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  چکیده

در عصري که تأمین کردن خواست و نظر در دنیاي  امروز  کسب وکار ، باتوجه  به  تغییرات بوجود آمده در بازارهاي جهانی و  

از مهمترین  ،ایجاد مزیت رقابتی، بهبود کیفیت، اتوماسیون و مهندسی مجدد فرایندهاي کسب و کارمشتریان مطرح است، 

با و نیازمندیهاي حال و آتی سازمان و مشتریان را شناسایی و برآورده نماید .  سازد عواملی است که کسب و کار را توانمند می

 یمحدود نم یاتیکه تنها به واحد هاي عملITاستفاده از  یوگستردگ ت باالي حضور فناوري اطالعات در سازمان هایتوجه به اهم

، یتیری، مدیاتیف عملیاز وظا یبانیرد. فناوري اطالعات ،اطالعات الزم براي پشتیگ یرا در بر م یه ساختار سازمانیشود بلکه کل

محصوالت،  در  تنوع سهولت ایجاد در سازمان ها موجب امروزه  فناوري اطالعات .  .سازد یري را فراهم میم گیو تصم یلیتحل

ازطرفی در محیط پرتالطم و  شود یت میریري مدیم گیت تصمیفیش سرعت و کیت مشتري و افزایت و جلب رضایفیبهبود ک

عی ) تامین اجتماهلدینگ عمران وحمل ونقل هاي سازمان (ها باید تمامی بخشمتغیر امروزي، جهت موفقیت و پیشرفت سازمان

 همراستایی  و تطابق راهبردي در کسب وکار  از الزامات سازمانی میباشداز اینرو   با مسیر استراتژیک آن سازمان همسو گردند. 

با توجه به نفوذ فناوري اطالعات در و تغییرات شدید محیطی فناوري اطالعات جز الینفک دنیاي کسب وکار امروز  نموده است . 

هاي مربوطه با کار، واحد فناوري اطالعات در بین این واحدها و همچنین از بعد همسویی استراتژي هاي مختلف کسب وحوزه

باشدو انتظار میرود در تسهیل روندهاي سازمانی وایجاد نوآوري و باشد میاي برخوردار میاستراتژي کسب وکار از اهمیت ویژه

ها و مشکالت موجود در این پژوهش  باتوجه به اینکه براي شناخت چالش .. لذا ما مزیت رقابتی  سازمان نقش بسزایی ایفا کند .

 - هاي همراستایی صورت پذیرفته است. با  استفاده از مدل مرجع هندرسونهمراستایی در ابتدا مرور نسبتا کاملی بروي روش

هاي دو حوزه مولفهایی  وعطف به و  نیز بواسطه مدل جامع و مرجع  لوفتمن همراست  ITILونکاترامن  واستاندارد کوبیت  و 

فناوري اطالعات و کسب و کار و  معیارهاي تلفیقی استخراج شده از  این مدل ها ، سطح بلوغ همراستایی را درسازمان مذکور 

مورد ارزیابی و اندازه گیري قراردادیم و از روش استنتاج  فازي وطراحی سیستم خبره فازي ونرم افزار مطلب جهت تجزیه 

یل داده هاي آماري حاصل از پرسشنامه توزیع شده در میان خبرگان سازمان وزیرمجموعه هایش استفاده گردید و نتایج وتحل

را نشان   کسب وکار هاي رقابتی، فناوري اطالعات و  استراتژي همراستایی  وجود ارتباط مؤثر و مثبت بین حاصل از پژوهش 

 . دهند می
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