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چکیده
هدف از اين مطالعه ارزيابی سطح همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي کسبوکار در تعاونیهاي خدمات دريايی بوده است.
جامعه آماري تحقیق شامل کلیه تعاونیهاي خدمات دريايی میباشند ،بر اساس آخرين آمار سال  1934به تعداد  241واحد فعال در
مناطق دريايی شناسايی و حجم نمونه به تعداد ( ،)141نفر متشکل از مديران و کارشناسان انتخابشده است .آنگاه ،از مدل ارتقا يافته
بلوغ همسويی استراتژيک لوفتمن بهعنوان مدل پايهاي سنجش همسويی مورداستفاده قرار گرفت .بر اساس نتايج فرضیه اصلی تحقیق
میتوان بیان نمود ،معیارهاي ششگانه همسويی فناوري اطالعات و کسبوکار در تعاونیهاي خدمات دريايی معنادار است .بهعالوه ،نتايج
حاصل از سنجش سطح همسويی ،بیانگر انست که تعاونیهاي خدماتی ،در سطح دوم بلوغ ،يعنی سطح تعهد قرار دارند .اين نشاندهنده
آن است که تعاونیها در ابتداي فرايند همسويی میباشند؛ و همچنین اين سطح بلوغ بیانگر انست که نقش و جايگاه استراتژيک فناوري
اطالعات در تعاونیها نهادينه نشده است .ولی شناخت فرصتهاي بالقوه براي همسويی آغازشده است .درنهايت راهبردهاي بلندمدت و
کوتاهمدت براي بهبود همسويی تعاونیهاي خدماتی مناطق دريايی ارائهشده است.

واژگان کلیدی :همسویی استراتژیک ،همسویی استراتژیک فنآوری اطالعات ،استراتژی کسبوکار ،تعاونیهای
خدمات دریایی ،مدل لوفتمن.
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پول و زمان پرداخته شود ] .[20سزندا ] [41بیان
میدارد ،سازمانهايی که در استراتژي کسبوکار و
همسويی استراتژيک موفق هستند بهطور متوسط هزينه
پايینتري در فنآوري اطالعات پرداخت میکنند .علیرغم
اهمیت زياد همسويی استراتژيهاي کسبوکار و فنآوري
اطالعات و نتايج مثبت وجود همسويی در سازمانها،
شرکتهاي کمی به اهمیت اين موضوع پی برده و ايجاد
همسويی را در برنامه عملیاتی خود قرار دادهاند .بعالوه
عملکرد تعاونیها در مناطق دريايی نشان میدهد اين
بخش آنطور که بايد نتوانسته درروند رشد توسعه
اقتصادي و افزايش توان اشتغال مؤثر باشد ،صاحبنظران
داليل متعددي نظیر عملکرد متفاوت تعاونیها در برابر
ديگر بخشها (عمومی و خصوصی) براي اين پديده
برشمردهاند و معتقدند منشأ اين تفاوتها را میتوان در
ماهیت و روش انجام کار مشاهده نمود .برخی از اين
عوامل میتواند شامل :عدم توجه به ارتقا ،دانش و فنّاوري،
عدم و جود يک استراتژي مشخص در امر تعاونیها،
سرمايهگذاريهاي اندک و کوچک ،عدم ثبات
سیاستگذاريهاي بخش عمومی و .11]...
هدف از اين مطالعه ،ايجاد وضوح در نظريههاي متعدد و
متفاوت برگرفته از ادبیات تحقیق و بروز رسانی يافتهها در
رابطه با فنّاوري جديد در تعاونیهاي خدماتی است .سؤال
اصلی که به دنبال پاسخ به آن هستیم عبارت است از "
سطح فعلی همسويی بین استراتژيهاي کسبوکار و
استراتژيهاي فنآوري اطالعات و ارتباطات تعاونیهاي
خدماتی مناطق دريايی در چه سطحی از بلوغ قرار دارد؟"
هرچند اين سؤال در ديگر صنايع سؤال جديدي نیست
ولی در تعاونیهاي تولید تاکنون مطالعهاي شکل نگرفته
است .لذا ،پاسخ به آن ،با توجه به توسعه مداوم
فناوريهاي جديد و تغییرات در فضاي کسبوکار میتواند
تعاونیهاي خدماتی را در محیط رقابتی و در حال تغییر
سازگار نمايد .به اين منظور بامطالعه يافتههاي قبلی و
اولیه از استراتژيهاي فنآوري و کسبوکار و عالوه بر آن
جمعآوري اطالعات جديد از تجارب کسبوکارهاي جديد
جايگاه مناسب تعاونیها را تعیین و به تدوين استراتژي
جديد جهت دستیابی به سطح بهتر را ،طراحی کنیم .براي
اينکه همسويی پايدار باشد ،سازمانها نیاز دارند تا بهاندازه
کافی انطباق پذير باشند تا بتوانند به محیط اطراف خود

 -1مقدمه
همسويی فناوري اطالعات و کسبوکار توسط بسیاري از
محققان بهمنظور بهبود سازمانی در شیوههاي مختلف به
اثبات رسیده است ،اين رويههاي شامل به حداکثر رساندن
سرمايهگذاري در فنآوري اطالعات (][14؛ ] )[28کمک
به شناسايی ارزش واقعی)[18]( IT؛ ][32؛ ][42؛ ])[43
و کمک به بهبود کار 1ITمیباشد [] .46فناوري اطالعات
میتواند به ارزيابی سطح و يا درجهاي از همسويی
بهمنظور مشهودتر شدن جايگاه صنعت برسد .براي نمونه
لوفتمن ] [33همسويی فرايندها را در سازمان ارزيابی کرد
و پیشنهاد مقیاس بلوغ همسويی را در پنج سطح ارائه داد.
فرايند تک نگري/ابتدايی ،مرحله التزام  /تعهد ،سطح
تمرکز کامل ،مرحله بهبوديافته و فرايند بهینه .ويس و
اندرسون ] [47مدل دفت را که ماتريس ارزش همسويی
است با دو بعد آن در نظر گرفتند :سطح يکپارچگی بین
کسبوکار و فنآوري اطالعات ،نشاندهنده بعد مديريت
سازمانی است؛ و ايجاد ارزش که مشارکت فناوري
اطالعات را در کسبوکار به همراه دارد بیانگر پیچیدگی
سازمان است .اين دو بعد میتوانند ويژگیهاي همسويی را
که متشکل از ويژگیهاي منابع عملیاتی ،ويژگیهاي منابع
استراتژيک و ويژگیهايی تدافعی استراتژيک است را
منعکس نمايند .بعالوه ،تالش دارد تا سطوح همسويی
استراتژي کسبوکار و فناوري اطالعات را نشان دهد،
اينکه سازمان چه بايد بکند تا سطح همسويی را بهبود
بخشد] .[99نهايتاً ،حقايق سطوح همسويی ،شناسايی
وضعیت سازمان است که در آن صورت میتوان تصمیم
گرفت در همان سطح باقی بماند و يا تالش شود تا ارتقاء
يابد .بعالوه ،بهمنظور افزايش سطح همسويی ،يک سازمان
در ابتدا بايد قادر به شناسايی ،درک کند و اجراي
همسوسازي باشد .در آن صورت آنگاه قادر خواهد بود تا
بر روي موارد مهم و حیاتی که میتواند بهطور چشمگیر به
بهبود همسوسازي استراتژي کسبوکار و فناوري اطالعات
مؤثر است ،تمرکز کند؛ بنابراين ،قابلیت تشخیص آنچه
علت همسويی میباشد میتواند ريسک شکست مديريت
همسويی را که عمدتاً توسط مديريت ناکارآمد در منابع
سازمانی ايجاد میشود را کاهش دهد ] [47و بهتبع آن
تالش میشود تا با حل مسائل مرتبط با  ITبهصرفه جويی
Infromation Technology
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پاسخگو باشند ] .[48اين علتی است که چرا مطالعهاي بر
روي تعاونیهاي خدمات دريايی انجامشده است.

يادکرده است که "روش جديدي را براي کار کردن"
فراهم آورده است.

-1-1مبانی نظری

همسويی يک سازمان با حداکثر کردن سرمايه گداري در
مديريت اطالعات در سازمان و دستیابی به انطباق
استراتژيهاي کسبوکار سازمان و برنامه و طرحها ،منجر
به ايجاد سودآوري بیشتر میگردد ] .[38همسويی
مديريت اطالعات و استراتژي کسبوکار به افزايش
قابلیتهاي  ITمنجر و تالش فزاينده سازمانی را در کسب
مزيت رقابتی در مکان بازاري متغیر و متنوع تبديل
میکند ][26؛ بنابراين اهمیت قابلتوجهی به مطالعه و
تحقیق در ارتباط بین کسبوکار و فناوري اطالعات وجود
دارد ] [34و نقش مشارکت بین مديريت اطالعات و
مديريت کسبوکار ] [30و همچنین در سطح وسیعتر
نیاز به درک تحول استراتژي کسبوکار ناشی از استفاده
رقابتی مديريت فناوري اطالعات دارد ] .[23سازمانها
قادر به تغییر نهتنها در حوزه کسبوکار ،بلکه در
زيرساختهاي سازمان میباشند و اين حاصل نوآوري و
خالقیت در مديريت فنآوري اطالعات است ].[29
مديريت اطالعات يک توانمند ساز مهم از استراتژيهاي
درزمینه هاي سفارش مبنايی و مشتريگرايی،
ٔ
کسبوکار
متنوع ساز و بهبود کیفیت و انعطافپذيري و چابک سازي
میباشد ] .[17بر طبق نظر ارل و فنی ] [25سازمانهاي
داراي فناوري اطالعات يک اثربخشی سازمانی را با
اقداماتی چون تغییر عوامل ،تمرکز بر الزامات کسبوکار و
کمک به دستیابی کارايی و اثربخشی توسعه دادهاند .بارنی
] [15بیان میکند که مطالعات در همسوسازي
استراتژيهاي کسبوکار و فنآوري اطالعات بیانگر رابطه
مثبت بین استراتژي رقابتی ،مديريت اطالعات و عملکرد
میباشد .سازمانهايی که استراتژيهاي مديريت اطالعات
و همسويی کسبوکار را بکار گرفتهاند موجب بهبود
کارايی ،کاهش هزينهها ،حذف موانع ورود به بازار ،بهبود
روابط مشتري ،خريدار و تأمینکننده و ايجاد راهحلی در
توسعه محصوالت و بازارهاي جديد شده است ].[12
داونپورت ] [22بیان میکند مديريت فناوري اطالعات
ازجمله توانمندسازيهاي نخست تغییر است که شیوه
جديد در انجام کار ايجاد کرده است .بهزعم بروچ ،پیامد
ناشی از سازمانهايی که در استراتژي مديريت اطالعات و

بقا کسبوکارهاي امروزي و رقابت آنها بستگی به تبادل
اطالعات بین محیط خارج سازمانها (تأمینکنندگان،
مشتريان و ذينفعان) و محیط داخل سازمانها دارد .در
حقیقت ،تبادل اطالعات بین بنگاهها در تبادل است و اين
تبادل از ديدگاههاي مختلفی موردمطالعه قرار میگیرد
(][44؛ ] .)[31قابلیت همکاري سامانههاي شرکتی
میتواند بهعنوان جنبه عملیاتی يک تبادل بزرگتر بنگاه
يعنی همسويی سازمانی ديده شود .اين مطالعه قابلیت
مبادلهاي را ازنقطهنظر استراتژيک بررسی میکند .در
سالهاي اخیر يکی از فعالیتهاي مهم مطالعاتی که به
دستیابی ابعاد مختلف بنگاه در توانمندي مبادلهاي
پرداخته ايجاد تبادل اطالعات بین عملکرد بنگاه و ساختار
برنامهسازمانی آن است ] .[37طی چند سال اخیر ،فناوري
اطالعات بهعنوان يک ابزار فنّاورانه در جهت پیادهسازي
اهداف کسبوکار در نظر گرفتهشده است .بااينوجود ،رشد
فناوري اطالعات و ارتباطات در مفهوم تشکیل تیمهاي
تخصیصيافته به بخشهاي منحصراً فعال که به پروژه IT
در داخل شرکت منجر شده است میباشد .بر طبق نظر
] [27استراتژي  ITبه مشارکت مثبت و فعالتر در ايجاد
استراتژيهاي کسبوکار جديد و يا پشتیبانی استراتژي
کسبوکار موجود منجر شده و فرايند اجرا را بهبود
میبخشد .اين هدف ،اغلب توسط نوعی چشمانداز و
دامنهاي از سامانههاي  ITو قابلیتهاي بالقوه در دسترس
سازمان اندازهگیري میشود .سازمانها از همسويی
استراتژيها و رويکردها و فعالیتهاي مبتنی بر فناوري
اطالعات براي ايجاد و بهبود کارايی ،رفع موانع اولیه،
بهبود روابط با مشتريان و تأمینکنندگان ،ايجاد
محصوالت جديد و ارائه روشهاي حل مشکالت سود
میبرند .بررسیها نشان میدهد که سازمانهاي موفق در
ايجاد همراستايی بین استراتژي کسبوکار و فناوري
اطالعات 18 ،درصد کمتر از سازمانهاي شکستخورده در
اين زمینه هزينه صرف کردهاند ] .[41داونپورت ] [22از
فناوري اطالعات بهعنوان مهمترين توانمند ساز تحول
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مطالعهاي که چن در سال  2111انجام داده است ،اين
ابزار ازلحاظ روايی و پايايی موردسنجش قرار گرفت و
مشخص شد که اين ابزار میتواند با استفاده از شش معیار
مطرحشده ،میزان بلوغ همراستايی را بهصورت اثربخشی
اندازهگیري کند ] .[20چاروانسک ،وانگ سوارت وکاهنگ
] [21مدل يکپارچه همسويی رابین استراتژي و سطوح
عملیاتی توسعه دادند و ديدگاهی جامع از همسويی
استراتژي فناوري و کسبوکار را ارائه دادند .وجه تمايز
اين مطالعه با مطالعات قبلی آن است که آنها تنها بر
روي يک سطح تمرکز کردند و رابطه میان ساختارها را بر
اساس مدل چن ،ساب هروال و تاتچر ] [28اندازهگیري و
بازنگري مجدد کردند آنگاه مدل بروز شدهاي براي محیط
کسبوکار فعلی ارائه دادند .االسوا و روسو ] [13به بعد
اجتماعی همسويی پرداختند و نتیجه گرفتند ارتباطات
ضعیف ،مشخصات نامعلوم ،همکاري محدود و فقدان تعهد
و حمايت متقابل مانع از دستیابی به همسويی بین
کسبوکار و  ITاست .چارونساک و همکاران ] [21بیان
میدارند آن دسته از سازمانهايی که به همسويی
استراتژيک توجه کرده و آن را پیادهسازي گردهاند نسبت
به جذب فناوريهاي جديد داراي توانايی مؤثرتر مديريتی
و هدايت کارکنان هستند .ابوسمن وسلیم ] [40در مطالعه
ابعاد مختلف همسويی به اين نتیجه رسیدند که  4بعد
استراتژيک ،ساختار ،فرهنگ و بعد اجتماعی داراي درجه
اهمیت بیشتري در سطح دانشگاهها دارند .کرمانشاه و
همکاران ] [6در مطالعه خود در بنگاههاي کوچک و
متوسط بیان میدارند اين بنگاهها کمتر در همسويی
استراتژيک تالش کردهاند .ولی ان دسته از SMEکه
اقدام به همسويی نمودهاند موفقیت بیشتري حاصل کرده
و عملکرد سازمانی باالتري نیز دارند .النی و همکاران ][8
در مطالعه ارزيابی بلوغ سازمانی براي همراستايی
استراتژيک فناوري اطالعات و کسبوکار بر اساس مدل
بلوغ همراستايی استراتژي لوفتمن نشان داند که اين
شرکتهاي تحت مطالعه ازنظر بعد مشارکت و ارتباطات
وضعیت مناسبی دارند؛ ولی ازلحاظ نحوهي اداره امور،
وضعیت چندان مناسب نیست .همچنین سطح بلوغ
شرکت در سطح سوم ،دوم ارزيابی شد .آراسته ][1در
مطالعه همسوسازي صنايع غذايی مشهد ،با ورود به
استراتژي سطح کسبوکار و استراتژي فنّاوري به نحوه

همسويی کسبوکار موفق نبودهاند افزايش هزينههاي
مالی و از دست دادن فرصتهاست ].[17
-2-1پیشینه تحقیق
امروزه فنّاوري نقش حساس و تعیینکنندهاي را در حوزه
رقابت ايفا میکند( .مظلومی و يوسف)2111 ،
پیشرفتهاي فنّاوري با يک رشد خارقالعاده در حال
گسترش هستند ] .[39بعالوه فنّاوري فیزيکی از
موضوعات به نسبت جديدتر در تعاونیها میباشد ،بطوري
که مديريت مؤثر و کاراي آن در موفقیت و بهبود عملکرد
شرکت میتواند تأثیر به سزايی داشته باشد و مهم اين
است که بتوان آن را بهخوبی مديريت کرد و با انجام
بررسیهاي همهجانبه راهبردهايی مناسب و همسو با
اهداف شرکت براي بخش تدوين کرد تا بهترين نتیجه
ممکن حاصل آيد [] .11تحوالت اوايل هزاره سوم میالدي
در عرصه اقتصاد ،فرهنگ و روابط اجتماعی موجب شده
است تعاونیها با شرايط جديدي روبهرو شوند که بدون
سازگاري با آنها نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند
] .[47در چنین شرايطی مديريت مؤسسات تعاونی بايد بر
اساس تفکرات توسعه پايدار با ايجاد نوآوري و ابتکاراتی
درزمینه توسعه فعالیتهاي بازرگانی ،تنوع
ٔ
جديد
محصوالت ،جذب مشتري ،درآمدزايی ،جذب و افزايش
درآمدها و تصمیمگیري سريع و بهموقع ،شیوه و الگوي
مديريت سنتی خود را بهسوي مديريت نوين متحول
سازند ].[31
از میان مطالعاتی که بر اندازهگیري همراستايی  ITو
کسبوکار تمرکز دارند ،مطالعه اسلدگیانوفسکی و
همکاران جامعترين بررسی انجامشده است ] [20ابزار
آنان بر مبناي همان مدل بلوغ همراستايی استراتژيک
ارائهشده توسط لوفتمن ،طراحیشده است ] .[22لوفتمن
[] 35مدل بلوغ همراستايی استراتژيکی را در شش معیار
بلوغ ارتباطات ،بلوغ شايستگی سازمان ،بلوغ مديريت ،بلوغ
مشارکت ،بلوغ فناوري و بلوغ مهارتها طبقهبندي کرد.
هرکدام از اين شش معیار داراي پنج سطح از بلوغ
همراستايی است که متشکل از سطح ( 1مقدماتی و
موقت) ،سطح دو (تعهد) ،سطح سه (استقرار و تمرکز)،
سطح چهار (بهبوديافته و مديريتشده) و سطح ( 5سطح
بهینه) ادامه میيابد (اسلدينوسکی و لوفتمن .)2115 ،در
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زمانی يک بررسی مقطعی است .بهطوريکه روش
گردآوري دادهها نیز بهصورت مصاحبهاي و با استفاده از
ابزار اندازهگیري پرسشنامه انجامشده است .در اين مطالعه
براي اندازهگیري متغیرها از سؤال و براي اندازهگیري
سازهها از فن طیف لیکرت  5قسمتی استفاده میشود.
بهمنظور سنجش میزان همسويی از مدل ارتقا يافته بلوغ
همسويی استراتژيک لوفتمن بهعنوان مدل پايهاي سنجش
همسويی مورداستفاده قرار گرفت .بهطورکلی ،اين پژوهش
به دو مرحله تقسیم میشود .در مرحله اول که جمعآوري
اطالعات میباشد ،از روش توصیفی -پیمايشی
استفادهشده است .در اين مرحله اطالعات مربوط به
راهبردهاي کسبوکار و زيرمجموعه عنوانشده برمبناي
مدل لوفتمن ،در شرکتها موردبررسی جمعآوري و
طبقهبندي میشود .مرحله دوم بررسی و تعیین نوع
ارتباط بین اين دو حوزه راهبرد میباشد که در اين مرحله
از روش توصیفی -همبستگی استفاده کرده تا به نتايج
همسويی موردنظر بتوان دستيافت .بعالوه ،در اين
مطالعه ،از آنجائی که هدف ارزيابی سطح همسويی
استراتژيک کسبوکار و فناوري اطالعات بوده و اطالعات
تحقیق از طريق آزمون فرضیات توسط پرسشنامه تحلیل و
جمعآوريشده است ،رويکرد تحقیق ،رويکردي کمی-
کیفی میباشد.

ارتباط اين دو سطح استراتژي و نحوه همسويی آنها
پرداخته و با بهکارگیري استراتژي رقابتی بورتر و زير
فاکتورهاي ارائهشده توسط اسکینر ،براي بررسی و تحلیل
استراتژي کسبوکار استفاده نموده است .درنهايت با ارائه
مدلی ،ارتباط میان دو گروه استراتژيهاي سطوح
کسبوکار و فنّاوري را ارائه نشان دادهاند .کمان قد ] [7در
مطالعه خود در شرکت سايپاديزل با استفاده از مدل
لوفتمن بیان میدارد که شرکت مذکور در سطح سوم
همسويی استراتژيک قرار دارد؛ و بر اين مبنا پیشنهادشده
تا شرکت اقدامات الزم و مؤثري بهمنظور توسعه و رسیدن
به سطوح باالتر همسويی استراتژيک صورت دهد.
علیپورپیجانی واکبري ] [4در سنجش سطح همسويی در
سازمان موردبررسی نشان میدهد که آن سازمان در سطح
دوم بلوغ همسويی قرار دارد .اين سطح بلوغ همسويی
بیانگر اين است که نقش و جايگاه استراتژيک فناوري
اطالعات در سازمان نهادينه نشده ،ولی شناخت
فرصتهاي بالقوه براي همسويی آغازشده است .شهرياري
] [3باهدف ارائه مدلی در شبیهسازي تأثیر همسويی IT
بر عملکرد سازمانی بیان میدارد پويايی سیستم در قالب
حلقههاي علت و معلولی در طول زمانبر عملکرد سازمان
تأثیر مثبت دارد .عمید و میرزاده ] [5بیان میدارند توجه
به همسويی بهگونهاي چشمگیر بر رقابت و کارايی
کسبوکار تأثیر میگذارد و نیز مزيت رقابتی و استراتژيک
را براي موسسه فراهم میسازد.

جامعه آماري تحقیق شامل کلیه تعاونیهاي خدماتی
مناطق دريايی به تفکیک مناطق دريايی میباشد که
بهمنظور ارزيابی استراتژيهاي کسبوکار و فنّاوري
اطالعات انتخاب میشوند .روش نمونهگیري ،نمونهگیري
تصادفی طبقاتی است .با توجه به جدول  1با حجم جامعه
 221واحد تعداد نمونه  141واحد میشود .در اين تحقیق
از دو پرسشنامه استفادهشده است .پرسشنامه اول شامل
 98سؤال میباشد که بهمنظور استخراج نظر خبرگان
درباره اهمیت هر يک از مؤلفهها و شاخصهاي مدل
لوفتمن براي ارزيابی سنجش همسويی استراتژيک
تعاونیهاي خدمات دريايی ،طراحی گرديده است تا بر
اساس نتايج حاصله وزن هريک از آنها معین گردد.
پرسشنامه دوم نیز مؤلفهها و شاخصهاي مذکور را در
قالب  98سؤال به نظرسنجی از مديران و کارشناسان ارشد
و سرپرستان تعاونیهاي خدماتی مناطق دريايی گذاشته
است.

بهطور مختصر اينکه ،اين مطالعه ،همسويی بین
استراتژيهاي فناوري اطالعات و کسبوکار در تعاونیهاي
خدماتی را موردتوجه قرار داده است .همچنین بر اساس
مطالعات انجامشده مطالعهاي تحت عنوان همسويی در
تعاونیهاي خدماتی يافت نشد .وجود اين شکاف ما را بر
آن داشت تا بهمنظور توسعه همسويی در سطح تعاونیها
از مدلی جهت تعیین جايگاه آنها استفاده کرده و راهحلی
شدنی جهت ارتقاء کارايی و عملکرد تعاونیهاي خدمات
دريايی ارائه نمايیم.
-3-1روش تحقیق
تحقیق حاضر ازنظر کنترل شرايط پژوهش يک بررسی
پیمايشی است .همچنین اين تحقیق ازنظر هدف يک
بررسی کاربردي ،ازنظر دامنه يک مطالعه خرد و ازنظر
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دوم ،شاخصهاي آن بر مبناي شاخصهاي معرفیشده در
مدل بلوغ همسويی استراتژيک لوفتمن طراحیشده است.

در پرسشنامه اول پاسخ به هر يک از گزينهها بیانگر میزان
اهمیت شاخص موردنظر در سنجش همسويی استراتژيک
شرکت تعاونیهاي خدماتی طراحیشده و در پرسشنامه

جدول( )1تعداد واحدهای خدماتی دریای به تفکیک مناطق

مناطق دريايی

تعداد

عضو عادي مرد

عضو عادي زن

جمع

فراوانی نسبی برحسب تعداد

چابهار

45

298

119

951

2.

جاسک

19

588

153

898

19.

خرمشهر

2

21

5

25

11.

انزلی و رشت

41

998

111

498

18.

بوشهر

58

842

928

1481

29.

بندرعباس

99

945

211

554

28.

جمع

221

2953

1219

9584

1011

 .1سطح فعلی همسويی بین استراتژيهاي کسبوکار و
استراتژيهاي فنآوري اطالعات و ارتباطات تعاونیهاي
خدمات دريايی در چه سطحی از بلوغ قرار دارد؟

بهمنظور تعیین پايايی پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSمحاسبه ضريب آلفاي کرونباخ به کار گرفتهشده
است که از مشهورترين آزمونها در روش اعتبار سازه
اجزاست .در جدول  2محاسبه ضريب آلفاي کرون باخ
پرسشنامهها به تفکیک شاخصهاي پنجگانه آنها
خالصهشده است.

 .2عوامل مؤثر بر استراتژيهاي کسبوکار و استراتژيهاي
فنّاوري در تعاونیهاي خدمات دريايی کدامند؟
 .9کداميک از عوامل بیشترين تأثیر را برجهت
استراتژيهاي کسبوکار و استراتژيهاي فنّاوري در
تعاونیهاي خدمات دريايی دارند؟

جدول ( )2محاسبه الفای کرونباخ برای شاخصهای پرسشنامه

حوزه
بلوغ ارتباطات

339.

بلوغ معیارهاي شايستگی /ارزش

335.

بلوغ اعمالنفوذ

385.

بلوغ مشارکت

335.

بلوغ قلمرو و معماري

334.

بلوغ مهارتها

338.

کل پرسشنامه

.339

 .4چگونه میتوان ،استراتژيهاي کسبوکار و
استراتژيهاي فنّاوري را در تعاونیهاي خدمات دريايی
نهادينه کرد؟
براي افزايش سطح بلوغ همسويی استراتژيهاي کسبوکار
و استراتژيهاي فنآوري اطالعات در تعاونیهاي کوچک و
متوسط چه اقداماتی الزم است صورت پذيرد.

منبع :محاسبات محققین.

 -2یافتههای تحقیق
در اين بخش از مطالعه به دنبال آزمودن و ارزيابی سطح
همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار در تعاونیهاي خدمات دريايی ،بودهايم؛
بنابراين ،دادههاي بهدستآمده از پرسشنامه و بانک

-4-1سؤاالت تحقیق :مطالعه حاضر در پی پاسخ به
سؤاالت زير است:
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اعمالنفوذ ،بلوغ مشارکت ،بلوغ قلمرو معماري ،بلوغ
مهارتها بر سطح همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و
استراتژي کسبوکار در تعاونیهاي خدمات دريايی معنادار
میباشد .بهعبارتديگر میتوان گفت که در سطح خطاي
 5درصد بین بلوغ ارتباطات ،بلوغ معیارهاي شايستگی/
ارزش ،بلوغ اعمالنفوذ ،بلوغ مشارکت ،بلوغ قلمرو معماري،
بلوغ مهارتها و سطح همسويی استراتژي فنآوري
اطالعات و استراتژي کسبوکار در تعاونیهاي خدمات
دريايی رابطه معناداري وجود دارد.

اطالعات و خبرگان ،تحقیق مورد تجزيهوتحلیل قرار
میگیرد.
 -1-2نتایج آزمون فرضیههای تحقیق مدل بلوغ
همراستایی استراتژیک لوفتمن:
نتايج تحقیق نشان میدهد که فرضیه اصلی تحقیق مورد
تأيید قرار میگیرد و بیان میکند که متغیرهاي مستقل
رابطهي معناداري بر متغیر وابسته داشته است؛ بنابراين،
بر اساس نتايج فرضیههاي تحقیق میتوان بیان نمود
اثرات بلوغ ارتباطات ،بلوغ معیارهاي شايستگی /ارزش بلوغ

جدول ( )3نتایج آزمون ( ،)ANOVAضریب مقایسه میانگین ضرایب مدل در نمونه

ANOVAa
میانگین
Sig.
.000

F
33.620

مجذورات
29.981

مجموع
df
29

مجذورات
869.449

مدل
Regression

1

a

.892

Residual
98.094
110
Total
967.543
139
a. Dependent Variable: IT...Alignment
در مدل بر اساس ضريب توضیح دهندگی ( )R2براي
اطمینان از اينکه تسهیم دانش در تعاونیهاي خدمات
دريايی صورت میگیرد و فنآوري اطالعات ( )ITو
کسبوکار از نیازها و ويژگیهاي يکديگر درک متقابلی
دارند؛ و واحدهاي فنآوري اطالعات ( ،)ITبا کسبوکار
هماهنگ میباشند ،برابر با ( ،)10889میباشد که ازنظر
میزان تأثیرگذاري در مطالعه آزمودن و ارزيابی سطح
همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار در تعاونیهاي خدمات دريايی در رتبه دوم قرار
گرفت.

ضمن اينکه نتايج حاصل از آزمون) ، (ANOVAدر
نمونه مربوط به فرضیه اصلی تحقیق بیانگر آن است که
نتايج آزمون رگرسیون در سطح اطمینان  %35و سطح
خطاي  %5و با مقايسه انجامشده با سطح معناداري)
 ، (Sig10111معنادار است .همچنین نتايج حاصل از اين
آزمون را با اطمینان  %35بهکل جامعه آماري تحقیق
حاضر يعنی به کلیه تعاونیهاي خدمات دريايی تعمیم داد.
البته براساسمدل بلوغ همراستايی استراتژيک لوفتمن که
آنها را در شش معیار زير طبقه بررسی نموديم ،هر يک از
رتبه مؤلفه مدل بر اساس ضريب توضیح دهندگی)، (R2
تعیین شدند که در جدول شماره ( ،)4با عنوان خالصه
نتايج حاصله از آزمون رگرسیون مربوط به فرضیههاي
تحقیق با تفکیک ،ارائهشده است .1 .مؤلفه بلوغ ارتباطات
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جدول ( )4نتایج حاصله از آزمون رگرسیون مربوط به فرضیههای تحقیق

رديف

مؤلفه

رتبه مؤلفه مدل
بر اساس ضريب
توضیح
2
دهندگی) (R

R

Adjusted
R
R Square Square

1

بلوغ ارتباطات

رتبه دوم

0.936

10889

10881

2

بلوغ معیارها

رتبه پنجم

0.922

10851

10842

3

بلوغ اعمالنفوذ

رتبه اول

0.940

10884

10888

4

بلوغ مشارکت

رتبه ششم

0.919

10844

10898

5

بلوغ قلمرو معماري

رتبه چهارم

0.924

10854

10843

بلوغ مهارتها

رتبه سوم

10899

10858

6
جدول شماره ( ،)9نشان میدهد که:

 .2مؤلفه بلوغ شاخص شايستگی سازمانی در مدل بر
اساس ضريب توضیح دهندگی ) (R2براي مشخص کردن
ارتباط ارزش فنآوري اطالعات) ، (ITبهمرور اولويتها و
تخصیص منابع فناوري اطالعات مشغول باشند؛ برابر با
( ،)0.850میباشد که ازنظر میزان تأثیرگذاري در مطالعه
آزمودن و ارزيابی سطح همسويی استراتژي فنآوري
اطالعات و استراتژي کسبوکار در تعاونیهاي خدمات
دريايی در رتبه پنجم قرار گرفت.

0.930
 .5مؤلفه بلوغ فناوري (معماري و حیطه) در مدل بر اساس
ضريب توضیح دهندگی ) (R2براي مشخص کردن سطح
انعطافپذيري فنآوري اطالعات) (ITو شفافیتی که براي
کسبوکار به ارمغان میآورد برابر با ،)0854).میباشد که
ازنظر میزان تأثیرگذاري در مطالعه آزمودن و ارزيابی
سطح همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار در تعاونیهاي خدمات دريايی در رتبه چهارم
قرار گرفت.
 .9مؤلفه بلوغ منابع انسانی (مهارتها) در مدل بر اساس
ضريب توضیح دهندگی )(R2براي انعکاس سطح نوآوري،
آمادگی براي تغییر ،جذب و نگهداري و ارتباط آنها با
اثربخشی سازمانی کلی برابر با ( ،)0.866میباشد که
ازنظر میزان تأثیرگذاري در مطالعه آزمودن و ارزيابی
سطح همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار در تعاونیهاي خدمات دريايی در رتبه سوم قرار
گرفت.

 .9مؤلفه بلوغ مديريت در مدل بر اساس ضريب توضیح
دهندگی ) (R2براي اطمینان از اينکه افراد مناسبی در
کسبوکار و فنآوري اطالعات) (ITو کسبوکار برابر با
( ،)0.878میباشد که ازنظر میزان تأثیرگذاري در مطالعه
آزمودن و ارزيابی سطح همسويی استراتژي فنآوري
اطالعات و استراتژي کسبوکار در تعاونیهاي خدمات
دريايی در رتبه اول قرار گرفت.

 -2-2نتایج حاصل از مدل لوفتمن

 .4مؤلفه بلوغ مشارکت در مدل بر اساس ضريب توضیح
دهندگی ) (R2براي منعکس کردن سطح اعتماد
ايجادشده میان همکاران فنآوري اطالعات) ، (ITدر
تسهیم ريسکها و پاداشها؛ برابر با ( ،)0.844میباشد که
ازنظر میزان تأثیرگذاري در مطالعه آزمودن و ارزيابی
سطح همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار در تعاونیهاي خدمات دريايی در رتبه ششم
قرار گرفت.

با تعیین میزان اهمیت عوامل همسويی و تعیین میزان
همسويی بر اساس مدل طراحی ،توزيع و جمعآوري
گرديد .جدول ( )5بررسی نتايج تعیین میزان اهمیت
عوامل همسويی را نشان میدهد ،بطوريکه مجموع عوامل
ارتباطات و مجموع عوامل مشارکت و قلمرو معماري
بیشترين میزان اهمیت را در تعاونیها دارا میباشند و
مجموع عوامل معیارهاي شايستگی و اعمالنفوذ کمترين
میزان اهمیت را در تعاونیها دارا میباشند.
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بنابراين میتوان راهبرد کالن و چشمانداز همسويی
استراتژيک را در تعاونیهاي خدمات مناطق دريايی
بهصورت شکل  1نشان داد.

با تعیین نمرات همسويی براي هريک از عوامل و اعمال
ضريب اهمیت هر يک از عوامل در اين نمرات ،نمره
موزون همسويی براي هر عامل ،میانگین نمرات موزون
براي هر طبقه و نمره موزون نهايی به دست آمد .بر اين
اساس و پس از مصاحبه با صاحبنظران و متخصصان
تعاونیها سطح دوم بلوغ همسويی استراتژيک براي
تعاونیهاي خدماتی تعیین گرديد.

جدول ( )5نتایج آزمون میزان اهمیت و رتبهبندی مدل بلوغ همسویی استراتژیک

مؤلفه

سؤاالت

میانگین شاخص

وزن شاخص

امتیاز نهايی

رتبه

بلوغ ارتباطات

9 -1

301214

1024352145

202518892

1

بلوغ مشارکت

19 - 8

504812

1015153288

108918588

2

بلوغ قلمرو
معماري

21- 14

504819

1015192822

108288519

9

بلوغ مهارتها

29 -21

504149

1014389385

108118383

4

بلوغ معیارهاي
شايستگی /ارزش

– 28
91

504141

101434888

108188494

5

بلوغ اعمالنفوذ

98 - 91

509912

1014891111

108351819

9

-

-

9901518

1

90929213

8
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مرحله بهینه
 -ارتباطات

 -مشارکت

 -میزان شایستگی

 -حیطه عمل و معماری

 -سطح اطمینان

 -مهارتها

مرحله بهبود یافته
 -ارتباطات

 -مشارکت

 -میزان شایستگی

 -حیطه عمل و معماری

 -سطح اطمینان

 -مهارتها

مرحله تمرکز کامل (چشم انداز همسویی)

 -ارتباطات

 -مشارکت

 -میزان شایستگی

 -حیطه عمل و معماری

 -سطح اطمینان

 -مهارتها

مرحله تعهد (وضعیت موجود همسویی)
 -ارتباطات

 -مشارکت

 -میزان شایستگی

 -حیطه عمل و معماری

 -سطح اطمینان

 -مهارتها

مرحله ابتدایی (تک نگری)
 -ارتباطات

 -مشارکت

 -میزان شایستگی

 -حیطه عمل و معماری

 -سطح اطمینان

 -مهارتها

شکل ( )1راهبرد کالن و چشمانداز همسویی در تعاونیهای خدماتی مناطق دریایی

قرارگرفته است؛ و نظر به اينکه معیارهاي استاندارد ارزش
بخشهاي فنّاوري و کسبوکار در تعاونیها متفاوت
میباشد ،لذا پیشنهاد میشود که سطوح خدمات بخش
فنّاوري اطالعات بهگونهاي بیان گردد که تعهد  ITرا
نسبت به کسبوکار تعاونیها مشخص نمايد .به عبارتی
سطوح خدمات بخش  ITبايد در قالب عباراتی بیان گردد
که براي کسبوکار تعاونیها قابلدرک و پذيرش باشد.

 -3بحث و نتیجهگیری
 -1با توجه به اينکه نتايج مربوط به آزمون فرضیه فرعی
اول تحقیق نشان داد که :بلوغ ارتباطات بر سطح همسويی
استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي کسبوکار در
تعاونیهاي خدمات دريايی اثرات معناداري دارد و در رتبه
اول اهمیت قرارگرفته است ،پیشنهاد میشود که دانش
روز در بین تعاونیهاي خدماتی به اشتراک گذاشته شود و
همینطور پیشنهاد میشود بین بخشهاي  ITو
کسبوکار بهگونهاي رابطه ايجاد گردد که به اشتراک
نهادن دانش و نظرات آنها را تسهیل نمايد.
 -2با توجه به اينکه نتايج مربوط به آزمون فرضیه فرعی
دوم تحقیق نشان داد که :بلوغ معیارهاي شايستگی /ارزش
بر سطح همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار در تعاونیهاي خدماتی اثرات معناداري دارد
ولی ازلحاظ ارجحیت در رتبه پنجم تعاونیهاي خدماتی

 -9با توجه به اينکه نتايج مربوط به آزمون فرضیه فرعی
سوم تحقیق نشان داد که :بلوغ اعمالنفوذ بر سطح
همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار در تعاونیهاي خدماتی اثرات معناداري دارد و
همانگونه که مشخصشده است در بین عوامل همسويی،
عامل اعمالنفوذ داراي بیشترين میزان اختالف است و در
جايگاه آخر قرارگرفته است .لذا به نظر میرسد که اين
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 -8با توجه به اينکه نتايج مربوط به آزمون فرضیه اصلی
تحقیق نشان داد که :بلوغ ارتباطات بلوغ معیارهاي
شايستگی /ارزش ،بلوغ اعمالنفوذ ،بلوغ مشارکت ،بلوغ
قلمرو معماري ،بلوغ مهارتها بر سطح همسويی استراتژي
فنآوري اطالعات و استراتژي کسبوکار در تعاونیهاي
خدماتی اثرات معناداري دارد؛ بنابراين طبق اين نتايج اين
بخش پیشنهاد میشود که در اين بخش از تعاونیها ،از
نقش متغیرهاي بلوغ ارتباطات ،بلوغ معیارهاي شايستگی/
ارزش ،بلوغ اعمالنفوذ ،بلوغ مشارکت ،بلوغ قلمرو معماري،
بلوغ مهارتها جهت افزايش سطح همسويی استراتژي
فنآوري اطالعات و استراتژي کسبوکار استفاده نمايند.
بدين لحاظ پیشنهادهاي محقق به شرح ذيل ارائه
میگردد.

عامل بیشتر بايد موردتوجه قرار گیرد و در دستور کار
متولیان تعاونیها قرار گیرد.
بايد توجه داشت که چگونگی تخصیص منابع  ITو اختیار
تصمیمگیري توسط اين بخش از عوامل مهم در همسويی
استراتژيک است .مديران  ITبايد در برنامهريزي
استراتژيک کسبوکار حضورداشته و از اختیارات الزم در
حیطه  ITتعاونیها برخوردار گردند .البته اين
تصمیمگیريها بايد بر مبناي اولويتهاي کسبوکار
باشند.
 -4با توجه به اينکه نتايج مربوط به آزمون فرضیه فرعی
چهارم تحقیق نشان داد که :بلوغ مشارکت بر سطح
همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار در تعاونیهاي خدماتی اثرات معناداري دارد و
در استان از اولويت دوم و مناسبی قرار دارد؛ بنابراين
پیشنهاد میشود براي ارتقا اين سطح چگونگی مشارکت
بخشهاي مختلف در تدوين استراتژيهاي کسبوکار،
وجود اعتماد و صداقت بین مشارکتکنندگان ،اطمینان از
وجود افراد پشتیبان و حمايتکننده از فعالیتهاي فنّاوري
اطالعات تعاونیهاي خدماتی و تسهیم ريسک موردمطالعه
بیشتر قرار گیرد.

 -1به نظر میرسد مهمترين قدم براي ايجاد همراستايی
در تعاونیهاي خدماتی ،تدوين استراتژيهاي صحیح است.
اين استراتژيها بايد در سهطبقه استراتژي سطح شرکت،
استراتژي سطح کسبوکار و استراتژي سطح وظیفهاي
تعريف و تدوين و بهطور شفاف اطالعرسانی شوند.
همچنین براي انجام وظايف در هر کار ويژه ،بايد از افرادي
استفاده کرد که تخصص کافی در آن حوزه را داشته باشند
و نیز ،سازوکارهاي همراستايی بايد با جديت بیشتري
دنبال شود .بهطور خاص از نرمافزارهاي تسهیم دانش به
شکل عملیاتی و نه (تشريفاتی) استفاده شود.

 -5با توجه به اينکه نتايج مربوط به آزمون فرضیه فرعی
پنجم تحقیق نشان داد که :بلوغ قلمرو معماري بر سطح
همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار در تعاونیهاي خدماتی اثرات معناداري دارد و
ارجحیت سوم را کسب نموده است؛ بنابراين طبق اين
نتايج اين بخش پیشنهاد میشود که در تعاونیهاي
خدمات دريايی به تدوين معماري فنّاوري اطالعات
يکپارچه و اثربخش جهت همسويی پرداخته شود.

 -2يکی از اصولی که از الزامات پايهاي در همسويی
فنآوري اطالعات و کسبوکار مطرح میباشد ،مديريت
هوشمندانه و اثربخش تغییرات موردنیاز جهت همسو
نمودن فنآوري اطالعات و کسبوکار میباشد .ازآنجاکه
همسويی يک فرايند دائمی میباشد و در اين راستا
نیازمند تغییرات مداوم در ابعاد مختلف تعاونیها است،
بنابراين بايد بهعنوان يکی از اولويتهاي بحث همسويی
موردتوجه قرار گیرد.

 -9با توجه به اينکه نتايج مربوط به آزمون فرضیه فرعی
ششم تحقیق نشان داد که :بلوغ مهارتها بر سطح
همسويی استراتژي فنآوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار در تعاونیهاي خدماتی اثرات معناداري دارد .با
توجه به نقش اين متغیر که شامل همه موارد مربوط به
منابع انسانی است و در اولويت چهارم قرارگرفته ،پیشنهاد
میشود که تعاونیهاي مناطق دريايی امکان بهکارگیري و
اعمالنفوذ ايدههاي نوآورانه و روحیات کارآفرينی را فراهم
آورند.

 -9يکی از مهمترين مشکالتی که تعاونیها در راستاي
پیادهسازي فنّاوري و همسويی آن با کسبوکار با آن روبرو
هستند ،فقدان دانش کافی مديران کسبوکار و کارکنان
آنها با اصول ،مفاهیم و مزاياي فنّاوري اطالعات میباشد.
هنوز در تعاونیها  ITبهعنوان پديدهاي که ساختار
تعاونیها را از ابعاد مختلف دچار تحول مینمايد
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پذيرفتهنشده است؛ و هنوز نگرشی در مورد  ITدر
تعاونیها وجود ندارد و براي پیادهسازي و اجرا راه زيادي
وجود دارد؛ بنابراين تالش در جهت نهادينه کردن فرهنگ
همسويی از اولويتهاي تعاونیها بايد قرار گیرد.

کارشناسی ارشد ،مديريت صنعتی ،به راهنمايی سید
محمد زرگر ،دانشگاه آزاد واحد سمنان.
][4علی پور يپیجانی ،افشین واکبري ،محسن (.)1985
سنجش همسويی استراتژي فناوري اطالعات و استراتژي
کسبوکار سازمان ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره
 ،41زمستان.185-151 ،1985،
][5عمید ،امین و میرزاده ،لیال ( .)1988همسويی فناوري
اطالعات با کسبوکار ،تدبیر.91-59 :218 ،
][9کرمانشاه ،علی ،احمدي ،مجتبی ،سپهر نیا ،رؤيا و
رسولزاده ،ويدا ( .)1934تأثیر همسويی استراتژيک
کسبوکار و فناوري اطالعات بر عملکرد سازمانی در
شرکتهاي کوچک و متوسط ،کنفرانس بینالمللی
پژوهشهاي کاربردي در فنآوري اطالعات ،کامپیوتر و
مخابرات ،مشهد 1 ،مهرماه.
][8کمان قد ،علیرضا ( .)1931سنجش سطح همسويی
بین استراتژيهاي کسبوکار و فنآوري اطالعات در
شرکت سايپاديزل ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،راهنما:
احمد روستا ،دانشگاه پیام نور استان البرز.
][8النی ،ع ،ابطحی ،م؛ و حاجی کريمی ،ب.)1932( .
تعیین میزان همسويی استراتژيهاي فنآوري اطالعات با
استراتژي کسبوکار بر عملکرد سازمان (مطالعه موردي:
سازمان نظاممهندسی قزوين) ،دهمین کنفرانس
بینالمللی مديريت استراتژيک ،تهران ،انجمن مديريت
راهبردي ايران.
][3مانیان ،امیر ،موسی خانی ،محمد ،جام ،مونا (.)1988
بررسی رابطه بین همراستايی فناوري اطالعات و
کسبوکار با عملکرد سازمانی در شرکتهاي فعال
درزمینه فناوري اطالعات :با استفاده از معادالت ساختاري.
ٔ
نشريه مديريت فناوري اطالعات.119-83 :)9(1 ،
][11وکیلالرعايا ،يونس ،اقوامی ،فرشاد .)1932( ،اصول
کارآفرينی ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
][11وکیلالرعايا ،يونس ،اقوامی ،فرشاد ،عزيزي ،معصومه
( .)1934مديريت استراتژيک در صنايع کوچک و متوسط،
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
[12] Adcock, K. Helms, M. M., & Jih, W.

 -4پیشنهاد میشود سیاستگذاران و متولیان تعاونیها به
تدوين ،نبین و برنامهريزي استراتژيک جامع با نگرش بر
فنّاوري اطالعات بهعنوان يک عامل اساسی و اثرگذار در
استراتژيهاي کالن تعاونیهاي خدماتی بپردازند.
 -5بلوغ منابع انسانی در خلق ايده و کارآفرينی داراي
درجه اهمیت بااليی است ولی در اين مطالعه در رتبه
چهارم قرار دارد ،لذا پیشنهاد میشود به روابط انسانی
هدفمند و اثربخش بین و درون تعاونیها در جهت ايفاي
رسالت کالن تعاونیهاي خدماتی توجه بیشتري شود.
بعالوه به برگزاري آموزشهاي دورهاي يکپارچه و مستمر
ITدر تعاونیها در جهت ايجاد انگیزه و توسعه تعاونیها
پرداخته شود.
 -9بهتمامی مديران ،کارکنان و اعضاي تعاونیها پیشنهاد
میشود ،با توجه به آمیختگی و وابستگی روزافزون
کسبوکارها به ابعاد مختلف فنآوري اطالعات و ارتباطات
تالش براي درک نقش اين عنصر سرنوشتساز در حیات و
بقاي تعاونیها را موردتوجه جدي قرار دهند و تالش کنند
تا از سطح بلوغ التزام به بلوغ کامل يعنی مرحله بهینه
همسويی يا سطح پنجم انتقال يابند .مسلماً جهت کاهش
اين فاصله اقدامات مثبت و فراگیري بايد صورت پذيرد.
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