
 

 

 استراتژی سیستم های اطالعاتی:  

 گذشته، حال، آینده

 

 چکیده 

می باشد. ما به نظریه نلسون    SISهدف از این مقاله کمک به حوزه سیستم های اطالعاتی استراتژیک آینده و هویت  

دوباره حوزه   تعریف  برای  فیزیکی  و  اجتماعی  تکنولوژی  تکامل مشترک  انطباقی    SISدرباره  عنوان یک سیستم  به 

و ظرفیت های سازمانی و مدل های تجاری می پردازیم تا بتوانیم ارزش   ICT( برای تکامل مشترک  CASپیچیده )

سال گذشته بر اساس بررسی    33در طول    SISاییم. در ادامه درباب مطالعات  های اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نم

های جغرافیایی یک فراآنالیز صورت می گیرد و مشخص می گردد که بر خالف آنچه که کتاب های معاصر مربوط به  

SIS   چشم انداز های    می گویند که تغییر پارادایم )الگو( برای پرداختن به آشفتگی، تردید و پویایی توسعه یافته در

قابلیت الزم برای پیشرفت به جهت مقابله با چالش های چشم    SISرقابتی به وجود آمده  الزم است، حوزه تحقیقات  

انداز های رقابتی ظهوریافته را به شکل مطلوبی دارا هستند. با ترسیم علم پیچیدگی  و تئوری شبکه چهار اولویت 

گر مشخص  آینده  در  حوزه  این  توسعه  حوزه  برای  درک  عنوان    SISدید.  تکنولوژی    CASبه  مشترک  تکامل  برای 

ابزاری   عنوان  به  پیچیدگی  علم  اتخاذ  و  ها؛  دانش شبکه  به  ای؛ دسترسی  پارادایم شبکه  اتخاذ  فیزیک؛  و  اجتماعی 

 در خالل نظم و نظام موجود.   SISبیانگر در  

 

تکامل همزمان  .  شبکه  ییایپو.  دهیچیپ  یق یتطب  یها  ستمیس  .کیاطالعات استراتژ  یها  ستمیحوزه س  واژه ها:  دیکل

 ها ی فن آور. یو اجتماع  یکیزیف



 . معرفی1 

CFB   ( درباره این موضوع بخصوص بر طبیعت استراتژِک سیستم های اطالعاتIS تاکید می کند و خواستار تقویت )

استراتژیک )دوباره دستورکار تحقیق درباره سیستم های   آزمایش روشی  SISاطالعاتی  به  مقاله  این  در  باشد.  ( می 

در طول دهه های گذشته می باشد، پیش    ISمتعهد به تغییرات در حوزه    SISپرداخته می شود که در آن تحقیقات  

اشد یا مناسب می ب   SISاز آن که بخواهیم به بررسی این نکته بپردازیم که آیا زمان حاضر برای خط سیر تحقیقات  

چگونه باید خود    SISخیر. سپس باید در باب این که چه چالش هایی در آینده ممکن است به وجود بیاید و این که  

 را برای روبرو شدن با آن آماده نماید، اندیشه های الزم انجام گیرد. 

آینده می باشد:   سهم ما در پاسخ به نیاز تشخیص اولویت ها برای تغییر در این حوزه در حین حرکت آن به سمت

به عنوان یک سیستم پیچیده سازگار برای تکامل مشترک تکنولوژی های فیزیکی و اجتماعی: اتخاذ    SISدرک حوزه  

و در خالل نظم    SISپارادایم شبکه ای؛ دسترسی به دانش شبکه ها؛ و اتخاذ علم پیچیدگی به عنوان ابزاری بیانگر در  

 و نظام موجود. 

تحقیقات   مسیر  آنالیز  از  استفاده  با  گذشته  بررسی  های    SISنخست،  فصلنامه  در  مطالعات MIS   (MISQکه   ،)

( منتشر گردیده است، انجام می گیرد.  JSIS(و مجله سیستم های اطالعات استراتژیک )ISRسیستم های اطالعات ) 

و ظهور موضوعات   SISحتوای تحقیقات  در حال حاضر انباشته ای از مکتوبات در خصوص بررسی و پیگیری تکامل م

برجسته در طول سالیان وجود دارد. هدف از آنالیر ما تکمیل این مکتوبات بوده و از آن متمایز می باشد: هدف ایجاد  

ابعاد تغییر در حوزه   انداز سیستماتیک  برای چشم  فراتر  با تغییرات در مطالعات    SISسطحی  تطابق  و    ISدر حین 

( درباره تکامل فیزیکی  2003طول زمان می باشد. در این مقاله با ترسیم نظریه پردازی نلسون ) نحوه عمل کردن در  

به عنوان یک سیستم سازگار پیچیده برای تکامل این تکنولوژی ها در تمام   SISو اجتماعی به منظور تشخیص حوزه  

 مقیاس ها در درون سازمان، تالش می شود تا در این زمینه کمکی انجام گیرد. 

و عملکرد آن به منظور    SISدوم، کمک می شود تا آثاری جدید بر پایه نیاز به یک تغییر اساسی در زمینه تحقیقات  

؛  2010مقابله با آشفتگی ها، تردید و پویایی در چشم انداز های رقابتی افزون یافته ایجاد گردد: الساوی و همکاران،  



وید،   و  الساوی،  2010نئو  و  پاولو  پاولو 2006؛  الساوی،    ؛  همکاران،  2010و  و  تانریوردی  از  2010؛  بسیاری   )

تحقیقات در این روش از ایده های برگرفته شده از علم پیچیدگی بهره برده اند تا ویژگی های که باید در تحقیقات 

جاد نیاز به  مورد توجه قرار گیرد را بیان نمایند. ما تالش می کنیم تا بدنه این شکل از تحقیقات را با ای  SISمحققان  

بر مدل سازی   تر و مبتنی  از علم پیچیدگی به سمت رویکردی تحلیلی  از استفاده ای توصیفی  حرکت و جابجایی 

تکمیل نماییم تا ارتباط میان پویایی شبکه و ساختار را در زمینه رقابتی و شبکه ای جهانی در حال ظهور را در یابیم. 

شرای از  انتقال  که  نشان می دهد  ها  فعلی  آنالیز  مکتوبات  در  که  است  آن چیزی  از  تر  راحت  آینده  به  فعلی  به  ط 

 مشاهده می گردد. 

آنالیز می    2011تا    1980بین سال های    SISمابقی این مقاله به ترتیب زیر می باشد. در بخش بعدی مسیر تکاملی  

ی گردد. در بخش سوم  ساله مشخص م  33در طول دوره ای    ISگردد و پنج بعد مربوط به تطابق تغییرات در حوزه  

( درباره تکامل تکتولوژی های فیزیکی و اجتماعی ارائه می شود و چشم اندازی درباره  2003نظریه پردازی نلسون )

تحقیقی    4و ارتباط آن با چارچوب مدیریت استراتژیکی گسترده تر ایجاد می شود. در بخش    SISظرفیت های حوزه  

به منظور    SIS    با زمینه مکتوبات جدید درباره نیاز به تغییر اساسی مطالعات  SISدر خصوص وضعیت کنونی حوزه  

تطابق با آشفتگی، تردید و پویایی فزاینده در چشم انداز های رقابتی صورت می گیرد. ارتباط مفاهیم علم پیچیدگی  

و در بخش   داده می شود  نشان  پویایی شبکه  پیامد های حوزه    5و مرکزیت  و  عنوان یک سیستم  به    SISماهیت 

به منظور سازگار شدن و مقابله با   SISتطابقی پیچیده بیان داشته می شود و چهار پیشنهاد برای رشد و تطابق حوزه 

 چالش های آینده مطرح می گردد و در بخش شش نتیجه گیری ارائه می شود. 

 

 2011تا  SIS  :1980.گذشته: تکامل مسیر تحقیقات 2

، مطالعات سیستم  MIS  (MISQبا بازنگری مقاله های منتشر شده در فصلنامه    SISت  در این بخش مسیر تحقیقا 

در ارتباط با قابلیت   2011تا    1978( از ژانویه  JSIS( و مجله سیستم های اطالعات استراتژیک )ISRهای اطالعات )

( به دلیل تخصص  JSISو گسترش آن ها شرح داده می شود. مجله سیستم های اطالعات استراتژیک )   ITهای جدید 



به خاطر رتبه بندی مداوم در مقام های اول و دوم در لیست   ISRو    MISQبرگزیده شده است.    SISکاری خود در  

AIS     ترین مجالت ناب  عنوان  به  مجالت  این  اند.  شده  ادبیات    MISانتخاب  میلر،    ISدر  و  اند)رینر  شده  معرفی 

2005.) 

در این بازه زمانی سی و سه ساله آنالیز ها بر پایه مطرح ترین مکتوبات این مجالت قرار داده شد. این سه و سه سال  

. این شکل از تحقیق زمان  2011تا    2001، و  2000تا    1991،  1990تا    1978به سه بخش تقسیم گردید. سال  

این مجاالت را به ما می دهد )سیدروا و همکاران،    کافی برای مطالعه موضوعات در خالل بخش بزرگی از عمر فعالیت 

جمع آوری شده است. تحقیقات با    JSISو    MISQ  ،ISR(. اطالعات با استفاده از ابزار جستجوی سایت های  2008

شامل کلیدی  کلمات  از  استراتژِک"استفاده  اطالعات  های  اطالعات"سیستم  های  سیستم  استراتژی  اطالعات "،  "، 

در خاصه ها و یا عناوین   "ISاستراتژی  "و    "استراتژی اطالعات"،  "استراتژی تجارت"،  "یای رقابتی مزا" ،  "استراتژیک

انجام شده و دو مجله    2011تا    1990از سال    MISQمقاالت مجالت انجام گرفته است. ) تحقیقات درباره مجله  

ISR    وJSIS    می    2011تا    1990ان از سال  تاسیس گردیده اند، تحقیقات مربوط به آن  1990چون هر دو در سال

به چاپ رسیده اند،    1990تا    1978مقاله بین سال های    26مقاله بهره گرفته شده،    170باشد. در این تحقیق از  

  Aدر ضمیمه    A1منتشر شده اند. جدول  2011تا  2001و چهل مقاله دیگر از سال  2000تا  1991مقاله از  104

 شده در این تحقیق می باشد.محتوی خالصه ای از مقاالت استفاده 

( را  و همکارانش  استدالل سیدوروا  ما  توان  2008آنالیز  می  که   است  موضوع  این  گر  بیان  کند که  پیگیری می   )

(.  470ازساختار هویت و هسته فکری انضباط با جمع آوری مقاالت پژوهشی فردی درک باالتری پیدا نمود )صفحه  

)    SISقیقات منتشر شده بازتابی است که توسط ذینفعان اصلی در حوزه هویت  به عالوه، آنالیز ما نشان داد که تح

دنبال می   SISمواردی که در مجالت معتبر منتشر می شود( به وجود آمده است که رویکرد های ذینفعان را در حوزه 

 (. 2000کند )اسکات و لین، 

ا ثمره ای نسبتا کوچک از چکیده مقاالت و با توجه به این که جستجوی م  20109به پیروی از چن و همکارانش )

ذکر شده    Aپیوست    A1دیگر بود، تصمیم گرفتیم که آنالیز و مروری کوچک بر تمام چکیده ها ) جزئیات در جدول  



ذکر شده است( انجام گیرد تا مفاهیم    Aپیوست    A2است( و بخشی از مقاالت مطرح ذکر شده )جزئیات در جدول  

در سه دهه تفسیر گشته و مورد تاکید قرار    SISبسته به قرائن مربوط به مکتوبات کنونی  قابل توجه و ویژگی های وا

به مطالعه مباحث   این دهه ها، گرایش  تر    SISگیرد. در سرتاسر  و شرح    ISدر مکتوبات گسترده  قرار گرفته است 

گرایش صنعت در طول بازه زمانی  تکامل و اتخاذ تکنولوژیکی در این سه دوران با استفاده از گزارشات گارتنر درباره  

به   برای  آنالیز موضوعات  اساس  بر  آمد که  به دست  ای  بندی  بنابراین طبقه  تقسیم می شود.  به سه بخش  مرتبط 

 قرار داشت.  SISدست آوردن یک نمای طولی و تکاملی از حوزه  

تکنیک های کمی )سیدوروا و  در مبحث نتایج ما به بررسی یافته هایمان در پرتو نتایج نظرسنجی های موجودی که  

( را  2002؛ وارد و پیارد،  2010( و رویکرد های کمی )چن و همکاران،  2010، تیلور و همکاران،  2008همکاران،  

در طول    SISشامل می شود، می پردازیم. بنابراین، راهکاری ارائه می شود که چشم اندازی برای ویژگی های تکاملی  

 سیر کنونی این حوزه است که بر روی ویژگی های ماندگار تمرکز دارد. دهه ها عرضه می کند که مکمل تف

  ISدر طول دهه ها و در زمینه توسعه حوزه    SISادامه این بخش تلفیقی از یافته های ما درباره گرایش در مکتوبات  

 در همان دوران می باشد.

 

 استراتژیک برای مزایای استراتژیک : چارچوب سازی و برنامه ریزی SIS: موقعیت سازمانی 1980. 2.1

مکتوبات   کردن  1980در    SISدر  هماهنگ  با  تا   داشت  وجود  بسیاری  صورت    SISتمایل  به  تجاری  استراتژی  با 

در دستور کار مدیریت سازمان ها مورد استفاده قرار    SISتشخیص داده شده و وارد سازمان گردد و    ISاستراتژیک  

به طور کلی بر ایجاد هویت   ISلور و همکارانش شدت گرفت، بدین صورت که حوزه  گیرد. این تمرکز توسط نظارت تی

دو مجرای در هم تنیده را آشکار می سازد. مجرای اول وضعیتی    SISمشخص و متمایز متمرکز بود.آنالیز ما از مقاالت 

آورد، مجرای دوم وض به وجود می  استراتژیک  به عنوان مزیت  و سیستم ها  برای اطالعات  اهمیت  را  برای  را  عیتی 

سازی   پیاده  و  فرموالسیون  به  بخشیدن  بهبود  و  کردن  فعال  در  نقششان  پایه  بر  اطالعات  استراتژیک سیستم های 

 تجارت ارائه می دهد. 



توسط پورتر و میالر بود که بر نقش    1985مجرای اول مورد تائید مقاله مرور تجارت هاروارد نوشته شده در سال  

در ادغام درونی )زنجیره ارزش( و بیرونی)سیستم ارزش صنعتی(و نقش اطالعات در موقعیت  سیستم های اطالعات  

( و  1983،  1978های رقابتی تاکید می نمود. نظر پژوهشگران  این بود که اطالعات منبعی استراتژیک ) کینگ،  

؛ راکوف و همکاران.،  1990؛ کیم و میچلمن؛ 1990؛ جارونپا و ایوس، 1987سالحی استراتژیک ) دول و واندرمبس،  

مکتوبات  1985 گردد.  می  تلقی  رقابتی  های  موقعیت  برای   )IS    عنوان به  کاربردی  های  برنامه  انتخاب  به  شروع 

(: برنامه هایی که منبع مزایای رقابتی را با استفاده از نشان دادن ظرفیت  SISسیستم های اطالعات استراتژیک نمود ) 

در شرکت های پیش قدم ارائه می داد. این شرکت ها عالقمند بودند تا جزء اولین های متمایز و یا مزایای موقعیتی  

اند،   تجاری خاص هدف گذاری کرده  پروسه ها و عملکرد های  بر روی  نوینی که  برنامه های  از  از  باشند که  هایی 

کنی،   مک  و  کوپلند   ( هواپیمایی  رزرو  های  سیستم  مثال  برای  کنند.  می  تولیدا1988استفاده  یکپارچه  (،  ت 

(، یا سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری تخصصی و برنامه ریزی عملکردی  1987کامپیوتری ) دول و واندرمبس،  

(؛ برنامه ریزی های با کمک کامپیوتری ) دویل و بکلر،  1989برای مثال ویدئو تکس )کوزکوکسی،    -ارائه می کردند 

 (.1988شریف و الساوی،  IS(، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و اجرایی  1983

مجرای دوم با توسعه استراتژی های سیستم های اطالعات مرتبط است و اطمینان حاصل می کند که با استراتژی  

تجارت هماهنگ باشد. بسیاری از مباحث در این قسمت بر روی اهمیت و روش برنامه ریزی و تکامل سیستم های  

؛  1982؛ سلیگ،  1988؛ لدرر و مندلو،  1985؛ کینگ،  1981سمیت،  ( تمرکز دارد )هایSISPاطالعات استراتژیک )

 (.1990واتسون، 

برنامه   با توسعه  برنامه ریزی و هماهنگ کردن  و  ارتباط دادن بین استراتژیک کردن  بر اهمیت  مکتوبات این بخش 

لی این هماهنگی با (. در شرایط عم1987های کاربردی و برنامه ریزی استراتژیک تاکید می کند )لورین و همکاران،  

چالش تحقیق در این بود که روشی برای برنامه ریزی و تکامل ) کینگ،    -بهبود یافته دنبال می شد   SISPاستفاده از  

( به منظور ایجاد تعهد در فراهم کردن جایگاه استراتژیک و مزایای رقابتی با استفاده از  1988؛ لدرر و سزی،  1978

برنامه ریزی سیستم های ساخت   ISپیاده سازی سیستم های اطالعات   برای  پایان توسعه، جستجو  اتخاذ شود. در 



کریمی،   و  هاکادورن   ( توسعه  های  متدولوژی  و  هایسمیت،  1988یافته  استراتژیک  1981؛  نقش  تشخیص  و   ،)

 در حفظ اثرگذاری سازمانی و سرعت در تحول چشم انداز های رقابتی می باشد.  ISعملکرد 

چوب استراتژی  به عنوان ویژگی های قابل توجه در چار  SISتحقیق و عمل و مطالعات    1980بطور خالصه، در دهه  

گسترده تر ارائه می شود. موضوعاتی که در این دهه شکل می گیرند در طول سه دهه بعدی مورد تاکید بیشتری  

 (.2008؛ الفتمن و کمپایا، 2010قرار می گیرند ) چن و همکاران، 

 

 : در جستجوی ادغام مرزهای بین سازمانی و درون سازمانی 1990. 2.2

بررسی داده ها، هماهن بود    SISگ کردن  طبق  تجاری همچنان موضوعی غالب در دستورکار مدیریتی  استراتژی  با 

به سال  1994)گالیرز،   نسبت  این حال،  با  محققان  1980(.   ،SIS    ،اجتماعی با جوانب  رابطه  در  را  بیشتری  توجه 

رکز خود را بر روی  سازمانی و ارتباطی که بر این هماهنگی تاثیر می گذاشت، مبذول داشتند. مکتوبات دانشگاهی تم

نیاز    ITرهبری   مورد  های  نقش صالحیت  االم،    CIOSو  و  اپلگیت  همکاران،  1992)  و  روپک  و  2000،  استفنز  ؛ 

را در    IS( قرار دادند تا موقعیت استراتژیک 1991( و اهمیت قهرمانان رشد )بیس،  1990؛ واتسون،  1992همکاران،  

و    ISبا تجارت و به اشتراک گذاشتن اهداف میان    ISبا ماهیت ترکیبی  تجارت ایجاد نمایند. تغییر به سمت ارتباطی  

(،  1990) امری،  SISPرهبری استراتژیک در حرکت بود. این مکتوبات همچنین به دفاع از مشارکت مدیران ارشد در 

یشتر  ( و توسعه گسترده تر و تمرکز داخلی ب2000،  1996هماهنگی نزدیک اجتماعی و فکری ) رایش و بنباسات،  

 پرداختند. ITچشم انداز ها برای تحقق بخشیدن به ظرفیت های استراتژیک 

به مقاله بررسی تجارت هاروارد هامر در سال   تغییرات 1990، دهه  "مهندسی مجدد کار  "  1990با استناد  ، دهه 

با   ی که نویسندگان  مشاهده نمود یعنی در همان زمان  SISبنیادی بود و بازتاب آن را می توان در مکتوبات مرتبط 

باشد:   ایجاد تغییرات سازمانی اساسی می  از این پیشرفت ها مستلزم  برداری  اتوماتیک سازی را  "دریافتند که بهره 

شماست تجارت  برای  مهلک  سهمی  کار  این  ندهید،  )امری،    "انجام  است(  کتاب  یک  عنوان  قبل  (. 1991)جمله 

( کار  و  کسب  پروسه  مجدد  یک  BPRمهندسی  عنوان  به  انقالبی "(  آن    "تغییر  استراتژیک  اهمیت  و  گردید  تلقی 



کارکردی   متقابل  فرایند  ادغام  بر  رضایت   IT-ENABLEDمبتنی  میزان  افزودن  و  تجارت  فرآیند  بهبود  منظور  به 

ویلکاکس،   و  کری   ( باشد  می  مبادالت  و  تولید  های  هزینه  کاهش  با  ارل،  1996مشتری  هامر،  1994؛  ،  1990؛ 

؛  1997؛ ونکاترامان،  1995؛ سادرلند و رمنی،  1991؛ رائو و جارونپا،  1994؛ مامفورد،  1997السیتی و همکاران،  

 (. 1995سمیت، ویلکاکس و ا

همچنین شاهد ظهور مدل های تجاری الکترونیکی و محققانی بود که چشم انداز استراتژیکی گسترده    1990دهه  

تحول   تاثیر  و  الکترونیکی  بازارهای  آنالیز  برای  تصویر    ITتری  داشتند.  رقابتی  رفتار  و  بازار  کارایی  عنوان    ITبر  به 

تحت بررسی قرار گرفت. به عالوه محققان    1990صورت دقیق در دهه  به    1980منبعی از مزایای رقابتی در دهه  

SIS    سرمایه درباره  گیری  تصمیم  به جهت  خارجی  و هوش  تر  دقیق  اقتصادی  های  مدل  از  استفاده  از  دفاع  برای 

(  2000؛ کیم و همکاران،  1995؛ حسن و المپیتسی،  1991؛ برگرون،  1991؛ باروا،  1992)باکون،    ITگذاری های  

در چشم اندازهای رقابتی مورد    ITهای پیش قدم و دنبال کنندگان آن ها را در ارتباط با ابداعات مبتنی بر    شرکت

اشاره    ITآرزیابی قرار دادند و به اهمیت منابع کلیدی استراتژیک و پیش نیاز مزایای رقابتی ماندگار مشتق شده از  

و    1990. مکتوبات مربوط به اقتصاد اطالعات در دهه  (1994؛ کتینگر و همکاران،  1991نمودند )کلمونس و راو،  

باکوس،    2000اوایل   اربان،  1991) به عنوان مثال،  برینجولفسون و  ایوانز و ورستر،  2001؛  ؛ مک کنی و  2000؛ 

( بر مدل های تجاری تمرکز نمودند که توسط 1998؛ واتسون و همکاران،  1999؛ شاپریو و واریان،  1991همکاران،  

مکانپذیر بود. با این حال، این مکتوبات همچنین درباره تناقض میان پیشرفت های قابل توجه در استفاده از  اینترنت ا

IS    به یا  به این پیشرفت ها و درنتیجه پیشرفت کند بهره وری  اندازهای رقابتی و دستیابی کند نسبی  برای چشم 

آوی مثال،  برای   ( پرداختند.  بحث  به  وری  بهره  پارادوکس  همکاران،  اصطالح  و  برینجوفسون،  1999سون  ؛ 1993؛ 

 (.1998واتسون و همکاران، 

باعث  و  یافته  رواج  نویسندگان  رقابتی ماندگار در میان  برای جایگاه های  موضوع ظرفیت ها و صالحیت های الزم 

ستراتژی هایی که  گردید: آن ها از اتخاذ ا  CIOSتمرکز آن ها بر مسائل مدیریت منابع انسانی گسترده تر در ارتباط با 

(، و همچنین تحوالت سازمانی حمایت 1991؛ بنکر و کافمن،  1990مبتنی بر استفاده مجدد بود ) اپت و همکاران،  



در چرخه زمانی کوتاه وجود دارد )کالرک و همکاران،    SISکردند تا اطمینان یابند که آمادگی تغییرالزم برای ورود  

پدیدار گشت  SISدر متون   1990( در اوایل دهه KBSمبتنی بر دانش ) ( و استراتژی KM(. مدیریت دانش ) 19979

(، این دو  1990؛ مالتز،  1994؛ هایسمن،  1999؛ گالیرز،  1996؛ اندرو و سیبورا،  1992) برای مثال. اپلگیت و االم،  

بر   از محیط های مدیریت دانش مبتنی  برداری  افراد و بهره  تبادل دانش میان  ظور پیشبرد  به من    ITمورد اهمیت 

 توسعه افراد خبره و کارشناس تاکید می کرد. 

بود، و الگویی که در پایان این    1990در دهه    SISبه طور خالصه ادغام سیستماتیک موضوعی تکرار شونده در متون  

  و مدل های تجاری   ICTدهه به وجود آمد بیان می دارد که دامنه تنظیم استراتژیک  با ظهور پروسه جدید مبتنی بر  

و همکارانش در سال   تیلور  اظهارات  با  این موضوع  پیدا می کند.  و درون سازمانی توسعه  بین سازمانی  به مرزهای 

 شدت بیشتری پیدا می کند.  ISدرباره سیستم های بین سازمانی به عنوان موضوعی غالب در تحقیقات    1990

 

 : عصر وبسایت ها و شبکه 2000. دهه 2.3

به ادامه بررسی موضوع ادغام، ظرفیت ها و رقابت مبتنی بر رابطه، علم  و موضوعات   2000در دهه    SISمحققان  

از   با این حال، موضوعات مورد     ITاجتماعی در شکل گیری مزایای رقابتی مشتق شده  برای شرکت ها پرداختند. 

سعه پیدا نمود) برای مثال، کین و  به سمت شبکه ها و پویایی شبکه در زمینه های رقابتی تو  2000بررسی در دهه  

(. آنالیز ارتباط درون شبکه ای  2010؛ یو و همکاران،  2009؛ ون کروگ،  2009؛ پرستون و کاراهانا،  2011بورگاتی،  

همکاران،   و  تیلکوییست  مثال،  )سابرامانی،    2002)برای  تمام صنایع  در  ای  شبکه  پویایی  جز  2004و  عنوان  به   )

در نظر گرفته شد. ارتباط مرکزی در این شبکه ها به عنوان منبع ایجاد ارزش و مزایای    ISمهمی از طرح استراتژیک  

 رقابتی مبتنی بر به اشتراک گذاری فرآیند های تجاری و دانش تلقی می گردید. 

به   ساختار عمیق سازمانی و پویایی اجتماعی ) شامل ارزش های اصلی، توزیع قدرت و مکانیزم کنترل( در ترغیب 

؛ هان و  2010به صورت استراتژیک موضوعی بود که اهمیتی برابر داشت ) برای مثال، الساوی و همکاران،    ISی  اجرا

(. تمرکز مکتوبات 2007؛ سیلوا و هیرشیم،  2006؛ پاولو و الساوی،  2011، مک الرن و همکاران،  2009همکاران،  



ارتباطات فرامرزی قرار گرفت   و  بر پروژه ها  ارتباطات بین فردی و فرایند اشتراک  به طور فزاینده ای  بر اهمیت  تا 

و همکاران،   تاکید کنند )انس  نتایج مثبت  به  به منظور دستیابی  و اطالعات  ؛ ری و همکاران،  2003گذاری دانش 

2009 .) 

آونی،   دی   ( بود  رقابتی  اندازهای  چشم  پویای  به  تمایل  مشترک  موضوعات  از  مارتین،  1994یکی  و  آیزنهارت  ؛ 

به علت سرعت و فراگیری باالی آن در تغییر به عنوان محرک پویایی یاد می      IT(. از  2000امبامورتی،  ؛ س 2000

برای    IT( و محققان و پژوهشگران تمرکز خود را بر چگونگی تحت کنترل درآوردن ظرفیت های 2003شد )الساوی،  

)دسوزا،   دادند  قرار  سازمانی  و  رقابتی  الساوی، 2006موقعیت  و  پاولو  همکاران،  2010،  2006  ؛  و  سامبامورتی  ؛ 

 (. 2002؛ ویل و همکاران، 2003

در همین رابطه و در ارتباط با مبحث پویایی، مسئله مطرح شده، برنامه ریزی برای تطابق یا انتقال به شرایط بقاء در  

این دوره زمانی به    رقابت در هنگام تغییر بود. ما سه دیدگاه تئوریک را مشخص نمودیم که توجه نویسندگان را در 

بود )ورنرفلت،    -خود جلب کرده  منابع شرکت  بر  برگلمن،  1984دیدگاه مبتنی   ( دار  نشان  تعادل  ؛  002(، مفهوم 

 (. 2002؛ بنر و تاشمن، 1996( و مفهوم دوجانبگی )تاشمن و اوریلی، 1991گرسیک، 

 ( بر منابع  یا دیدگاه مبتنی  بر منابع  از نشریات به عنوان یک چارچوب ( سازمان محور بسRBVتئوری مبتنی  یاری 

استراتژیک   از سرمایه گذاری های  بین شرکتی در سودآوری حاصل  تفاوت های  نشان دادن  برای  قرار    ITتفسیری 

؛  2004؛ پیپارد و وارد،  2006؛ ریوارد و همکاران،  2007؛ اوه و پینسوسالت،  2010گرفت )برای مثال. نوو و وید،  

سندگان بر ارتباط هم افزایی میان دارایی ها و منابع سازمانی تاکید داشتند و موکدا  این (. نوی2004وید و هوالند،  

بیان می داشتند که سرمایه گذاری در   را  رقابتی    ITواقعیت  مزایای  ایجاد  برای  به خودی خود شرط الزم و کافی 

که با استفاده از آن می توانستند   ماندگار نیست. آن ها اهمیت ظرفیت های پویایی را به شرکت ها تاکید می نمودند 

اساس منابع خود را بازسازی و نوسازی کنند تا بتواند خود را با شرایط رقابتی جدید وفق داده و وضعیت خود را برای  

 بقاء و ارتقاء در جایگاه رقابتی تغییر دهند.  



و    SISتکامل تغییرات طولی در تنظیم تعادل نشان دار و دوجانبگی هر دو به عنوان ابزار تئوریک به منظور رسیدن به  

کشمکش میان ضرورت تکاملی یا بنیادی به کار برده می شد. سابهروال و همکارانش فایده تعادل نشان دار )که در  

آن تغییرات بنیادی در زمان کوتاه باعث ایجاد ثبات طوالنی مدت نسبی می گردید( را برای فهمیدن الگوهای متغیر  

 استراتژی اطالعات و تجارت و ساختار های اطالعات در طول زمان ارائه نمودند.   تنظیم میان تجارت و

)گالیرز،   دوجانبگی  به  وانگ،  2006تعهد  و  هی  و  2004؛  بود  سازمانی  یادگیری  اهمیت  با  مرتبط  ای  مسئله   )

( مارچ  اظهارات  با  ب1991همچنین  از  برداری  بهره  و  جدید(  های  گزینه  )آزمایش  شناسایی  درباره  موارد  (  رخی 

و   ارتباط داشت. دوجانبگی مستلزم شناسایی  نیز  الگو های موجود(  و  تکنولوژی ها  توسعه صالحیت ها،  و  )پاالیش 

و مکتوبات   آن واحد است  برداری در  تعادل    SISبهره  و چالش حفظ  پویایی  تنظیم  به مسئله  پرداختن  به  متمایل 

 گیری و نوآوری سازمانی بودند. سرمایه گذاری در شناسایی و بهره برداری به جهت یاد 

( و اثرات بالقوه  2007؛ اوه و پینسونالت،  2002در طول این دهه تردید در زمینه های رقابتی )مارکوس و همکاران،  

( تبدیل به یکی از نگرانی های بارز محققان 2007بی ثبات کننده ناشی از عوامل بیرونی احتمالی )سیلوا و هیرشیم،  

(  چالشی را مطرح کردند که سیستم هایی را برای بکارگیری دانش  2002رکوس و همکارانش )گردید. ما  SISحوزه  

در موارد پیچیده طراحی می نمود و این دانش را در اختیار افراد قرار می داد و به صورت پویایی در حال تغییر بود. 

عات بازار و جامعه برای ایجاد نوآوری و  دامنه این جالش به سمت تعامل بیشتر با عوامل خارجی و بهره برداری از اطال

؛ یو و همکاران،  2007؛ تبنر،  2007؛ دیتریچ و دایسترز،  2003جمع سپاری گسترده تر شد )برای مثال، چسبروگ،  

و امکانات بهره برداری از محتوای تولید شده    2.0(، در حالیکه قابلیت های وب  2011؛ واتسون و همکاران،  2010

باعث کاربران  حوزه    توسط  در  تحول  های    ISایجاد  پروسه  به  خاص  هدف  با  شده  طراحی  تجاری  های  پروسه  از 

و   جیانگ  مثال  عنوان  )به  گردید.  داشتند،  پویا  به صورت  کاربران  رفتار  در  تغییر  توان  که  هایی  پروسه  و  پشتیبان 

هد شد. در این بخش به  (.در بخش سه دوباره درباره این موضوع صحبت خوا2011، مرالی و بنت،  2005همکاران.،  

در   پارادایم  تغییر  ایجاد  به  منجر  که  پردازیم  می  رقابتی  های  محیط  در  پویایی  و  تردید  درباره  محققان  دیدگاه 

 می گردد.    SISدستورکار تحقیقات  
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تحقیقات   برای  و محتوایی  دامنه  تا  تالش شده  اخیر  گردد )جدول    SISدر سال های    Aرا در ضمیمه    A2تعیین 

مالحظه کنید(. این فعالیت ها تنوع زیادی از نظر روش، دامنه و انگیزه و همچنین نوع مقاالتی که به تفسیر مسائل  

که در درجه اول اختصاص به موضوعات خاص و  کلیدی در حوزه هایی که مبتنی بر بررسی های شغلی و مقاالتی  

داشتند اما ارزیابی های قابل توجهی در متون خود انجام داده بودند، را شامل می شد. این محققان    IS/SISتحقیقات  

انداز های   بر محتوا و چشم  را متمرکز  مثال چن و همکاران،    SISروند خود  برای  و وارد،  2010)  پپارد  ؛  2004؛ 

هم و  همکاران،  2008کاران،  سیدوروا  و  تیلور  هاالند،  2010؛  و  وید  استراتژی  2004؛  به  توجه  با  آن  جایگاه  و   ،)

هاف،   و  چان  مثال،  )برای  همکاران،  1992تجاری  و  چان  مثال،  )برای  بودند  کرده  آن  تکامل  و  سازی  پیاده  و   )

1997A,B  .) 

بایافته های پیشین هم رای و هم نظر می باشد،  در حالیکه بسیاری از مشاهدات ما که در باال درباره اش بحث شد  

تحقیقات   روند  برای  تعریفی  ارائه   ما  آنالیز  از  توجه داشت که هدف  این   SISباید  نشان دادن  ما  باشد: هدف  نمی 

و مسائل مربوط به شیوه به کارگیری این   ITموجود چگونه با پیشرفت ظرفیت های    SISموضوع است که سازه های  

ول این سه دهه کنار آمده اند. به عبارت دیگر تالش ما توسعه دیدگاهی فراسطحی برای حفظ هویت ظرفیت ها در ط

 در طول زمان می باشد که این امر با شناسایی SISماندگار، مسیر تکامل متداوم و مشخصه های تحقیقات حوزه  

 SISالگوهای فراسطحی محتوا و تمرکز تحقیقات 

 در طول زمان  استفاده اصولی از مفاهیم کلیدی

 و استراتژیک کردن در این دوره ISروند مربوط به تغییرات در ماهیت پروسه استراتژیک 

، رایانش ابری( و موضع گیری در عمل به  ERP,SOAدر زمینه ظرفیت های تکنولوژیکی در حال تحول )برای مثال،  

 ، محقق می گردد.  SISمنظور بدست آوردن بینش درباره تداوم هویت و تکامل ظرفیت حوزه  

 

 



 . الگو های فراسطحی و استفاده اصولی از مفاهیم 2.4.1

الگو های فراسطحی در زمینه تحقیقات   به  بSISبا توجه  یافته هایی که متمایل  با  ما  یافته های  و  ،  ه تعیین دامنه 

(. برای مثال،  2001؛ پپارد و وارد،  2010بود، مطابقت می کرد )برای مثال، چن و همکاران،    SISمحتوای تحقیقات  

قالب مجرایی تعریف می کنند: تنظیم    SISتحقیقات    2010چن و همکارانش در سال   با استراتژی    SISرا در سه 

)با   SSIP(،  1999؛ هندرسون و ونکاترامان،  2007، چان و رایش،  1997ABتجارت ) با استناد به، چان و همکاران،  

گالیرز،   به،  کینگ،  2004،  1991استناد  و  پرمکومار  پپارد،  1994؛  و  وارد  و  2002،   )IS   با( رقابتی  مزایای  برای 

به ملویل و همکاران،   ایوس،  2004استناد  نیز همین مجرا ها    -(2004؛ وید و هاالند،  2005؛ پیکولی و  را در  ما 

به طور مشابهی با تحقیقات تیلور و همکارانش    SISمشاهده کردیم. مشاهدات ما درباره    1980آنالیزمان از انتشارات  

این مشاهدات معتقد بودند که در دهه   ایجاد    IS  1980برابری می کند که هردوی  به عنوان دیسیپلینی مشخص 

 به طور برجسته به کار گرفته شد.   2000و  1990در دهه های  ISگردید و سیستم های سازمانی در نشریات  

با   مرتبط  و  عمده  موضوعات  درباره  ما  نتایج جستجوی  حالیکه  عاملی    SISدر  عنوان  به  ها  آن  ثبات  دهنده  نشان 

آنالیز دستی موضوعات و مفاهیم اساسی آشکار کرد که در استفاده از این موارد   برجسته در طول این سه دهه بود، اما

تبدیل به    1980تغییراتی در طول این مدت صورت گرفته است. برای مثال، تالش برای مزایای رقابتی در اوایل دهه  

مبتنی بر منابع شرکت ها در  گردید، و با توسعه ظرفیت ها و تئوری    1980نگرانی درباره مزایای پایدار در اواخر دهه  

و در    SISدر متون    1980ارتباط پیدا کرد. به طور مشابهی، پیچیدگی برای اولین بار در دهه    2000و  1990دهه  

با مفهومی متفاوت اهمیت بیشتری یافت و همچنین   2000ارتباط با سیستم های اطالعات دیده شد، اما در دهه  

وجود نداشت. مکتوبات در طول این سه دهه تمرکز خود را بر    2000از دهه  به وجود آمد که تا پیش    "تقدم " واژه  

اما شاخصه دهه   اند،  داده  قرار  استراتژیک  ریزی  برنامه  بر    2000روی  بررسی    SISتاکید  و  آشفته  در محیط های 

در    ISاز  پیچیدگی به عنوان وسیله ای برای مطالعه استفاده    2010می باشد و در سال    ISدیدگاه های استراتژی  

 چنین زمینه هایی مطرح می گردد. 

 



 . تغییر در پنج بعد 2.4.2

و بهره    ITآنالیز این متون نشان داد که در طول این سه دهه پیشرفت های قابل توجهی در رابطه با ظرفیت های  

با روند  به سه قسمت    SISبرداری از آن ها در این حوزه صورت گرفته است. تفکیک آنالیزهای مربوط به تحقیقات  

در طول این سه دهه می تواند به صورت تغییر    SISدرک تکنولوژی مشخص شد که مسیر تکامل     ISفعلی تحقیقات  

که برگرفته   SISتفسیر شود. این پنج بعد و مسیر گرایش در تحقیقات   SISدر پنج بعد مرتبط با استراتژیک سازی در 

تح  آنالیز  مختلف،  مجالت  درمقاالت  ما  بررسی  از  )شده  گیبلز  اطالعات 2010قیقات  های  سیستم  مجله  در  که   )

(  WWW.GARTNER.COMاستراتژیک به چاپ رسید و تمایالت تکنولوژی ماخوذ از آنالیز منحنی هایپ گارتنر ) 

بعدی   بخش  در  جدول  این  پنجم  ستون  درباره  اند.  شده  داده  نشان  یک  جدول  در  باشد،  می  دهه  چند  طول  در 

 صحبت خواهد شد.  

 

 SIS. تکامل قابلیت های دامنه 3

نشان می دهد که این حوزه توانایی تطبیق و تغییر را به شیوه ای کنترل شده دارد.    SISبررسی ما از مسیر تحقیقات  

حالیکه   و  در  متنی  های  چارچوب  و  کاربردی  های  برنامه  تکنولوژی،  اند،  مانده  باقی  ثابت  زمان  طول  در  عناوین 

مفهومی به مرور تغییر کرده اند. گرچه تغییر به صورت تدریجی بوده است: نویسندگان  در این زمینه موضوعاتی را  

با تکنولوژی های مخرب و زودگذز سر و کار   در هر دهه   ISدر کنار موضوعات فعلی مطرح کرده اند. در حالیکه حوزه  

آبراهامسون،   مثال،  )برای  نیوئل و همکاران،  1997*؛ کیسر،  200؛ بسکرویل و میرز،  1996داشته است  ؛  2001، 

برای  2002وستراپ،   را  خود  آرام  آرام  استراتژیک  چارچوب  که  دید  توان  می  شود،  نگاه  تر  وسیع  دیدی  با  اگر   ،)

با تاثیرات تغی الکترونیک تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از تجارت گردیده  تطبیق  یر داده است )برای مثال، تجارت 

 است، مدیریت دانش بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت است(.  

تطبیقی حوزه   قابلیت  دهنده  نشان  ابعاد    SISاین خط سیر  در طول چند دهه  باشد:  در سطحی سیستماتیک می 

 است:   متنوعی به این حوزه اضافه شده

http://www.gartner.com/


 به ادغام با شبکه های جهانی ISادغام: از تنظیم داخلی تجارت و  

 مشارکت: از تعهد عوامل داخلی به تعهد به جامعه 

 به نیروهای انسانی، اجتماعی، ارتباطی و سرمایه های پویای فکری   ITاساس منابع: از تمرکز بر مدیریت منابع داخای 

ثبات باالیی در طول این دوره سی ساله برقرار بوده است که باعث شده تا سرعت تغییرات تکنولوژیکی باعث به وجود  

ه کاری، مدل ها آمدن  ایده ها در درون محیط و یا وارد شدن ایده ها از محیط بیرونی شود و تنوع )گاهی رقابت(شیو

های   آموزشگاه  و  شغلی  جوامع  یافتن  رونق  باعث  ها  نوآوری  )گالیرز،    ISو  است  و  2006،  2003گردیده  تیلور  ؛ 

 (.2010همکاران، 

 IS 1980-2011گرایش ها در حوزه    1جدول 

 2010دهه   2000دهه   1990دهه   1980دهه   ابعاد تغییر 
با استراتژی    SISتنظیم   چالش تنظیم غالب 

 تجارت

با    ISبرای ادغام    SISتوسعه  

 تجارت

برای شبکه ها و    SISتوسعه  

رقابت مبتنی بر منابع  

)منابع دانشی و انسانی،  

 ارزش های ارتباطی 

برای زمینه    SISتوسعه  

 های پیچیده، پویا و توزیعی

ساخت سیستم های   منابع  فرآیند  سیستم ها تمرکز ادغام 

 اقتصادی جهانی اجتماعی  

گرایش های اتخاذ  

 ITشده/ظهور یافته  

 سیستم های ادغام یافته برنامه های میزبانی وب 

ERP    برنامه ریزی منابع(

 شرکت ها( 

معماری سازمانی؛ معماری  

خدمت گرا و خدمات  

 مبتنی بر وب؛

هوش تجاری و محیط های  

 مدیریت دانش 

بومشناسی چند مقیاسی؛  

و    2.0رایانش ابری وب  

 ه های اجتماعی شبک

ارزش گذاری شبکه ها و   مرتبط با صنعت درونی دامنه زمینه استراتژیک 

 وبسایت های صنعتی

-زمینه های اجتماعی

اقتصادی جهانی منطقه ای  

 گسترده تر

دامنه نوآوری در مدل های  

 تجاری 

سرمایه گذاری گسترش   زنجیره ارزش 

 یافته

شبکه های ارزش: دسترسی  

 جهانی

اجتماع، توزیع  مربوط به  

 شده 



ماندگاری حوزه   باعث  پویایی  تنظیم  باالی  این   SISظرفیت  پربار در عرصه مدیریت می گردد:  ای  زمینه  به عنوان 

مختلف   های  حوزه  و  اجتماعی  مختلف  های  ایده  و  کامپیوتر  علم  های  ایده  ادغام  ظرفیت  دهد  می  نشان  مسیر 

 پژوهشی مدیریت )مانند اقتصاد، جامعه شناسی، رفتار سازمانی و مدیریت استراتژیک( تا چه اندازه می باشد. 

آنالیز مکتوبات    SISوزه  ویژگی های ح به  یافته های مربوط  )  ISدر برخی موارد در  ( و  2008سیدورا و همکارانش 

( ویژگی های  2010تیلور و همکارانش.  از  ما  توصیف چند سطحی  پیدا می کند.  بازتاب   )SIS    از طبقه استفاده  با 

رد می باشد. ویژگی های تطبیقی  به صورت سطوح کالن و سطوح خ  ISبندی سیدوروا و همکارانش درباره تحقیقات  

و ثبات )و تکامل نسبتا مالیم( در سطوح باال و تنوع و حرکت پرشور در الیه های پایینی نشان می دهد   SISدر روند  

وجود دارد که تیلور و همکارانش بر آن تاکید داشتند، با قرار دادن دو حالت    ISکه نوعی از دو جانبگی در حوزه  

زیر:   شرح  به  آن. حالت1حالت  مختلف  به  مربوط  محققان  و  این حوزه  هویت  و  علم  توسعه  و  ایجاد  بر  تاکید   ،2  ،

تحقیقاتی که ماهیت فرارشته ای داشته باشد و دارای فعالیتی و برخورد با مشکالت واقعی  فراتر از مرزها با ذینفعان  

 مختلف و ناهمگون باشد. 

 

 تماعی و فیزیکی و تکامل مشترک تکنولوژی های اج SIS. دامنه 3.1

دامنه   که  شد  گفته  کنون  تکنولوژیکی    SISتا  تکامل  تئوری  ترسیم  با  ادامه  در  باشد.  می  دوجانبه  و  تطبیقی  پویا، 

 اقتصادی شرح داده می شود. -در تحقیقات وسیع تر اجتماعی SIS(  جایگاه تحقیقات 2003نلسون )

بازی می کند،  اقتصادی  مشاهدات نلسون نشان می داد که دو نوع تکنولوژی وجوود دارد که نقش مهمی در رشد 

تکنولوژی اجتماعی و تکنولوژی فیزیکی. تکنولوژی فیزیکی مصداق همان چیزی است که ما از آن با عنوان تکنولوژی  

کنیم می  مورد    -یاد  شامل     SISدر  تواند  می  تکنولوژی  باشد تکن  "این  اطالعات  و  ارتباطات  (.  ICTS)  "ولوژی 

باشد که شامل مواردی همچون اشکال   افراد می  و  به راه های سازمان دهی فعالیت ها  تکنولوژی اجتماعی مربوط 

نلسون سپس   باشد.  نهادی می  اجتماعی، حقوقی،  آداب  روند کاری تجاری، ساختار ها و  سازمانی، طراحی وظایف، 



ین که افتصاد و جامعه هر دو از ابداعات تکنولوژی بهره مند شوند، تکنولوژی های اجتماعی  عنوان می کند که برای ا

 و فیزیکی باید به طور همزمان پیشرفت نمایند.  

دامنه   ما  اعتقاد  منافع    SISبه  حصول  برای  اجتماعی  و  فیزیکی  تکنولوژی  مشترک  تکامل  برای  مناسب  ای  زمینه 

فهوم منطبق بر بررسی این حوزه به عنوان حوزه ای چند سطحی، چند معیار و  اقتصادی و اجتماعی می باشد. این م

گیری   کار  به  و  برداری  بهره  توسعه،  بر  آن  تمرکز  که  است  بعدی  عملکردهای    ITچند  و  رقابتی  های  جایگاه  در 

، مندلسون و  و مزایای رقابتی در طول چند دهه )برای مثال  ITسازمانی می باشد. بنا بر مشاهدات نویسندگان حوزه  

در غیاب مدیریت سیستم های اطالعاتی و قابلیت     IT( 2010؛ نوو و وید، 2011؛ میتاس و همکاران، 1998پیالی، 

های سازمان عاجز از ارائه مزایای رقابتی ی می باشد. این نوع از استدالل در هر مقیاسی قابل اتکاست: اعم از پیاده  

های شخصی تا مقیاس های باالتر نظیر به کارگیری سیستم های جهانی    سازی محلی این گونه سیستم ها در شرکت 

 (.  2003در شرکت های چند منظوره و چند ملیتی و موفقیت یا شکست نوآوری در بازارهای جهانی )نلسون، 

 موضوع محوری ما در بخش پنجم می باشد  SISمفهوم دامنه  

 

 . پیوند با چارچوب مدیریتی استراتژیگ گسترده تر 3.2

در باب مقوله گسترده تر    ITپیش از آن که به بخش بعدی پرداخته شود، بهتر است که درباره اهمیت پیشرفت های  

 انداخت.   SISمدیرت استراتژیک توضیحاتی داده شود تا بتوان نگاهی دقیق تر به تحقیقات آینده 

مطرح    "اقتصاد شبکه ای"و    " جامعه شبکه ی  "به عنوان هدایتگر و عامل توانمند سازی    ICTSدر متون مدیریتی  

(. قابلیت های حاصل از نسل های پی  1999؛ شاپیرو و واریان،  1996؛ کاستلز،  1999می گردد )اکسلراد و کوهن،  

ایجاد موقعیت ها    IS/ITدر پی   باعث  یافته است و  بیشتری  تاثیر  و  و چالش های جدیدی  در طول دهه ها قدرت 

 گردیده است. سه دهه گذشته شاهد این تغییرات بوده اند: 

 ارتباط )میان مردم، برنامه ها و وسایل( 

 قابلیت ذخیره سازی و پردازش اطالعات



 حصول و ترتیب انتقال اطالعات و 

 میزان )سرعت و حجم( انتقال اطالعات

ی سازماندهی در حین به اشتراک گذاری تخصص ها، اطالعات بهره برداری از این قابلیت ها منجر به ظهور شبکه ها

و روش های کاری میان سازمان ها و کشور های مختلف گردید. افزایش تعداد مواردی که نیازمند ادغام تکنولژیکی و  

سیستم های تجاری بود مستلزم ایجاد ساختار های پیچیده ای می باشد.  ارتباط بهتر و دسترسی به اطالعات حجم  

)چایتین،  م اطالعاتی  پیچیدگی  ایجاد  باعث  اطالعات  بیشتر  و  تر  به  1990تنوع  نیاز  آمدن  پدید  به  منجر  و  ( شده 

 ظرفیت های معنایی، الگوریتمی و محاسباتی قوی تر می گردد.  

زمانی فاصله  کاهش  باعث  اتصاالت  و سرعت  ارتباط جهانی  است. -افزایش  گردیده  ها در جهان  رویداد  مکانی میان 

به تمام جهان منتقل گردد و تصمیمات اجتماعی، سیاسی و  تغی یرات اطالعاتی در یک منطقه می تواند به سرعت 

)نمونه    SIS(. در مبحث  2006؛ مرالی و مک کلوی، 2006اقتصادی را از فاصله ای دور تحت تاثیر قرار دهد ) مرالی، 

همکاران،   و  چن  بیشتر  همکاران،  2010های  و  چی  و 2010؛  الساوی  همکاران،  2010همکاران،    ؛  و  جنیوالی  ؛ 

 ( این گرایش در موارد زیر بازتاب پیدا کرده است:  2010؛ تانریوردی و همکاران، 2010

 نقش حیاتی اطالعات و دانش در رقابت 

 پویایی بیشتر، تردید و ناپیوستگی در زمینه های رقابتی 

 فشار برای تصمیم گیری های سریع در غیاب اطالعات کافی

 اهمیت یادگیری و نوآوری به منظور حصول انعطاف و انطباق برای بقاء 

این مسائل در متون پویایی رقابتی بازتاب پیدا می کند یعنی جایی که اقتصاد شبکه ای مشخصاتی از قبیل رقابت در  

)آیزنهارت،   پیدا می کند.  اطمینان  تکنیکی و عدم  تغییرات  آتا1990محیط های پرسرعت، سرعت  و  لی  هنگیما، ؛ 

نیاز به شکلگیری و تعریف دوباره عرصه های رقابتی دارند )هایتون،  2002 به  2005(. سازمان هایی که  (، احتیاج 

(. این موضوع باعث 1996؛ تاسمان و اوریلی، 2005؛ هایتوان، 2000نوآوری مستمر پیدا می کنند )آتیو و همکاران، 

منابع   محدودیت  با  بودن  روبرو  زمان  در  شود،  همکاران،  1991)بارنی،  می  و  دوگال  مک  استیونسون،  1994؛  ؛ 



( برای دستیابی به تعادل ریسک و  2002(، چالش هایی برای نوآوری رادیکال و پیشرفت تدریجی )نامبیسان،  1999

 بازده به وجود آید.  

به با  تجاری  های  مدل  در  نوآوری  عرضه  و  بود  تغییر  حال  در  ها  دهه  این  طول  در  شرایط  از  درحالیکه  گیری  ره 

که باعث پیچیدگی، گستردگی و غنای آن شده بود، رو به فزونی گذاشته بود، ساختار اصلی دامنه    ITپیشرفت های  

با   SISثبات را تجربه می کرد اما از حرکت خالی نبود. در طول سه دهه ای که شرح آن رفت، دامنه    SISتحقیقات  

 ا توسعه داد تا بتواند با ایده ها و تغییرات جدید خود را وفق دهد.  وسیع تر و استراتژی های آن ابعاد خود ر ISجذب 

به تغییر در دستور کار تحقیقات   نیاز  به  تر  نیز برای    SISدر بخش بعدی نگاهی دقیق  آینده  انداخته خواهد شد و 

رسیم علم  تعیین چالش ها و موقعیت های این حوزه بررسی خواهد شد. در این بخش نشان می دهیم که چگونه با ت

 پیچیدگی می توان به گرایش ها و تمایالت نوظهور پرداخت.

 

 . زمان حال: پیش گویی لحظات جالب 4

مباحث  این  پرداخت.  این حوزه خواهیم  در  اخیر  انتشارات  از  استفاده  با  زمان حال حاضر  بررسی  به  این بخش  در 

و به کار گیری آن در تجارت و جامعه و قابلیت آن برای ایجاد تغییرات در پویایی،   ITشامل قابلیت های درحال ظهور 

تماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد. این مباحث نشان پیچیدگی، تردید و غیر قابل پیش بینی شدن سیستم های اج

برای رویارویی با این تغییرات مستلزم تغییر پارادایم خواهد بود و روش ها   SISمی دهند که توسعه قابلیت های الزم  

؛  2010؛ نوو و وید،  2010و راهکارهایی را برای ایحاد این تغییر پیشنهاد می دهند )برای مثال، الساوی و همکاران،  

 (. 2004؛ وید و هاالند، 2010؛ تانریوردی و همکاران، 2004؛ پپارد و وارد، 2007اوه و پینسونالت، 

قرار داده ایم که شامل راهکارهایی برای ارائه    2000به همین منظور ما تمرکز خود را بر روی بخش از مقاالت دهه  

له با این چالش ها می باشد )الساوی و همکاران،  و روش مقاب  SISتدبیرات الزم برای چالش های رودرروی محققان  

(. تمام موارد باال ایده های چن و  2007؛ اوه و پینسونالت،  2010؛ نوو و وید،  2010؛ تانریوردی و همکاران،  2010

( ارائه می    SIS( در حوزه تحقیقات  2010همکارانش  از آن  در طول سه دهه را به چالش کشیده و تعریفی جدید 



این   ISو    SISPبا استراتژی تجاری،    SISدهد: تنظیم   بر  برای مزایای رقابتی. اظهارات، پیشنهادات و تئوری آن ها 

تکنولوژی   گستردگی  و  ها  قابلیت  در  پیشرفت  از  ناشی   ( ظهور  حال  در  رقابتی  اندازهای  چشم  که  است  اساس 

ته برای مقابله با زمینه های در  دیجیتال و گسترش آن ها( پیچیده، آشفته و پویا می باشد و روش های غالب گذش 

برای   ادعا می کنند که چالش مشترک  آن ها  نیست.  کافی  استراتژی های    SISحال ظهور  و  اندازها  توسعه چشم 

 جدید برای رویاریی با این پدیده های نوظهور است.  

( اساس 2010وید )  دیدگاه مشترک این محققان، نیاز به به کارگیری دیدگاه ه سیستم های جامع می باشد: نوو و 

متفکر و   ترکیب سیستم های  مبنای  بر  را  )  RBVاستدالل خود  پینسونالت  و  اوه  اند، درحالیکه  داده  (،  2007قرار 

( از ایده های برگرفته شده از علم پیجیدگی و سیستم  2010( و الساوی و همکاران )2010تانریوردی و همکاران )

طرز فکر از آنجا ناشی می گردد که دیگر برای سازمان ها این امکان وجود  های متفکر پیچیده بهره می برند. این نوع  

ندارد که پویایی درونی و توسعه منابع خود را از تغییرات محیطی دور نگه دارند. این نویسندگان تاکید می کنند که  

ناهمگون   ) که شامل سازمان های و منابع  بین سازمان و محیط  خود   پویا  ارتباط  ماهیت  با فهم  تعامل آن ها  و 

یکدیگر می باشد( از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. به طور کلی برای فهم چنین ارتباطاتی نیاز به ایجاد تئوری  

( استفاده از ترتیب تئوری ها را )به عنوان جایگزین 2010برای مثال الساوی و همکاران )-های سیستماتیک می باشد 

در  هنگام رویارویی سیستم  "رآیند تئوری ها( برای تعیین الگوی تعامالت آشکار  برای تئوری های معموال مغایر و ف

)با عنوان پدیده پویایی اقتصادی دیجیتال( مطرح نمودند. در    " و  آشفتگی های محیطی، قابلیت های پویایی  ITهای  

( پینسونالت  و  اوه  مت 2007حالیکه  تحلیلی  و  زمانی که در جستجوی رویکردهای مفهومی  ارزیابی  ( در  برای  فاوتی 

استراتژیک ارزش های بودند، اهمیت اثرات رویکردهای غیرخطی را برای فهم ارتباط بین تنظیم و عملکرد در محیط 

 های آشفته را آشکار نمودند. 

ترسیم    2ایده های این محققان که از نظر تمرکز بر موضوع و مطالب متفاوت می باشد به طور خالصه در جدول   

و تا  در  گردیده  آینده  تصمیمات  برای  ها  آن  های  پیشنهاد  و  شود  داده  نشان  سیستمیک  پیچیدگی  های  یژگی 

 عرضه گردد.  SISتحقیقات 



تئوری   های  چالش  حاضر،  بحث  نامتعادل    SISاهمیت  طبیعت  و  غیرخطی  شناسی  پویایی  توسط  آن  بکارگیری  و 

یش بینی بودن و آشفتگی در چشم انداز های  سیستم ها می باشد: این ویژگی ها منجر به ایجاد تردید، غیرقابل پ

 می گردد SISPرقابتی، اعمال تنظیمات و بروز مشکالت در 

 2جدول 

 مفاهیم سیستم های پیچیده 

سیستم های پیچیده باز هستند. غیرخطی هستند. از بخش های زیادی تشکیل می شوند ) عمدتا   ناهمگون(. اجزای   سیستم های پیچیده 

 خالل یک حلقه بازخوردی با هم تعامل دارند. به هم پیوسته در  

پیچیدگی سیستم ناشی از ترکیب آن می باشد: شامل تعداد زیادی از واحد های ناهمگون می باشد )برای مثال، افراد،   پیچیدگی

گروه ها، سازمان ها، ملت ها( که میزان وابستگی و اتصال آن ها با یکدیگر متفاوت است. روابط ممکن است نامتقارن  

تفاوت باشد. اختالف در اتصال و میزان و ماهیت وابستگی متقابل  بوده و از نظر ماهیت، قدرت، پایداری و ماندگاری م

 می تواند به صورت زمانی یا مکانی باشد.  

ویژگی این سیستم پویایی نامتعادل است. این سیستم خصوصیت باز را هم در خود دارد. اجزای آن با هم و با اجزای   پویایی نامتعادل 

مگون و منابعی است که با هم در تعامل هستند( در تعامل هستند: این  خارج از سیستم  )که شامل سازمان های ناه

این تعامالت مشروط به شرایط حاکم و غالب و شرایط حساس محیطی می  باشد،  نا متقارن  تعامالت ممکن است 

و   است  متفاوت  بیرونی  و  درونی  پی  در  پی  تغییرات  باشد.  متفاوت  تواند  می  مختلف  زمانی  های  دوره  در  و  باشد 

 ایداری سیستم مبتنی بر تعدیل دوجانبه میان اجزای درون سیستم و بیرون از سیستم می باشد.  پ

این سیستم و شیوه رفتار آن در سطوح باالیی پدیده ای نوظهور می باشد: تعامالت محلی و منطقه ای اجزاء تشکیل   ظهور 

گردد   می  باالیی  در سطوح  رفتار  ایجاد  به  منجر  پایین  در سطوح  افراد  دهنده  با خصوصیات  نوع  و  مقیاس  در  که 

 تشکیل دهنده در سطوح پایینی متفاوت می باشد. 

تغییرات کوچک    _ ماهیت پیچیده و شبکه ای ارتباط میان اجزاء تشکیل دهنده منجر به پویایی غیرخطی می گردد پویایی غیرخطی 

تغییرات بزرگی را در سطح سیستم ایجاد    در یک منطقه می تواند باعث انتقال و تقویت در ارتباطات شبکه گردیده و

 نماید. 

سیستم های انطباقی  

 پیچیده 

CAS    سیستم های انطباقی پیچیده( سیستمی پیچیده است که که خصوصیات تشریح شده در باال را در خود جای(

 داده است، و قابلیت تطبیق خود با اختالالت محیطی را ضمن حفظ یکپارچگی و هویت خود دارد. 

 

 . تنظیم 4.1

در طول دهه ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است و دیدگاه های تنظیم به طور تصاعدی    sisمفهوم تنظیم در  

همانگونه که چن و همکارانش اشاره می کنند، تنظیم فرآیندی پیچیده و پویاست که هدفی    -پیشرفت داشته است

د که دیدگاهی خالصه شده را  متغیر دارد. آنالیز اوه و پینسونالت درباره غیرخطی بودن سیستم های پیچیده می باش 

 در باب مفهوم غیرخطی بودن ارائه می کند.  



دیدگاه های غیرخطی عنوان می کنند که سازمان ها سیستم هایی پویا هستند که هرگز از حرکت بازنایستاده و به  

در آن هیچ   طور مداوم در حال حرکت هستند. در نتیجه، احتماال سازمان ها در موقعیت هایی به وجود می آیند که 

می تواند   itراه حل ساده و خطی وجود نداشته باشد... حتی یک تفاوت کوچک در درجه تناسب میان استراتژی و  

ماندگار ممکن است مفهومی   بی نقص و  تنظیم  واقع، یک  در  بزرگ در عملکرد سازمانی گردد...  تغییرات  به  منجر 

 ر محیط های تجاری و تکنولوژیکی می گردد. خیالی باشد که باعث تغییر در سرعت و اندازه تغییر د

به غیر از چالش دستیابی به تنظیم بی نقص، چالش دیگری نیز وجود دارد. آشفتگی محیطی انتخاب ابعاد مناسب 

( نیز به مشکل انتخاب ابعاد  2010( و الساوی و همکاران )2011تنظیم را دشوار می گرداند. مک الرن و همکاران، )

( برای محدود کردن تعداد ترکیب های این  1993استفاده از تئوری های ترتیبی )میر و همکاران،    تنظیم پرداختند و 

( تانریوردی و همکاران.  از سوی دیگر  را پیشنهاد دادند.  و عدم  2010ابعاد  پویایی  استدالل می کردند که  ( چنین 

و ج تنظیم  گذاشتن  مستلزم کنار  رقابتی  به شدت  انداز های  در چشم  می  اطمینان  تکامل مشترک  با  آن  ایگزینی 

باشد. گرچه، در این صورت دوباره چالش انتخاب ابعاد مناسب برای تکامل مشترک پیش می آید که پیشنهادی در  

 این رابطه مطرح نمی گردد.  

 

4.2 .sisp  و مزایای رقابتی 

بر روی چالش های   را  تمرکز خود  از محققان که  استراتژیک سازی و موضعsispبسیاری  رقابتی در    ،  گیری های 

که   روبرو هستند  سوال  این  با  اند،  گذاشته  رقابتی  های  انداز  ذاتی چشم  پویایی  و  آشفتگی  پیچیدگی،  با  رویارویی 

می تواند به موضع گیری های رقابتی کمک نماید.در این بخش ارتباط میان شرکت و محیط خود ذکر    sisچگونه  

تواند   -می گردد  استراتژیک شرکت می  تغییر    حرکات  باعث  تاثیر گذاشته و حتی  پویایی محیط  و  بر روی ساختار 

شکل آن گردد )برای مثال، شرکت های دیگر ممکن است در پاسخ به حرکات استراتژیک یک شرکت از آن تقلید 

منابع یک   اساس  و  رفتار، ساختار  بر  تواند  در محیط می  تغییرات  و  بزنند(،  دیگر  نوآوری های  به  یا دست  و  کرده 

کت تاثیر بگذارد. در حالیکه این پویایی در گذشته نیز وجود داشته است، تاثیر آن توسط پیچیدگی افزون یافته  شر



)از نظر تعداد و انواع شرکت هایی که می توانند تعامل داشته باشند و امکاناتی که به واسطه حظور تکنولوژی های  

 در چشم اندازهای رقابتی، تشدید می یابد. itدیجیتال به وجود آمده است( و سرعت تغییرات مرتبط با 

یکی از روش های معمول اتخاذ استراتژی تکامل مشترک برای حفظ بقا در این زمینه است: انطباق و تکامل، توسعه  

ظرفیت ها و ارتباطات جدید که به خوبی با موقعیت های در حال تغییر در موضع گیری های رقابتی و در شرایط پویا 

، هدف را از تنظیم، ادغام  sisته باشد. تانریوردی و همکارانش با ارتباط دادن همین موضوعات با متون  همخوانی داش 

خدمات،   و  محصوالت  تجارت،  )فرآیند  دوباره  بندی  پیکره  مشترک،  تکامل  ترتیب  به  سمت  به  رقابتی  مزایای  و 

ها همه باید مستلزم این باشند که بتوانند،   قراردادها، منابع و تعامالت مربوط به آن ها( و نوسازی تغییر دهند. این

میان  از  رقابتی،  مزایای  قدیمی  منابع  ثباتی  )بی  تخریب شومپترین  درجه  تواند  می  که چه چیزی  تشخیص دهند 

برداشتن ظرفیت ها و توانمندی های از دور خارج شده( را تعیین کند و همچنین ظرفیت تکامل مشترک را برای  

ر شرایط در حال تغییر را داشته باشند. استدالل آن ها از نوسازی با مفهوم ظرفیت های پویا باقی ماندن در رقابت د 

ناپایدار مزایای  2006؛ تیس،  1997در متون مدیریت استراتژیک برابری می کند )تیس و همکاران،   ( و بر ماهیت 

برای تشریح ماهیت سیستم های    casرقابتی در رویارویی با آشفتگی محیطی تاکید می نماید. وقتی آن ها از مفهوم  

در استراتژی های    itرا برای به کارگیری    cabs( استفاده می کنند، در واقع ظرفیت  cabsانطباقی تجاری پیچیده ) 

انطباقی نادیده می گیرند. این ظرفیت شامل عوامل خارجی یا ایجاد ساختاری با سطح باالتر برای به وجود آوردن  

( بر روی پتانسیل بهره برداری از  2010ثبات در محیط های آشفته می باشد. از سوی دیگر الساوری و همکاران. )

 تارهای زیست محیطی تاکید می کنند.  وابستگی های متقابل اجزای مختلف در ساخ

صحبت می شود: ماهیت شبکه و به هم پیوسته کل سیستم و    sisدر این بخش درباره دو موضوع مختلف در متون  

نیاز به مفاهیم سیستم های جامع و تفصیل جوانب پویایی تعامل و تکامل )مشترک( سازمان ها در) یا با(  شرایط 

تر به موتیف شبکه و شایستگی علم پیچیدگی برای مفاهیم ضروری سیستم های مورد  پویایی. در زیر نگاهی دقیق  

 انداخته خواهد شد.  sisنیاز در متون 

 



 . موتیف شبکه 4.3

موتیف شبکه به جای تمرکز صرف بر روی شرکت ها به عنوان واحدی از سازمان، تمرکز را بر شبکه ای از شرکت ها 

ن سیستم های ارزشی خاص صنعتی، شبکه ای از سیستم های ارزشی در نظر  قرار می دهد، به جای در نظر گرفت

گرفته می شود و مفهوم ساختار مجزای صنعتی به مفهوم ارتباطات میان سازمانی تغییر پیدا می کند )نمونه های  

سیدل،  ؛  2006؛ مرالی و مک کلوی،  2006؛ مرالی،  1999؛ لوین و ولبردا،  2002؛ باچانان،  1991بیشتر، برگلمن،  

2007 .) 

پیشنهاد می کنند که برای پویایی در شرایط رقابتی، شرکت ها باید سرعت باالیی داشته باشند و اساس   sisمتون  

منابع و سازمان خود را به روش تکامل مشترک تغییر دهند تا بتوانند خود را با چشم انداز های در حال تغییر وفق  

تانریوردی و همکاران. )2002و همکاران،    ؛ ویل2003دهند )سامبامورتی و همکاران،   را 2010(.  ( یک استراتژی 

برای پیکره بندی مجدد و بازسازی به منظور حفظ این تناسب ارائه می دهند. ما معتقدیم که این پیشنهاد به چهار  

ای جدیدی  نخست، تغییرات ناپیوسته در محیط ممکن است مستلزم استفاده از قابلیت ه  -دلیل تداوم پیدا نمی کند 

باشد که نمی توانند در درون سازمان به وجود آیند، دوم، سرعت تغییرات در محیط ممکن است بیش از اندازه زیاد  

بوده و فرصت جایگزینی منابع مزایای رقابتی به منظور ایجاد ظرفیت های جدید الزم را با منابع موجود ندهد، سوم،  

ی ارتباطی که در طول زمان به وجود آمده است را نابود نماید، و  ممکن است به صورت جبران ناپذیری سرمایه ها

 چهارم، می تواند فرآیندی بی فایده در هنگام رویارویی با درجات باالی آشفتگی باشد.

ما رویکردی قابل قبول تر را پیشنهاد می دهیم که می تواند در شکل شبکه ای سازمان ها و منابع به کار برده شود،  

م که  ای  متنوع  شبکه  که  ارتباطاتی  است،  ارتباط  در  دیگر  متنوع  های  بخش  با  و  گرفته  بر  در  را  سازمانی  رزهای 

هستند )در میزان قدرت، طول عمر و ماهیت(. این شبکه مجموعه ای را فراهم کرده است که در آن ظرفیت ها و  

بلند مد  و  قوی  ایجاد روابط  این شیوه مستلزم  اند.  پیدا کرده  بهبود  کوتاه  قابلیت ها  روابط  از همکاران،  برخی  با  ت 

مدت با برخی دیگر از همکاران می باشد و همینطور باید تصمیم گیری بر سر این که چه منابع و ظرفیت هایی باید 

با دیگران به اشتراک گذاشته شود و چه مواردی باید از دیگران مخفی نگاه داشته شود، انجام گیرد. ایده اصلی این 



ساختاری است که امکان ایجاد پتانسیل های مورد نیاز برای برقراری ارتباطات ماندگار محیطی در  استراتژی ایجاد  

کنار ارتباطات کوتاه مدت را فراهم نماید تا بتواند منابع الزم را به منظور موضع گیری موثر در شرایط  متداول عرضه  

 کند.

آینده در شرایط  با مشکالت  بر اساس گزینه    برای آمادگی به منظور رویارویی  پویا ما یک سرمایه گذاری موازی را 

این به معنای سرمایه گذاری های کوچک بر روی منابع متفاوت است که امکان   -های واقعی تفکر پیشنهاد می کنیم

بازدهی خوب در آینده را دارند. هدف این رویکرد باید اطمینان از وجود  تنوع کافی در مجموعه باشد تا بتواند در  

 یارویی با آشفتگی محیطی، وضعیت پویایی منابع ماندگار را تضمین نماید.  رو

شرکت جزئی از چشم انداز   -به دلیل ارتباط انعکاسی میان شرکت و محیط، پیچیدگی وارد سطح باالتری می شود

ه هم  چند بعدی و چند سطحی چشم انداز های رقابتی است و ویژگی های سطح باالی سیسستم از پویایی اجزاء ب 

؛ کافمن،  2010پیوسته و واقع در یک محل ناشی می شود. همانگونه که در متون قبلی ذکر شد )برای مثال، الساوی، 

( اگر چشم انداز چندان مشخص و روشن نباشد،  2010،  2006؛ پاولو و الساوی،  2010؛ تانریوردی و همکارا،  1993

 مسیر خود به هدف مطلوب دست پیدا نکنند.   ممکن است شرکت ها به دلیل محدودیت های حاصل از آن در 

مشکل اساسی در این شرایط این است که، اوال، تصمیم گیری درباره میزان سرمایه گذاری بر منابع متفاوت، دشوار  

می گردد ، دوما، چه استراتژی باید برای دستیابی به چشم انداز های رقابتی اتخاذ شود تا بتوان بخش هایی را که  

( در حین تحقیقات خود  1991ری دارند، تعیین نمود. مشکل دوم شبیه به همام مشکلی است که مارچ ) عملکرد بهت

سرمایه   یادگیری  زمینه  در  کافی  اندازه  به  بینانه  کوته  ها  شرکت  این  نمود.  مشاهده  ها  شرکت  برخی  با  رابطه  در 

 (.  1993گذاری انجام نداده بودند)لویندال و مارچ، 

بپردازیم، اما   sisیکرد شبکه ای استفاده نمودیم تا به بررسی موضوعات موضع گیری رقابتی در  در این بحث ما از رو

با تنوع    itمربوط می شد، به ویژه این ارتباط در چشم انداز کنونی    sisipاین رویکرد به همان اندازه به موضوعات  

ارتباط با طیف متنوع و ناهمگون گروه ها   ظرفیت ها و قابلیت های تکنولوژیکی، خدمات و امکانات رسانه ای خود در 

 و افراد مختلف، به خوبی قابل مشاهده بود.  



 sis. سیستم های پیچیده و علمی برای بیان ویژگی های سیستم در دامنه 4.4

در حال    sisبه طور کلی، تغییر پارادایمی که در این مقاالت از آن دفاع می شود، در شرایطی محقق می گردد که  

پویا،  پیچیده،  سیاسی   و  اقتصادی  های  سیستم  آن  در  که  باشد  رقابتی  اندازی  چشم  مستلزم  آینده  در  و  حاضر 

ازی سیستمیک و جامع دفاع می کنند و طرفدار  نامطمئن و غیر قابل پیش بینی باشند. تمام نویسندگان ازچشم اند 

 ایده هایی هستند که صراحتا به ارتباط انعکاسی میان سازمان و محیط خود می پردازند.

به   رقابتی،  های  انداز  چشم  پویای  و  ناهموار  ماهیت  بیان  تا  گرفته  پیچیدگی  علم  مفاهیم  از  مقاالت  این  استفاده 

پارادایم   ویژگی  Casکارگیری  بیان  پویایی    تا  پیامدهای  با  تعامل  و  تجاری  های  سیستم  ماندگاری  و  پویایی  های 

 در آینده می باشد.   sisغیرخطی نشان دهنده ارتباط این مفاهیم با شیوه کاری تحقیقات 

و   سیستمی  های  ویژگی  بیان  برای  توانند  می  که  پارادایم  تغییر  و  پیچیدگی  علم  به  مربوط  مفاهیمی  ما  اینجا  در 

سیس از  پویایی  بعد  های  سال  در  که  هایی  سیستم  کنیم.  می  ترسیم  را  شوند  استفاده  مطالعه    2010تمی  مورد 

محققان قرار خواهند گرفت. ما نشان می دهیم که در مسیر آینده، علم پیچیدگی می تواند زمینه مفاهیم اصلی را در  

ای    sisمسیر پیش روی   پارادایم شبکه  از  استفاده  موجب حصول پیشرفت طبیعی در  مشخص گرداند، در حالیکه 

 تکامل مشترک تکنولوژی های اجتماعی و فیزیکی می شود. 

که در طول سالیان با موضوعات پویایی سر و کار داشته اند بر اهمیت تغییر، تحول و انطباق تاکید کرده    sisمحققان  

از سال   و ظهور  تکامل مشترک  دوجانبگی،  دار،  نشان  تعادل  مفاهیمی همچون  ویژگی های    1990اند.  بیان  برای 

رفتارهای   تا  اند  نموده  استفاده  پیچیدگی  علم  مفاهیم  از  نویسندگان  اخیرا  و  اند،  شده  برده  کار  به  تغییر  فرآیند 

 سازمانی و تعامل در شرایط پویا و نامطمئن را ترسیم نمایند.

می دهند، ارائه می کند. این پاردایم سیستم های پیچیده یک تعریف کلی از سیستم هایی که این نویسندگان شرح  

می باشد که به دنبال رویکردی سیستمیک و جامع هستند. استفاده از    2010پاسخ محققان در سال های پس از  

تا کنون نسبتا پراکنده بوده است. نویسندگان مختلف هر کدام مفاهیمی    sisمفاهیم سیستم های پیچیده در متون  

گزیده اند. این فعالیت ها تا اندازه زیادی توصیفی بوده اند و برای تعریف و  خاص را برای تمرکز بر جوانبی خاص بر 



توصیف رفتارها و ویژگی های سیستم های پویا و وضعیت آن ها مورد استفاده قرار می گرفته اند. به هر حال، به غیر  

ارائه مفاهیم به منظور توضیح پدیدار شناسی سیستم های پیچیده و رفتارهای آن ها،   به توضیح از  علم پیچیدگی 

 مکانیزم شبکه ای نیز می پردازد که زیربنای این پدیدار شناسی است.

هستند  ای  شبکه  اساسا  هایی  سیستم  پیچیده  های  سیستم  تعریف،  این  های    -(2004)مرالی،    -با  سیستم  شبکه 

نایی برقراری ارتباط به  پیچیده متشکل از عوامل ناهمگن )متشکل از منابع، ظرفیت های عملکردی( می باشد که توا

 روش های مختلف را دارند. 

سیستم های پیچیده سیستم هایی باز و غیرخطی هستند، متشکل از اجزاء بسیار ) عموما ناهمگن( و به هم پیوسته  

که با هم در یک حلقه بازخوردی در تعامل هستند. پیچیدگی این سیستم ها ناشی از ماهیت نسبتا به هم متصل  

(. 1997ی غیرخطی شبکه می باشد که پیش بینی رفتار این سیستم ها را دشوار می کند ) کاستی،  شبکه و پویای

اثرات غیر   به  به این معناست که تغییرات کوچک در درون سیستم می تواند منجر  غیرخطی بودن این سیستم ها 

 منتظره چشمگیر در بیرون شود. 

رفتارهای   و  توضیح دهد  ها  مقیاس  تمام  در  ها  پویایی سیستم  و  میان ساختار  پیوند  درباره  تواند  می  مکانیزم  این 

 سطوح باالیی )مانند تعادل نشانه گذاری( را در سیستم های پیچیده تفسیر نماید.  

به    casمفهوم   دیجیتال  به صورت  که  سازمانی  مختلف  های  پویایی شکل  ویژگی های  بیان  هستند، با  متصل  هم 

در حین روند تعامل با محیط     Casاستفاده می شود.    isارتباط عمیقی دارد که برای بررسی جامع علم پیچیدگی و  

( توانایی تطبیق و تحول در خالل تغییرات مثبت و  casخود را متحول و منطبق می گرداند. این نوع از سیستم ها )

منفی منطقه ای را دارا می باشند. تطبیق در سطوح باالیی )تمام سیستم( با تطبیق رفتاری منطقه ای اجزاء تشکیل  

تغییرات در سیستم   انعکاسی است.  به صورت  و محیط  ارتباط میان سیستم  پذیر می گردد.  امکان  دهنده سیستم 

نیاز به پویایی و    casدر محیط و بالعکس تغییرات در محیط باعث تغییر در سیستم می گردد. پاردایم    باعث تغییرات 

از موضوع   پا را  تا ما  باعث می شود  ارتباط میان سیستم و محیط موجب می گردد و  تعریف پیامدها متقابل را در 

 سازگاری مشترگ در شرایط پویا گردیم.  تکامل و سازگاری جداگانه فراتر گذاشته و وارد مرحله تکامل مشترک و 



بنابراین  نمود.  را تضمین  بقاء  توان  نیازها می  به  پاسخ مناسب  به منظوری  باال  تنوع  به  با دسترسی  پویا  در شرایط 

شبکه به منزله مکانی برای ایجاد تنوع می باشد، چرا که توانایی بازسازی در مقابله با احتماالت را دارد و تنوع بالقوه  

 (. توانایی تطبیقی بدین صورت حاصل می گردد: 2005از هر زمانی باالتر و بیشتر است ) مرالی، آن 

 تنوع اجزاء در سطوح پایین 

 وجود سطح اتصال الزم بین اعضاء و 

 توانایی پیکره بندی خودبخودی مجدد الگوی ارتباطات 

پیچیده در شرا برای مطالعه سیستم های  را  به عنوان  علم پیچیدگی یک چارچوب کلی  فراهم می کند، و  پویا  یط 

مثال شرایط الزم را برای توسعه مفاهیم و مدل های خاص تر برای توضیح و توصیف رفتارهای خاص و موضوعات 

و پویایی شبکه ای مرتبط با آن غالب الزم برای    casرا ارائه می نماید. برای مثال، ساختار    sisمورد عالقه محققان  

 دل نشانه گذاری را فراهم می نماید. توضیح دوجانبگی و تعا

 

 CAS. مدلسازی 4.5

به دلیل حساسیت آن به شرایط اولیه و پتانسیل   CASدر حالیکه استفاده از رویکرد شبکه ای نسبتا ساده است، رفتار 

باید  پویایی،  اصلی  مکانیزم  درک  برای  باشد.  می  بینی  پیش  قابل  سختی  به  اختالالت  به  خطی  غیر  های  واکنش 

 سیستم در مقیاس های مختلف و از تمام جوانب درک شود.

ه غیر قطعی هستند، پیشنهاد می کند علم پیچیدگی رویکردی را برای دستیابی به پویایی در چنین سیستم هایی ک 

دارای   عامل  بر  مبتنی  محاسباتی  مدلسازی  گرداند.  می  مشخص  را  پایینی  و  باالیی  سطوح  در  ارتباطات  شیوه  که 

باشد. یک مدل مبتنی بر عامل متشکل از   برای مطالعه سامانه های نهفته مفید می  به ویژه  ویژگی هایی است که 

شرکت مثال،  )برای  عامل  کاستی،    چندین  کند)  می  عمل  هم  با  مرتبط  و  متفاوت  های  روش  با  که  باشد  می  ها( 

(. اهداف این عوامل وضعیت ها و قوانین رفتاری خاص خود را دارد. آن ها می توانند 1998،  1995؛ هاالند،  1997

نمایند. یکدیگر کسب  با  انطباق  و  تعامل  برای  را  نیاز  مورد  اصول  و  ها  رفتار  ها،  ویژگی   ، های    منایع  مدل  معموال 



مبتنی بر عامل از عوامل متنوعی استفاده می کنند تا سیستمی مرکزی را تشکیل دهد، طراحی چنین مدل هایی با 

تعیین کردن پارامترهای محیطی مناسب برای مواجهه با شرایط ابتدایی انجام می گیرد. اجرای چندین باره این مدل  

دها و به مرور زمان مجموعه ای از وضعیت ها و الگوهای رفتاری مشخص  الگوها باعث می شود که در اثر تعامل نها

گردد. مدلسازی مبتنی بر عوامل به کارگیری تنوع در اجزاء کوچک تشکیل دهنده را آسان می گرداند) برای مثال،  

نماینده ای    تفکر در عوامل می تواند محدود گردد، تنوع در عوامل می تواند وجود داشته باشد تا نیازی به انتخاب

برای تمام عوامل وجود نداشته باشد، نتایج ممکن است پرحاشیه بوده و اطالعات به صورت منطقه ای باشد( که به ما 

این امکان را می دهد تا تنوع در رفتارها )ی محلی( را در مقیاس های مناسب مطالعه نموده و ظهور شاخصه های  

نمای مشاهده  را  بزرگتر  های  مقیاس  در  این جهانی  پویایی  کامل  تاریخچه  درباره  تحقیق  امکان  مدل  این  یم.اجرای 

 فرآیند را برای ما فراهم می آورد. 

 

 SIS. مسیر آینده تحقیقات  5

به عنوان عامل تکامل مشترک تکنولوژی های فیزیکی و    SISبا توجه به تعریف گذشته ما بر پایه تئوری نلسون از  

ذکر    SISش قبلی توضیح داده شد، در زیر چهار گزینه برای آینده حوزه  و شبکه که در بخ  CASاجتماعی و مباحث  

 گردیده است.

 

 برای تکامل مشترک تکنولوژی های فیزیکی و اجتماعی  CASبه عنوان یک  SIS. حوزه 5.1

یکپارچگی و ثبات خود را در طول    SISمی باشد:    CASخود به نوعی    SIS می توان چنین استباط نمود که حوزه  

حفظ کرده است. ایجاد فشار و انگیزه برای نوآوری مسئله ای درونی و بیرونی است. انگیزه های بیرونی شامل  زمان  

( و واکنش به موقعیت ها و اختالالت در چشم انداز 2010یادگیری از نوآوری ها در دیگر حوزه ها )بنا به گفته تیلور، 

ازی بازارهای جهانی، ظهور تکنولوژی های مخرب(. انگیزه  های تجاری می باشد )برای مثال، رکود اقتصادی، آزاد س 

های داخلی از فرآیند تکامل در داخل حوزه حاصل می گردد: سازمان های فردی با دستیابی و بهره برداری از ظرفیت 



جدید مدل ها و فرآیند های تجاری جدید خلق می کنند تا    ICTفعلی خود و دستیابی به قابلیت های     ICTهای  

SIS    را در درون سازمان های خود تحقق بخشند. نوآوری های موفق ممکن است در اثر فرآیند تطبیق و انتشار در

اثر بیشتری داشته باشند، اما شرط بقا و دوام این نوآوری ها  محیط های پر جمعیت تر و یا به علت پیشگام بودن 

باشد. در از تکنولوژی های فیزیکی و اجتماعی جدیدتر می  حالیکه نظرسنجی ها نشان می دهد که مدل    استفاده 

های غالب بهترین عملکرد را داشته اند، با این حال وضعیت در این مدل ها بسیار به هم ریخته است، چون این حوزه  

باز بوده و سطوح پایینی شامل تنوع باالی رویکردها، منابع و ظرفیت های مورد نیاز برای اجرای    CASدر بردارنده  

SIS  ( نیومن  و  لیتینن  که  همانطور  باشد.  های    2008می  تکنولوژی  برای  مشترک  تکامل  میدارند،روند  اظهار   )

و   باشد  می  پیجیده  نیر  فردی  های  سازمن  برای  اجتماعی  و  یافت   SISفیزیکی  از  تحقق  بسیار  اجرا   SISه  در حال 

 (. 1997متفاوت می باشد ) چن و همکاران ، 

 

 در آینده می باشد SIS. تغییر شبکه ای موضوعی حیاتی برای توسعه حوزه 5.2

 . تکامل مشترک تکنولوژی اجتماعی و فیزیکی 5.2.1

برای یکپارچه    ICTزیکی در حوزه  بنا بر این همانطور که ما نیز پیش از این توضیح دادیم، ظهور تکنولوژی های فی

، رایانش ابری(. بهره گیری از این تکنولوژی های فیزیکی و  2.0سازی شبکه های پیچیده ضروری می باشد ) وب  

اختراعات جدید آن در آینده این ضرورت را ایجاب می نماید که سرمایه گذاری در تکنولوژی های اجتماعی و فرم  

ز مدل های تجاری مناسب و مدیریت خوب بهره می برند تا از تکنولوژی های فیزیکی  هایی از شبکه انجام گیرد که ا

 خوب برای بکار گیری منابع و ظرفیت های توزیع شده استفاده نمایند.  

 

 . الزامات استراتژیکی بیشتر 5.2.2

به   زیرساخت  ISدر متون کنونی    SISنیاز  باب  در  اخیر  انتشارات  برای مثال در  های دیجیتال و    اذعان شده است، 

( می توان این مورد را مشاهده نمود. توسعه تکنولوژی های اجتماعی به  2010پلتفرم تکامل )تیلسون و همکاران،  



مسیر اصلی استراتژی ها، دانش سازمانی و متون    –نیست    ISمحدود به حوزه    ICTSمنظور بکارگیری ظرفیت های  

سال   از  همه  نامتعادل     1990اقتصادی  پویایی  و  سازمانی  ای  شبکه  ای، شکل  شبکه  تجاری  های  مدل  توسعه  با 

؛ اندرسون و همکاران،  1999؛ اندرسون، 2000سیستم های اجتمای و اقتصادی گره خورده اند ) برای مثال، آهوجا ، 

؛ گوشال و بارلت،  1996؛ کاستلز،  1997،  1992؛ برت،  1999؛ اکسلرود و کوهن،  1997مکاران،  ؛ آرتور و ه1988

گرانورتر،  1990 و همکاران،  1985،  1973؛  پاول  فاست،  1990؛ ساکسانیان،  1996؛  و  واسرمن  (. ظهور  1994؛ 

تالش فیزیکدانان و    و ظرفیت های شبکه های اجتماعی با  2.0اینترنت و تکنولوژی های مربوط به آن و ظهور وب  

رفتار   و  رقابت  پویایی  توضیح  منظور  به  ها  مقیاس  تمام  در  پیچیده  فهم خصوصیات شبکه های  برای  دانان  ریاضی 

؛ نیومن و  2009بازارها و تکامل و تاثیر شبکه های اجتماعی در یک راستا قرار داشته است )کاستالنو و همکاران،  

 (. 2000؛ آلبرت و همکاران، 2000؛ آلبرت و باراباسی، 2006همکاران، 

 

 ضروری است.  SIS. دسترسی به دانش شبکه ها در حوزه 5.3

چند بعدی و چند سطحی موضوعی مهم در متون    SISهمانطور که پیش از این شرح داده شد،  پیچیدگی تنظیم  

و تجارب    SISکنونی   از محصوالت، خدمات  استفاده  باشد. در همان حال که گستردگی و  تر می شود،  بیش  ITمی 

نیز توسعه پیدا می کند تا مدیریت به تمامی خصوصیات ارتباط سیستماتیک را پیدا کند. ما بر    SISدامنه تحقیقات  

به دلیل داشتن تخصص در رابطه با سیستم ها و اطالعات، پتانسیل تبدیل شدن به نیروی     SISاین باور هستیم که  

تمرکز دارد، ما    ITکه استدالل تغییر پارادایم تا حد زیادی بر تاثیرات    غالب را در مدیریت استراتژیک دارد. در حالی

در راستای تخصص در باب فهم پدیده های سیستمیک و پویایی    SISعقیده داریم که ماهیت آینده تحقیقات آینده  

 اطالعات و در زمینه سایبری اجتماعی چند رساته ای توسعه پیدا خواهد نمود.  

در بخش های قبلی توضیح داده شد، غیر قابل پیش بینی بودن و آشفتگی حاصل از پویایی    SISمباحثی که درباره  

غیر خطی سیستم های شبکه ای را مطرح می سازد. به گواه بحران های مالی اخیر، خصوصیات شبکه های تجاری  

IT    محور بر روی عملکرد تجارت و اقتصاد در ابعاد منطقه ای و جهانی تاثیرات عمیقی می گذارند. مدیریت موضوعاتی



محور نیازمند درک درست از ساختار شبکه و    ITهمچون پایداری، استحکام و انعطاف پذیری در سیستم های جهانی  

موعه ای از مفاهیم و رویکرد های مدلسازی را ارائه  درک ارتباط میان ساختار و پویایی می باشد. علم پیچیدگی مج

نوع   بکارگیری  تشخیص  به جهت  آزمودن  امکان  و  سازد  ممکن  را  پویایی  و  ساختار  میان  ارتباط  آنالیز  تا  کند  می 

استراتژی مناسب و پیامد های دخالت در عملکرد اجزاء تشکیل دهنده شبکه های پویای اجتماعی و تکنولوژکی را 

 ند.فراهم می ک

،علم پیچیدگی به منظور اهداف توصیفی مورد استفاده قرار گرفته است، این   SISدر شرایطی که در تحقیقات کنونی

برای تغییر وضعیت به سمت اهداف تحلیلی مورد    SISعلم منابعی را در اختیار قرار می دهد که می توانند توسط  

در زمینه علم پیچیدگی،    ISموضوعات علم سازمانی و مجالت  استفاده قرار گیرد. به گواه مقاالت منتشر شده در باب  

 در حال رخ دادن می باشد. ISاین تغییر و تحول در حال حاضر نیز در  

 

 . به کارگیری علم پیچیدگی به عنوان ابزار بیانگر در دیسیپلین 5.4

دامنه   در  خوبی  به  استراتژیک  مدیریت  و  سازمانی  علم  با  گردد،  SISارتباط  می  و    برقرار  ها  ساختار  از  محققان  و 

درباره   تا  اند  استفاده کرده  نشانه گذاری(  تعادل  تکامل،  انتخاب،  اتخاذ،  اکولوژی،  )برای مثال،  مفاهیم علوم طبیعی 

با   مرتبط  به تغییرات  مربوط  باال شرح داده شد،   ITپدیده های  را شرح دهند. همانگونه که در  و آن  تحقیق کرده 

هد به علم پیچیدگی و پویایی شبکه می باشند. ما علم پیچیدگی را به عنوان روشی مناسب محققان در این زمینه متع

 برای بیان تحقیقات چند رشته ای و مواجهه با چالش های آینده به شیوه ای منسجم پیشنهاد می کنیم. 

 

 . نتیجه گیری6

اجتماعی  -رده است. شرایط اقتصادی زمان حاضر فرصتی مناسب برای برقراری ارتباط بین گذشته و آینده را فراهم ک

مرتبط می   ITجدید که به صورت دیجیتالی با هم در ارتباط است، به شیوه ای پیچیده با بهره برداری از قابلیت های 



آینده   تحقیقات  با   SISشود. متون جدید در  به منظور مواجهه  تحقیقات و عملکرد  پارادایم در  ایجاد تغییر  طرفدار 

 ان و پویایی افزون یافته در چشم اندازهای رقابتی هستند.  آشفتگی، عدم اطمین

آینده، ما معتقد هستیم که همان گونه که در جدول   به  نشان داده شده است، چالش عمده این حوزه    1با نگاهی 

مواجهه با پیچیدگی شرایط پویایی، شبکه ای، تکنیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود. پیش بینی ما این 

 است که اهمیت تفکر شبکه ای قابلیت تفکر هسته ای در دهه آینده خواهد بود. 

محققان    با  نظر    SISما  هم  است،  پویایی  رقابت  شرایط  به  پرداختن  نیازمند  آینده  در  پارادایم  تغییر  معتقدند  که 

نیاز تبدیل شدن به  می باشد، این نیاز )  CASبه خودی خود    SISهستیم. گرچه استدالل ما این است که چون دامنه  

CAS  .می تواند به خاطر تنوع خود و دارا بودن ظرفیت انطباقی به تدریج تامین گردد ) 

ما بیشترین کمک را برای آنالیز خود به جهت ارائه علم شبکه و تفکر شبکه ای به عنوان یک تغییر ضروری به منظور  

ن تکامل مشترک تکنولوژی های اجتماعی مورد نیاز برای  در آینده، از تئوری نلسون گرفتیم تا امکا  SISتکامل دامنه  

 را فراهم سازیم. ICTایجاد قابلیت های جدید ظرفیت های  

آینده   تحقیقات  تا چارچوب  دادیم  ارائه  را  از علم پیچیدگی  استفاده  این حوزه مشخص    SISما  به منظور توسعه  را 

ب را  قدرتمند  منبعی  پیچیدگی  علم  بهتر،  بیان  به  چارچوب گردانیم.  این  دهد.  می  ارائه  ای  فرارشته  تحقیقات  رای 

در تجارت و جامعه این موقعیت را    ISو    ITفرصتی استراتژیک را به این حوزه عرضه می کند: ارتباط مستحکم میان  

 قرارمی دهد تا حوزه مدیریت را در مدیریت استراتژیک توسعه بیشتری دهند.    SISدر اختیار محققان 
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