما ساختار عمالنیت محدود ، ارائه می کنندشناختی که در آن کار می کنند
. عمالنیت محدود در سطح فراهم می کند، را پیشنهاد می کنیم نیفناوری اطالعات و طراحی سازما

فردی اشاره به محدودیت های فیزیولوژی عصبی ظرفیت پردازش اطالعات )حافظه، محاسبات و 
که می تواند مسائلی به پیچیدگی و اندازه  های مربوط  . که در محدودیتیک فرد داردارتباطات( 

توانایی های  بر ت. فن آوری اطالعات به طور مستمیم می تواندنشان داده اس شود، توسط انسان حل
 محاسباتی و ارتباطی یک تصمیم گیرنده تاثیر گذارد، در نتیجه تغییر محدودیت عمالنیت. 

. دیدگاه پردازش اطالعات از شده است عمالنیت محدود یک مفهوم کلیدی در توسعه تئوری سازمانی
 است، مطرح شده سیرت و مارچ ، گالبرایت  و دیگران،  توسط مارس و سیمون که سازمان ها،

با عوامل محیطی مانند در ارتباط  اطالعات تصریح کرده است که محدودیت های انسان در پردازش 
افزایش مشکالت سازمانی است. از دیدگاه این  موجب ،پیچیدگی های زیست محیطی و عدم اطمینان

طراحی ارتباطات  لابلیت های و کافی ردازش اطالعاتپمرتب سازی برای  یی کهها مکتب، سازمان
 لادر به مدیریت پیچیدگی و عدم لطعیت ذاتی در محیط است.شده اند، 
اخیر از سازمان ها، ویلیامسون  ادعا میکند که محدودیت در پردازش  تیهزینه های معامال در نگاه

 داشتنبرای سازمان ها  هگزینیک . است اطالعات انسانی از علل مهم برای موجودیت سازمان
عمد لرارداد به فروش خدمات خود به یک با و  کار می کنند التصادی که به طور مستمل نمایندگان

 فریبنده اثر رفتار  با با عمالنیت نا محدود، هر شرکت کننده می تواند. می پردازند دیگر در یک بازار
، چنین رفتار های اگر چهنیت محدود، عمال . در جهانکند دیگر شرکت کنندگان، ممابلهو با غرض 
و هزینه های مبادله های گزاف کوچک ناکارآمدی در لالب لرارداد  هایدر بازار انه ایفرصت طلب

سرمایه ائتالفی که در آن  را  هایی ایجاد می کند. برای جلوگیری از این هزینه ها، افراد سازمان
جدید در نمش سیستم های  چشم اندازی تواند یک م تیهزینه های معامالدیدگاه تشکیل دهند.  است، 
از  تیهزینه های معامالو پردازش اطالعات مکتب در هر دو  . کند در سازمان ارائه یاطالعات

در بهبود  ITتوضیح نمش  در تئوری سازمانی، عمالنیت محدود نمش محوری ایفا می کند. بنابراین،
. به شرح دهیمکه مربوط به عمالنیت محدود است  استراتژی های داخلی، ما باید سیستم در شرایط
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عنوان مثال، "آموزش سرعت پردازش" و "محدوده و عمك عملکرد سیستم" جنبه های مختلف از 
. نیستندمربوطه  ، اما آنها به همان اندازه به دیدگاه عمالنیت محدود سازمان هاهستند ظرفیت پردازش

می تواند به طور مستمیم به  اخیرا، در حالی که ری می شداندازه گی تنها ظرفیت های فنیبراین  سابك
. طیف وسیعی از الدامات سازمانی مربوط به باشدکاهش محدودیت های انسانی در سازمان مرتبط 

سیستم را می توان با استفاده از دو بعد فناوری اطالعات، یعنی اجزای عملیاتی یک سیستم )ذخیره 
گی های عملکرد این لطعات )ظرفیت، کیفیت، و هزینه واحد( سازی، پردازش و ارتباطات( و ویژ

ظرفیت های  از طور مستمیم بر روی یک محدودیت به . هر یک از اجزاء کارکردیکردتوصیف 
 ترکیب شده، آنها یک ی، و هنگامی که با ویژگی های عملکردطرح ریزی شدند شناختی انسان

و چند  ایمنشان داده  راما این ماتریس  1. در شکل تشکیل می دهندخصوصیات  3 در 3 ماتریس
 .کرده ایم ارائه ،نمونه از الدامات که مربوط به یک دیدگاه سازمانی فناوری اطالعات می باشد

 
 
 

 
 
 

 
 

 فناوری اطالعات خواص. 1شکل 
 
 

فرض اصلی این بحث این است که فناوری اطالعات بر بهره وری و اثربخشی سازمان در درجه اول 
. تحمیمات برای تایید یا رد این تاثیر گذار است یری فردی و گروهیبا کاهش عمالنیت محدود تصمیم گ

، داریم نیاز است. به طور خاص، ما نیاز به مطالعه اثر انواع مختلف فن آوری اطالعاتعلی رابطه 
را  ، بر عواملی که عملکرد تصمیم گیرندگان فردی و گروهیشده طبمه بندی 1همانطور که در شکل 

 اندازه جمعیت شبکه 
  محدوده و عمك

 عملکرد های سیستم
  وسعت و عمك

 پایگاه داده

 مناسب بودن رسانه  سهولت استفاده  مناسب بودن داده 

 یامهزینه پ 
 هزینه هر معامله 
 هزینه هر کاربر 

 هزینه مدیریت داده 

 ذخیره سازی پردازش ارتباطات

 ظرفیت

 کیفیت

 هزینه واحد
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در حال حاضر صرف مطالعه ارتباط بین سیستم های ها  از تالشزیادی  ممدار. محدود می کند
 به وجود آید،می تواند در این منطمه مهم  ها بیشتر پیشرفت شده است.اطالعات و عملکرد مدیریتی 

و اگر متغیرهای  استفاده شده اگر یک مشخصه مشترک از فن آوری اطالعات در سراسر مطالعات
مدیریتی، در عملکرد این رو  از، و عمل می کنند عمالنیت حدودیت برایممداخله گر که به عنوان 

درک ما از ارتباط بین محدودیت در پردازش مورد استفاده لرار گرفت.  شناسایی و این مطالعه
اطالعات انسانی و طراحی سازمانی تا حد زیادی از کار جی گالبرایت گسترش یافت. او استدالل کرد 

یک شرکت و  اطالعات الزم تا فاصله بین نیازهای پردازش شدندازمانی ایجاد جدید س هایکه ساختار
. تحمیمات بیشتری مورد نیاز است برای درک آنچه را کم کندظرفیت پردازش اطالعات در دسترس 

 .کند توسط نسل های آینده از فناوری اطالعات تسهیل می را که اشکال سازمانی جدید
 
 رقابتی فناوری اطالعات و استراتژی 
 
برای استفاده از فناوری اطالعات برای ایجاد مزیت رلابتی  هایی را تعدادی از نویسندگان فرصت 

: تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش افزوده کرد دو روش کلی را می توان متمایزشناسایی کرده اند. 
ون استفاده و اسکات مورت روکارتعملیات شرکت و چارچوب پورتر برای تجزیه و تحلیل رلابتی. 

از زنجیره ارزش افزوده برای توصیف فرصت های بالموه ناشی از فناوری اطالعات را معرفی کرده 
ارزش ( بهبود 1: )کردند شناسایی کند، آنها سه نوع فرصت که می تواند مزیت رلابتی ایجاداند. 

( 3، و )آنهاتعویض  های افزایش هزینه رای( لینک با مشتریان و تامین کنندگان ب9، )افزوده عملیات
با  این کار را Learmonth و Ives  ایجاد کسب و کار جدید را از طریك خدمات یا محصول.

. پیش بردندشناسایی فرصت های رلابتی ی برا  عمومی، استفاده از مدل چرخه عمر منابع سیزده تابع
بهره وری عملیاتی و ارزش افزوده ، در راستای  جزیه و تحلیل زنجیرهتالزم به ذکر است که این 

که رلابت در  راپورتر این ایده اثربخشی عملکرد، به دلت به استراتژی های داخلی مربوط می شود. 
آن بیش از یک  ،و در نتیجه توسعه داد  هر صنعت در ساختار التصادی زمینه ای آن ریشه دارد،

ین رویکرد در امتمابل میان شرکت های شرکت کننده است. حرکت بازی سطحی از حرکت و 
همانطور منعکس شده است.  کرده، پیشنهاد او به توضیح پویایی رلابت در یک صنعت ی کهچارچوب

 ورود افراد: رلابت بین رلبای موجود، تهدید تان می دهد، پنج نیروی عمده رلابنش 9که در شکل 
چانه زنی  جایگزین ، لدرت چانه زنی تامین کنندگان، و لدرتیا خدمات جدید، خطر محصوالت 

 مشتریان. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقجبی غٌؼت

 

رقبثت ثیي رقجبی 

 هْجْد
 

 

 

 هطتزیبى ػزضَ کٌٌذگبى
 

ُب جبیگشیي  

 تبسٍ ّارداى

تهدید ورود 
 افراد جدید

خطر محصوالت یا 
 خدمات جایگزین

لدرت چانه زنی 
 مشتریان

 

لدرت چانه زنی 
 تامین کنندگان
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 مایکل پورتر، استراتژی رلابتیمنبع: 
 . چارچوب پورتر برای نیروهای رلابتی9شکل 

 
است. برای درک رلابت در یک یافته ایده رلابت گسترش ، مهم این چارچوب یکی از پیامد های

مشتریان، تامین کنندگان، شرکت های  ملرا در نظر گرفت که شاصنعت، باید فراتر از رلبای فعلی 
تا در  می کنندبه طور کلی سعی  بالموه است. شرکت ها رلبایتولید کننده محصوالت جایگزین، و 

خود،  از رلبای تر نیروهای رلابتی در صنعت خود به منظور دستیابی به مزیت نسبی بیش برابر
وجود دارد.  رود، اند به این منظور به کارکه می تولطعی . استراتژی های عمومی ماهرانه عمل کنند

شناسایی کرده است. او یک استراتژی دو  این به عنوانرا پورتر رهبری هزینه و تمایز محصول 
شناسایی  است، ، که شبیه به استراتژی تمایز محصولدنج، دستیابی به بازارهای را استراتژی سوم

بالموه با مشتریان  هم افزاییاز  استفادهشامل ممکن است چنینی  اینمی کند. دیگر استراتژی های 
شرکت و یا تامین کنندگان، و یا مفهوم به دست آوردن مزیت چانه زنی بر سر مشتریان خود و تامین 

 کنندگان.
پارسونز  با استفاده از چارچوب نیروهای رلابتی پورتر شش دسته کلی از فرصت ها برای مزیت 

( افزایش هزینه های تعویض مشتری از طریك ارزش افزوده 1رلابتی را شناسایی کرده است: )
کاهش هزینه های تعویض خود در برابر تامین کنندگان، )  IT ( ،(2اطالعات و یا خدمات مبتنی بر

برای حمایت از نوآوری محصول به منظورحفظ مولعیت خود و یا جلوگیری از  IT( استفاده از 3
به اشتراک گذاشته شده،  ITلبا انتخاب شده از طریك منابع ( همکاری با ر1جایگزین های بالموه، )

استفاده بهتر بندی بخش برای( از اطالعات 1( فن آوری اطالعات جایگزینی برای نیروی کار و )9)
 .را راضی کنیدو مشتری پایه یک  کنید

 
 چهار حوزه از فرصت 

 
ر کدام طبمه بندی های و دیگران ه Learmonthو  Ivesو اسکات مورتون،  ، روکارتپارسونز

چهار  ها،  اینبین  از . دارند مختلف از فرصت های رلابتی ایجاد شده توسط فن آوری اطالعات
( بهبود 1، که عبارتند از: )تمطیر شده است برای حمایت از استراتژی رلابتی ITاز فرصت  حوزه 

( نوآوری 3سازمانی، ) ( بهره برداری از هم افزایی9بهره وری عملیاتی و اثربخشی عملکرد، )
 خود. تامین کنندگان و در مورد مشتریان  چانه زنیکسب مزیت ( 1، و )ITمحصول با 

 
 یبهره وری عملیاتی و اثربخشی عملکرد

 
فن آوری اطالعات و برای  بر استفاده ازتمرکز سنتی  هستند که  برای بهبود عملیات سیستم هایی

 مولعیت رلابتی شرکت از ند نهمچنین می تواها این سیستم  .دارند حمایت از استراتژی داخلی شرکت
به حدی که آنها ممکن است نوآوری های صنعت که می تواند به مزیت رلابتی تبدیل پشتیبانی می کنند 

مناطك بحرانی عملکرد شرکت بکار برده شود.  در . معموال این مستلزم آن است که سیستم، باشنددهش
به تعادل   در صنعت است. به راحتی با دنباله روی از رهبران صنعتوای کاربرد جدیدی از آن 

 رلابتی به بهترین نحو هدایت می شوید.
برای بهره وری عملیاتی در حمایت از ساختار هایی همانطور که در بخش لبل بحث شد، فرصت 

تثبیت شده، برای شناسایی آنها به خوبی  هایی . تکنیکمی شوند یافتمدیریت فرآیندهای و سازمانی 
بهره وری عملیاتی و بهبود  . اگر چه فرصت هایی برای ندارند تئوری سازمانی هاما ربطی به بدن

برای  ، حداللدر بسیاری از شرکت ها البته، آنها نیز می شوند اثربخشی هستند که بهترین درک
 اند.استراتژی رلابتی مهم 
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 سیستم های اطالعاتی تعاونی 
 
فراتر از مرزهای یک  ی رام بهبود بهره وری عملیاتی و اثربخشی عملکردما می توانیم مفاهی 

. استراتژی های یمشرکت، به طور معمول در زمینه سیستم های اطالعات سازمانی گسترش ده
با مشتریان یا تامین کنندگان به طور کلی بر فرصت های برای استفاده هم افزایی رلابتی برای 
. از طریك هماهنگی بهتر، عملیات را می توان به نفع همه شرکت می کنند تمرکز هماهنگی بهتر

هماهنگی را می توان به وسیله ی  سیستم های اطالعاتی که با نواحی . ساختکنندگان کارآمد تر 
به عنوان مثال، می توان سیستم برنامه کاربردی در دو شرکت متفاوت مرتبط شده اند، به دست آورد. 

میزان موجودی در  مرتبط کرد تابا سیستم ورود سفارش از تامین کنندگان را  ریزی تولید یک شرکت
 .را کاهش داد فرایند و زمان چرخش برای سفارشات جدید

فعالیت های  ها اجازه می دهند تا شرکتبه . آنها هستندجدید ای سازمانی  پدیده بین سیستم های  
رت عمودی( بدون اخالل در مرزهای )یکپارچه سازی اطالعات به صورا  مربوط به اطالعات خود

هایی اشاره می کنند که چنین سیستم  Konsynskiو   Cash. یکپارچه کنند لانونی نهادهای درگیر
برای شناسایی فرصت هایی روش  کنند.دوباره تعریف را در نهایت ممکن است مرزهای کل صنایع 

بهبود بهره وری  باشد که برایهایی  ها برای سیستم های تعاونی ممکن است کامال شبیه به آن
؛ تفاوت اصلی این است که واحد تجزیه و تحلیل دو استفاده می شود  عملیاتی و اثربخشی عملکرد

 می شود.  سازمان سازمان به جای فمط یک
 

 نوآوری محصوالت با فن آوری اطالعات
 
ر شرکت ها در اختیا را منحصر به فرد برای نوآوری محصول هایی فن آوری اطالعات فرصت 

مصرف کننده لوازم الکترونیکی، فن آوری  تا. در بسیاری از صنایع، از خودرو لرار می دهد
. در صنایع دیگر، مانند افزایش دهد را آنها ارزش تاشده است ایجاد محصوالت موجود  دراطالعات 

ت مبتنی بر برای محصوال را تحویل وسیله انجام امور بانکی، بیمه و مشاوره، فن آوری، توسعه و
. این فن آوری می تواند یک وسیله مهم برای تمایز محصوالت موجود و فراهم می کند سرویس جدید

 .کندتوسعه امکانات جدید و منحصر به فرد ارائه 
 
  ایجاد مزیت چانه زنی در برابر مشتریان و تامین کنندگان 
 

 است که اطالعات و خدماتاین  نسبت به مشتریان فرد تاکتیک مهم برای بهبود مولعیت چانه زنی
و در نتیجه دارد، فراهم شود سازمان مشتری  درکه نیاز به تغییرات ویژه  منحصر به فرد و با ارزش

فن آوری اطالعات می تواند اطالعات منحصر به فرد یا . کند پر هزینه تر را به یک رلیب تبدیل شدن
هرچه تسهیل کند. لبال در دسترس نبودند، که مشتریان را  برتر بالموه های ارائه خدمات، ارزش

ارزش مشاهده شده ی این ارائه باالتر باشد، و رابطه ی پیچیده تر و منحصر به فردتری برای 
 مشتری باشد، هزینه های تعویض باالتری بعدا تحمیل می شود.

دیگری در زنجیره ارزش افزوده ناگسستنی عرضه کننده ی  براییک مشتری عرضه کننده هر  
پی گیری  شرکتزنی می تواند با تامین کنندگان  است. بنابراین، فرصت به دست آوردن مزیت چانه

. دو ابداع شود برای جلوگیری از این مشکل ییمگر اینکه تاکتیک ها. ضرر این شرکتشود، به 
 کنترل شده ی تامین به اطالعات و خدمات گی: اجتناب از وابستارائه می دهندتاکتیک خاص خود را 

 و ایجاد یک "بازار الکترونیکی" کارآمد بین سازمان خود و تامین کنندگان آن. کنندگان 
تحمیمات دهد، توسعه را در این منطمه  ITشناسایی مولعیت های خاص  دتوانب یروش اینکهلبل از

اطالعات و خدمات  چه زمانیچگونگی و کنیم که . ما باید بهتر درک اساسی مورد نیاز است
افی برای تحمیل هزینه تغییر ایجاد می کند. ما همچنین نیاز به درک چگونگی فرصت های وابستگی ک
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. نظریه بازی ها و اند، داریم شناسایی که لابلبالموه برای توسعه اطالعات جدید و خدمات نوآورانه 
ده مطالعه موارد مشابه در التصاد صنعتی مورد استفا رایتئوری نمایندگی دو رشته مرجع است که ب

لرار گرفته اند، و برنامه های کاربردی بالموه آنها برای سیستم های اطالعاتی رلابتی باید مورد 
 .لرار گیردبررسی 

 
 چارچوب نظری  یک

 
در خودی طبمه بندی فرصت های شناسایی شده در باال می تواند یک چارچوب مفید برای صنعت 

 آن، اما ارزش فراهم کندر یک بازی رلابتی مانور دیگر شرکت کنندگان داز ج ورختالش برای حال 
، با این حال، دو کنیم است. ما می توانیم مشاهده شده محدود ای توسط فمدان یک نظریه عمومی زمینه

، به توانایی یک شرکت برای تولید یک مربوط اند به بهره وری نسبی ی کهنوع اول از فرصت های
 اشاره دارند. ،شده به عنوان معادل مشاهدهحصوالت سایر م از محصول در یک لیمت نسبی پایین تر

توانایی یک به ، که مرتبط است  کسب لدرت چانه زنی بهدرجه اول  در مورد در حالی که آخرین
شرکت برای حل و فصل مولعیت چانه زنی با حاصل جمع صفر، معموال در برابر مشتریان یا تامین 

بر نوآوری محصوالت با فن آوری اطالعات هم می تواند . ، اشاره دارداست خودکنندگان آن، به نفع 
بهره وری نسبی )به عنوان مثال با کاهش هزینه های تولید( و یا لدرت چانه زنی )به عنوان مثال با 

 افزایش منحصر به فرد محصول و هزینه های سوئیچینگ مشتری( تاثیر گذارد.
 
د پایه نرشته التصاد صنعتی می باشد، و می توانمفاهیم مهمی در کارایی تطبیمی  لدرت چانه زنی و 

مفهوم لدرت ا و اساس یک تئوری ساده از مزیت رلابتی را تشکیل دهند. مزیت رلابتی، از نزدیک ب
  لدرت یاراشاره به توانایی یک شرکت برای ایجاد و بهره برداری از انحصا که بازار ارتباط دارد،

می تواند به عنوان دو منبع اصلی مزیت رلابتی دیده تطبیمی  . لدرت چانه زنی و کاراییدارد انحصار
 .ندمستمل ا کم و بیشنشان داده شده است. این دو منبع  3شود، همانطور که در شکل 

 
  قدرت چانه زنی 
 

 مزیت رلابتی آننظری، هر طرف می تواند مولعیت خود را بهبود بخشد، که -بازی شرایطدر بیشتر 
توسعه می دهد. این تعداد بوسیله ی هزینه ی فرآیند  داد گزینه های در دسترساز طریك افزایش تع را

ظرفیت پردازش اطالعات بازیکن  که توسط دو عامل مهم تعیین شده اند، محدود شده است. جستجو
ویژگی های  بهو  کاوش فضای جایگزین های ممکنآنها در بهره وری  ههنگامی که ب ، مورد نظر

جایگزین های ممکن برای تالش های  دتعدا ، بر حسبمرتبط استانی جستجوی نه مجموعه ی
تمایز جستجو داده شده است. این مهم است که میان گزینه های موجود لبل و بعد از رابطه ایجاد شده 

درجه اول  دریک یا هر دو طرف تحمیل کند. به را آن رویداد ممکن است محدودیت لائل شد زیرا
گزینه ، در حالی که ندوش یژگی های محصول منحصر به فرد تعیین میتوسط وگزینه های پیشین 

نیز با تغییر هزینه های ناشی از انتمال نالص از دارایی های خاص یک معامله تحت تاثیر های پسین 
 .می گیرندلرار
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 یمدل علی مزیت رلابت .3شکل 
 

فرایند جستجو، ویژگی ی : هزینه می کنیم پیشنهادرا درت چانه زنی امل اصلی لما سه ع در نتیجه
 است، نشان داده شده 3در شکل که . این عوامل، ها ی تغییر و هزینههای محصول منحصر به فرد، 

. بنابراین یک شرکت داردخود تامین کنندگان  و پیامدهای متمارن برای ارتباط شرکت با مشتریان
تامین کنندگان  یجستجو برایمشتریان خود افزایش هزینه های مربوط به با خود را انحصار لدرت 

ی مربوط به مشتریان  ، با ترکیب ویژگی های منحصر به فرد در محصوالت خود، و هزینهجایگزین
انحصار می تواند لدرت موارد  دهد. اینمی افزایش ، تعویض به تامین کنندگان جایگزین خود برای

تامین کنندگان جایگزین، وابستگی آن به ورودی  استمرار ك کاهش هزینه های از طریرا افزایش دهد: 
 .تغییر منابع جایگزین تامین های منحصر به فرد، و یا هزینه های

  
 کارایی تطبیقی

 
 کارایی ( وبین سازمانیداخلی )کارایی  : را در نظر داریم از کارایی نسبیاصلی ما دو جنبه  

داخلی در بخش مربوط به استراتژی های  کاراییمالحظات مانی(. سازبین خارجی )پوشا مرز، 
 توسعه یافتهدر این بخش  که یداخلی مورد بررسی لرار گرفته است، و از این رو چارچوب های

برای شناسایی  ی کهروش هایبرای طبمه بندی و تجزیه و تحلیل اثرات در این زمینه کافی خواهد بود. 

ُشیٌَ ُبی هزثْط 

 ثَ جستجْ

َ سًیقذرت چبً  

 هشیت رقبثتی

 کبرایی تطجیقی

 کبرایی ثیي سبسهبًی

 کبرایی داخلی

 ُشیٌَ ُبی تؼْیض

ّیژگی ُبی 

هٌذػز ثَ فزد 

 هذػْل
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نسبت به  بحرانیسازمانی  وظایفکرد کارر تجزیه و تحلیل بباید  یکارایی تطبیمفرصت ها برای 
یک  پیشگام شد، ویلیامسونکه توسط شرکت های دیگر در صنعت تمرکز کنند. تئوری هزینه معامله 

وسیله طبیعی به منظور بررسی تاثیر فناوری اطالعات در مرزهای بین سازمان ها فراهم می کند. 
 بر ، در زمینه اثرات سطح صنعتلرار خواهد گرفت مورد بحث بیشتر در بخش بعدی امراین 

[ می 33] افزودهارزش زنجیره بر اساس تجزیه و تحلیل بیشتری فناوری اطالعات. روش های سنتی 
 د یک جایگزین ارائه کنند.نتوان

 
 مالحظات پویا  
 

مایش مسطح از جهان، ، که مانند یک نایجاد می کنند دو بعد باال یک تصویر ثابت از شرایط رلابتی
 زمان بندی ی سوم . بعد گم شدهاست، ناتوان استآشکار که بازی رلابتی  یغنای پویا در تسخیر

ارائه کنند. را د ادبیات مربوطه ن، و هر دو رشته از نظریه بازی و التصاد صنعتی می تواناست
عکس العمل های رلابتی  که، اگرچهت رلابتی پویا، ااز فن آوری اطالعات به حرک ثابتترجمه آثار 

که در  است از جنبه های تدوین استراتژیکه  پاسخ موانعی ایجاد می کند، برای ، می کند تسریعرا 
 .نهفته استخارج از محدوده این مماله 

 
 های نظریپیوند 

 
ما . کرده ایممطالعه مزیت رلابتی استفاده  تئوری ها برای ی ازبه عنوان منبع را ما التصاد صنعتی 

د نکه می توان پیشنهاد کردیم را  نظری بین فناوری اطالعات و مزیت رلابتی پیوند در حال حاضر دو
که چگونه فن آوری اطالعات می تواند  اینتوضیح  به ،به عنوان مبنایی برای نظریه های خاص

م می فراهرا اولین لینک عمالنیت محدود . شوند ارائه بخشد، بهبود را استراتژی رلابتی یک شرکت
کارایی گسترش مرزهای عمالنیت سازمانی پیامدهای مستمیم برای هر دو لدرت چانه زنی و کند، 

)از طریك بهبود و ارزیابی گزینه ها(،  می گذارد تاثیر جستجو هزینه بر. به طور خاص،تطبیمی دارد
ویلیامسون  معامله یهزینه های های سازمانی. با توجه به ه همچنین هزینه های مبادله در واسطو 

از محدودیت های محیطی، فرصت طلبی، و مبادالت بازار با تعداد کمی از شرکت کنندگان،  برخاسته
. فن آوری اطالعات می تواند تاثیر مستمیم بر روی این متغیر ها از ارتباط دارندبا عمالنیت محدود 

لرارداد و نظارت بر هزینه  عمد ، به عنوان مثال با کاهشداشته باشد طریك اثر آن بر عمالنیت محدود
)در نتیجه کاهش اثر عدم  ها و ارزیابی جایگزین تولید  ها )در نتیجه کاهش اثر فرصت طلبی(، بهبود

  پیچیدگی(، و یا کاهش یا افزایش عدم تمارن اطالعات.اطمینان محیطی و 
، رآیندهای تولیددر ف ITبین فناوری اطالعات و تئوری التصاد صنعتی از اثرات  دومین پیوند نظری

فناوری اطالعات اساسا یک فناوری انعطاف   و این به طور کلی پذیرفته شده است که پدید می آید.
و درک صرفه جویی ها ی ممیاس ناشی از  پذیر است، که به توسعه ی انطباق پذیری محصوالت

ت را تغییر دهد، و جریانات محصوال کوچکتر می پردازد. بنابراین این امر می تواند التصاد محصوال
فناوری   عالوه بر این  تفاوت محصوالت بر اساس ویژگی های منحصر به فرد را  تسهیل کند.

به سرمایه ها اجازه دهد تا برای معامالت التصادی خاص، کمتر ویژه باشند که به اطالعات می تواند 
 ش می دهد.طور بالموه هزینه های تعویض گزینه های مشتریان و تامین کننده را کاه

 
 فناوری اطالعات و استراتژی سبد سهام

 
بر صنعت و مرزهای آن معطوف کردیم.  در بخش لبل ما توجه خود را بر اثرات فناوری اطالعات

هم دارد که بر ساختار بازارهای مختلف  اثرات ریزبینانه تری اگرچه احتماال آن فناوری اطالعات
می توانند به بازارها کمک کنند تا کاراتر باشند از  موثر است. سیستم های اطالعاتی برای مثال
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طریك افزایش ممدار اطالعات در دسترس، و می توانند مرزهای اطمینان را برای افزایش ورود 
 سایرین کاهش دهند. بنابراین آنها می توانند دلیل تغییر ساختار همه ی صنایع باشند.

ستراتژیک مهمی برای سبد سهام صنایعی که یک پیامد های ا تاثیرات سطح صنعت فناوری اطالعات 
شرکت در آن رلابت می کند، داشته باشند. به خصوص یک شرکت می تواند لادر باشد تا این سبد 
سهام را از طریك کسب مزیت های حاصل از تغییرات ساختاری به دست آمده از فناوری های نو، 

ای بهره گیری از مهارت های مربوط به توسعه دهد. راه دیگر آنکه یک شرکت می تواند فرصت ه
و منابع صنایع جدید را جستجو کند. درک ما از پیوند بین فناوری اطالعات و استراتژی  فناوری خود

شرکتی در این سطح در حال حاضر محدود شده است، چراکه فمدان کاری که در این موضوع موجود 
 باشد، این مسئله را اثبات کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . هذل هزسُبی کبرای ّیلیبهسْى4ضکل 

 

 

 

  

هشیت ُشیٌَ ای 

 هکبًیشم ثبسار

هشیت ُشیٌَ ای 

ي سبسهبًی ثی  

∆PC 

AS* 

∆C=∆ (TC+PC) 
∆TC 

اختػبظ 

 سزهبیَ

 American journal sociologyاس  چبپ ضذٍ ّ ثزگزفتَ

 547-588، غفذبت 1871، سبل 3، ضوبرٍ 78جلذ 
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 اثرات ساختاری فناوری اطالعات

 

َ اختػبظ سزهبیَ افشایص هی یبثذ، کًطبى هی دُذ ٌُگبهی  فزضیَ ی هزسُبی کبرای ّیلیبهسْى

ثٌبثزایي   یص هی دُذثیي سبسهبًی، هشیت ثبسار را در کبرایی هذػْل افشا الْیت ُشیٌَ ی هؼبهالتی 

ُذایت هی ضًْذ. ثَ درًّی ضذى   هؼبهالت هزثْط تؼذادی اس هجبدالت ثَ خبرج ثبسار راًذٍ  ّ

( هشیت ُشیٌَ ی AS*ثبالی ًقطَ خبغی اس اختػبظ سزهبیَ )ًطبى هی دُذ،  4ُوبًطْر کَ ضکل 

ؼبهالتی پبئیي تز ثْسیلَ ی ُشیٌَ ی هسزاسیز هی ضْد ّ  (PC∆هکبًیشم هذػْل در سبسهبى داخلی )

(، هؼٌی هی TC∆ّ اس طزیق هشیت ُشیٌَ ی ثبسار هٌفی ) درّى سبسهبًی تذت الطؼبع قزار هی گیزد

افشایص اًؼطبف پذیزی فزایٌذ ُبی دُذ. فٌبّری اطالػبت هی تْاًذ ثز اختػبظ سزهبیَ اس طزیق 

تغییز غزفَ جْیی  هذػْل تبثیز گذارد، آى هی تْاًذ ثز هشیت ُشیٌَ ای ثبسار هذػْل ثْسیلَ ی

ُبی هذػْا تبثیز گذارد هثل غزفَ جْیی ُبی هقیبص ّ در ًِبیت آى هی تْاًذ اس طزیق اثزگذاری ثز 

ُشیٌَ ُبی هؼبهالت ثز هشیت ُشیٌَ ای هجبدلَ ای ثبسار هْثز ثبضذ. ثٌبثزایي فٌبّری اطالػبت 

غزفَ جْیی ُبیی کَ ایجبد هی در ثزاثز تبثیز گذاری ثز هزسُبی کتزای سبسهبى را تغییز خْاُذ داد، 

 تػویوبت را ثخزیذ ّدرطْل فزآیٌذ ثبسارُبی جذیذ ایجبد کٌیذ ّ ثبػث ضْیذ دیگزاى ًبپذیذ ضًْذ.  کٌذ.

چبرچْة پْرتز ثزای ًیزُّبی رقبثتی، ثزگزفتَ اس اقتػبد ُبی غٌؼتی، ًقطَ ًظزی را ثز اسبص 

گٌٌذگبى رقجبی غٌؼتی، هطتزیبى، تبهیي  پْیبیی ضٌبسی یک ثبسی اقتػبدی پیطٌِبد هی کٌذ کَ ضزکت

در آى چبرجْة، پیبهذُبی سبختبری فٌبّری اطالػبت ثزای  کٌٌذگبى ّ رقجبی ثبلقٍْ را ضبهل هی ضْد.

تبثیز آى ثز رّاثظ غٌؼت ثب هطتزیبى ّ تبهیي  ،غٌؼتی خبظ اس طزیق تبثیز ثز رقبثت درّى غٌؼت

 تؼییي خْاُذ ضذ. ِذیذ هذػْالت جبیگشیيکٌٌذگبى، ّ تبثیز آى ثز ّارد ضًْذگبى آتی ّ ت

 

 بهره برداری از مسیت فناوری

 

پیًْذُبی هذکن تذّیي استزاتژی ثب تْسؼَ ی فٌبّری اطالػبت، اُویت رّ ثَ رضذی در ثسیبری اس 

غٌبیغ دارد. یک جٌجَ ی اغلی اس ایي پیًْذ، ًیبس ثَ یک استزاتژی ضزکت است تب جِتی ثزای ثٌبی 

یک هسیز جبیگشیي ُست کَ ثزتزی فٌبّراًَ یک ضزکت را ثَ فزغت  اُن کٌذ.فٌبّری هذْراش فز

در ُز دّ هْرد پیًْذ ثیي فٌبّری ّ  ُبیی ثزای ریسک ُبی هْفق در غٌبیغ جذیذ تجذیل هی کٌذ.

استزاتژی تقْیت هی ضْد، ّ ایي هی تْاًذ اس طزیق ثزًبهَ ریشاى سیستن ُبی اطالػبتی استزاتژی 

هب دّ هٌجغ ادتوبلی اس هذل ُب ّ  آیذ.هی شاى استزاتژیک فٌبّری آهْختَ، ثَ دست ّ ثزًبهَ ری آهْختَ

تئْری ُبی خبظ ثزای ایجبد ّ ثِزٍ گیزی اس فٌبّری اطالػبت در هفِْم استزاتژی سجذ سِبم کست 

( 2) ;استزاتژی، هثل تئْری ُبی غذٌَ ُوبًٌذ سبسی( تئْری ُبی سبسهبًی 1ّ کبر در ًظز دارین9 )

( 3) ;آًِبیی کَ ثَ غزفَ جْیی ُبی دْسٍ هزثْط اًذ بی غزفَ جْیی ُبی غٌؼتی، هبًٌذتئْری ُ

 تئْری ثبسی، هبًٌذ آى رّیکزدُبیی کَ اُویت سهبى ثٌذی را تذلیل هی کٌٌذ.

 

 مالحظات پایانی

 

اسدیبد  ،ُبی اطالػبتی سبثق هطکل اغلی در پژُّص سیستنیبدآّر ضذٍ است،  Keen  ُوبًطْر کَ 

بیی ثَ ُشیٌَ ی هذل ُبی تفسیزی کَ ثز اسبص تئْری ُبی ػوْهی اًذ، ّ فقذاى رضتَ ُبی چبرچْة ُ

تئْری ُبی ػوْهی هٌبسجی ارائَ کٌذ، هی ثبضٌذ. اکثز کبرُبی جبری ثز رّی تبثیز هزجؼی کَ ثتْاًذ 

استزاتژیک فٌبّری اطالػبت، ػلی رغن  هزاجغ ًوبیطی اثشارُبی استزاتژیک ّ سالح ُبی رقبثتی، 

ُوبًطْر   ستفبدٍ ی کن یب ُیچ استفبدٍ ای اس ثذًَ ی تئْری ُبی هزتجظ ثب استزاتژی یب رقبثت ًذارًذ.ا

کَ سهیٌَ کبهل هی ضْد، ثبیذ توزکش اّلیَ رّی تذقیقبت آکبدهیک ثَ سطخ ػویق تزی اس تذلیل دزکت 

 هتػل ضًْذ. کٌذ، ثَ طْر ّیژٍ ضٌبسبیی ضًْذ، هذل ُبی تفسیزی ثَ تئْری ُبی ػوْهی ّسیغ تزی

رّیکزدُبی ثَ سوت رضتَ ُبی هزجغ هٌبست ُذایت ضذٍ، هیتْاًذ اس ًظزیَ ُبی خػْغی غیز 
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هتؼبرف در هْرد استفبدٍ ی استزاتژیک اس سیستن ُبی اطالػبتی، جلْگیزی کٌذ. اظِبرات ًّتبیجی کَ 

لی ثشرگتزی اس کَ ثَ ػٌْاى قسوتی اس هٌجغ اغ ثَ طْر ثبّر ًکزدًی اس هذل هٌبثغ پذیزفتَ ضذٍ ای

استزاتِژی ضزکتی در ًظز گزفتَ هی ضْد، استذالل هی ضًْذ. ًتیجَ ی کلی، ُوکبری ثیي دّ رضتَ ی 

فٌبّری اطالػبت ّ استزاتژی ضزکتی است. هتٌبّثب چبرچْة ُبی ثز اسبص ًظزیَ ُبی خػْغی 

 فبقذ ایي ًْع اس ثٌیبى ُبی ُستٌذ کَ ارسش آًِب هذذّتز ضذٍ است.

یبتی کَ ثَ طْر ًشدیکی ثَ ایي ًبدیَ اس هطبلؼبت هزثْط اًذ، تئْری سبسهبًی ّ دّ ثخص اس ادث

کبر ثز رّی ػقالًیت هذذّد، تػوین گیزی اًسبًی، ارسش اطالػبت،  اقتػبدُبی غٌؼتی ُستٌذ.

استخزاج اجبرٍ ُبی اًذػبری،کبرکزد ثبسارُب تذت اطالػبت ًبقع، هْاًغ ّرّد، ّ کبرُبی 

َ ُب ی هؼبهالتی ّ هزس ُبی سبسهبًی، ًظزیَ ُبی هزجغ هزتجطی را ارائَ ّیلیبهسْى ثز رّی ُشیٌ

هی کٌٌذ. ایي هقبلَ ًطبى هیذُذ کَ چگًَْ ایي تئْری ُب هی تْاًٌذ ثزای خلق هذل ُبی تفسیزی جشئی 

در هْرد تبثیز فٌبّری اطالػبت ثز ػولکزد استزاتژیک استفبدٍ ضًْذ. تْسؼَ ی ایي هذل ُب ّ ارتجبط 

ی اًجبم آًِب اس طزیق هطبلؼبت تجزثی کَ ثزًبهَ ی کبری پژُّص اغلی در ایي سهیٌَ تؼزیف ثزا آًِب

 هی کٌذ.

در ًِبیت، ًطبى دادٍ هی ضْد کَ چگًَْ سَ دیذگبٍ اس تبثیز استزاتژیک سیستن ُبی اطالػبتی ) داخلی، 

چبرچْة ُبی رقبثتی، سجذ سِبم کست ّ کبر (، هْضْػبت هتفبّتی اس اُویت را ضٌبسبیی کزدًذ، 

ّ پذیزای رّش ُبی هتفبّتی ثزای ، زدًذًظزی هتفبّت را ثَ ػٌْاى اسبسی ثزای تذقیق پیطٌِبد ک

ضٌبسبیی فزغت ُب ُستٌذ. ُوچٌیي ایي دیذگبٍ ُب ادتوبال در هذل ُبی پژُّطی هقتضی خْدضبى کَ ثز 

 اسبص رضتَ ُبی ًظزی جذاگبًَ ای ُستٌذ، تفبّت قبئل هی ضًْذ.


