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 چکیده 

 

در قالب یک تیم رقابتی همواره سعی میکند که با تقویت سیستم ارتباطات و روابط متقابل بین مدیران و کار  راهبردی مدیریت

خوب به ترکیب قضاوت های راهبردی به نحو احسن ایفا کند. یک مدیریت کنان در سطوح مختلف سازمانی نقش خود را 

یک علم محض نیست و قضاوت های شهودی بسیار  راهبردیشهودی وتجزیه و تحلیل های علمی می پردازد چرا که مدیریت 

سبب وجود مدیرانی در ان نقش دارند .البته نباید فراموش کرد که رونق و بقای بسیاری از سازمان های موفق امروزی به 

در استفاده از فناوری اطالعات باید راهبرد مناسبی انتخاب کرد.انتخاب راهبرد مناسب مدیریت نخبه،باهوش و الهام بخش است.

خوب و بجایی طلب می کند.همیشه چالشهایی در سر راه مدیران و تصمیم گیرندگان بوده است که برای غلبه بر آنها باید این 

 .چالشها را شناخت

 

 راهبردی،نقش مدیریت راهبردی در فناوری اطالعات مدیریت،مدیریتکلید واژه:
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 مقدمه 

جامعه بشری به سرعت در حال دگرگونی و تغیرات است لذا تغیرات نهادی در طرز تفکر ودانش اجتناب ناپذیر است.علم 

میم گیری راهبردی مدیریت بر پایه اطالعات وبه مدیریت تا کنون دوره های زمانی مختلفی را طی کرده است.ابزار اصلی در تص

کارگیری فناوری اطالعات وارتباطات در امور سازمان وارائه خدمات راهبرد تغییر فناوری و افزایش قدرت به کار گیری فناوری 

 است.

یم میباشند و میتوان از کار ساده ای نیست چرا که علی رقم این که برخی از عناصر ان دارای قابلیت تعم راهبرد :تعریف راهبرد

انها در هر سازمان یا شرکتی بهره برد،لیکن سایر عناصر ان نه تنها به ماهیت سازمان وابسته است بلکه تحت تاثیر ذی نفعان 

را از فرایند شگل گیری ان  راهبردساختار و فرهنگ سازمان نیز قرار دارد.لذا برای رهایی از این معضل الزم است که مفهوم 

به  راهبرددرباره فرایند شکل گیری  ،محتوا وماهیت ان است در حالی که بحثراهبردتفکیک کنیم.منظور از مفهوم کامال 

 .مراتب مشکل تر و ابهام انگیز تر است

همیشه استفاده از راهبرد مناسب به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری و در نهایت رسیدن به هدف است.استفاده از 

 سب کمک زیادی به موفقیت در رسیدن به اهداف می کند.راهبرد منا

با توجه به پیشرفت های فناوری اطالعات و استفاده بیش از بیش بشر از فناوری های نو و سرعتی که مبانی نظری پژوهش:

شناخت شرایط  دنیای امروز در استفاده از فناوریهای روز به خود گرفته است باید بیشتر راهبرد مناسبی را اتخاذ کنیم و به

 موجود بپردازیم.طبیعتا با کاستی ها و چالشهایی روبرو خواهیم شد که باید با شناختی کامل به استقبال آن برویم.

در این مطالعه و پژوهش از تعاریف و اصطالحاتی در زمینه مدیریت راهبرد و  نقش آن در فناوری اطالعات  :روش پژوهش

 صورت گرفته است.

چالشهای موجود و در پیش رو هر دانشی مهم و پر کاربرد است چون باعث اتخاذ تصمیمی مناسب و  شناختنتیجه گیری:

انتخاب مسیر و روشی بهتر در راه رسیدن به هدف است.فناوری اطالعات و استفاده از آن هم مانند دیگر علومی که بشر از آن 

 یین و انتخاب راهبرد مناسب نقش به سزایی دارد.استفاده می کند از این چالشها مستثنی نبوده و شناخت آن در تع

 تعریف مدیریت

 تعاریف بسیار زیادی از مدیریت ارائه شده است، یکی از جامع ترین این تعاریف در ذیل آمده است مدیریت عبارت است از:    

نگی برای رسیدن به هدف یا علم و هنر برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل و نهایتاً ایجاد هماه»

 «اهداف از پیش تعیین شده سازمان
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برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و  مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در     

  .داهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیر کنترل است که برای دستیابی به

آیا مدیریت علم  ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و واقعا باید گفت    

و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع  ریت آموزش فرا گرفتیاست یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مد

ا در شرایط ه علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوخته می شودبخشی را که با آموزش فرا گرفته 

 « به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن»هنر مدیریت می نامند.  گوناگون می شود

ان منابع انسانی ) البته تمام مباحث فوق بر روی منابع سازمانی صورت می گیرد که مهم ترین و ارزنده ترین دارایی هر سازم

  کارکنان( هستند و سپس منابع دیگر نظیر دارایی های فیزیکی، مادی و حتی اطالعات قرار می گیرند.

 

 مدیریت یعنی تصمیم گیری:تمام مطالب فوق صحیح است اما اگر بخواهیم خیلی ساده مدیریت را تعریف کنیم باید بگوئیم

ارائه پیشنهادات( و اجرای تصمیم پس از اتخاذ از سوی مدیریت، وظایف مدیران  وظایف نیروها عبارت است از تصمیم سازی )با

 عبارت است از تصمیم گیری و نظارت بر اجرای تصمیمات. 

 چیست ؟ راهبرد

ای چندگانه که سازمان را توان مدیریت راهبردی را اینگونه تعریف کرد: هنر و علم تدوین، اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفهمی

 برای راهبردی مدیریت در می شود استنباط تعریف این از که همانگونه. یابد دست خود مدت بلند هایهدف به سازد ر میقاد

 شود: هماهنگ کردن مدیریت ، امور مالیمی  تاکید سازمانی موفقیت کسب

 .ها از دانشگاهها و دانشکدهای در بسیاری  های اطالعات رایانه حسابداری (، تولید )عملیات (، تحقیق و توسعه و سامانه)

 راهبردها و ارزیابی راهبردها شود تدوین راهبرد، اجرای مراحل مدیریت راهبردی در برگیرنده سه مرحله می

  مقصود از تدوین راهبرد

مقصود از تدوین راهبرد این است که ماموریت سازمان تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید 

های بلند مدت، در نظر  آورند. شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدفکنند یا فرصتهایی را بوجود می یم

 .های خاص جهت ادامه فعالیت گرفتن راهبرد

خواهد به آن  شوند، عبارتند از: تعیین نوع فعالیتی که سازمان می هایی که در زمینه تدوین راهبرد مطرح می مساله    

گیری درباره گسترش یا متنوع ساختن  خواهد از آنها خارج شود، شیوه تخصیص منابع، تصمیم هایی که می ردازد، فعالیتبپ

 شیوه مصون ماندن از حرکات تند رقیب  خاص وها، تصمیم گیری  فعالیت
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 اجرای راهبردها

ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد  ستهای ساالنه در نظر بگیرد، سیاکند که سازمان هدف اجرای راهبردها ایجاب می 

ها مستلزم توسعه فرهنگی  های تدوین شده به اجرا درآید. اجرای راهبرد ای تخصیص دهد که راهبردنماید و منابع را به گونه

دایت نماید، بودجه های بازاریابی را هریزی کند، تالشها را تقویت نماید، یک ساختار اثر بخش سازمانی شالوده است که راهبرد

بندی کند، سامانه اطالعاتی به وجود آورد و از آنها استفاده نماید و سرانجام با توجه به عملکرد سازمان خدمات کارکنان را 

ها را مرحله عملی تدوین  ای معقول برقرار کند ( اغلب اجرای راهبردجبران نماید )بین عملکرد و جبران خدمات کارکنان رابطه

های تدوین شده را به مرحله ها این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند و راهبرد نامند. مقصود اجرای راهبردمیراهبردی 

 .عمل در آورند

 هاارزیابی راهبرد

های خاص و  آید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند راهبرد ها آخرین مرحله به حساب می در مدیریت راهبردی ارزیابی راهبرد

ها بدین معنی است که باید در این مورد اطالعاتی را  شوند: اصوال ارزیابی راهبرد نظر آنان در چه مرحله کارساز واقع میمورد 

 :شوند ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می گردآوری کرد. برای ارزیابی راهبرد

 .ندارفتههای کنونی قرار گبررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس راهبرد -۱

 محاسبه و سنجش عملکردها -۲

 اقدامات اصالحی -۳

تواند موفقیت فردا را تضمین نماید! موفقیت همیشه  ها را مورد ارزیابی قرار داد که موفقیت امروز نمی بدان سبب باید راهبرد

 شود، تکبر و نخوت دچار یا نماید بسنده خود کنونی وضع به که سازمانی شود، موجب بروز مسایل جدید و گوناگون می

 .بود خواهد فنا به محکوم

 .طبق این تعریف یک راهبرد باید سه چیز را مشخص کند

 .چه اهدافی باید محقق گردد -۱

 .ها باید تمرکز نمودبر روی کدام منابع، بازارها و محصول -۲

ر کسب یک مزیت رقابتی، منابع های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظو چگونه برای بهره برداری از فرصت -۳

 هایی انجام گیردتخصیص یابد و چه فعالیت

 اصالحات کلیدی در مدیریت راهبردی

های مختلف شغلی،  ها دارای عنوان راهبردی .باشند ها افرادی هستند که مسؤل موفقیت یا شکست سازمان میراهبردی 

 .رایی، کارآفرینانمانند مدیر عامل، رییس، مالک، رییس هیات مدیره، مدیر اج
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ها عهده دار سه مسؤلیت اصلی هستند: ایجاد یک زمینه برای تغییر، ایجاد تعهد  پژوهشگران بر این اعتقاد هستند که راهبردی

 و احساس مالکیت و ایجاد توازن ثبات و نوآوری

 های ماموریتبیانیه

 ه نماید. ماموریت سازمان نشان دهند به متمایز میهای مشابیانیه های ماموریت، سندی که یک سازمان را از سایر سازمان

ها وجود دارد مطرح راهبردی ه ی شود. در بیانیه ماموریت پرسشی که پیش روی هم طیف فعالیت، از نظر محصول و بازار می

 :شود یعنی می

 ت یا رسالت باعث میهای یک سازمان است. ماموری یک رسالت بیانگر ارزش و اولویت” ما به چه کاری مشغول هستیم ؟  ”

های های بالقوه بازارها و فعالیتهای کنونی سازمان بیندیشند و نیز جذابیت فعالیت ها در باره ماهیت و دامنهشود که راهبردی

 .نماید آن را مورد ارزیابی قرار دهند. رسالت یا ماموریت سازمان نموداری است که مسیر آینده سازمان را مشخص می

 دهای خارجیها و تهدیفرصت

مقصود رویدادها و روندهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی 

توانند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند. فرصتها و تهدیدها به میزان زیادی خارج از  است که می

کنند. اصل اساسی مدیریت راهبردی این است که سازمان باید  این رو از واژه خارجی استفاده میکنترل یک سازمان است از 

های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها درصدد تدوین برای بهره جستن از فرصت

توانند موفقیت سازمان را تضمین  دات خارجی میها و تهدیهایی برآیند. بدین دلیل شناسایی نظارت و ارزیابی فرصتراهبرد

 .نمایند

 نقاط قوت و ضعف داخلی

 ای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام میگیرند که سازمان آنها را به شیوههای قابل کنترل سازمان قرار می در زمره فعالیت

و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را  های اصلی و ضروری مدیریت راهبردی این است که نقاط قوتدهد. یکی از فعالیت

های را به اجراء در آورند که نقاط قوت داخلی تقویت شود و نقاط کوشد راهبرد کند. سازمان می شناسایی و آنها را ارزیابی می

  .های داخلی برطرف گردد یا بهبود یابدضعف

 های بلند مدتهدف

کوشد در تامین ماموریت خود به دست آورد  ی که سازمان میهای خاص های بلند مدت را به صورت نتیجه توان هدف می

ها برای موفقیت سازمان  ای است که بیش از یک سال باشد. از آن نظر این هدف تعریف کرد. مقصود از دوره بلند مدت، دوره

افزایی نجام دهد، همکند ارزیابی را ا باشد. آنها به سازمان کمک می الزم و ضروری هستند که تعیین کننده مسیر سازمان می

 ها را تعیین نماید، امور را هماهنگ کند و برای برنامه ریزی سازماندهی، ایجاد انگیزه در کارکنان و کنترل فعالیت کند، اولویت

گر، قابل سنجش، باثبات، معقول و روشن  توانند چالشهای بلند مدت می ای اثر بخش عمل نماید. هدفهای سازمان به شیوه

 .باشند
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 ها اهبردر

توانند  های بلند مدت خود دست یابد. راهبردهای سازمان میتواند بدان وسیله به هدف راهبردها ابزاری هستند که سازمان می

ها، تفویض بسیاری از اختیارات  به صورت گسترش دادن فعالیت در سطح جغرافیایی، تنوع بخشیدن به فعالیتها، کاهش هزینه

 .باشد

 هدف ساالنه

های های بلند مدت باید به آنها دست یابد. هدف هدفهای کوتاه مدت هدفهایی هستند که سازمان برای رسیدن به هدف   

ها و اولویت بندی های بلند مدت، باید قابل سنجش، به صورت کمی، چالشگر، واقعی، سازگار با سایر هدف ساالنه، مانند هدف

 .شده باشند

 هاسیاست

و  های ساالنه دست یافت. مقصود از سیاست، رهنمودها، مقرراتتوان به هدف دان وسیله میسیاست ابزاری است که ب

ها به عنوان کند. هنگام تصمیم گیری از سیاست های اعالن شده رعایت میهایی است که سازمان برای دستیابی به هدفرویه

 .باشند و تکراری سازمان میها تعیین کننده شرایط روزمره شود و همچنین سیاست رهنمود استفاده می

 الگوی مدیریت راهبردی

 .توان با استفاده از یک الگو، فرایند مدیریت راهبردی را به بهترین شکل ممکن مورد مطالعه قرار داد و آن را به کاربرد می

 مدیریت راهبردی چیست ؟

های یج آنهاست. بنابراین مدیریت فعالیتهای یکپارچه در جهت توسعه راهبرد مؤثر، اجراء و کنترل نتاتصمیمات و فعالیت

ها و در  راهبرد ها، اتخاذ هرگونه تدابیر درونی و بیرونی سازمانی برای اجرای این راهبرد مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب

 .گیرد های انجام شده را در بر مینهایت کنترل فعالیت

 ضرورتهای استفاده از مدیریت راهبردی در چیست ؟

توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر  گاهی دقیق به مفهوم راهبردی میبا ن

ای جامع برای مواجه با اینگونه شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه

مه چیزی جز برنامه راهبردی نیست. مدیرت راهبردی با تکیه بر ذهنیتی پویا، شود. این برنا مسایل بیش از گذشته ملموس می

آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسایل سازمانهای امروزی است. پایه مدیریت راهبردی بر اساس میزان 

ها، بستانکاران، سهامداران و ، دولتهای رقیب، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان درکی است که مدیران از سازمان

اند و این عوامل تعیین کنندگان موفقیت جاری در دنیای امروز است. پس یکی از مهمترین مشتریان که در سراسر دنیا پراکنده

 .توانند از آن بهره گیرند مدیریت راهبردی خواهد بود ها برای حصول موفقیت در آینده میی که سازمانیابزارها
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 یریت راهبردی در فناوری اطالعاتنقش مد

نیروی ارائه شده در مدل  5سیستم های اطالعات سنجش تاثیر ان بر یک یا چند تا از  راهبردیک راه برای تحلیل تاثیر 

پورترروش های تاثیر گذاری ۲00۱اینترنت در صنعت را ببینیم،در سال  راهبرد نیروهای پورتراست .فرضا اگر بخواهیم تاثیر

 فاکتور این گونه بیان نموده است:5بر رقابت را با توجه به اینترنت 

 .تهدید ورودی های جدید۱

 .قدرت چانه زنی عرضه کنندگان۲

 .قدرت چانه زنی مشتریان)خریداران(۳

 .تهدید کاالها و خدمات جایگزین4

 .شدت هم چشمی در صنعت5

نجیره ارزش پورتر برای شناخت نواحی که در آنها ایجاد سیستم های اطالعات از راهبرد های رقابتی حمایت می کنند.از مدل ز

عمومی معرفی شده توسط پورتر است که  راهبردمزیت رقابتی می کند،استفاده می شود.رهبر هزینه ها،تمایز و تمرکز سه 

 د.ها بسیار زیاد است که البته همه توسط حمایت می شونراهبرد ایجاد مزیت رقابتی می نماید،امروزه تعداد این 

 اینترنت ماهیت رقابت و روابط سنتی بین مشتریان و عرضه کنندگان و بنگاه ها و صنعت را تغییر داده است.

دیدگاه میتنی بر منابع در یک سازمان در شناسایی منابع مبتنی بر و قابلیت هایی که در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی 

 موثرند،کمک می نماید.

 یار مشکل است و علت آن هم ماهیت نوآور پیشرفت های تکنولوژیکی است.کسب مزیت رقابت و پایداری آن بس

روش های برنامه ریزی در طی زمان تکامل یافته اند به شکلی که امروزه مباحثی مثل برنامه ریزی الکترونیکی در این زمینه 

 مطرح است.

 سنجی،تخصیص منابع و برنامه ریزی پروژه.،تحلیل نیاز راهبردی چهار مرحله مدل برنامه ریزی عباتند از : برنامه ریزی

 انواع راهبرد رد فناوری اطالعات

 .راهبرد رهبری هزینه ها۱

 .راهبرد های تمایز۲

 .راهبرد های متمرکز بر گروه خاصی از مشتریان۳

 .راهبرد رشد 4

 .راهبرد مشارکت5

 .راهبرد نو اوری6

 .راهبرد ایجاد موانع ورود7

 لیل اطالعات مورد نیاز سازمان بپردازیم.برای این کار روش های بسیاری وجود دارد.برای برنامه ریزی باید به تح

مطابق با اهداف و راهبرد های  ISو برنامه های کسب و کار سبب اولویت بندی پروژه های   ITهمسوسازی برنامه های 
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 سازمان می گردد.

وزیعی بودن آن اغلب از مدل معماری سرویس دهنده/ معماری فنٌاوری اطالعات متمرکز با توزیع شده است که در صورت ت

 .سرویس گیرنده استفاده می شود

 چالشهای مدیریت راهبردی در فناوری اطالعات

 بر زندگی  itتاتیرات  _1

فناوری اطالعات تاثیرات شگرفی روی افراد،سازمان ها و جوامع داشته است که بعضاً مثبت یا منفی بوده است.جهانی سازی و 

طات سبب تغییر راه ها و روش هایی شده که سابقاً افراد و سازمان ها عمل می کرده اند.امروزه امکان انجام کار در هر زمان ارتبا

و در هر نقطه از دنیا میسر گردیده که سبب افزایش اثر بخشی سازمان ها شده است.ساختار سازمانی،محتوای شغلی و ماهیت 

 حیط جدید قرار گرفته است.نظارت و مدیریت هم تحت تاثیر این م

ماشین و سیستم های اطالعات می توانند جاشین نیروی کار انسانی شوند که تاثیر زیادی روی افراد و سازمان ها می گذارد و 

در سطح اقتصاد کالن نیز تاثیرات فراوانی داشته است.روباتیک و سیستم های تصمیم یار و سایر قابلیت های فنّاوری اطالعات 

بود کیفیت زندگی افراد بشر گردیده است ولی در عین حال سبب کم رنگ شدن ارتباطات چهره به چهره در جوامع سبب به

گردیده که باعث بروز تاثیراتی در نحوه ی ارتباطات داخلی افراد و سایر جوانب کیفیتی زندگی نیز شده است.فنّاوری اطالعات 

وعاتی مثل امنیت،حفظ حریم خصوصی،آزادی گفتار در کنار احترام معنوی سیستم های ارزش سنتی را با تاکید بر اهمیت موض

 و استفاده ی عادالنه از این سیستم ها به چالش کشیده است.

 یهماهنگی راهبرددشواری  _2

مسئله ایجاد هماهنگی در حوزه ی راهبرد اطالعات همیشه و به غلط به عنوان ضرورتی برای ایجاد هماهنگی میان فنّاوری 

عات با راهبرد کالن قلمداد گردیده است.مدار  و شواهد جدید نشان می دهد که حوزه ی کالن ، تجاری و اطالعاتی اطال

همیشه باید با یکدیگر و بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل نیازهای اطالعاتی هماهنگ شوند.فرآیند هماهنگی 

ه آغاز می شود.سپس باید ارتباط بین این فرآیند با حوزه های فناوری با تجزیه و تحلیل نیازهای اطالعاتی بنگای راهبرد

اطالعات و تجاری داخل و خارج سازمان بررسی شود.برای تجزیه و تحلیل فناوری اطالعات،شبکه راهبردی ابزار مناسبی 

راهبرد کالن بنگاه محسوب می شود.فرآیند هماهنگی باید مستمر باشد و دائماً حوزه تجاری و فناوری اطالعات را با 

 هماهنگسازد .ابزار ها و روش های اجرای این فرآیند به مطالعات و تحقفیقات مشارکتی وابسته است.

 امنیت فناوری اطالعات_3

 

در جنگ امنیت رایانه ای عمدتا تصور بر ان است که افرادی که درون شرکت کار میکنند در جبهه بنگاه هستند و خطر حقیقی 

ولی گزارش های حاکی ازان است که بزرگترین تهدید های   است که بیرونی هستند وجزء بنگاه نمی باشنداز جانب کسانی 
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 امنیتی از جانب افراد درون بنگاه است.البته منظور از درونی و بیرونی بودن مفهوم منطقی ونه فیزیکی است.

ه وهمه در خطر است و وظیفه کلیدی مدیر نکته اصلی این است که داده ها،شبکه،زیر ساخت سیستم و بنگاه تجاری هم

فناوری اطالعات کنترل این مخاطرات و مدیریت انهاست.هیچ وقت نمی توان این تهدیدات را از بین برد ولی میتوان انها را 

م کاهش داد. دیواره ی اتش،همانطور که از نامش پیداست یک مانع امنیتی است که ترکیبی از نرم افزارو سخت افزار است.نر

افزاری که بر روی دستگاه دیواره اتش اجرا میشود باید نرم افزار خاصی باشد و مختص فعالیت های یک دیواره اتش طراحی 

 شده باشد .

جنبه قابل توجه درمورد پیکر بندی یک دیواره اتش این است که باید دو کارت شبکه داشته باشد زیرا دیواره اتش جریان 

رل میکند و لذا دارای دو وجه است:وجه خصوصی و وجه عمومی و به دلیل این ارتباط دو گانه اطالعات بین دو شبکه را کنت

است که دیواره اتش باید دارای دو کارت شبکه باشد.بیشتر دیواره های اتش طوری پیکر بندی شده اند که به انواع محدودی از 

میتواند به گونه ای پیکر بندی شود که اجازه انجام فعالیت مسیل های داده به شبکه اجازه ورود میدهد و از طرفی دیواره اتش 

 هایی که باعث اشغال شدن شبکه میشود را ندهد. 

باید سریع به ان واکنش نشان داده شود.اول از همه   رویارویی با تجاوز امنیتی:هنگامی که نفوذ به الیه امنیتی صورت گرفت

فوذ ممکن است بسیار شدید باشد،مثل تغیرات غیر مجاز صفحات یا از کار باید بدانیم که چگونه مشکو  به نفوذ شده ایم.ن

 .  و...  افتادن سرویس دهنده

 هنگامی که به الیه امنیتی نفوذی صورت میگیرد باید اقدامات زیرصورت گیرد:

 رمز ض.تعوی

 .پایین اوردن محیط شبکه و راه اندازی مجدد ان 

 .تماس با مسئولین امر 

 ع و احوال .مراقبت از اوضا

 .هوشیاری

وقتی یک نفوذ را در شبکه کاوش میکند،باید تمام رویدادها را به صورت مرتب ثبت نمایید.این شرح رویدادها باید تا حد ممکن 

همراه با جزئیات و می توان از ان برای مقایسه با مستندات حمالت قبلی استفاده نمود.ترمیم خسارت مانند بیمه شدن در 

ست.با کمک ان برای بدترین اوضاع برنامه ریزی می شود.خسارات مرتبط با فناوری اطالعات ممکن است در هر مفابل حوادث ا

راهکار ها و فناوری هایی است که با مشکالت و کمبود ها سرو  شکل و اندازه ای رخ دهد.محیط های فناوری اطالعات مملو از

برنامه ریزی کنید بتونید سرویس های خود را سریع به حالت اولیه باز  کار دارد،لذا به عنوان مدیر فناوری باید به گونه ای

 .گردانید.تمام حوادث به یک اندازه ایجاد خسارت نمیکند لذا در طرح ریزی برای سطوح مختلف خسارت باید چاره اندیشی کرد

 نتیجه گیری

اتخاذ تصمیمی مناسب و انتخاب مسیر و  شناخت چالشهای موجود و در پیش رو هر دانشی مهم و پر کاربرد است چون باعث

روشی بهتر در راه رسیدن به هدف است.فناوری اطالعات و استفاده از آن هم مانند دیگر علومی که بشر از آن استفاده می کند 

 از این چالشها مستثنی نبوده و شناخت آن در تعیین و انتخاب راهبرد مناسب نقش به سزایی دارد.
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رد مناسب اطالع و از بین بردن یک سری از چالشها و کمبودهای از پیش مشخص شده از بدیهیات است در زمان انتخاب راهب

ولی بعضی از چالشها در زمان استفاده از راهبرد انتخاب شده خود را نماینگر می کند و شاید حتی بعضی مواقع پس از تعویض 

ناخت چالشهای موجود سر راه و از بین بردن آنها کمک شایانی به راهبرد یا شیوه بعضی از چالشها خود را نمایان می کنند.با ش

در پیش بردن راهبرد و هموار کردن مسیر جهت نیل به اهداف می کند.پس بهتر است چالشها را با سیاستی مناسب کم رنگ 

 تر کرد یا حتی از بین برد.قطعا دور از دسترس نخواهد بود.

 منابع 

 9731ترجمه دکتر سید مهدی الوانی_دکتر حسن دانایی فرد ؛تهران:صفار "ن تئوری سازما"استیفن رابینز  _۱

 _زین العابدین مهدی؛همایش بین المللی دکترین مهدویت2

 9711"مدیریت راهبردی چیست و بکارگیری آن چه ضرورتی دارد "_برتینا جمیله، باوفا تبسم، سلجوقی خسرو7

 9731سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها؛تهران؛"مدیریت منابع انسانی"_اسفندیار سعادت4

5.turban.leidner.mclean.wetherbe,informastion technology for  management, 5th 

ed,wiley2006 

6.huber.G.,the necessary nature of future firms,sage publication,2004 

7.afuah,A., and C.L.tucci,internet business models and strategies,2th ed., mc graw hill.2003. 

8.buckler,G.,knowledgemanagement,university of pittsburg,2004. 

9.boar,B.H.,the art of strategicplanning for information technology,2 nd ed.wiley,2002. 

10.turban,E.,D.king,and J.K.lee,Electronic commerce 2006,prentice hall, 2006 

11.arnoldoc. hax, nicolass.may luf,the strategy concept and process,prentice hall,2004 

12.www.km.com 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

