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 چكيده

 ضايت مشـتري و تيـز سـبب   نوع محصوالت، بهبود كيفيت و جلب ري اطالعات در سازمان ها موجب افزايش تامروزه فناور

ازده نيروي انساني و افزايش سرعت و كيفيت تصميم گيري مديريت مي شود. سازمان هـا  تسهيل روندهاي اداري، افزايش ب

زينه هاي هنگفتي متحمل مي شوند. از طرف ديگر به آخرين فناوري ها، ناگزير بطور مستمر ه دبراي مجهز نگهداشتن خو

ناوري اطالعات از يك فناوري براي كاهش هزينه ها و اطالع رساني سريع، فراتر رفته و بعنوان يك ابزار توانمندساز مطرح ف

بايـد  است. با توجه به اهميت باالي حضور فناوري اطالعات در سازمان ها در جهت ارزيـابي فنـاوري اطالعـات در سـازمان     

بتوان آن را اندازه گيري نمود در غير اين صورت امكان مديريت آن وجود ندارد، تنها بخش كوچكي از كـل زمـان و تـالش    

صرف شده در هر سازمان ارزشي را عمال براي مشتري نهايي ايجاد مي نمايد، هنگام نگاشت روند ارزش در مـي يابيـد كـه    

ضايعات و اتالف ها تضمين مي كنـد كـه محصـول يـا      هستند، لذا حذف اين عمال ارزشمند د فعاليت هادرص 50تا  5تنها 

دارد. اين اتالف ها و ضايعات براي سازمان هزينه بـر  نبدون وقفه، انحراف يا تاخير  "گردش كاري"سرويس شما به مشتري،

ان ها  شناسايي اتـالف هـا   منابع سارمان مي شود. با توجه به اهميت حوزه فناوري اطالعات در سازم باعث هدر رفت بوده و

و ضايعات در اين زمينه و حذف آنها مي تواند تاثير شگفت انگيزي بر بهينه نمـودن كيفيـت توليـد و ارائـه سـرويس هـا و       

ارهاي فاقد ارزش بـراي  كمديريت فناوري اطالعات بگذارد. هدف اصلي در فناوري اطالعات ناب حذف ضايعات و اتالف ها (

ساختن فناوري اطالعات در سازمان ها تا حد امكان است، هدف از اين تحقيـق ايـن اسـت كـه بـا      مشتريان) جهت كارآمد 

توجه به معيارهاي ناب بودن فناوري اطالعات يك سازمان آيا اين سازمان در دسته سازمان هاي فناوري اطالعات ناب قـرار  

 مي گيرد يا خير.

ـ  بررسي و ارزيابي سطح ناببه تحقيق حاضر  در بنابراين . پرداختـه مـي شـود   فـازي   AHPروش  ابودن فناوري اطالعات ب

سـيمان  "و  "سيمان آرتا اردبيل"واحد فناوري اطالعات در دو شركت  جامعه آماري اين تحقيق را مي توان شامل خبرگان

 صورت به سسپتعريف نمود. ابتدا معيارها و زيرمعيارهاي فناوري اطالعات توسط خبرگان سازمان تعيين گرديد. "نيزار قم

 بعـد  مرحله در .گرفت قرار سازمان خبرگان اختيار در امهنپرسش صورت به درنهايت و شدند تنظيم مراتبي سلسله ساختار

و  در شركت آرتـا اردبيـل   "سازي جلوگيري از خطا و يا درهم "معيار  كه شده بندي اولويتفازي  AHPصورت  به معيارها

 برترين اولويت را كسب نمودند. شركت نيزار قمدر  "حذف زمان انتظار / تاخير "معيار

 خبرگان نظر از ها  سازمان درو زيرمعيارها  معيارها وضعيت و اهميت دربرگيرنده كه پرسشنامه يك طرح با بعد همرحل در

ـ  نهايت در و نموده تحليلرا داده ها  فازي غربالسازي است داده هاي الزم را جمع آوري نموده و توسط روش ك سطح هر ي

كه در دو شركت معيارهاي اصلي داراي وضعيت تقريبا مشابهي بـوده   شده است از معيارهاي اصلي در هر سازمان مشخص

 اند و اكثر معيارها در وضعيت ضعيف قرار دارند.
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