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 4141ارائه مدل نوین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با تاکید برافق 

  
  4امید محمودبابوئی

 2محمودبابایی

 3مهسا شاهمرادی

 ازاد اسالمی واحد چالوسدانشگاه  حسابداری و مدیریت ، دانشکدهگروه مدیریت ،کارشناسی ارشد ،توسعه منابع انسانی  
 Email:omid.mahmoudbabouei@gmali.com  

 کارشناسی ارشد ،توسعه منابع انسانی،گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه ازاد اسالمی واحد چالوس
Babaei1001@ gmali.com  

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد چالوسعضو هئیت علمی مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت ، گروه ، دکترای مدیریت دولتی   
 m.shahmoradi691@gmail.com> 

   
 

  چكيده 
فناوری اطالعات سبب تغییرات شگرفی در تعامل عمومی شده است این در حالی مطرح می شود که نسبت به توسعه 

ذا در چند سال گذشته رشد فنااوری و  فناوری اطالعات در کشور به نسبت سایر کشور های قدری تامل بر انگیز است ل
اطالعات و ارتباطات به حدی بوده است که فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان درگاه ملی تعامال تتعاادلی بار مبناای     

در این مقالاه باا تبیاین اطالعااتی فنااوری      . پیشرفت علمی ایران در سطح داخلی و  بین المللی مطرح شده است
نظام مند مبتنی بر فرهنگ ایرانی و در عین حال به روز بودن آن در سطح بین الملال باا    نوین به عنوان یک روش

مدل توسعه فناوری اطالعات وارتباطاات  . رویکرد مدیریت فناوری اطالعات به بررسی مدل های توسعه آن می پردازد
ر عین حال قابل رقابت در طرح ریزی شده است  از مهم ترین ویژگی های آن بومی بودن ان و د4101منطبق بر افق

 . سطح بین المللی می باشد

 مدل توسعه فناوری، ایران، فناوری اطاعات و ارتباطات:کلیدی گانواژ

 

 

 

                                                 

                                 Email:omid.mahmoudbabouei@gmali.com رشته تخصصيت دانشکده و دا  4امید محمودبابوئی نویسنده مسوول

 (است چينت رB Nazanin .pt 44)نويسنده اول       
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 مقدمه

اهمیت  آن تنها به رشد آن در کل . امروزه صنعت فناوری اطالعات یکی از پویا ترین صنایع در اقتصاد جهانی است

چراکه رقابت در .ییراتی است که در سازمان های  استفاده کننده از ان مطرح می شوداقتصاد مربوط نیست،بلکه در تغ

دهکده جانی امروز،سازمان ها را مجبور به نوآوری  نوده که داستفاده از فناوری اطالعات برای بقای سازمان ها در این 

 (8811حسن زاده،) .سناریو بسیار ضروری است

های ذهنی در گذر از عصر صنعت به اطالعات و دانایی،حامل فرصت هاا و تهدیادات   تغییرات شدید انگاره ها و الگوی 

همراهی و بهره برداری از موج نوظهور فرصت های فناوری اطالعات و ارتباطاات و رفاع  چاالا هاا و     . فراوانی  است 

. ر این حاوزه اسات  تهدیدات پیا روی این حوزه نیازمند عزمی جدی و طراحی و تدوین چشم انداز و الگوی توسعه د

چگونگی مواجهه با پیچیدگی های این عصر،چگونگی توسعه کاربری فاوا جهت تعالی  و تحقق اهداف و ماموریت های 

،مدیریت موثر و اثر بخا منابع،ظرفیت ها و سرمایه گذاری های فاوا و هم سو سازی اقادامات ماوازی و جزیاره ای و    

همانگوناه کاه   . وزه کلیدی از دیگر دالیل نیاز به چشم النداز و الگو هستندنیز ضرورت پیشتازی و بروز بودن در این ح

تا چشم انداز برای خود تعریف نکنیم ، هیچ  کاار درساتی صاورت نخواهاد     : مقام معظم رهبری به زیبایی فرموده اند 

امه به ساامان نخواهاد   بعد از ان که تعریف کردیم،اگر  برنامه ریزی نکنیم، کار بی برن.گرفت، همه اش روز مرگی است

بعد از ان که برنامه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم، حرکت نکنایم ،ذهان و عظاالت و جسام خاود را باه تعا          . رسید

 (8831قهرودی، ) .نیندازیم و راه نیفتیم،به مقصد نخواهیم رسید

با معیار های تقویت شده در حوزهای پنچ گانه 8141سند چشم انداز ایران در سال 

،اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی،چراغی روش در مسیر حرکت تمامی سازمان های کشورمان به سوی فناوری

مطالعه و بررسی جدی سند چشم انداز و بسیاری از برنامه های ملی تدوین شده براساس ان نشان میدهد .اینده است

بنایی برای تحقق بسیاری از اهداف که فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از مولفه های مهمی است که به عنوان م

ر بسیاری از فصل ها اساسی سند مورد توجه قرار گرفته و برنامه های مرتبط با ان در بخا های مختلف و در زی

 (8838ازغندی،)لحاظ شده است

 

 بیان مسئله

تصمیمات سیساتماتیك و  برنامه ریزی استراتژیك، فرآیند پیوسته ای از   طبق نظر پیتر دراکر: برنامه ریزی استراتژیك

ریسك پذیر و با حداکثر دانا و آگاهی از نتایج آینده است که به طور سیساتماتیك تالشاها و کوشاا هاایی را کاه      

برای انجام این تصمیم ها مورد نیاز است را سازماندهی می کند و نتایج این تصمیم گیری ها را در مقابال انتظاارات ،   

برنامه ریزی استراتژیك، فرآیندی اسات کاه    .زمان دهی شده اندازه گیری می کنداز طریق بازخورد سیستماتیك و سا

. البته فرآیندهای تنظیم و اجرا هر دو تدریجی و پیوسته اناد  .در آن مقاصد، اهداف و برنامه ها تنظیم و اجرا می شوند

اهد باود، گرچاه چشام اناداز     مقیاس زمانی برای برنامه های استراتژیك حدود سه سال است و بیشتر از پنج سال نخو

بلند مدت در سطح کلی تری در نظر گرفته می شود اما باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تاا بتواناد باه تغییارات     

هادف  . آغااز شاد   8394ر دهاه  پاسخ دهد برنامه ریزی استراتژیك بصورت برنامه ریزی جامع و در شکل ابتدای اش د

 .ریزی استراتژیك کنترل کل سازمان بوداصلی از اجرای برنامه اولیه و
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ریزی استراتژیك فناوری اطالعات برای هر ساازمان، ساندی اسات کاه      برنامه: ریزی استراتژیك فناوری اطالعات برنامه

معماری اطالعات سازمان را در پرتو مالحظات استراتژیك مانند ماموریت، اهداف و اولویت های سازمان تعیین کرده و 

باه عباارت   . ی الزم برای دستیابی به سیستم ها و پایگاههای اطالعاتی را در سطح سازمان تعیین می کندبرنامه اجرای

به طاور  های اطالعاتی و  ریزی استراتژیك فناوری اطالعات منشور و برنامه کالن سازمان در زمینه سیستم دیگر، برنامه

 (8811ی،جعفرخان ) .کلی، فناوری اطالعات است

رقابت بین صنایع امروزی،اهمیت تحقیقات مرتبط با توسعه، تدوین و اجرای استراتژی به عناوان یاك    باافزایا میزان

افزایا نرخ تغییر محیط درونی و بیرونی سازمان های تولیدی منجر به توجه بیشتر باه  .مزیت رقاتی،افزوده شده است

 (8813فرهنگی،) .تدوین استراتژی و مدیریت استراتژیك  شده است

 بر ادبیاتمروری 

فاوا از جنبه های مختلفی مورد توجه مورد توجه  سازمان ها در کشور های پیشرو بود برنامه تحقیقاتی 8334در سال 

تی با حمایت صنایع و موسسات دولتی و وزارت دفاع امریکا انجاام شاد ایان    .آی.در دانشگاه ام 341تی.آی.با عنوان ام

ساله بوده و به عناوان  5یکی از نتایج حاصل این تحقیق  34تی.آی .ام  طرح تحقیقاتی بوده و الگوی81تحقیق شمامل

در این دهه سازمان هاا بار سار همراساتایی فااوا باا       . الگوی معتبر در چگونگی تعامل سازمان  و فاوا معرفی شده ایت

 (8831کریمی، ) .کس  و کار سازمان و چگونگی انجام این کار با وجود پیچیدگی های موجود بوده است

سیستم های . نیاز برای افزایا مکانیزم های ویرایا خودکار و گزارش های هوشمند برای اعتماد به سایبر وجود دارد

هوشمند سیستم های محاسباتی خودکار بر مبنای روشهای هوشمند هستند که از مراقبت پیوساته و کنتارل کاردن    

ایان تحقیاق،   . ای تصامیم گیاری بهتار مای باشاد     هوش باعث پیشرفت توانایی فردی بر. فعالیت ها حمایت می کنند

هادف از ایان   . را نشاان مای دهاد    (ISISM) ساختار مفروض یك سیستم هوشمند برای مدیریت امنیات اطالعاات  

سیستم بهبود بخشیدن به فرایندهای مدیریت امنیت مثل مراقبت کردن، کنترل و تصمیم گیری در ابعااد ماوثر مای    

سیستم امنیتی قرار دارد و مکانیزم هایی را فراهم می کند تاا باعاث تقویات سااختار     باشد که باالتر از متخصصین در 

ما به مسائل مربوط باه نیازهاا و طراحای    .شود خطرات، سیاست ها، فرآیندها و تهدیداتفعال دانا و آگاهی در مورد 

 Issues in Informing Science and Information)برای اجزای اصلی سیستم هوشامند تمرکاز مای کنایم    

Technology Volume 4, 2007) 

افزایا اهمیت ارزیابی مدیریت دانا،به دلیل هزینه های باالی تغییرات تکنولوژیکی و ساازمانی بارای پیااده ساازی     

برخی محققان بر این باورند که چنین عملکردی،باعث اطمینان از پشتیبانی بودجه بارای پیااده   . ابتکارات دانشی است

ا،ارزیابی موفقیت پیاده سازی،فراهم کردن بازخود از پیااده ساازی و اساتخراج درس هاایی بارای      سازی مدیریت دان

 (8813فرهنگی،) .پیاده سازی آتی می شود

هند یك الگوی موفق در رابط با استراتژی گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطالعاات و ارتباطاات اسات و    

براساس شواهد نشان داده شد کاه کشاورهای   ،داردبررشد اقتصادی این کشور ت زیادیاثرات مثب این استراتژی ساالنه

درحال توسعه با انتخاب استراتژی استفاده داخلی از این صنعت قادر خواهد بود ، مراحل توسعه اقتصادی را به راحتی 

لیات دسترسای باه    یعنی با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور ، همه آحااد جامعاه قاب  . پشت سر بگذارند 

فناوریهای مدرن را خواهد داشت و این استراتژی باعث گسترش فناوریهای مدرن با بهره وری بااال در جامعاه خواهاد    

گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در کشاور اسات ، باعاث افازایا     استفاده داخلی از این فناوریها که توام با . شد 
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عرضه سرمایه انسانی در کشور شده که خود عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها می شود و در نهایت 

ر ، با در نظر گرفتن مساائل ماذکو   این فرایند ها باعث گسترش صادرات تولیدات و خدمات این فناوری نیز خواهد شد

اتخاذ یك استراتژی در رابطه با فناوری اطالعات و ارتباطات برای کشورهای بزرگ متفاوت از کشورهای کوچك اسات  

برای کشورهای بزرگ که در آن نقل و انتقاالت بر رشاد اقتصاادی اهمیات زیاادی دارد ، اتخااذ اساتراتژی اساتفاده        . 

سعه اقتصادی نسبت به اساتراتژی گساترش صاادرات کاالهاا و     داخلی از این فناوری می تواند اثر بیشتری بر رشد وتو

با اتخاذ چنین استراتژی ، موج  پایاداری ایان صانعت در جامعاه     . خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات داشته باشد 

در حالی که کشورهای کوچك که گستردگی فعالیتهاای  . شده و اقتصاد در مقابل شوکهای خارجی محافظت می شود 

اهمیت زیادی ندارد ، می تواند با اتخاذ سیاستهای گسترش صادرات تولیدات و خدمات فنااوری اطالعاات و   اقتصادی 

بنابراین، دولتهای کشورهای درحال توسعه بایاد یاك اساتراتژی ملای بارای گساترش        . ارتباطات بهره بیشتری ببرند

اساتراتژی اساتفاده داخلای از    ,   هاا  ساتراتژی فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور خود اتخاذ کنند که در باین ایان ا  

فناوری اطالعات و ارتباطات بارای کشاورهای بازرگ و بخصاوو کشاورمان بهتارین و ماوثرترین اساتراتژی خواهاد          

 (سال هفدهم،ماهنامه تدبیر ،شیری)بود

 

 (8831قهرودی،)سیرتکاملی فاوا و تاثیر های سازمانی.8جدول شماره

 

 2444منظر پس از سال 4114منظر دهه 4104منظر دهه  نظر/موضوع

ماموریت فناوری 

 اطالعات

 تحول سازمان تغییر سازمان مدیریت فناوری

 پیشران راهبرد/محرک مهندسی مجدد سازمان (اتوماسیون)خودکار سازی کارکرد فناوری اطالعات

مدیریت فناوری 

 اطالعات

 آینده نگرانه پیا کنشگرانه انفعالی

 پیشران/تسریع کننده توانمندساز/تسهیل کننده پشتیبانی خدمات اتنقش فناوری اطالع

کنترل )واپایش های 

 داخلی(های

 ارزش تاثیر سنجا

 فناوران کس  و کاری کل نگران ماهر متخصصان کارکنان

 (اسمیل)سرهم نمودن  تکاملی ساخت یافته توسعه سامانه ها

 ه بدون مرزادار ادراه خودکار خودکار سازی اداری در محل کار

 

 یهرم سازمان

اطالعاات   یبار فنااور   یساازمان مبتنا   یاطالعات و بازآفرین یسهولت جامع نگری در شناخت حوزه عمل فناور یبرا

 یاساتانداردها  یاطالعات ارائه شده توساط موسساه ملا    یفناور یعمدتاً از مدل هرم معمار یسازمان یرویکرد معمار

 (8811ی،فرخانجع ) .آمریکا تبعیت می کند یفناور
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 اهداف تحقیق

هدف اصلی ارائه مدل بومی و مطلوب از دیدگاه فاوا و معرفی و تبیین الگو و مراحال تحقاق و نیال باه ان مبتنای باا       

 بنابراین این مقاله حاضر در پی پاسخ به سه سوال زیر است. شاخصه های تعریف شده در مقاله می باشد

 کدام است؟8141افقوضعیت مطلوب در الگوی بومی با اولویت 

 الگوی بلوغ فاوا چگونه است؟

 مرحله مختلف بلوغ مطلوب کدامند؟

 

 مرور تجربیات جهانی

بررسی منابع آشکار نشان می دهد در حال حاضر ،اکثر سازمان ها وموسسات مختلف دولتی و غیر دولتای کشاورهای   

و مستمرا آنها را مبتنی بر تحوالت،پارادایم هاا  پیشرفته و بویزهبخا های دفاعی آن ها ،دارای چشم انداز فوا هستند 

به عنوان مثال وزرات دفاع امریکا که جازو بازرگ   .و فناوری های نوین،بازنگری ،به روزآوری و به مرحله اجرا می آورند

ترین استفاده کننده گان فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان محسوب می شود،ساالنه چشم انداز و نقشه راه توسعه 

مای   بدنبال تحقق کامل رتبه جهاانی اطالعاات  1489فاوای خود را بازنگری می نماید و برای نمونه در افق چشم انداز

باشد که قابلیت پشتیبانی بر خط از نیریاو هاای مسالح خاود و کشاورهای همساو را در سراسار جهاان فاراهم مای           

و راهبارد و  ( 1484-1481) رت دفااع امریکاا  الزم به ذکر است که اسنادطرح راهبردی تشاکیالت اطالعاات وزا  .نماید

و همچناین راهبارد فنااوری اطالعاات و     ( 1488)  نقشه راه تشکیالت فناوری اطالعات و ارتباطات وزرات دفاع امریکا

و راهبارد فنااوری اطالعاات و    ( 1443-1481) ،سیاست مدیریت اطالعات دفااعی انگلساتان   ارتباطات دفاعی انگلیس

نمونه هایی از اسناد در دسترس در شبکه جهانی اینترنات و ماورد بررسای در ایان     ( 1443) الیاارتباطات دفاعی استر

 (8831کریمی، ).مقاله هستند
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 ارائه مدل و فرآیند کلی چشم انداز و بلوغ فاوا-8شکل

 

 سازماندهی و برنامه ریزی

شناخت مبانی و آرمانی های 

 سازمانی فاوا

چالا ها و 

 فرصت ها

شم انداز مدیریت چ

 شده

شناخت چالا 

 های راهبردی

 قوت و ضعف

 تراز بندی فاوا 

 آینده پژوهی فاوا 

 پایا فاوا 

 پویا جهت دار فاوا 

مراحل بلوغ 

توسعه سازمان 

 فاوا 

 

مدل بلوغ توسعه 

ا وسازمان فا  

ارزیابی راهبردی 

محیط خارجی  

 فاوا

ارزیابی  از مجموعه 

و شرایط موجود 

 فاوا
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 گیرینتیجه

تحول یافته و در عین حال ارائه الگوی مناس  در سطح بلوغ اله با رویکردی نوآورانه  و با مرور و بررسی الگوی های در این مق

 .فناوری مبتنی بر فاوا را ارائه نموده است

ارائه مدل و فرآیند کلی چشم انداز و بلوغ فاوا هر کدام از بخا ها موجورد (8)در ارائه مدل شکل شماره شکل شماره 

 .رای کارگوزه های تخصصی و منحصر به خود بخا را تشکیل می دهددا

در راس امور و یکی از بخا های کلیدی است که به عوان یك پنل تخصصی از ان نام : بخا اول سازماندهی و برنامه ریزی 

 .می بریم

و جزی و همه جانبه ماموریت شناخت مبانی و آرمانی های سازمانی فاوا ایت که با الویت های نظیر شناخت کلی : بخا دوم

 .وفلسفه وجودی فاوا در ارتباط کامل است

 چشم انداز مدیرت شده: بخا سوم 

 بخا چهارم مدل بلوغ توسعه سازمان فاوا 

 مراحل بلوغ توسعه سازمان فاوا : بخا پنجم

قاط قوت و ضعف و بخا های جانبی به عنوان پنل های مکمل به عنوان بخا های راهبردی برای  شناخت چالا ها و ن

 .شناخت وضعیت مطلوب  در الگوی طرح مطرح است

پیا قراول الگو پایا و پویا جهت برای نیل به اهداف فاوا می باشد که هریك از زیر بخا ها در یك پنل تخصی و با شیوه 

 .کارگروهی منسجم فعال می باشد
 

امیدواریم . اوری فاوا را باید تنازعی برای قدرت و بقاء دانستبا توجه به اهمیت فناوری های نوین در سطح ملی و بین المللی فن

 در عرصه های  مختلف فاوا شاهد رشد و شکوفایی کشورعزیزمان باشیم

 مراجع
 شناسایی  و الویت بندی جهت گیری های توسعه فناوری اطالعات و "، اربطانی، طاهر روشندل،..باباغیبی ازغندی، علیرضا؛ ساالرزهی، حبی  ا[8] 

 8838،پاییز (پیاپی نوزدهم)سال پنجم،شماره سوم پژوها نامه نظم و امنیت انتظامی، "؛بارویکرد آینده نگری 8141ارتباطات نیری انتظامی در افق

ولتی طراحی و تبیین الگوی انطباقی مدیریت فناوری اطالعات برای سازمان های د"حسن زاده ،علیرضا؛ حاجی پور ساردویی، مریم؛ الهی؛ شعبان[2]

 . 8811پاییز و زمستان.8سال دوم،شماره پژوهشی سایات علم و فناوری-فصلنامه علمی "کشور

نشریه داخلی  نشریه مشتری مداری "نگرش زیرساختی به فناوری اطالعات درسازمان :برنامه ریزی استراتژیك فناوری اطالعات"، ، الههیجعفرخان[3]

 .8811شرکت خدمات پس از فروش سایپا

 .871شماره - سال هفدهم-ماهنامه تدبیر "استراتژی فناوری اطالعات و ارتباطات وتوسعه اقتصادی" ،بهزاد ،شیری[4]

 Issues inمقالهمنبع انتشار اصل "مربوط به طراحی و معماری مسائل: سیستم هوشمند برای مدیریت امنیت اطالعات "محمد ،فیض [ 5]

Informing Science and Information Technology Volume 4, 2007 
 .8813پاییز و زمستان-3،شمارهمجله مدیریت بازاریابی "عوامل موثر بر تفکر استراتژیك"فرهنگی، علی اکبر ؛ دهقان نیری، محمود،[6]

 ارائه الگوی تحول ودجا ازمنظر فناوری اطالعات"کریمی قهرودی، محمود رضا ؛ فشارکی؛ مهدی ؛ طبابیان، سید کمال ؛ حسنوی،رضا[ 7]

 8831،پاییز18،سال یازدهم،شمارهفصلنامه راهبرد دفاعی"درراستای تحقق پشتیبانی برخط از نیروهای مسلح(فاوا)وارتباطات

تدوین چشم اندازوالگوی بلوغ توساعه فنااوری اطالعاات وارتبااطالت ساازمان درافاق       "کریمی قهرودی،محمدرضا؛فشارکی،مهدی؛نظامی پور؛قدیر[8] 

 887-898صفحه  8831،یهار83،پیاپی8،سال هفتم،شمارهمجله بهبودمدیریت"یبارویکردآینده نگار8141

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانا همراستا با استراتژی های  "مانیان،امیر؛ موسی خانی، ،موسی خانی،محمد؛ حسن زاده، علیرضا؛ جامی پور، مونا [9] 

دانشکده مدیریت دانشگاه 847-881و8838تابستان1شماره 9دورهاطالعات فصلنامه مدیریت فناوری "کس  و کار با استفاده از روش فراترکی  

 .تهران
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