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تدوين چشم انداز و الگوى بلوغ توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات سازمان

در افق 1404 با رويكرد آينده نگارى
محمدرضا كريمى قهرودى1* -  مهدى فشاركى2 - قدير نظامى پور3

(تاريخ دريافت 1391/11/23  تاريخ پذيرش 1392/05/12)

چكيده
تدوين و ترويج چشم انداز مشترك فاوا، اولين گام مؤثر در راستاي استفاده اثربخش و كارآمد از فناوري اطالعات و 
ارتباطات در راستاي تحقق مأموريت، اهداف، مقاصد و راهبردهاي ودجا4 مي باشد. مقاله حاضر با رويكردي نوآورانه 
بدنبال ترسيم و ارايه چشم انداز، الگو و مراحل بلوغ توسعه فاواي سازمان بر اساس روش هاي علمي با رويكرد آينده نگاري 
و مبتني بر پارادايم هاي نوين و آينده فاواست. در تدوين اين چشم انداز، 35 نفر از مديران و خبرگان فاواي ودجا و نيروهاي 
مسلح و نيز خبرگان دانشگاهي در قالب يك پانل اصلي خبرگان و ذينفعان و چهار كارگروه پشتيبان مشاركت داشتند. 
همچنين براي صحه گذاري آن، نظرات و بازخورد ساير خبرگان و ذينفعان مرتبط اخذ گرديد و تصوير نهايي به تاييد آنها 
عملي  مشاركتي(تحقق  شبكه محور  سازمان  تحقق  بدنبال  چشم انداز 1404  افق  در  ودجا  چشم انداز،  اين  بر اساس  رسيد. 
راهبرد هسته و شبكه، خلق مشترك و هم تكاملي با بخش ملي) و توسعة قلمرو خود به پشتيباني برخط از نيروهاي مسلح 
و در سطح آرماني، به دنبال توسعة قلمرو خود به پشتيباني برخط از امنيت ملي(كسب وكار در زيست بوم ديجيتال امن و 
بومي) است. همچنين به منظور ترسيم مسير تحقق چشم انداز با استفاده از چارچوب  نوين معماري سازماني سرويس گرا 
و معماري محاسبات ابري، الگو و مراحل بلوغ توسعه فاوا در چهاراليه ي  كسب و كار، سيستم، سكو و زيرساخت تبيين 

و تشريح شده  ا ست. 

واژگان كليدي:  چشم انداز فاوا، الگوى بلوغ فاوا، مديريت فاوا، پشتيباني برخط از امنيت ملي، زيست بوم ديجيتال 

1*- دانشجوي دكتري آينده پژوهي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)، 
2- دانشيار دانشگاه

3- استاديار دانشگاه عالي دفاع ملي
4- در اين مقاله، وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران به اختصار «ودجا» و فناوري اطالعات و ارتباطات به اختصار «فاوا» ذكر شده است

بهبود مديريت
سال هفتم، شماره 1، پياپى19، بـــهار 1392

 صفحه 137-161

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

138

1. مقدمه
گذر به عصر اطالعات و دانايي براي ودجا و نيروهاي مسلح از حساسيت ويژه اي برخوردار است. از يك طرف 
از فرصت هاي اين عصر نمي توان گذشت، ضمن اينكه مواجهه با اين عصرگريز ناپذير است و اين موج با سرعت 
غير قابل تصوري به طرف ما در حركت است. از طرف ديگر، رسيدن به منافع نهفته در آن داراي چالش هاي 
جدي است[1]. همچنين، افزايش پيچيدگي ها، پويايي  و تعامالت دروني و بيروني سازمان  ها؛ نقش روز افزون 
فناوري اطالعات و ارتباطات را در تعالي سازمان و تحقق مأموريت و   اهداف آن  برجسته و حائز اهميت نموده 
است. اگر آينده نگرانه بنگريم، خواهيم ديد كه همچون ديگر نقاط جهان، بقا و موفقيت كسب و كارها و 
سازمان هاي ما نيز در حال گره خوردن با توسعه و كاربري مناسب از فناوري هاي نوين، بويژه فناوري كليدي 

و زيرساختي“فناوري اطالعات و ارتباطات“ است [2]. 
تغييرات شديد انگاره ها و الگوهاي ذهني در گذر از عصر صنعت به اطالعات و دانايي، حامل فرصت ها و 
تهديدات فراواني است. همراهي و بهره برداري از موج نوظهور فرصت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و رفع 
چالش ها و تهديدات پيش روي اين حوزه نيازمند عزمي جدي و طراحي و تدوين چشم انداز و الگو مناسب 
توسعه در اين حوزه است. چگونگي مواجهه با پيچيدگي هاي اين عصر، چگونگي توسعه كاربري فاوا جهت 
تعالي ودجا و تحقق اهداف و مأموريت  هاي آن، مديريت موثر و اثربخش منابع، ظرفيت ها و سرمايه گذاري هاي 
فاوا و همسوسازي اقدامات موازي و جزيره اي و نيز ضرورت پيشتازي و بروز بودن ودجا در اين حوزه كليدي 

از ديگر داليل نياز به چشم انداز و الگو توسعه هستند.
ترويج  و  تدوين  كرد.  غلبه   ... و  نااميدي  ياس،  نيافتگي،  توسعه  بر  مي توان  بديع  خلق چشم اندازهاي  با   
چشم انداز  مهم  ويژگى  كند.  خلق  را  دلكشي  و  زيبا  جذاب،  روشن،  آينده هاى  مى تواند  مشترك  چشم انداز 
اثربخش اين است كه نمايانگر و معرف انتظارات و آرمان هاي ذينفعان آن بخش مى باشد و ميان آنها هالگوى 
و حس مشترك به وجود مي آورد. چشم انداز اثربخش بازتاب دهنده هالگوى و وفاق بر اهداف در بين اعضاء آن 
جامعه است [3]. همانگونه كه مقام معظم رهبري به زيبايي بيان فرموده اند:“ تا چشم-انداز براي خود تعريف 
نكنيم، هيچ كار درستي صورت نخواهد گرفت، همه اش روزمرگي است. بعد از آن كه تعريف كرديم، اگر 
برنامه ريزي نكنيم، كاِر بي برنامه به سامان نخواهد رسيد. بعد از آن كه برنامه ريزي كرديم، اگر همت نكنيم، 
حركت نكنيم، ذهن و عضالت و جسم خود را به تعب نيندازيم و راه نيفتيم، به مقصد نخواهيم رسيد“ [4]. هر 
سازمانى كه بخواهد پيشرفت كند و به تعالى ارتقاء يابد، بايد چشم اندازى براى خود تعريف كرده باشد، بدون 
چشم انداز مى توان شرائط حاضر را حفظ نمود يا ادامه حيات داد ولى نمى توان توقع تعالى و پيشرفت داشت.

بنابراين تدوين و ترويج چشم انداز مشترك فاوا، اولين گام مؤثر در راستاي استفاده اثربخش و كارآمد از 
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فناوري اطالعات و ارتباطات در راستاي تحقق مأموريت، اهداف، مقاصد و راهبردهاي ودجا مي باشد [2]. الزم 
به ذكر است كه ظهور پارادايم هاي نوين سرويس گرايي، شبكه محوري و محاسبات ابري و فناوري هاي توسعه 
يافته جهت پشتيباني از اين پارادايم ها، تاثيرات و تحوالت جدي و عميقي بر چشم اندازها،جهت گيري ها و 

راهبردهاي توسعه و كاربري فاوا داشته است. 
هدف اصلي اين پژوهش، ترسيم چشم انداز و تصوير مطلوب ودجا از ديدگاه فاوا(و نيز چشم انداز فاواي 
ودجا) در افق 1404 هجري شمسي با رويكرد آينده نگاري و معرفي و تبيين الگو و مراحل تحقق و نيل به 
آن مبتني بر پارادايم هاي نوين سرويس گرايي، شبكه محوري و محاسبات ابري مي باشد. با اجرا و پياده سازي 
دقيق الگو و مراحل آن مي توان ضمن تسهيل گذر ودجا به عصر اطالعات و دانايي و توسعه و كاربري فاواي 
ودجا، تحول مناسبي در سطح ودجا ايجاد نمود. بنابراين، مقاله حاضر در پي پاسخ به سه سوال اساسي زير 

است. 
 وضعيت مطلوب و چشم انداز ودجا از ديدگاه فاوا (و چشم انداز فاواي ودجا) در افق 1404 كدام است؟

 الگو بلوغ توسعه فاوا و نيل به چشم انداز چگونه است؟ 
 مراحل مختلف بلوغ و نيل به چشم انداز كدامند؟

2. مرور ادبيات
در  بسزايي  نقش  راهبردي،  منبع  يك  به عنوان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  كه  مي دهد  نشان  بررسي ها 
تحول و تعالي  سازمان ها دارد و مطالعات و تحقيقات گسترده اي در زمينه  پذيرش فاوا در سازمان و تحول 
 سازماني مبتني بر فاوا، صورت گرفته است و سازمان ها در سراسر جهان در سطوح مختلفي از اين فناوري 
بلوغ  و  تكاملي  سير  بررسي  به  ابتدا  بخش   اين  در  بهره  مي گيرند.  سازماني  تحول  يا  تعالي  بهبود،  جهت 
برنامه ريزي و مديريت فاوا از رويكرد فناورانه تا رويكرد تحول سازماني(تدوين چشم انداز و طرح هاي راهبردي) 
و سپس به معرفي و مرور روش هاي تدوين چشم انداز و رويكرد آينده نگاري و سرانجام به بررسي نمونه هاي 

موفق جهاني چشم انداز و راهبرد فاوا مي پردازيم.   

2-1  سير تكاملي برنامه ريزي و مديريت فاوا 
رويكرد  چهار  به  سازمان  در  اطالعات  فناوري  برنامه ريزي  و  مديريت  رويكردهاي  تقسيم بندي  يك  در 
فناورانه، رويكرد همسوسازي، رويكرد تاثير متقابل و رويكرد تحول سازماني مطابق شكل زير تقسيم شده 

است[5].

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

140

در رويكرد فناورانه، روند برنامه ريزي از پايين به باال مى باشد و اغلب شامل بررسي و انتخاب سخت افزار و 
نرم افزار و عمدتا بنابر احتياجات بخشي و در سطوح عملياتي سازمان انجام مي گيرد. عدم توجه به راهبرد هاي 
كالن سازمان و فقدان راهبرد در حوزه فناوري اطالعات و يا عدم يكپارچگي و بازگشت اندك سرمايه و... 
از مشكالت اين رويكرد است. از سوي ديگر گسترش كاربرد اين فناوري در سازمان اهميت آنرا از سطوح 
عملياتي به سطوح راهبردي ارتقا داد و لزوم گذر از رويكرد فناورانه، به رويكرد همسوسازي با راهبرد هاي 
كسب و كار مطرح شد. در سال 1991 ونكاترامن1 تاكيد مي كند كه فناوري هاي نوين اطالعاتي در دهه آينده 
اثر شگرفي بر كسب و كار سازمان ها خواهد گذاشت، به طوري كه بايد اين فناوري را در سطح راهبردي 
مورد بررسي قرار داد و بر فرصت هايي كه از ناحيه اين فناوري فراهم مي گردد توجه و تمركز نمود. الگوى 
همراستايي راهبردي توسط هندرسون2 و ونكاترامن در سال 1993 ارايه شده است كه هدف آن توصيف 

روابط موجود ميان عناصر اصلي حوزه كسب و كار  و حوزه فناوري اطالعات در يك سازمان است[6]. 
در رويكرد تاثير متقابل، فناوري اطالعات نه تنها صرفا عاملي منفعل و متاثر از راهبرد هاي كسب و كار، بلكه 
خود عاملي موثر بر راهبرد هاي كسب و كار شمرده مي شود و به جاي رابطه يك سويه در رويكرد همسوسازي 
رابطه اي دو سويه و متقابل بين راهبرد هاي كسب و كار و راهبرد هاي فناوري اطالعات برقرار مي شود[7]. 
امروزه تعامل كسب و كار و فناوري اطالعات تنها در محدوده راهبرد متوقف نمي ماند. از سوي ديگر محيط 
اجتماعي، اقتصادي و فني بسيار تغيير يافته است و ظهور الگوهاي نوين كسب و كار مانند تجارت الكترونيك، 

شكل 1: روند تكامل رويكردهاي مديريت و برنامه ريزي فناوري اطالعات در سازمان[5]. 

1- Venkatraman 
2- Henderson
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سازمان مجازي و روند جهاني شدن اقتصاد تحوالت اساسي در بنيان هاي سازماني طلب مي كند. در اين راستا 
براي همگامي سازمان با تغييرات مذكور و مديريت تغيير؛ بايد ساختار، فرهنگ، مهارت ها، سبك هاي مديريت 
و رهبري، ارتباطات سازماني همگي دستخوش تغييرات اساسي شوند[8]. در اين رويكرد به فناوري اطالعات 
به عنوان يك برنامه تحول نگاه مي شود و اعتقاد بر اين است كه بهره مندي از حداكثر توان و قابليت هاي اين 

فناوري در پرتو تحول بنيادين سازمان تحقق مي يابد.
از سوي ديگر از دهه 90 جهت گيري حركت به سمت مديريت مبتني بر دانش و دانايي تغيير كرده است و 
كشورها و سازمان ها به سمت زيرساخت هاي فراگير و تدوين چشم انداز و طرح هاي ملي جهت توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات حركت نموده اند و كاربري هاي فناوري اطالعات و ارتباطات نظير تجارت الكترونيك، 
بهداشت الكترونيك، اقتصاد در محيط ديجيتال و نهايتا انجام امور و ارايه خدمات در قالب پورتال سازمان ها 
و دولت الكترونيك به عنوان موج جديدي در عصر اطالعات عنوان گرديده است[1]. از سال 1993 ميالدي 
اولين چشم اندازها و طرح هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح ملي كشورهاي  صنعتي شكل  
يافت و از سال هاي 1996 به  بعد، چشم انداز فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح سازمان و برنامه ريزي 

مبتني بر آن پا به عرصه وجود نهاد[9].

2-2 برنامه ريزي مبتني بر چشم انداز
چشم انداز عبارتست از تصوير مطلوب و آرمان قابل دستيابي در يك افق زماني معين بلندمدت كه متناسب 
يك  گرفتن  نظر  در  با  چشم انداز  بر  مبتني  برنامه ريزي  مي گردد[10].  تعيين  آرمان ها  و  ارزشي  مباني  با 
چشم انداز مطلوب در آينده، سعي دارد كه الزامات و زير ساخت هاي الزم براي دستيابي به اين چشم انداز را 
تحليل و تعيين نمايد. بنابراين بر خالف روش هاي سنتى برنامه هاي راهبردي كه مبتني بر تحليل وضعيت 
موجود و سپس ترسيم مسير آينده است، اين روش مبتني بر ارائه يك تصوير مطلوب براساس مطلوبيت هاى 
ذينفعان و تالش همه جانبه براى تحقق آن مى باشد. به عبارت ديگر در روش هاى سنتى براى بهبود وضع 
موجود تالش مى شود، ولى در اين روش با تاكيد بر آينده مطلوب، بلندپروازانه و امكان پذير، روش هاى خالق، 

ميان بر و جهشى مورد توجه مى باشد[11].

2 -3 رويكرد آينده نگاري
و  ملي  سطح  در  كالن  اسناد  تدوين  زمينه  در  گسترده  صورتي  به  اكنون  هم  كه  آينده نگاري  رويكرد 
بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد، مبتني بر يك روش مشاركتي و خرد جمعي است كه زمينه مشاركت 
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و  سياست گذاري  و  چشم انداز  تدوين  در  را  تخصصي  حوزه  يك  در  تاثيرگذار  نهادهاى  و  خبرگان  گسترده 
امكان ايجاد توافق و اجماع را ميان آنها فراهم مي كند. اين رويكرد به جاي كشف آينده هاي ممكن، محتمل 
و باورپذير؛ بر ساخت آينده بصورت پيش كنشگرانه و فعال تمركز دارد. بنابراين، آينده نگاري در اين مفهوم به 

معناي پيش بيني آينده نيست، بلكه بررسي پيش كنش گرانه موضوعات آينده است[11]. 

شكل 2: روند تكامل رويكردهاي مديريت و برنامه ريزي فناوري اطالعات در سازمان[5]. 

2-4 مرور تجرييات جهاني
بررسى منابع آشكار نشان مى دهد در حال  حاضر، اكثر سازمان ها و مؤسسات مختلف  دولتي و غيردولتي 
مبتني  را  آنها  مستمراً  و  هستند  فاوا  چشم انداز  داراي  آن ها،  دفاعى  بخش هاى  بويژه  و  پيشرفته  كشورهاي 
بر تحوالت، پارادايم ها و فناوري هاي نوين، بازنگرى، به روزآورى و به مرحله اجرا مي گذارند. به عنوان مثال، 
محسوب  جهان  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  استفاده كنندگان  بزرگ ترين  جزو  كه  آمريكا  دفاع  وزارت  
مي شود، ساالنه چشم انداز و نقشه راه توسعه فاواي خود را بازنگرى مى نمايد و براي نمونه در افق چشم انداز 
2036 بدنبال تحقق كامل رتبه جهاني اطالعات1 مي باشدكه قابليت پشتيباني برخط از نيروهاي مسلح خود 
و كشورهاي همسو را در سراسر جهان فراهم مي نمايد. الزم به ذكر است كه اسناد طرح راهبردي تشكيالت 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  تشكيالت  نقشه راه  و  راهبرد  و  امريكا2(2010-2012)  دفاع  وزارت  اطالعات 
انگلستان4(2010)،  دفاعي  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  راهبرد  همچنين  و   (2011) امريكا3  دفاع  وزارت 
سياست مديريت اطالعات دفاعي انگلستان5 (2012-2009) و راهبرد فناوري اطالعات و ارتباطات دفاعي 

1- Global Information Grade 
2- Department of  Defense Information Enterprise Strategic Plan 2010-2012
3- Department  of  Defense  IT Enterprise Strategy and Roadmap 2011
4- Defence ICT Strategy 2010
5- Defence Information Management Policy (2010-2012)
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استراليا1 (2009) نمونه هايى از اسناد در دسترس در شبكه جهاني اينترنت و مورد بررسي در اين پژوهش 
هستند. جزييات بيشتر مرور ادبيات و نتايج و يافته هاي حاصل از بررسي اين اسناد در بخش تشريح مراحل 
و يافته  هاي پژوهش (در قسمت مطالعات اكتشافي و بررسي تجربيات جهاني و نيز بررسي پيشران هاي جهاني 

فاوا) آمده است.

2-5 روش  هاي تدوين چشم انداز
بررسي هاي محقق نشان مي دهد كه روش هاي متنوع و مختلفي براي تدوين چشم انداز معرفي شده است 
كه باوجود مشابهت ها در اصول، برخي تفاوت هايي نيز با يكديگر دارند. در اين قسمت برخي از رايج ترين اين 
روش ها معرفي شده اند و در قسمت بعد روش انتخابي توسط پانل و مراحل تدوين چشم انداز فاواي ودجا 

معرفي مي شود.

 روش التام2 
التام براى تدوين چشم انداز هشت گام را مطرح مى كند. اين گام ها شامل جمع آورى درونداد، ذهن انگيزى، 
ابالغ،  سازمانى،  اصالحات  يا  تاييد  كسب  معيارها،  آزمون  بيانيه،  تصحيح  اوليه،  سند  تدوين  اضافات،  حذف 
تجليل و ترويج مى باشند. در اين روش تالش مى شود تا چشم انداز انتظارات، روياها و آروزهاى همه اعضا را 

نشان دهد. در اين روش سند چشم انداز در دو مرحله  اوليه و نهايى تدوين مى شود[12].

 روش كيگلى3 
از نظر كيگلى؛ چشم انداز، بيانيه اى است كه شامل ارزش هاي مشترك ( كه منبعث از باورهاى اصلى است و 
موجب تمايز نسبت به ديگران مى شود)، ماموريت كه به وضع موجود بر مى گردد و اهداف بلندمدت كه نوعى 
تعهد نسبت به تحقق آنها وجود دارد، مى شود. مولفه هاى راهبردى در اثربخشى عبارتند از مشاركت و تعامل 

اعضاء به منظور حس مالكيت و تعهد، نقد و آزادى براى بازخورد دهى[13]. 

 روش ليندگرن4 و بندهولد5
دراين روش چشم انداز در دو مرحله تدوين مي گردد. سمينار چشم انداز(گروهى به نمايندگى كل سازمان 
يا جامعه به كارگاه آموزشى تدوين چشم انداز دعوت مي شوند) و مرحله خلق چشم انداز(پس از اتمام سمينار 

1- DefenceInformation and Communications Technology Strategy 2009
2- Latham
3- Keyglay
4- Lindgren
5- Bandhold
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با صورت بندى هاى خالق چشم انداز خلق مى شود)[14].
 روش ليزلى1

در اين روش چشم انداز با هفت گام شامل بررسي برهه هاى مهم زندگى سازمانى، تبيين ارزش ها، تصوير 
محيط، شكل بخشى به رفتارها و ظرفيت ها، صيقلى دادن تصوير سازمان، تعيين اهداف و ترسيم چشم انداز 

تهيه مى شود [15]. 

 روش مايلز مونرو
مايلز مونرو در كتاب“اصول و قدرت چشم انداز“ براى تدوين چشم انداز شش مرحله : تبيين بيانيه ماموريت، 
تعيين چشم انداز، تعيين الزامات تحقق، جهت برنامه و راهبرد، اصول چشم انداز و تنظيم برنامه هاى تحقق 

اهداف معرفي نموده است[3].

روش و مراحل تدوين چشم انداز ج.ا.ا.
روش و مراحل تدوين چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 در شكل زير نشان داده شده است. 
اين مراحل شامل شناخت آرمان ها و ارزش ها، شناخت محيط داخلي و خارجي (استخراج قوت ها، ضعف ها، 
فرصت ها و تهديدات)، بررسي تطبيقي و مباني نظري ساير كشورها، رهنمودهاي رهبران نظام و استخراج 

چالش هاي راهبردي و سرانجام تدوين چشم انداز است[16]. 

1- Martha Lasley

شكل3: روش و مراحل تدوين چشم انداز جمهوري اسالمي ايران[16]. 
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3. روش و مراحل انجام پژوهش
مطابـق بـررسي هاي انجام شده و رويكردهاى نوين آينده نگاري، تدويـن چشم انداز مبتنى بـر مشاركت 
ذي نفعان اصلي و در قالب پانل هاى ذي نفعان و خبرگان انجام مى شود. آنجا كه افراد با نگاهى دوباره و فارغ 
از تصميم گيرى هاى مقطعى بر آن هستند تا به موضوعات از دريچه ي راهبردى بنگرند1. در تدوين چشم انداز 
ايجاد  آن  خصوص  در  عمومى  وفاق  و  عميق  درك  مشترك،  فهم  و  باور  كه  شود  انتخاب  روشى  است  الزم 
شود[1]. پس از بررسي روش هاي متنوع و مزايا و معايب هر روش در يك فضاي كارشناسي در پانل، روش و 
مراحل تدوين چشم انداز جمهوري اسالمي ايران به عنوان الگو پايه و مرجع انتخاب گرديد و همچنين مقرر 
گرديد تا نكات و ويژگي هاي بارز و برجسته ساير روش ها نيز در اجرا مورد استفاده قرار گيرد. سرانجام روش و 
مراحل انجام اين پژوهش مطابق شكل 4 انتخاب و نهايي گرديد. بررسي و مرور تمام فعاليت هاي آينده نگاري 
ذي نفعان3  و  خبرگان2  پانل  روش  از  بهره گيري  كه  دارد  آن  از  نشان  گذشته،  دهه   يك  از  بيش  خالل  در 
رويكردي فراگير و بسيار رايج است. پانل ها مي توانند فعاليت هاي خود را به شيوه هاي گوناگون سازماني انجام 
دهند. يكي از رويكردهاي رايج، استفاده از زيرگروه ها4 در پانل است. اين زيرگروه ها مي توانند توجه خود را بر 
يك موضوع يا وظيفه معطوف كنند. از آن جا كه شمار اعضاي اين زيرگروه ها اندك است، (اغلب بين 2 تا 5 

نفر) مي توان به هر يك از آن ها نقش يا وظيفه اي ويژه ، محول كرد[17]. 
چه  پانل   مي كند  بيان  كه  پانل5  طرح  ابتدا  در  زيرگروه ها،  و  پانل ها  سازماندهي  و  برنامه ريزي  منظور  به 
كارهايي را انجام خواهد داد، چرا انجام خواهد داد، و چه كساني (خبرگان/ذي نفعان) بايد اين كارها را به 
انجام رسانند و شرح وظايف6 پانل  يعني توصيف آن چه كه بايد انجام شود، چگونگي انجام و مدت زماني 
كه بايد كار به انجام برسد، تدوين و براي ذينفعان ارايه گرديد. همچنين جهت محتوا سازى براى پانل، سه 
زيرگروهجانبي شامل كارگروه آينده پژوهي و ارزيابي محيط خارجي، كارگروه بررسي مباني، اسناد اصلي و 

پشتيبان و كارگروه بررسي و ارزيابي وضع موجود تشكيل گرديد. 

1-   گرچه روش هاي شناخته شده و آزمايش شده ي ديگري هم براي تشريح ديدگاه هاي خبرگان و ذي نفعان وجود دارد كه از جمله ي آن ها مي توان به مصاحبه و استفاده 
از پرسشنامه اشاره كرد و اگر چه اين روش ها كم هزينه تر و نيازمند زمان كم تري هستند، اما بسياري از سودمندي هاي پانل را به همراه ندارند[5].

2- Expert panel
3- Stakeholder
4- Sub-groups
5- proposal
6- terms of reference
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شكل 4: فرايند كلي تدوين چشم انداز و مدل بلوغ فاوا
در ادامه، اين سه كارگروه به همراه اهداف، وظايف و روش مورد استفاده معرفي مي شوند  و در بخش بعد 

مهمترين دستاوردها و يافته هاي اين كارگروه ها به اختصار معرفي خواهد شد.
تحليل  و  شناسايي   ، محيطي2  پويش  پايش1،  روش  با  خارجي  محيط  ارزيابي  و  آينده پژوهي  كارگروه   
روند و مرور ادبيات3 با وظايف بررسي بهترين تجربيات جهاني، مطالعات تطبيقي و ترازيابي و بررسي اسناد 
راهبردي فاوا در حوزه هاي دفاعي و  كشورهاي منتخب و نيز بررسي پيشران ها و كالن روندهاي حاكم بر 

حوزة فاوا و استخراج فرصت ها و تهديدات؛ 
 كارگروه بررسي مباني، اسناد اصلي و پشتيبان، با روش تحليل محتوا و با وظايف احصا مباني و ارزش ها 
1-  سازمان ها به منظور درك نيروهاي خارجي مسبب تغييرات، محيط را پيمايش مي كنند تا در صورت لزوم واكنشي كارا و زودهنگام نسبت به تغييرات از خود نشان 

دهند. 
2- پويش محيطى، هشدار اوليه  را اعالم مى كند. اين هشدار در خصوص تغييرات مهمى است كه در محيط در حال رخ دادن هستند. با استفاده از اين روش، سيگنال هاى 
ضعيفى را شناسايى مى كنند كه نمايان گر ضرورت تغيير در برنامه ها است. فعاليت پويش محيطى به فرآيند پيوسته ى پايش تغييرات و در راستاى موضوع هاى بلند مد ت تر 

اشاره دارد[5].

3- literature reviews
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و بررسي و شناخت تدابير، اسناد و جهت گيري هاي كالن سازمان و فاوا به منظور بررسي ميزان انطباِق 
وضعيت مطلوِب ترسيم شده به لحاِظ نفي، اثبات، تعارض و تناقض با آنها؛ 

 كارگروه بررسي و ارزيابي وضع موجود، با استفاده از روش پرسشنامه و مصاحبه و تحليل نقاط قوت و 
ضعف با وظايف بررسي و شناخت كالن وضعيت موجود فاوا در ودجا و سازمان هاي تابعه و وابسته، و شناخت 

شايستگي ها، قوت ها و ضعف ها و نيز حصول اطمينان از عملي بودن الگو و مراحل بلوغ طراحي شده.

4. تشريح يافته  هاي پژوهش
مهم ترين يافته ها و اهم اقدامات انجام شده در هر كارگروه به شرح زير خالصه شده است:

الف- كارگروه آينده پژوهي و ارزيابي محيط خارجي

4-1-  مطالعات تطبيقي، ترازيابي و  بررسي بهترين تجربيات جهاني
مطابق فرايند كلي تدوين چشم انداز، مطالعات تطبيقي و ترازيابي در راستاي دستيابي به تجربيات و دانش 
جهاني و داخلي از جمله مراحل تدوين چشم انداز فاوا به شمار مي آيد. نتايج اين مطالعات نشان مي دهد كه 
ساير سازمان ها در سطح جهاني از چه چشم انداز، جهت گيري، راهبرد و برنامه اي به منظور بهره گيرى از 
فاوا در راستاى دستيابى به مأموريت هاى خود استفاده مي كنند. هدف از اين مطالعات، دستيابي به بهترين 
تجربيات و استفاده از آن ها براي كمك به ترسيم وضعيت مطلوب و الگو بلوغ آن مي باشد. بدين منظور، 
فعاليت هاي گسترده اي توسط كارگروه  آينده پژوهي و ارزيابي محيط خارجي در خصوص مطالعه پيرامون 
چشم انداز و راهبردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات حوزة دفاعي در كشورهاي امريكا، انگلستان، استراليا؛ و 
چشم انداز و راهبرد  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مربوط به حوزة ملي در كشورهاي هندوستان و مالزي؛ 
انجام گرفت. اسناد پس از انتخاب توسط كارگروه، مطالعه و تحليل شدند و نتايج آن در جلسات هم انديشي 
پانل پروژه مطرح و مورد بحث قرار گرفتند. برخي يافته هاي مهم برآمده از اين مطالعات در حوزه دفاعي سه 
كشور موردنظر كه در تبيين و تدوين چشم انداز فاواي ودجا نقش كليدي و تأثير بسزايي داشته است، عبارتند 

از: شبكه محوري، محيط اطالعاتي مشترك، به اشتراك گذاري اطالعات، پردازش ابري
شبكه  تحقق  بدنبال  كه  شبكه محوري  نمونه  براي   .[25,24,23,22,21,20,19,18] گرايي  سرويس  و   
بعنوان مبدا و مقصد همه اطالعات و نيازمندي هاست، پارادايم سرويس گرايي كه پس از سال 2008 به سه 
شكل خود را نشان مى دهد. سازمان سرويس گرا، معمارى سرويس گرا و زيرساخت سرويس گرا، و پردازش 
ابري كه  بر اساس آن فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يك كاالي عمومي و همگانى ارايه مي شود و 
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اين  عميق  فهم  مي كند.  فراهم  اطالعات  فناورى  سرويس هاى  تحويل  و  مصرف  عرضه،  براى  را  تازه  الگويى 
پارادايم ها و پيشران ها در تدوين چشم انداز و الگو بلوغ فاوا در آينده بسيار كليدي است.  

4-2- ارزيابي راهبردي محيط خارجي فاوا
 شناسايي و بررسي پيشران ها و روندهاي آينده فاوا بر اساس تاثيرات بالقوه اي كه در آينده بر سازمان 
دارند از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. فهم عميق  اين روندها سبب اجتناب از غافلگيري هاي فناورانه 
و اثربخشي سرمايه گذاري هاي توسعه فاوا خواهد شد. بدين منظور و با استفاده از روش هاي پويش محيطي، 
سه  در  افق 1404  در  مؤثر  روندهاي  و  پيشران ها  ترين  مهم  روند،  تحليل  و  شناسايي  و  جهت دار   پويش 
عنـاوين  گرديدند.  بررسي  و  شناسايي  فـاوا؛  كاربـري  توسعة  و  فنـاوري  توسعه  راهبـري،  و  مديريت  حوزة: 
ايـن پيشران ها و روندها، پس از جمع بندي در كارگروه مربوطه عبارتند از: پردازش ابري، نرمافزار بهصورت 
سرويس ، سرويسگرايي، برونسپاري فناوري اطالعات، شبكه هاي اجتماعي، افزايش ظرفيتها،كاهش هزينه ها، 
شخصيسازي،  معنايي،  وب   ،2.0 وب  گسترش  و  مجازيسازي،توسعه  فناوري ها،  يكپارچه سازي  و  همگرايي 

كاهش ابعاد يا كوچك سازي، شبكه سازي و هوشمندسازي [33,32,31,30,29,28,27,26]. 

ب- كارگروه بررسي مباني، اسناد اصلي و پشتيبان
4-3-  احصا مباني، شكل دهي و شناخت راهبردي

بررسي و مرور مباني و اسناد اصلي و مرتبط، از جمله مهم ترين فعاليت هاي تدوين هر چشم انداز مي باشد. 
اساساً نمي توان بدون آگاهي از مباني، راهبردها و جهت گيري هاي كالن سازمان، به تعيين جهت گيري هاي 
جهت گيري هاي  با  فاوا  جهت گيري هاي  بودن  همراستا  زمينه  اين  در  مهم  مسأله  اولين  چون  پرداخت.  فاوا 
سازمان است. لذا بايد در آغاز فرآيند تدوين چشم انداز فاوا تالش شود تا سياست ها و راهبردهاي كالن سازمان 

شكل داده شود و از حالت ضمني به حالت صريح تبديل گردد. 
شناسايي  مسلح  نيروهاي  و  ملي  سطح  در  فاوايي  و  سازماني  مرتبِط  اصلِي  سند  ابتدا 16  راستا،  اين  در 
گرديدند و از ميان آن ها، مرتبط ترين و روزآمدترين اسناد  انتخاب و توسط كارگروه بررسي شدند. همچنين 
و  انطباق  ميزان  نيز  و  چشم انداز  بر   تأثيرات  و  ها  جهت-گيري  و  الزامات  استخراج  منظور  به  فوق،  اسناد 
هماهنگي با چشم انداز ترسيم شده به لحاِظ نفي، اثبات، تعارض و تناقض؛ مورد مطالعه و تحليل محتوي 

قرار گرفتند. 
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ج- كارگروه بررسي و ارزيابي وضع موجود
4-4-  شناخت و ارزيابي كالن وضع موجود

و  فرصت ها  درك  و  ضعف،  و  قوت  نقاط  محوري)،  شايستگي هاي  (و  شايستگي ها  توانايي ها،  شناخت 
تهديد هاي سازمان در حوزه ي فاوا؛ راهگشاي ما در دستيابي به راه حل ها و راهكارهاي بومي و موردنياز خود 
مي باشد. در اين زمينه بايد فرآيندهاي سازماني، سامانه هاي اطالعاتي، زيرساخت هاي فني، سواد اطالعاتي، 

دانش سازماني، منابع و سرمايه ها مورد بررسي و تحليل قرار گيرند[2].
اين كارگروه وضعيت موجود فاوا در 5 سازمان عمده را بر اساس يك الگوي واحد و از طريق پرسشنامه اي 
كه توسط مديران فاواي سازمان هاي مربوطه تكميل گرديد، مورد شناسايي و تحليل قرار داد. اطالعات دريافتي 
از سازمان هاي مورد نظر شامل شماي كلِي سازمان، زمينه كسب وكاري يا ماموريتي آن، جهت گيري هاي 
راهبردي، مديريت و رويكرد كاري فاوا، ساختار سازماني و نيروي انساني، زيرساخت هاي ارتباطي و شبكه، 
زيرساخت هاي پردازشي و مركز داده، سامانه هاي اطالعاتي، پروژه هاي جاري و آتي فاوا و همچنين نقاط ضعف 
و قوت آن بوده است. اين اطالعات براي تحليل گران امكاني را فراهم مي آورد تا ضمن درك ماموريت و كسب 
وكار سازمان، نقش و تأثير فاوا در آن سازمان و ميزان همياري آن  در انجام ماموريت و وظايف كالن سازمان 

را ارزيابي و شناخت كافي از نقاط قوت، شايستگي ها و ضعف هاي فاواي سازمان كسب كنند.

4-5-  استخراج چالش هاي راهبردي توسعه فاوا ودجا
چالش از تعامل نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد كه ناشي از شناخت محيط داخلي و بيروني است، به 
دست مي آيد. به عبارت ديگر، چالش ها، تعارضات بين محيط داخل و بيرون سازمان مي باشند كه شناسايي 
به موقع آن ها موجب مقابله با تهديدات و استفاده از فرصت ها مي شود. برخورد با اين چالش ها، به عنوان 
مسئلة اساسي راهبردي فاواي سازمان، بايد در اولويت قرار گيرد و دغدغة اصلي مديران فاواي سازمان را 
تشكيل دهد. اين چالش ها، همان عوامل كليدي موفقيت سازمان در دستيابي به اهداف راهبردي مي باشند. 
به منظور جمع بندي و تركيب عوامل موثِر محيط داخل (شامل نقاط قوت، شايستگي ها و نقاط ضعف) و 
محيط خارج (شامل  پيشران ها و روندها و نتايج مطالعات اكتشافي كشورها) و استخراج چالش ها؛ كارگروهي 
تخصصي متشكل از خبرگان و كارشناسان فاوا تشكيل شد و عمده ترين چالش هاي فراروي فاواي ودجا بر 

اساس ابعاد الگو MIT90 (شكل 5) شناسايي و دسته بندي گرديدند.
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.[16]  MIT90 شكل 5: الگو

سپس اين كارگروه چالش ها را امتياز دهي و اولويت بندي نمود كه برخي از مهم ترين چالش هاي راهبردي 
استخراج شده عبارتند از:

 شفافيت و به اشتراك گذاري تصوير كالن، جهت گيري ها و راهبردهاي توسعه فاوا؛
 تعامل پذيري و توسعه پذيري سامانه هاي موجود؛

 ارايه خدمات فاوا به ذي نفعان در زمان و مكان مناسب( پايداري ارايه خدمات)؛ 
 افزايش روز افزون شكاف ميان توانمندي هاي فناورانة داخل با خارج از كشور؛

 وابسته نبودن توسعة سخت افزاري و نرم افزاري فاوا به خارج از كشور؛
 تصوير مطلوب، الگو بلوغ و برنامة گذار توسعة فاوا؛

 جذب مديران با تفكر راهبردي براي ايفاي نقش مدير فاوا؛
 همسويي توسعة فاوا با روندها و تحوالت جهاني؛

 توازن كافي بين توسعة فاوا، امنيت و انجام ماموريت. 

5.  جمع بندي و نتيجه گيري
در راستاي پاسخ به چالش هاي راهبردي، پيش نويس چشم انداز تدوين شد و در پانل اصلي ارايه گرديد و 
در چندين مرحله مورد نقد و بررسي قرار گرفت و پيشنهادات اصالحي و تكميلي، جمع آوري و اعمال گرديد. 
سپس، بر اساس خبرگي و فهم جمعي و به روش تكراري- افزايشي؛ الگو و مراحل بلوغ نيل به چشم انداز؛ طي 
چند مرحله تكرار (و چندين جلسة كارشناسي) تدوين و نهايي گرديد. در نهايت،چشم انداز، الگو و مراحل 
بلوغ توسعه جهت صحه گذاري و اعتبارسنجي، براي صاحب نظران ارشد و نخبگان مرتبط ارسال شد و پس 
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از دريافت بازخورد و انجام اصالحات جزئي؛ با حضور ذينفعان اصلي ارايه و مورد تاييد قرار گرفت. در ادامه 
بخش هايي از نتايج به اختصار ذكر مي گردد. 

5-1-  چشم انداز در افق 1404
با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم جمعي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبّرانة تمامي 
كاربران، كارشناسان و مديران فاواي ودجا؛ و به منظور تحقق اهداف و رسالت ودجا در پشتيباني از نيروهاي 

مسلح و در راستاي تحقق چشمانداز 1404 ودجا، ودجا از منظر فاوا سازماني است:
” شبكه محوِر مشاركتي شامل شبكه هاي توانمند تأمين، علمي و آموزشي، تحقيقات و توسعه فناوري، 
صنعت و توليد، خدمات، ديپلماسي و ... ؛ با امكان اشتراك منابع و هم تكاملى با صنايع ملى و با بهره گيري از 
ظرفيت ها و همكاري در گسترة ملي و جهاني و با قابليت پشتيباني برخط از نيروهاي مسلح و امنيت كشور 

مبتني بر قابليت ها و خدمات نوين فاوا.“
همچنين در اين افق، چشم انداز فاواي ودجا عبارت است از:

”دست يافته به يك محيط اطالعاتي اشتراكي بومي و امِن ابري با قابليت اراية منابع فاوا به صورت سرويس 
(شامل زيرساخت، سكو و نرم افزارهاي عمومي و مأموريتي) و امكان ”دريافت سرويس به محض اتصال1“ و 
بستر اصلي تحقق سازمان شبكه محور مشاركتي با قابليت پشتيباني برخط از نيروهاي مسلح و امنيت كشور 
و نيز پشتيباني اطالعاتي و دانشي برخط از صحنة نبرد و كوشا در جهت نيل به آرمان فاوا يعني زيست بوم 

ديجيتال امن بومي.“
ويژگي هاي فاواي ودجا در افق چشم انداز 1404 به شرح زير مي باشند:

(شامل  سرويس  صورت  به  قابليت  هر  ارائة  توان  با  فاوا  (اپراتوري)  خدمات  سازمان  يك  از  برخوردار   
زيرساخت، سكو و نرم افزار) و فراهم كنندة اطالعات و خدمات مناسب، دقيق و صحيح در هر زمان و مكان 

الزم به كاربران متناسب با ميزان طبقه بندي و نوع دسترسي آن ها؛ 
اجراي  و  سرويس  صورت  به  ارايه  قابليت  با  عمومي  و  مشترك  مأموريتي،  هاي  سامانه  از  برخوردار    

فرايندهاي كسب وكار مشاركتي و تحقق سازمان شبكه محور مشاركتي (هسته و شبكه)؛
  برخوردار از زيرساخت هاي يكپارچة ارتباطي امن، پايدار و در دسترس؛ با قابليت اتصال به شبكه هاي 

ملي و جهاني؛
  برخوردار از زيرساخت پردازشي (مراكز داده) ابرِي پايدار و امن با قابليت ارتباط با مراكز داده ملي؛
 برخوردار از سكوي تعامل پذير مشاركتي با قابليت ارائة سرويس هاي امِن تعامل پذير و مشاركتي؛ 

1- Plug & Play
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 برخوردار از نظام حكمراني توانمند و مؤثر و نظامات مديريتي و مهندسي پويا و اثربخش؛ و
 برخوردار از كاربران، راهبران و كارشناسان متخصص، كارآمد و متعهد در حوزة فاوا.

 5-2- الگو بلوغ ودجا جهت نيل به چشم انداز
تحقق چشم انداز ارايه شده ايجاب مي نمايد كه تالش ها، اقدامات و فعاليت هاي مستمر و بي وقفه اي در 
اين افق در حوزه فاواي ودجا انجام گيرد. الگو بلوغ ودجا در راستاي چشم انداز، نقشه راِه مبتني بر رويكرِد 
مرحله اي و تدريجي است كه نحوة دستيابي به ويژگي ها و عناصر چشم انداز مورد نظر را به تصوير مي كشد. 
اين الگو، برگرفته از الگو تحول سازماني ونكاترامن1 است كه از تغييرات سطح پايين و تدريجي در سازمان 

آغاز مى شود و به تحول سازماني منجر مي گردد[34]. 
پس از ارايه الگو بلوغ ودجا در صفحه بعد، در ادامه به منظور تبيين هر سطح بلوغ در اين الگو، از چارچوب 
معماري سازماني سرويس گرا شامل زيرساخت، سيستم و كسب و كار (شكل6) كه مبّين فشار فناوري از 
بلوغ،  سطح  هر  در  بنابراين  مي كنيم.  استفاده  است،  ودجا  تحول  جهت  باال  از  كار  و  كسب  كشش  و  پايين 
وضعيت مؤلفه هاي زيرساخت(شامل زيرساخت ارتباطي و پردازشي و سكو(، سامانه هاي نرم افزاري و مولفه 

كسب و كار؛ بررسي خواهند شد. 

1- Venkatraman

شكل 6: مؤلفه هاي الگو بلوغ در هر سطح

الگو بلوغ ودجا در راستاي چشم انداز، در چهار مرحله محقق مي گردد. اين سطوح، از پايين، شامل تغييرات 
تدريجي كه طي آن، توسعه زيرساخت مشترك و الكترونيكي كردن سازمان به صورت جزيره اي انجام مي 
گيرد؛ و تغييرات بنيادين كه طي آن، ابتدا فرايندهاي كسب وكار مهندسي مجدد و ودجاي الكترونيك محقق 
شده، سپس كسب وكار به صورت شبكه اي و ودجاي شبكه محور مشاركتي( هسته و شبكه) شكل مي گيرد 
و سرانجام، قلمرو ودجا دستخوش تغيير مى شود و به پشتيباني برخط از عمليات نيروهاي مسلح  توسعه  و 

گسترش مي يابد.
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شكل7: الگو بلوغ ودجا در جهت نيل به چشم انداز

5-3-  تبيين مراحل بلوغ ودجا جهت نيل به چشم انداز
و  نرم افــزاري،  سامانه هاي  كار،  و  كسب  هاي  مؤلفه  وضعيت  بلوغ،  از  مرحله  هر  در  قسمت  اين  در 

زيرساخت(شامل زيرساخت ارتباطي و پردازشي و سكو( به تفصيل بررسي خواهند شد. 
 مرحله اول: توسعه زيرساخت مشترك و الكترونيكي كردن جزيره اي ودجا

در اين مرحله، ودجا از زيرساخت مشترك ارتباطي و پردازشِي الزم به منظور دستيابي به قابليت هاي 
تبادل و ذخيره سازي داده و اطالعات برخوردار مي گردد. در همين راستا، توسعه و تكميل زيرساخت ارتباطي 
مشترك و طراحي، توسعه و پياده سازي زيرساخت پردازشي مشترك در اولويت هاي كاري و برنامه اي ودجا 
قرار دارد. به موازات آن، سازمان به الكترونيكي كردن بخشي از فرآيندهاي كسب وكاري مي پردازد. در واقع 
در اين مرحله، سامانه هاي اطالعاتي ودجا به صورت جزيره اي مي باشند و ودجا به صورت موضعي الكترونيكي 

مي شود. همچنين، در اين مرحله سامانه ها كمتر تعامل پذير مي باشند. 

نرم افزارها و سامانه هاي اطالعاتي موجود در اين سطح شامل نرم افزارهاي ”نجات1 ” مي باشد كه در حال 
حاضر در سازمان ها موجود يا در حال توسعه است، در اين مرحله كسب  وكار ودجا تغيير اساسي نمي كند.

1-  نرم افزارهاي جزيره اي اطالعات سازمانى(نجات)
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شكل8:  مرحله اول بلوغ: الكترونيكي كردن ودجا

شكل9: مرحله دوم بلوغ:  ودجاي الكترونيك

مرحله دوم: ودجاي الكترونيك 
در اين مرحله، ودجا از يك سكوي تعامل پذيري و مديريت داده مشترك برخوردار مي گردد. مبتني بر 
قابليت هاي اين سكو كه به صورت سرويس1 هم ارايه خواهد شد، تعامل پذيري و مديريت داده در ودجا 
توسعه و ارتقا مي يابد و بخشي از نرم افزارهاي كاربردي و سامانه هاي اطالعاتي به صورت سرويس به كاربران 
الزم  قابليت  زيرساخت  مرحله  اين  در  همچنين  مي شود.  ارايه  ودجا)  سازمان هاي  يا  نهايي  كاربران  از  (اعم 
براي ارايه به صورت سرويس2 را فراهم مي كند. در اين صورت، امكان تعامل پذيري و مديريت اطالعات ميان 
منظر  از  ودجا  مرحله،  اين  در  شود.  مي  فراهم  ها  نياز  رفع  و  اهداف  تحقق  راستاي  در  ودجا  هاي  سازمان 
ذي نفعان و مشتريان به صورت يك پورتال ديده مي شود و يكپارچگي ميان سامانه هاي اطالعاتي مدنظر مي 
باشد. نرم افزارها و سامانه هاي اطالعاتي اين مرحله از بلوغ شامل نرم افزارهاي ”سمات3 ” مي باشد كه پس از 
بررسي و تحليل حوزه هاي كسب وكاري ودجا، به صورت ”راه حل4” يا ”چارچوب5” ارايه خواهند شد. در اين 

صورت، كسب وكار ودجا دچار تغيير شده و ودجاي الكترونيك محقق مي شود.

1- Platform as a Service(PaaS)
2- Infrastructure as a Service (IaaS)

4- Solution
5- Framework

3-  سامانه هاي معماري اشتراكي اطالعات سازمانى 
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شكل 10: مرحله سوم بلوغ: تحقق ودجاي شبكه محور مشاركتي

1-  معماري شبكه محور و مشاركتي اطالعات سازمانى
2- مجموعه تسهيالت و خدماتي است كه منجر به  درك يكسان از محيط و عوامل واقع و موثر بر آن شده و بر پايه آن، دركي مشترك از ادراكات مجزا و كشف ارتباطات 

ميان آن ها ايجاد مي شود و در نهايت، منجر به ايجاد تجسمي از نتايج حاصل از وضعيت درك در ميان عوامل همكار خواهد گرديد.

مرحله سوم: ودجاي شبكه محور مشاركتي
هاي  سرويس  مشاركتي،  محور  شبكه  سازمان  به  نيل  و  شبكه  و  هسته  تحقق  منظور  به  مرحله،  اين  در 
مشاركتي به سكوي مشترك توانا اضافه مي شوند و قابليت هاي اين سكو نسبت به مرحله قبل، توسعه و ارتقا 
مي يابد. همچنين در اين مرحله، با اصالح سامانه هاي اطالعاتي و نرم افزارهاي سمات و توسعه نرم افزارهاي 
مشكات1، امكان كسب وكار مشاركتي ميان سازمان هاي ودجا با ساير ذي نفعان در بستر ملي فراهم مي گردد. 
در اين مرحله، معماري ودجاي شبكه محور مشاركتي محقق شده و اغلب نرم افزارها و سامانه هاي اطالعاتي 
مي شود.  تبديل  مشاركتي  شبكه محور  ودجاي  به  ودجا  كسب وكار  و  مي شوند  ارايه  سرويس  به صورت  ودجا 
نرم-افزارها و سامانه هاي اطالعاتي اين مرحله شامل نرم افزارهاي مشكات مي باشد كه از بررسي و تحليل 

حوزه هاي كسب و كار ودجا به صورت ”راه حل“ يا ”الگو“ ارايه خواهند شد.

مرحله چهارم: توسعة قلمرو و پشتيباني برخط از نيروهاي مسلح
هدف اين مرحله از بلوغ، توسعة قلمرو كسب و كار ودجا و پشتيباني برخط از عمليات و از نيروهاي مسلح 
مي باشد. در اين مرحله، با اضافه شدن سرويس هاي آگاهي اشتراكي وضعيتي2 ، امكان پشتيباني اطالعاتي 
كامل  طور  به  مسلح  نيروهاي  گسترة  در  و  سطوح  تمامي  در  ذي نفعان  و  تصميم گيران  از  برخط  دانشي  و 
فراهم مي گردد. همچنين، در صورت نياز بايد سامانه هاي كاربردي مأموريتي در راستاي يكپارچگي با ديگر 
سرويس هاي اضافه شده در اين مرحله، اصالح و تكميل شوند. بنابراين، هم سكو و هم سامانه هاي كاربردي 
عمومي و مأموريتي، در اين مرحله با اصالح و تغييرات مواجه خواهند شد. در اين مرحله، كسب وكار ودجا، 
قابليت پشتيباني برخط از نيروهاي مسلح در انجام عمليات را خواهد داشت. شكل 11 مرحله چهارم بلوغ و 
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مولفه هاي آن را  در اليه هاي مختلف نشان مي دهد.

شكل 11: مرحله چهارم بلوغ: توسعة قلمرو و پشتيباني برخط از نيروهاي مسلح

بوم  زيست  در  وكار  كسب  و  ملي  امنيت  از  برخط  پشتيباني  به  قلمرو  توسعة  آرماني:  مرحله 
ديجيتال امن و بومي

ودجا  قلمرو  توسعة  شامل  باشد،  مى  فاوا  غايي  آرمان  و  چشم انداز 1404  افق  از  فراتر  كه  پنجم  سطح 
به پشتيباني برخط از امنيت ملي(حكمراني در زيست بوم ديجيتال امن و بومي) و دفاع همه جانبه است.
هدف از اين مرحله، دستيابي به يك زيست بوم كسب وكاري ديجيتالي امن و بومي با ويژگي هايي همچون 
خودسازمان دهي، خودتكاملي، بازتوليدي، بازترميمي، نوآوري باز،آزاد و گروهي با مشاركت وسيع و گسترده 
مي باشد. در اين مرحله، قلمرو كسب و كار ودجا به پشتيباني برخط از امنيت ملي و دفاع همه جانبه گسترش 
مي يابد. دستيابي به اين مرحله از بلوغ، بر اساس همگرايي علوم و فناوري هاي رايانه، علوم و فناوري هاي 
زيستي و علوم اجتماعي مي باشد. همچنين توزيع شدگي كامل كسب وكار (از لحاظ مكان فيزيكي) و در عين 
حال همسويي كامل كسب وكار بر اساس يك زيست بوم ديجيتالي از ويژگي هاي برجسته اين مرحله از بلوغ 

مي باشد. نرم افزارها و سامانه هاي اطالعاتي در اين مرحله از بلوغ شامل نرم افزارهاي حيات1 مي باشند.

1-  نرم افزارهاي مرتبط با تحقق زيست بوم ديجيتال
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شكل12: مرحله آرماني بلوغ: كسب و كار در زيست بوم ديجيتال امن بومي

شكل 13: فرايند و چگونگى اعتبارسنجى 

5-4-  اعتبارسنجي نتايج
فرايند و چگونگى اعتبارسنجى چشم انداز و الگو بلوغ پيشنهادي در شكل 13 آمده است. مطابق اين شكل، 
كارشناسان  نيز  و  دانشگاهي  مشاوران  و  خبرگان  ذينفعان،  مشاركت  به؛  باتوجه  آن  بلوغ  الگو  و  چشم انداز 
آينده پژوهي و مديريت راهبردي در فرايند تدوين؛ استفاده از روش مناسب تدوين و نيز استفاده از منابع و 

مباني معتبر، داراي غني و اعتبار الزم و كافي است.

همچنين نتايج نظر سنجي از پانل خبرگان و ذينفعان نشان داد كه اعضاي پانل در مورد چشم انداز و الگو 
بلوغ، اجماع و وفاق كامل دارند. همچنين در مورد انسجام و يكپارچگي چشم انداز و الگو بلوغ پيشنهادي، 
جامع و مانع بودن سطوح پنجگانه در الگو بلوغ پيشنهادي، منطقي بودن توالي مراحل سطوح پنجگانه در الگو 
بلوغ اجماع كامل وجود دارد و اعضا با قاطعيت معتقد بودند كه الگو بلوغ پيشنهادي مناسب، قابل پياده سازي 

و تحقق است و در تدوين آن به مالحظات امنيتي و ويژگي هاي بومي توجه كافي شده است.

6. نتيجه گيري نهايي
 در مقاله حاضر با رويكردي نوآورانه، چشم انداز و تصوير مطلوب ودجا از ديدگاه فاوا (و نيز چشم انداز فاواي 

فصلنامه بهبود مديريت- شماره 19- بــهار1392

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

158

ودجا) در افق 1404 هجري شمسي بر اساس روش هاي علمي با رويكرد آينده نگاري و مبتني بر پارادايم هاي 
نوين فاوا ارايه شد. همچنين به منظور ترسيم مسير تحقق چشم انداز، الگو بلوغ و مراحل پنجگانه تحقق و 
نيل به آن معرفي گرديد و در ادامه با استفاده از چارچوب  نوين معماري سازماني سرويس گرا، براي هر سطح 
از بلوغ وضعيت مولفه ها ي كسب و كار، سامانه هاي نرم افزاري، سكو و وزيرساخت(شامل زيرساخت ارتباطي 
و پردازشي و سكو) تبيين و تشريح شد. بر اساس اين چشم انداز، ودجا در افق چشم انداز 1404 بدنبال تحقق 
سازمان شبكه محور مشاركتي(تحقق عملي راهبرد هسته و شبكه، خلق مشترك و هم تكاملي با بخش ملي) 
و توسعة قلمرو خود به پشتيباني برخط از نيروهاي مسلح و در سطح آرماني، به دنبال توسعة قلمرو خود 
به پشتيباني برخط از امنيت ملي(كسب وكار در زيست بوم ديجيتال امن و بومي) است كه دو مورد اخير، 

نوآوري در ماموريت و توسعه كسب و كار ودجا است.
در تدوين اين چشم انداز و الگو بلوغ آن، 35 نفر از مديران و خبرگان فاواي ودجا و نيروهاي مسلح و نيز 
خبرگان دانشگاهي در قالب يك پانل اصلي خبرگان و ذينفعان و چهار كارگروه پشتيبان مشاركت داشتند. 
چشم انداز و الگو بلوغ ارايه شده باتوجه به مشاركت ذينفعان، خبرگان و مشاوران دانشگاهي و نيز كارشناسان 
آينده پژوهي و مديريت راهبردي در فرايند تدوين؛ استفاده از روش مناسب تدوين و نيز استفاده از منابع و 
مباني معتبر، داراي غني و اعتبار الزم و كافي است. همچنين براي صحه گذاري آن، نظرات و بازخورد ساير 

خبرگان و ذينفعان مرتبط اخذ و تصوير و الگو نهايي به تاييد آنها نيز رسيده است. 
پژوهش حاضر داراي نوآوري  در روش (شامل: 1- تمركز بر روش كيفي و پانل خبرگان و ذينفعان و مبتني 
 -2 پوزيتيويستي)  مباني  بر  مبتني  و  كمي  رايج  روش هاي  خالف  انتقادي(بر  و  تفسيري  فلسفي  مباني  بر 
حركت از وضع مطلوب و رويكرد آينده نگاري و بدون هيچگونه قيد در آغاز تدوين چشم انداز، به جاي رويكرد 
اكتشافي و روش هاي رايج كه از  وضع موجود شروع و تمركز بر قوت و ضعف و اسناد باالدستي دارند. 3- 
توجه خاص به پارادايم ها و پيشران هاي آينده در تدوين چشم انداز و طراحي الگو بلوغ) و نوآوري در محتوي 
(شامل: 1- توسعة قلمرو ودجا به پشتيباني برخط از نيروهاي مسلح و توجه ودجا به پشتيباني برخط ميدان 
نبرد عالوه بر توليد سامانه ها و تسليحات دفاعي 2- معرفي آرماِن“ زيست بوم ديجيتال امن ملي“ كه خود 
نيازمند چندين مقاله جهت تبيين است 3- ارايه الگو و مراحل بلوغ شفاف جهت نيل به چشم انداز مبتني بر 

معماري سرويس گرا) است.
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