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 چکیده

و برنامه ریزی استراتژیک هست ، پس  (IS)های اطالعاتیهمانطور که می دانید این مقاله در مورد اثر متقابل سیستم 

برای رسیدن به این .برای این که بتوانیم این اثر متقابل را بشناسیم ابتدا نیاز به درک ابتدایی خود موضوعات اصلی است 

مطلب ابتدا ما تعریفی از سیستم اطالعاتی و در ادامه به تشریح طبقه بندی های مختلف موجود از سیستم های اطالعاتی 

و در قسمت بعد به تشریح برنامه .می پردازیم  ISچارچوب مقاله برای  نتخاب یکی از این طبقه بندی های به عنوانو ا

ریزی استراتژیک به عنوان قسمت دوم بحث می پردازیم و یک چارچوب جامع که اکثر مدل های موجود در بحث 

 .استراتژیک پوشش می دهد معرفی می کنیم

 مدل های استراتژیک ، برنامه ریزی استراتژیک ای اطالعاتی،سیستم ه : کلمات کلیدی 

 

 

 مقدمه

 طبقه بندی سیستم های اطالعاتی

قبل از شروع توضیح در مورد این ساختار باید یک نکته بسیار مهم را در مورد ساختار ها و طبقه بندی مختلف موجود درباره سیستم های 

تمام این طبقه بندی موجود همه برای راحت تر شدن درک سیستم های اطالعاتی و بیشتر برای  که عبارتند از اینکه. اطالعاتی داشته باشیم 

ولی رویکرد ما معموال در عمل متفاوت است سیستم .بررسی بهتر سیستم های اطالعاتی در سازمان به این طبقه بندی ها رو آورده شده است 

 .تلفیق پیدا کرده انواع  سطوح سیستم های اطالعاتی هستندوند که در حالتی از به صورت یکپارچه پیاده سازی می ش رهای اطالعاتی بیشت

که عبارتند از طبقه بندی وظیفه ای و طبقه بندی فنی .در این قسمت ما به تشریح دو طبقه بندی از سیستم های اطالعاتی می پردازیم

 (عاتی تصمیم گیری استکه نشات گرفته شده از طبقه بندی سیستم های اطال)سیستم های اطالعاتی
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 :طبقه بندی وظیفه ای -1

 ای وظیفه حوزه هر در شده استفاده اطالعات های سیستم. شوند گرفته بکار سازمان یک مختلف وظایف در توانند می اطالعات های سیستم

 عمده ای وظیفه حوزه دو دارای سازمان هر. شوند بندی دسته ای وظیفه حوزه اساس بر توانند می که بطوری هستند مشترکی های مشخصه دارای

. کنند می پشتیبانی صف وظایف از ستاد وظایف. کنند می تأمین را سازمان اصلی اهداف که هستند آنهایی صف وظایف. ستاد و صف: است

 و بازاریابی، و فروش مالی، حسابداری، به مربوط وظیفه از نوعی دارای سازمانها تمام اما یکدیگرند، از متفاوت سازمانها صف ای وظیفه های حوزه

 مشترکی فنون و اصول از ستادی حوزه هر در شده استفاده اطالعات های سیستم. هستند ستاد ای وظیفه های حوزه عنوان به انسانی منابع

 .دمتفاوتن ها حوزه دیگر در اطالعات های سیستم از که کنند می تبعیت

 

 : طبقه بندی فنی سیستم های اطالعاتی -2

 تهیه صورتحساب حروفچینی، مانند معمول اداری وظایف از خیلی انجام برای که ای رایانه های سیستم:   (OAS)اداری اتوماسیون های سیستم

 .شوند می استفاده مستندات انتقاالت و نقل و کردن

 سازمان تبادالت و روزانه های فعالیت بر اطالعات پردازش و ها رویه طریق از که اطالعات های سیستم:   (TPS) مبادالت پردازش های سیستم  

 .کنند می اعمال عملیاتی کنترل

طبقه بندی سیستم های اطالعاتی – 1شکل   



 پردازش های سیستم از را سازمان داخل های داده معموالً که ای رایانه اطالعات های سیستم از نوعی:   (MIS)  مدیریت اطالعات های سیستم 

 .کنند می ارائه سازمان یک در مدیریت وظایف پشتیبانی برای مدیریت های گزارش قالب در را آنها از معناداری سازی خالصه و گرفته مبادالت

 با طراحی های سیستم. کنند می کمک ماهر ورزان دانش به سازمان در جدید دانش بکارگیری و تولید در:  (KMS)ورزی دانش های سیستم

 رسم دوباره بدون را نظر مورد تغییرات سادگی به که دهد می اجازه آنها به تنها نه شود می استفاده محصول طراحان توسط که رایانه از استفاده

 (DSS)سیستم پشتیبان تصمیم .کنند تست فیزیکی های نمونه ساخت بدون را محصول که سازد می قادر را آنها بلکه کنند اعمال ها شکل کردن

سیستم پشتیبان تصمیم  . برای پشتیبانی از تصمیم گیرندگان مدیریتی در موقعیت های تصمیم گیری شبه ساختاریافته به کارمی رفتند:  

 .دستیاری برای تصمیم گیرندگان بود که قابلیتهای آنان را توسعه می داد ولی جایگزین قضاوت آنان نمی شد

 می بکار ارشد، مدیران استراتژیک و یافته ساخت غیر های گیری تصمیم به کمک برای :(ESS) سیستم های پشتیبان تصمیم مدیران ارشد

 .کنند می استفاده ارتباطی و گرافیکی قابلیتهای از. رود

 

   

 

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی فنی سیستم های اطالعاتی - 2شکل    



 فرایند برنامه ریزی استراتژیک

 

 

 

 رقابتیهای مزیت 

 مدل پنچگانه پورتر 

 تأثیر تحلیل های راه از یکی

 اند ه شد ارائه پورتر رقابتی نیروهای مدل در که است ای گانه پنج نیروهای بر آنها تأثیر گرفتن نظر در اطالعات، های سیستم راهبردی

 اینترنت تأثیرگذاری های راه بعضی 2 هارمون و 1 پورتر.  بگیرید نظر در را اینترنتی ابتکارات تأثیر مثال، عنوان به(.  ببینید را الف، 1 پیوست)

 :کنند می مطرح عامل، 5 در را رقابت بر

 مانند ورود، سنتی موانع سریعاً اینترنت ابتدا، در .دهد افزایش می را جدید رقبای تهدید اینترنت ها، سازمان اکثر برای .واردین تازه تهدید -1

 یک ایجاد دهد، انجام باید رقیب که یک کاری تنها . دهد می کاهش را خدمات و کاالها فروش برای دفتری یا و فروشگاه فروش نیروی به نیاز

 باشد، می آنها دیجیتالی اصلی خدمات یا محصول که صنایعی و کنند می ایفاء را واسطه نقش صنایعی که در ویژه به خطر، این . است سایت وب

 یک حتی یا کنند رقابت محلی بازار در که سازد می قادر را دست دور رقبای نقاط جهان، نقاط همه از اینترنت، به دسترسی ثانیاً، . است شدید

 .بپردازد رقابت به شرکت با رقیب غیرمستقیم،

 کننددگان  تدأمین  توانندد  می خریداران طرف، از یک . است متفاوت کنندگان تأمین بر اینترنت تأثیر .کنندگان تأمین زنی چانه قدرت -2

 وقتدی  دیگدر،  سدوی  از. دهند کاهش را کنندگان تأمین زنی چانه قدرت ترتیب، بدین و ند کن مقایسه تر را آسان ها قیمت و یافته را جایگزین

 وابسته با کنندگان تأمین شوند، می وارد دیجیتالی مبادالت به و کرده خود استفاده تأمین زنجیرۀ ساختن یکپارچه جهت اینترنت از ها سازمان

 .گردند می قدرتمند جابجایی، هزینه افزایش و خود به کردن مشتریان

 ای عمده طور به را کنندگان تأمین و محصوالت مربوط به اطالعات به خریداران دسترسی وب، .(خریداران) مشتریان زنی هنچا قدرت -3

 1 فرعی کنندگان تأمین توانند از می راحتی به خریداران و داده کاهش مشتریان برای را جابجایی هزینه های اینترنت فناوری دهد؛ می افزایش

 .دهد می افزایش ای عمده طور به را زنی مشتریان چانه اینترنت که است معنی بدان این . کنند خرید نیز

 فرایند برنامه ریزی استراتژیک -3شکل 

 



 آن، در که صنعتی هر .دادند قرار خطر بیشترین در معرض مورد، این در اطالعات بر مبتنی صنایع .جایگزین خدمات یا محصوالت خطر -4

 .بداند تهدید عنوان یک به را اینترنت باید کند، می (افزار نرم و کتاب موسیقی، مانند) کاال را جایگزین دیجیتالی اطالعات

 بده  نتدوان  را اختصاصدی  های سیستم شود می وب باعث در اینترنتی های برنامه بودن آشکار .تعصن در موجود شرکتهای بین رقابت -5

 متغیر های هزینه کاهش نسبت جهت اینترنت سمت به گرایش  صنایع، اکثر در .دهد می کاهش را رقبا تفاوت بین امر این . کرد مخفی راحتی

 و رقابت باعث نیروها، این دوی هر .کند می پیدا بستگی قیمت به رقابت حال، در عین و شود می ها قیمت در تخفیف باعث ثابت، های هزینه به

 .شوند می صنعت یک در قیمت کاهش در نتیجه

 اینترنت عمده تناقض" : است معتقد پورتر . دارد آوری بر سود منفی تأثیر که است رقابت افزایش اینترت، کلی تأثیر که گیرد می نتیجه پورتر

 بازاریابی خرید، کاهش مشکالت گسترده، طور به اطالعات دادن قرار دسترس در مانند شود می محسوب آن جزو منافع آنچه دقیقاً که است این

 سود، به منافع این تبدیل جهت ها شرکت برای را کار آنها، بین تراکنش و انجام مشتریان و کارها و کسب بین شناخت شدن تر آسان توزیع، و

 ."سازد می تر  مشکل

 

 

 بر اطالعات های سیستم بالقوه تأثیر به نسبت تواند بینشی می مدل این. کند می مشخص را بازار در رقابتی مزیت بر مؤثر نیروهای پورتر، مدل

 ایجاد هدف آن که است راهبردی توسعۀ مدیران، اکثر برای کار ترین مهم صنعت، بر ها سیستم تحلیل تأثیر بر عالوه.  نماید فراهم را صنعت

 تعیین رقبا، از متفاوت را خود راهبرد باید شرکت یک چنین وضعیتی، ایجاد برای.  است نیرو 5 این برابر در پایدار و سودآور موقعیت یک

 مدیریت مطالب نویسندگان توسط نیز دیگری های راهبرد . کرد پیشنهاد را هدف بازار و تمایز ایجاد هزینه، رهبری های راهبرد 2 پورتر.کند

 (Frenzel ،Wiseman, ،Neumann مانند) است شده پیشنهاد راهبردی،

 

 گانه پورتر 5مدل  – 4شکل 



 زنجیره ارزش

 ارز زنجیرۀ مدل اولیه هدف. کرد ترسیم دولتی، یا خصوصی سازمانی، هر برای و خدمات هم و محصوالت برای هم توان می را ارزش زنجیرۀ

 نوع توضیح برای ای پایه عنوان به مدل این. است پذیری رقابت و اثربخشی کارایی، افزایش منظور به شرکت یک داخلی عملیات تحلیل ش،

 های مزیت و کلیدی فرایندهای ارزیابی طریق از شرکت یک تحلیل در .شود می استفاده کند، فراهم تواند می اطالعات فناوری که پشتیبانی

 فراهم مزیت رقابتی توانند می که هایی فعالیت انجام ضعف و قوت نقاط ابتدا کار، این انجام برای. آید می کار به تأمین زنجیرۀ مدل آن، اصلی

 ارزش به تواند می شرکت ، اطالعات فناوری افزودن با که آیا پردازیم ی م نکته این بررسی به سپس. کنند می ایجاد بیشتری ارزش آورند،

 فعالیت به ارزش از افزودن کاترپیالر مثال، برای.  کجاست زنجیره در آن از استفاده مکان ترین مناسب EDI و برای یابد دست بیشتری افزوده

 ، 11 تا 4 های فصل در. کند می استفاده مشتریان به خدمات گسترش خود برای داخلی شبکه از و گیرد می بهره خود خارجی و داخلی های

 با ابتدا در مدل این که در حالی. ایم گنجانده ها بنگاه ارزش زنجیرۀ های فعالیت از اطالعات فناوری نی پشتیبا چگونگی بسیاری از های مثال

 نیز(  هوایی خطوط مانند) کنند می فعالیت خدماتی صنایع در که هایی برای بنگاه توان می را ارزش زنجیرۀ یافت، گسترش تولیدی ذهنیت

 .دهد می نشان هوایی خط یک برای را مزبور چارچوب.  کرد اعمال

 

 

 سازمان که است مهم نکته این درک حال، این با. کند ارائه می اطالعات فناوری بالقوه تأثیرات بررسی برای عالی ابزاری پورتر ارزش زنجیرۀ

 کنیم می بررسی چارچوبی را ادامه، در.  بیاراید افزا ارزش بالقوه کاربردهای خلق منظور به را آنها تا باشد اختیار داشته در را مناسب منابع باید

 .می کند کمک راهبردی مزیت ای برای پایه ایجاد برای سازمان یک منابع ه بالقو توان ساختن روشن به که

 

 زنجیره ارزش – 5شکل 



 دیدگاه منابع

 طور به تواند می اطالعات فناوری.  بیافزاید یک شرکت ارزش به غیرمستقیم یا مستقیم کلی طریق دو از یکی به تواند می اطالعات فناوری

 دهد می رخ هنگامی معموالً هزینه کاهش.  نماید افزایی ارزش ها، فعالیت از زیرگروهی یا فعالیت یک به مربوط ی ها هزینه کاهش با مستقیم

 بدون تواند می شرکت یک ترتیب، این به. سازد می ممکن کاراتر شکلی به را ها فعالیت از ای مجموعه یا فعالیت انجام اطالعات فناوری که

 تواند می اطالعات فناوری همچنین .شود کاسته نیز پرسنل تعداد از است ممکن حالت، این در. کند کم خود کار نیروی از تولید سطح کاهش

 امکان بنگاه یک به اطالعات فناوری که دهد می روی هنگامی درآمدها افزایش.  کند افزایی درآمد،ارزش افزایش با غیرمستقیم صورت به

 داشته را بیشتر افراد استخدام به نیاز بدون بیشتر خدمات ارائه یا تولید امکان بنگاه یک که آید می پیش زمانی این. دهد می را بودن مؤثرتر

 برای.  کند رشد پرسنل، توجه قابل افزایش بدون درآمد، و خدمات نظر از دهد می امکان بنگاه یک به اطالعات فناوری دیگر، عبارت به.  باشد

 می بنگاه درآمد افزایش هم و ها هزینه کاهش باعث هم که سازد ممکن را مشتریان جانب از سرویس سلف تواند می اطالعات فناوری مثال

 ر خاط به  .دارد کاربرد ببرند، بهره اطالعات فناوری افزای ارزش ماهیت از توانند می که هایی حوزه کشیدن تصویر به در ارزش زنجیرۀ. شود

 رقابت و کرد عمل با آنها ارتباط و منابع ماهیت درک بر بنگاه منابع بر مبتنی دیدگاه راهبردی، مزیت حفظ و ایجاد در منابع کلیدی نقش

 و رس دست در بازار، تهدیدات یا ها فرصت به واکنش و درک برای که شده تشکیل هایی قابلیت و ها دارایی دارد تمرکز,   از منابع پذیری

(  مدیریتی های مهارت مانند) انسانی سرمایه ،(اوری فن و مالی های دارایی مانند) فیزیکی های سرمایه به توان می منابع این جمله از. مفیدند

 ارزشمند قابلیت منابع کارگیری به برای آن ظرفیت از است عبارت بنگاه قابلیت. کرد اشاره(  فرهنگ شهرت، مانند) سازمانی مختلف . منابع و

 کوتاه حیات چرخه مشتریان و جدید روندهای به سریع واکنش سازمانی، پذیری انعطاف بودن، اعتماد قابل چون. هایی توانمندی شامل ها

 اطالعات، سیستم های ساخت زیر شامل فناوری منابع. یابند می توسعه زمان طول در و هستند ها ه بنگا مختص ها قابلیت.  است محصول

 قابل خدمات که است اطالعات فناوری قابلیت اصلی پایه" اطالعات سیستم ساخت زیر.  هستند افزار نرم و افزار سخت انحصاری، های فناوری

 .شود می هماهنگ اطالعات، های سیستم گروه توسط  معموالً رکز، متم طور به و کند می ارائه بنگاه سراسر در مشترک طور به را ی اطمینان

 متفاوت امری سازمان هر برای و انجامد طول به (Weill and Broadbent, 2000, p.333.) ها سال تواند می موفق زیرساخت یک ایجاد

 توسعه برای منابع این ترکیب کنند، خریداری را یکسانی افزار نرم و افزار ت سخ سرعت به توانند می رقبا که هنگامی حتی ، بنابراین.  است

 سرعت به سازد ی م قادر را بنگاه یک که است ارزشمند جهت  این از اطالعات های سیستم زیرساخت.  است پیچیده امری منعطف زیرساختی

 زیرساختی های قابلیت از بنگاه یک تا انجامد طول  گیرد خدمت به رشد روبه بازاری به زیادی سالیان است ممکن در را جدید های سیستم

 راهبردی مزیت ایجاد بالقوه توان دارای تواند می حتی اطالعات های سیستم ساخت زیر معینی صنایع در ترتیب، این به.  بگیرد پیشی رقیبان

 .باشد

 تجربه) اطالعات های سیستم گسترش دانش ،(نویسی ه برنام های زبان) اطالعات های سیستم فنی دانش شامل ،(ها مهارت) فنی قابلیتهای

. گیرد می بر در را( صرفه به مقرون پشتیبانی و عملیات) اطالعات های سیستم عملیات و( توسعه مختلف بسترهای با جدید های فناوری

 های مهارت گوناگون، دالیل اطالعاتند فناوری های برنامه از استفاده و ساخت برای نیاز مورد تخصص شامل اطالعات فناوری فنی های مهارت

 این اگر حتی و اند نشده توزیع ها بنگاه میان غیرهمگون صورت به که این اول. شوند نمی محسوب پایدار رقابتی مزیت مؤثر منابع جزء فنی

 یک در فنی آموزش. متحرکند, . اجرای سهولت حال، این بسیاربا اطالعات، فناوری فنی های مهارت تدوین بل قا ماهیت علت به باشد، گونه

 شرکت چند در دارند تمایل نویسان برنامه بهترین که دهد می نشان پژوهش یک.  است بحث قابل اطالعات فناوری پرسنل مبادله نیز و شرکت

 پذیر تحرک رسد می نظر به ظاهر در که ای اندازه به العات اط فناوری های مهارت.  شوند استخدام فناوری است ممکن نتیجه در خوب بسیار



 اطالعات اوری فن های مهارت دارد، رقابت برای حیاتی اهمیتی فناوری، نظر از بودن روز به که جایی در نظر، این از.  نباشند پذیر جایگزین و

  .دهد ارائه رقابتی مزیت برای مبنایی تواند می

 اطالعات های سیستم مدیریتی منابع.  مرتبطند اطالعات فناوری به هم و اطالعات های سیستم به هم که هستند منابعی مدیریتی، منابع

 های سیستم ریزی برنامه اطالعات، های سیستم زمینه در شراکت بازار، به پاسخگویی سپاری، برون روابط مدیریت فروشنده، با روابط شامل

 های برنامه از گیری بهره و گسترش طراحی، برای مدیریت توانایی به اطالعات فناوری مدیریتی های مهارت.  است تغییر مدیریت و اطالعات

 .ی شودم اطالق اطالعات فناوری

 مهارت آنکه اول اند؛ دانسته مرتبط پایدار رقابتی مزیت با را اطالعات فناوری مدیریتی های مهارت دلیل چهار به 1 استراتوپولوس و دیننگ

 دوم.  کنند مدیریت را اطالعات فناوری روی بر گذاری سرمایه بازار های ریسک و فنی های ریسک سازند می قادر را ها شرکت مذکور های

 پیچیده علّی طور به و ضمنی فوق ها مهارت آنکه سوم. اند یافته توسعه ها تجربه انباشت طریق از و زمان طول در مدیریتی  مهارت آنکه

 درباره بیشتر جزئیات مشاهده برای.  باشند می پیچیده اجتماعی نظر از که هستند فرایندهایی حاصل مزبور های مهارت آنکه چهارم و هستند؛

 .فرمایید مالحظه را منابع

 

 (SISP)برنامه ریزی سیستم اطالعاتی راهبردی 

 سطوح در که است کاربردی های برنامه وپرتفوی اطالعات فناوری زیربنای شده زماندهی سا ریزی برنامه ، اطالعات فناوری ریزی برنامه

 است بسیارمهم ای مسأله نهایی کاربران برای هم و ریزان برنامه برای هم اطالعات فناوری ریزی موضوع برنامه.  گیرد می انجام سازمان مختلف

 می شرکت نیز سازمانی ریزی برنامه در دفعات به و دهند می خودانجام واحدهای برای را ت اطالعا فناوری ریزی برنامه معموالً نهایی کاربران: 

 زیرساخت که کند می تعیین سازمانی اطالعات فناوری ریزی برنامه.  باشند مطلع ریزی برنامه فرایند از باید نهایی رو،کاربران این از.  جویند

 بنابراین.  گرفت خواهند کار به را هایی برنامه چه نهایی کاربران که شد مشخصخواهد نتیجه در.  بود خواهد شکل چه به اطالعات فناوری

 سال در اطالعات فناوری معاون 555از  که تحقیقی.گیرد قرار اطالعات فناوری زیرساخت تأثیر تحت تواند می سازمان در مجزا هرواحد آیندۀ

 فناوریاطالعات معاونان ذهنی مشغلۀ ترین مهم و اولین راهبردی، تفکر و برنامه ریزی که دهد نشانمی  شد، انجام cio.comتوسط  2552

 صدر در مداوم طور به راهبردی ریزی برنامه چرا.  بود مطرحشده مسائل ترین مهم جزو هم 2551 و 2555 های سال در مشغله این. است بوده

 کار ها سازمان جنبۀتجاری پای به ا پ باید اطالعات فناوری که اینست ده سا زبان به آن پاسخ دارد؟ قرار ارشداطالعات مدیران های دغدغه

 در اطالعات فناوری توانایی با سازمان اهداف کردن همتراز.  است بهصرفه مقرون همچنان آن فعالیت ادامه که شود حاصل اطمینان تا کند

 محیط یک تقاضای که آنجا از1 بالجت نظر طبق.  گردد سازمان وری بهره و تولید افزایش به منجر تواند می اهداف این به دستیابی، به کمک

 اهمیت سازمان برای راهبردی ریزی برنامه دارد، شرکت مقاصد با اطالعات اهداففناوری بیشتر هماهنگی به نیاز رقابتی، شدت به کاری

 ه ارائ و فروشندگان خریداران، با بازارهایالکترونیکی ارچگی یکپ و اینترنتی تأمین زنجیرۀ در که هایی پیشرفت با ، عالوه به. یابد بیشتریمی

 و خارجی کنندگان برمصرف عالوه که است اطالعات فناوری راهبرد یک شامل کار، و راهبردمناسبکسب یک شده، حاصل خدمات، دهندگان

 فرایند یک باشد، رخداد یک که آن از بیش سازمان با اطالعات فناوری همترازی. باشد داشته توجه نیز داخلی کنندگان مصرف به فروشندگان،

 .باشد سازمان های فعالیت به افزایی ارزش اساس بر باید اطالعات فناوری وراهبرد است

 



 پیشینه تحقیق

 .طراحی شده است که به اختصار به شرح زیر می باشد  SISPدر این راستا مدل ها و گامهایی برای 

 مدل Ward & Pepard 2002 

 مدل Clarke 2001 

 مدل Earl 1989 

 مدل Wetherbe 1993 

 مدل Cassidy 1998 

 مدل Papp 2001 

 .مورد از این موارد بسنده می کنید تا بتوانیم نقش استراتژی کسب و کار در این مدل ها بوضوح نشان دهیم 4که ما فقط به بیان 

 

 Earl 1989مدل 

پنچ مرحله برنامه ریزی سیستم های اطالعاتی را طی می کنند که با ترسیم وضعیت منابع تکنولوژی اطالعات ارل مدعی است که سازمان ها 

پس از این که سازمان این مرحله را تکمیل کرد . به منظور ارزیابی پوشش و کیفیت تکنولوژی و کاربرد های آن آغاز می شود سیستم اطالعاتی

این مرحله تنها بر کیفیت پایین برنامه ریزی تجاری تاکید می شود و لذا مانع توسعه طرح های  ، به منظور هدایت بهتر تالش ها و در

یک نگرش به هم پیوسته از دو فرایند که در مرحله سوم که ارل آن را مرحله آشفته می نامد . استراتژیک سیستم های اطالعاتی می گردد

تالش جهت دستیابی به مزیت رقابتی مرحله ای است که سازمان ها به دنبال آن  مرحله چهارم  یعنی مرحله. تفضیلی و بررسی دقیق است

هستند اما فقط تعداد معدودی به آن دست می یابند و امکان این را هم دارد که به مزیت رقابتی دست پیدا کنند و  اما نتواند آن را حفظ 

ی می رسند که در آنجا استراتژی تکنولوژی اطالعات و سیستم اطالعاتی با و در آخر هم که از نظر ارل موفق ترین به جایگاه و موفقیت. کنند

 محیطی که کاربران مدیران سازمان را در بر می گیرد. یکدیگر و در محیط مشارکتی هماهنگ و یکپارچه می شود

 

 

 Wetherbe 1993 مدل

 مراحل این ه.پروژ هریزی برنام و منابع تخصیص یها، نیازمند تحلیل راهبردی، ریزی برنامه -باشد می عمده فعالیت چهار شامل  مدل این

  :هستند ذیل های فعالیت شامل

 Earlمدل  – 6شکل 



  .کند می تعریف اطالعات فناوری برنامۀ و سازمان کلی برنامۀ میان ای رابطه: ت اطالعا فناوری راهبردی ریزی برنامه •

 ایجاد راهبردی اطالعات معماری تا شود می مشخص سازمان کلی اطالعاتی های نیازمندی مرحله این در: اطالعاتی های ی نیازمند تحلیل •

  .گیرد قرار استفاده مورد خاص های برنامه توسعۀ به دهی جهت برای بتواند نهایت در و گردیده

 .دهد می تخصیص را عملیاتی منابع و اطالعات فناوری کاربردی های برنامه گسترش منابع: منابع تخصیص •

 سیستم در خاص های پروژه برای را منابع های نیازمندی و بندی زمان های جدول که شود می تدوین ای برنامه: پروژه ریزی برنامه •

 .کند می مشخص اطالعاتی

 

 

 

 متفاوت و پراکنده کند، بروز است ممکن که مشکالتی به بسته مختلف مراحل در آن میزان اما شوند، می مرحله 4 هر درگیر ها سازمان بیشتر 

 خروج نیز و عمده های فعالیت با رابطه در را مدل این توان می.  آید نمی در اجرا به مرحله به مرحله و سیستماتیک صورتی به فرایند و است

 ، عات اطال فناوری ریزی برنامه های فعالیت تر عینی تدوین ت سم به انتزاعی بسیار سطحی از مدل.  داد گسترش مرحله، چهار های ی

 بنای زیر ای، مرحله چهار مدل .است شده عنوان فصل ادامه در ریزی برنامه مرحله هر اجرای برای مفید های متدولوژی برخی. کند می حرکت

 مدل.  است رقبا مقابل در مزایایی ایجاد به قادر هم و باشد می سازمان اهداف راستای در هم که است کاربردی های برنامه از سبدی توسعۀ

 مدل این. کند می شناسایی را هستند ضروری ها سازمان اهداف به دستیابی برای که عمومی منابع های نیازمندی و ها پروژه ای، مرحله چهار

 .دهیم می ادامه را بحث اطالعات فناوری ریزی برنامه های مرحل چهار مدل 1 مرحله با و. داد خواهیم توضیح بیشتری جزئیات با را
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 Clarke 2001 مدل

 :در این مدل می توان مدیریت استراتژیک سیستم های اطالعاتی را به موتر زیر وابسته دانست 

  یک بافت سازمانی احتماال در . نگرشی به سیستم های اطالعاتی که ارزش هر دو مسئله انسان محور و تکنولوژی محور را بداند

اگرچه اغلب اوقات سیستم های اطالعاتی به عنوان حوزه ای اساسا اجتماعی تلقی و . خاص به تلفیقی از نگرش ها نیاز خواهد شد

قلمداد می گردند و طبق آن هر نگرشی به مدیریت استراتژیک سیستم های اطالعاتی می باید به مشارکت کنندگان مرتبط با آن 

 .کندبافت مشکل توجه 

 مشکل درگیرند یا از آن تاثیر  استراتژی متاثر است از آن افرادی که در فرایند حل. نگرشی به استراتژی کالن که اساسا ذهنی باشد

 .پذیرند ، لذا این استراتژی چیزی نیست که بتوان آن را عینی برنامه ریزی نمود و به شکل علمی و قطعی اجرا کرد

 یت استراتژیک سیستم های اطالعاتی به ایجاد هماهنگی با عنایت به نیاز های اطالعاتی و با بهره تاکید و توجه جدی فرایند مدیر

 .درگیر می باشندگیری از مشارکت آنهایی که در سیستم 

  داشتن این دیدگاه درباره مزیت رقابتی محصول تکنولوژی اطالعات نیست بلکه نتیجه استفاده بهتر و دور اندیشانه از تکنولوژی

 .پایداری مزیت رقابتی به نحوه استفاده از این اطالعات بستگی دارد و لذا بیشتر مسئله ای انسانی است تا فنی. تاس
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بر ضرورت مشدارکت کلیده کارکندان سدازمان و افدراد      ( ISSM)لذا تمام مدارک و شواهد مربوط به مدیریت استراتژیک سیستم های اطالعاتی 

 . شکل باال  فرایندی را نشان می دهد که این نکته را پذیرفته است. درگیر در سیستم اطالعاتی مورد نظر تاکید دارد

یعندی  : عاتی است طبق شکل تجزیه و تحلیل سیستم مورد نظر توسط مشارکت کنندگان ، هسته و محور فرایند استراتژیک  سیستم های اطال

ایدن  . و کلی به سیستم مورد نظر اتخداد گدردد  در ابتدا می باید دیدگاهی کالن . آنها که در سیستم مورد نظر درگیرند یا از آن متاثر می باشند

زمانی و مطلب که با دایره مشارکت کننده در وسط نمودار نشان داده شده است یک سیستم فعالیت انسانی است که تقریبدا سیسدتم هدای سدا    

مددیریت اسدتراتژیک سیسدتم هدای     :  نمی توان در خصوص اهمیت این بخش تجزیه و تحلیدل غلدو و مبالغده کدرد     . تکنولوژیک را دربر گیرد

اطالعاتی چیزی نیست که بتوان به وسیله گروهی خاص از کارشناسان و مدیران انجام داد بلکه این اعضدای سدازمانند کده داندش الزم جهدت      

برای کمک بع این فرایند چندد روش و تکنیدک وجدود    . ان را در اختیار دارند و در فرایند استراتژی باید به همه آنها توجه کردساخت آن سازم

نگرشی که به نظر کالرک مفید و مناسب است عبارتند از بهره گیری و استفاده از روش مداخله جامع .دارد که بیشتر آنها نرم افزاری می باشد 

به سرعت دارند روی مداخله آگاهانه انتقادی کار می کنند و به آن دسته از خوانندگان عزیزی که به این مسدائل عالقده دارندد     سیستم ها البته

 .توصیه می شود که حتما کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطالعاتی استیو کالرک را بخوانند

در شکل و در قالب مسائلی که در مدیریت فرایند استراتژی سیستم . انجام شود باقی فرایند تجزیه و تحلیل باید با محوریت مشارکت کنندگان 

های اطالعاتی می باید مورد بررسی قرار گیرد ، به این مطلب اشاره شده است که در ابتذا جایگاه و موضع فعلی نسدبت بده اسدتراتژی کدالن و     
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( 1991مینزبدر   :مدثال ماشدینی تخصصدی و غیدره     )ی به بافت سیستم شکل این بررس. استراتژی سیستم های اطالعاتی می باید تعیین شود 

بستگ دارد ، اما در بیشتر سازمانها پیش از پیش به تعیین الگو های فعالیت ، در گذشته و حال توجه می شود تا بده طرحدب کده قدرار اسدت      

و تحلیل نیاز ها اطالعاتی شروع مدی شدود کده از ایدن     پس فرایند مدیریت استراتژیک سیستم های اطالعاتی با تجزیه . استراتژی سازمان باشد

« دیدگاه برنامه ریزی شدده »این استراتژی ها بسته به  .طریق می توان استراتژی کالن و سیستم های اطالعاتی را در پیوند با هم طراحی نمود 

تمرکز روی نیاز های اطالعاتی از طریق فرایند . کنند تاکید دارند و یا بر حوزه تجاری تمرکز می اتخاد شده یا بر  حوزه سیستم های اطالعاتی 

مدیریت استراتژیک سیستم های اطالعاتی نظارت و کنترل مستمر را بر فعالیت ایجاد همداهنگی میدان اسدتراتژی سیسدتم هدای اطالعداتی و       

و تحلیل نیاز های اطالعاتی به همراه ایجاد تجزیه . استراتژی کالن و هماهنگی و مطابقت آنها را بر دیدگاه های مربوط میسر و ممکن می سازد

  .هماهنگی استراتژیک به شکلی مستمرو پیوسته همان فرایند اصلی است که مدیریت استراتژیک سیستم های اطالعاتی را ضرورت می بخشد

 

  (Strategic Alignment)استراتژیک همترازی

 انجمن.  است بوده اطالعات های سیستم دپارتمان مدیریت ، اصلی دغدغۀ دیرباز از اطالعات، های سیستم ریزی برنامه فرایندهای بهبود

 طی در اطالعات/  سازمان 425 فناوری ارشد مدیران از گرفته صورت بررسی در یک شمارۀ مسأله عنوان به را موضوع این اطالعات مدیریت

 کردن توسط 2552 سال در آمد عمل به, یهمتراز که دهد می نشان 1991 از که تحقیقاتی نتیجه. کند می عنوان 1991 های سال

 شرایط در باید اطالعات اوری فن راهبردی ریزی برنامه .است داشته قرار آنها امور رأس در ها شرکت راهبردهای با اطالعات فناوری راهبردهای

 خود های توانایی گیری کار به با سازمان اعضای دیگر و اطالعات اوری فن واحد وسیله بدین تا شود همتراز سازمان کلی ریزی برنامه با مرتبط

 است اطالعات های سیستم های برنامه شناسایی ، اطالعات فناوری ریزی برنامه در اصلی وظیفه بنابراین کنند کار مشترک اهداف راستای در

 . هستند هماهنگ سازمان مقرر های اولویت و اهداف با همترازی از که تصویری

 های سیستم کارکردی فرایندهای و فناوری ساختار، راهبرد، همترازسازی اول، روی.  دارد رو دو سازمان با اطالعات فناوری ساختن همتراز

 هدف راستای در سازمان واحدهای دیگر و اطالعات های سیستم که ای گونه به است، کار و کسب واحدهای در مشابه موارد با ت اطالعا

  .شود می گفته, اطالعات های سیستم همترازی جنبه این به.  بردارند گام مشترکی



 

 

 با اطالعاتی های سیستم راهبرد همترازسازی شامل شود، می گفته اطالعات های سیستم راهبردی همترازی آن به که همترازی، دیگر نوع

 سیستم های پروژه و تصمیمات ها، اولویت که است نکته این تضمین اطالعات، های سیستم راهبردی همترازسازی هدف. است سازمانی راهبرد

 به است ممکن سازمان راهبرد با اطالعات های سیستم مناسب همترازسازی در ناتوانی . باشد می سازگار سازمان کل نیازهای با اطالعات های

 بازده توانند می بالقوه طور به که هایی سیستم در گذاری سرمایه در ناتوانی یا دارند اندک ه بازد که هایی سیستم در عظیم گذاری سرمایه

 آنها، میان در . گردد مراعات باید شرط پیش چندین اطالعات فناوری همترازی به دستیابی منظور به .شود می منجر باشند، داشته باالیی

 ء خال در اطالعات های سیستم ریزی برنامه که ای گونه به ریزی برنامه فرایندهای و اطالعات های سیستم مدیران و صف مدیران بین ارتباط

 مدیران از درصد 99 که2552)  است اهمیت, Chan.) دهد می نشان ،1 پی ال ال کانسالتینگ دیلویت اخیر گزارش حائز نگیرد، صورت

 زیاد تأثیر ایجاد باعث کار و کسب راهبرد و اطالعات فناوری راهبرد بودن همتراز که دارند اعتقاد شده نظرسنجی آنان از که اطالعات فناوری

 تعریف موفق، همترازسازی برای دیگر شرط هایشانپیش فعالیت سازی همتراز که باورند این بر هنوز بسیاری حال، این با. شود می یامتوسط

 برای فناوریکه های زیرساخت که است این عمده چالش.  است سازمان در ت اطالعا فناوری نقش2554)  است بوده ناموفق, Beal.) روشن

 2554)  دارند کنند، پشتیبانی آن از است, Beal.)قرار که راهبردی از بیشتر عمری اغلب اند، شده ایجاد راهبرد یک از پشتیبانی

 

 موفق همترازی شرط پیش

 به ها سازمان در هنوز اما دارد، فراوانی اهمیت نظری لحاظ از اطالعات فناوری همترازسازی اگرچه. اطالعات فناوری سازی همتراز های چالش

 یا منفی نظر ها شرکت درصد 95 حدود کرد، ارائه 2552 سال در 2 تری پیپل شرکت که گزارشی مبنای بر. شود می اعمال محدودی صورت

 همترازی استراتژیک – 9شکل 



.  دارند شرکت مقاصد و اهداف از حمایت راستای در کار و کسب مدیران و اطالعات فناوری مدیران همکاری امکان به نسبت ممتنعی

 افزوده نیز آن پیچیدگی بر ها، سازمان255)  است ای پیچیده مدیریتی فعالیت, .Hackney et al.) پیچیدگی افزایش تناسب به همترازسازی

 فناوری عملکرد و همترازسازی در بهتری نتایج سازمانی غیررسمی ساختارهای که دهد نشانمی شده انجام 1 چن توسط که مطالعاتی. شود می

 اند داشته اطالعات

 

 استراتژیکی همترازی انداز چشم

عناصر استراتژی سیستم های اطالعاتی  یکی از چارچوب های که در ادامه بحث ما به آنها اشاره می کنیم مدل استراتژیک است که در آن تمام

. ت پشتیبانی از فعالیت عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرندو استراتژی کالن هماهنگ می شوند به طوری که منابع اطالعاتی یک سازمان جه

 .این مدل در شکل  نشان داده شده است

حتی قبل از آزمایش فرایند ایجاد ) به شکلی گسترده نیاز های اطالعاتی هماهنگی استراتژیک را تجزیه و تحلیل می کند ( 1992)بتیس

بلکه هر دو را به موازات  .م های اطالعاتی با استراتژی کالن سارمان تمرکز نمی کندو تنها روی هماهنگ کردن استراتژی سیست( هماهنگی

معتقدند که مسائل استراتژیک مرتبط با سیستم های اطالعاتی قویا ( 1992)به همین ترتیب ونکاترامن و همکارانش . یکدیگر تعریف می کند

یک استراتژی عملیاتی که به استراتژی تجاری انتخاب شده پاسخ می دهد  روی استراتژی تکنولوژی اطالعات متمرکز می باشد و به عنوان

پذیرش این دیدگاه مو جب می شود که تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران سازمان روی . قلمداد می گردند (یعنی با آن هماهنگ می شود)

فرایند ها و مهارت ها ( بندی های تجهیزات کامپیوتری استکه غالبا متکی به انواع و پیکره ) مسائل داخلی همچون معماری و طراحی اطالعات

که به نظر بنده این خود یک اشکال در سازمان هایی است که .و ناکامی های سیستم در بهره برداری از فرصت های موجود در بازار است 

 .زمان بسیار باال استنیروی محرک آن غیر تکنولوژِی اطالعات است ، چون در این حالت امکان فراموشی استراتژی سا

اگرچه که استراتژی . همانطور که در شکل نشان داده شده است این نیاز اطالعاتی است که فرایند هماهنگی استراژی را به حرکت در می آورد

فعالیت های از این چارچوب برای حمایت از : می کنندکالن سازمان و نقشه سیستم های اطالعاتی نقش محوری را برای این فرایند ایفا 

استراتژی سیستم های )با حوزه سیستم های اطاعاتی ( استراتژی تجاری و سازمان تجاری ) تعامل حوزه تجاری . سازمانی استفاده می شود

 که به منظور حمایت و پشتیبانی از  سازمان صورت می گیرد نیاز های اطالعاتی را( اطالعاتی و فرایند و زیر ساختار سیستم های اطالعاتی

 .هماهنگ می کند



 

 

 چارچوب بحث اثر متقابل

که در هر .بررسی بهتر اثر متقابل می پردازیم  به رویکرد چهار با ادامه بحث چارچوبی را می سازیم و  ضوع برای فهم بهتر مودر این قسمت 

 .کدام از این رویکرد ها ما دو عامل  سیستم های اطالعاتی و استراتژی کسب و کار در بررسی موقعیت سازمان بررسی می کنیم

 :این رویکرد ها سازمان را در چهار حالت به صورت زیر بیان می کند

 .ی نداردسازمان استراتژی دارد ولی سیستم اطالعات .1

 .سازمان هم استراتژی و هم سیستم اطالعاتی ندارد که بطور مثال مث سازمان نوبنیاد .2

 .سازمان سیستم اطالعاتی دارد ولی استراتژی کسب و کار ندارد .2

 .سازمان هم استراتژی و  هم سیستم اطالعاتی دارد .4

 .شریح هر کدام از این رویکرد ها می پردازیم که در ادامه به ت

ته مهمی باید در این قسمت به آن اشاره کرد این است که سازمان در سه رویکرد از رویکرد های باال در حال تالش برای خروج از این البته نک

ع موقعیت ها دارد تا بتواند اوج هماهنگی استراتژی را در کسب و کار  داشته باشد که در اصل همان رویکرد چهارم است که بیان گر این موضو

پس . زمان هم استراتژی کسب و کار دارد و هم استراتژی برای توسعه سیستم اطالعاتی در سازمان که نقطه ایدآل هماهنگی استاست که سا

همانطور که در شکل مشخص است در تمام این رویکرد ما به بدنبال راه حلی هستیم که بتوانیم موقعیت فعلی سازمان را به موقعیت جدید آن 

 . ه آن اشاره شده است تبدیل و تثبیت کنیمکه در رویکرد چهارم ب

 استراتژیکی همترازی انداز چشم - 11شکل 

  



 

 

 

 .سازمان استراتژی دارد ولی سیستم اطالعاتی ندارد .1

در این سازمان ها کسب و کار مورد نظر هیپ ارتباطی . است  استراتژی تجاری عامل محرک سازماندر این سازمان ها می توان گفت که 

به فناوری اطالعات  و سیستم های اطالعاتی ندارد و سیستم های اطالعاتی بیشتر به عنوان پشتیبان فرایند های موجود در سازمان 

را اجام داهند و بهره وری و  کارایی کسب و  استفاده می شود تا اینمه بتواند فرایند های اتفاق افتاده در سازمان به نفع احسن کار خود

 .کار افرایش پیدا کند

چون در . رکش تکنولوژی است توصیه نمی شود اصال برای سازمانی که عامل مح یکرد رواین نکته قابل توجه در این رویکرد این است که 

در این جالت پیشنهاد . عاتی راهبردی بگذاریماین صورت ما نمی توانیم اهداف تکنولوژی خود را در دل استراتژی سیستم های اطال

میشود که سازمان استراتژی کسب و کار خود را فراموش کنند و آن را به عنوان یک تجربه عملی و فقط به عنوان یک منبع برای جمع 

یکرد دوم می باشد یعنی نه آوری اطالعات برای تدوین استراتژی جدید استفاده کنیم که در این حالت می توان گفت بهترین رویکرد ، رو

 .سیستم اطالعاتی داریم و نه استراتژی کسب و کار که در این حالت همه چیز را باید از اول بنا کنیم

 :روش استفاده کنیم سهما می توانیم از  رویکرد در این 

 روش اجرای استراتژی .1

در روش ابتدا استراتژی توسط مدیریت شرکت طراحی می شود ، و هم طرح سازمانی و هم سیستم های اطالعاتی و  هم 

این یک روش . با نیاز های استراتژیک در حال تغییر شرکت تعدیل و سازگار می گردندتکنولوژی اطالعاتی متناسب 

 چهارچوب اثر متقابل – 11شکل 



. اگر به خوبی استفاده و اجرا نشود می تواند فاجعه بیافریند  بسیار متداول و رایج در برنامه ریزی استراتژیک است ، اما

ممکن است که طرح فعلی سازمان و تعداد زیر ساختارهای سیستم های اطالعاتی . ای دو مشکل است البته این روش دار

. ژی دست یافتقابل انتخاب موجود برای پشتیبانی آنقدر محدود باشند که نتوان به اهداف مدیریت  از طراحی آن استرات

 .و مشکل دوم این است که این سیستم با توسعه انسان گرا سیستم های اطالعاتی در تضاد است

 

  

 روش پتاسیل تکنولوژی-3

 

دستیابی به و زیر ساختار الزم برای موفقیت آنها تمرکز دارد و انگیزه این روش روی روی تکنولوژی های موجود برای 

این وضعیت مشابه روش اول است  . پیشگامی تکنولوژیک است که نوع استراتژی تجاری و سازمان تجاری را تعیین می کند

هدف آن شناسایی بهترین پیکره و ساختارهای سازمانی و سیستم .با این تفاوت که عوامل محدود کننده روش اول را ندارد

منتخب است و معنای آن این است که سازمان از انعطاف پذیری الزم برای دستیابی  اطالعاتی الزم برای اجرای استراتژی

 .به آن پیکره و سیستم اطالعاتی برخوردار است 

 

 

  

روش اجرای  - 12شکل 

 استراتژی

  

 روش پتانسیل تکنولوژی – 13شکل 



 

  BSPروش برنامه ریزی سیستم های کسب و کار .2

شدرکت   روش چدون  دیگدری  هدای  مدل بر تاکنون و گردید تهیه ام بی آی توسط و کار کسب های سیستم ریزی برنامه مدل

 (Martin and Finkelstein, 1981) فینکلشتاین ،  و اطالعات مارتین مهندسی و  (اکسنچر فعلی نام با)اندرسون  مشاوره

 بلدوک  دو با رویکرد این .شود می غاز آ کار و کسب های راهبرد با که است پایین به باال رویکرد یک BSP.ده است تاثیرگذار

 ریزان برنامه .اطالعات هستند معماری مبنای که - ها داده طبقات و کار و کسب فرایندهای - دارد کار و اصلی سر ساختاری

 کدار  و کسدب  هدای  راهبدرد  از کده  کاربردی های و برنامه کرده تعریف را سازمانی ه داد پایگاه معماری این مطابق توانند می

 بدا  هدا،  و داده فراینددها  تحلیل و تجزیه در کمی معیارهای از استفاده به شدیداً BSP . کنند شناسایی را نمایند می پشتیبانی

 . است متکی اطالعات معماری توسعۀ نهایی هدف

 

 

   

  

 

 سازمان هم استراتژی و هم سیستم اطالعاتی ندارد -2

برای اینکار الزم است در ابتدا با توجه به چشم انداز هماهنگی که در پیش از این به آن . ز پایه بنا را بسازیم ادر این قسمت ما باید 

پس از قسمت ما با استفاده از مدل ارائه شده در شکل برای عملی . اشاره شد یک مسیر از این مدل را برای انجام کار انتخاب کنیم 

اگرچه در . ی دهد مرا حل این مدل تعاملی است و این مدل تعامل آن فرایند را ممکن می سازد کردن چشم انداز در  اختیار قرار م

ولی در این مورد خاص ما باید یک ترتیب اتخاد کنیم چون الزمه تمام مدل های تعاملی ترتیب فعالیت ها تجویز و توصیه نمی شود 

 BSPروش  -14شکل 



یند از سه مرحله تشکیل شده است که مفصل آنها را توضیح می همانطور که در شکل می بینید این فرا.این رویکرد  می باشد 

 .دهیم

 

 

 تجزیه تحلیل های نیاز های اطالعاتی -1

هدف از این تجزیه و تحلیل ارزیابی نیاز های اطالعاتی . تجزیه و تحلیل نیازهای اطالعاتی با مراجعه به شکل محیط ها مشخص می شود

این کار بخشی مهم و دشوار از فرایند ایجاد هماهنگی است که باید . محیط داخلی و خارجی سازمان و ارزش ها و اهدافشاست درباره 

این  .عاقبت تجزیه و تحلیلی ضعیف در این مرحله ناکامی احتمالی در کل فرایند ایجاد هماهنگی است:منظم و با برنامه به آن پرداخت 

 :یل شده که این محیط ها عبارتند از قسمت از بررسی چندین محیط تشک

 خود شرکت 

 محیط نزدیک خارجی 

 محیط دور خارجی 

ا برای بدست آوردن نیاز های اطالعاتی روش های متفاوتی وجود دارد که در اینجا ما به چهار مورد از آنها اشاره می کنیم و در یکی از آنه

 :عبارتند از ها روشاین  .را مفصل توضیح خواهیم داد

 SWOTتجزیه و تحلیل  .1

 PESTتجزیه و تحلیل  .2

 (CSF)عوامل کلیدی موفقیت .2

  طراحی سناریو .4

مدل تعاملی – 15شکل   



 

 

 

 (CSF)عوامل کلیدی موفقیت

 ریزی برنامهدر  CSFرویکرد .  گردد تضمین سازمان موفقیت و بقا تا شوند انجام " درست" که  باید هستند مواردی و نکات معدود

 شش تا سه سازمان هر در که است این اساسی فرض . شد ایجاد مدیران نیاز مورد اطالعات شناسایی به کمک برای اطالعات فناوری

 این در را عملکرد مداوم ور ط به باید ها سازمان بنابراین.  شد خواهد موفق سازمان شوند، اجرا به خوبی اگر که دارند وجود کلیدی عامل

 و واحدها همۀ در موفقیت کلیدی عوامل.  نمایند اعمال را الزم اصالحی اقدامات ضروری، مواقع در و دهند قرار سنجش مورد ها زمینه

 .خورد می چشم به نیز سازمانی واحدهای دیگر و کار و کسب های دپارتمان

 

 

تجزیه و تحلیل سیستم های اطالعاتی-16شکل   

عوامل کلیدی موفقیت – 17شکل   



 در موجود صنعت مورد هر به بسته نیز و دولتی یا خدماتی تولیدی، یعنی صنایع گستردۀ بندی طبقه حسب بر موفقیت کلیدی عوامل

 پیشگامان ها شرکت آیا اینکه برحسب موفقیت، کلیدی عوامل خاص، صنعت یک در موجود های سازمان برای.  متفاوتند ها، طبقه این

 مسائل.  بود خواهند متفاوت کنند، می دنبال را بتی رقا های راهبرد چه و اند شده واقع کجا اینکه و تر ضعیف رقبای یا هستند بازار

 به مزبور عوامل این، بر عالوه. دهند می قرار تأثیر تحت را موفقیت کلیدی عوامل شده، استفاده فناوری یا مقررات میزان مانند محیطی

 برای اطالعات فناوری ریزان برنامه .کرد خواهند تغییر مدت، بلند های روند یا سود باالی نرخ مانند موقتی شرایط به بسته زمان مرور

 را عوامل این دیگر اضافی جلسۀ دو یا یک در و دهند می انجام مدیران با ای مصاحبه آغازین، جلسۀ در موفقیت کلیدی عوامل شناسایی

 . کنند می غربال

 

 

 

 

 از عبارتند شود، می استفاده CSFرویکرد  در که نمونه پرسش چند

 هستند؟ محوری شما سازمان در اهدافی چه •

 هستند؟ ضروری اهداف این به رسیدن برای کلیدی عوامل چه •

 هستند؟ کلیدی عوامل این کلید کارهایی و تصمیمات چه •

 داد؟ قرار سنجش مورد را آنها وان ت می چگونه و بوده تصمیمات این مبنای رهایی متغی چه •

 نماید؟ تأمین را معیارها این یتواند م اطالعات سیستم کدام •



 این به رسیدن در که عواملی سپس. باشد می مسئول آنها قبال در مدیر که است سازمان اهداف تعیین ، مصاحبه از پس گام، اولین

 های نیازمندی باید آنگاه.  است موفقیت کلیدی عوامل این از اندکی تعداد انتخاب بعدی قدم . شوند می مشخص هستند، ضروری اهداف

 نشده برآورده عوامل این اگر.  داد قرار بررسی مورد را عوامل این به دستیابی و نمود تعیین موفقیت کلیدی ل عوام این برای را اطالعاتی

 .مناسبی را ایجاد نمود های برنامه باید باشند

 عملکرد برای هایی شاخص آنگاه و کرده شناسایی عملکردشان را عوامل مهمترین که کند می تشویق را مدیران موفقیت، کلیدی عوامل

 ا کلیدی از عوامل یکی گرفتن نادیده احتمال سازمان، کلیدی افراد تمام با مصاحبه صورت در. ارائه نمایند گوناگون های زمینه در خود

 دلیل به صرفاً ها داده آوری جمع یا ه داد حد از بیش آوری جمع که از شود می موجب اصلی عوامل بر تأکید دیگر، سوی از.  است ندک

 .گردد آن اجتناب سهولت

  

 حوزه تجاری -2

ابزار اصلی برای این تجزیه و تحلیل حوزه . دومین بخش  ار فرایند هماهنگی استراتژی بر درکی بهتر از حوزه تجاری تاکید می کند

اما در هنگام استفاده از این ابزار می باید . تجاری داخلی یک شرکت زنجیره ارزش پورتر است که به طور مفصل در موردش صحبت شد

که زنجیره ارزش را در قالب مدلی یکپارچه  و  نه مجموعه از حوزه عملیاتی معرفی جدیدترین ایده ها و افکار پورتر دقت به خرج داد تا از 

البته الزم به ذکر است که باید دقت الزم به عمل آید تا مطمئن شویم که این نحوه بررسی و تجزیه وتحلیل . و ارائه می کند استفاده شود

 .فرهنگی برجسته سازمان که بوسیله تجزیه و تحلیل نیازهای اطالعاتی انجام شد تناسب دارد یا خیر سازمان با مسائل ساختاری و

 .سرانجام این که در درون حوزه تجاری استراتژی تجاری یا کالن شرکت قرار داردکه در این مرحله جزئیاتش باید مشخص شود

 

 فناوری اطالعات ی حوزه -2

تجزیه و تحلیل فرایند ها و زیر ساختار سیستم های اطالعاتی با بررسی محیط داخلی و خارجی و  با  بهره گیری از شبکه استراتژیک که در 

شبکه استراتژیک ابزاری است که بوسیله ان می توان کاربرد های . شکل نشان داده شده است آغاز می گردد تا موقعیت کنونی خالصه شود 

در عمل مشخص شده است که این تجزیه و تحلیل اگر به دو . الفعل سازمان را مطابق با ارزش بالقوه یا بالفعل شان طبقه بندی کردبالقوه و ب

که نشان می دهد که در حال حاضر در شبکه استراتژیک کاربرد ها کجا هستند و حالت « هست»حالت : حالت انجام شود قوی تر خواهد بود 

و تحلیل قدرت و توان این روش ناشی از نقطه ضعف موجود در بررسی و تجزیه .هد همان کاربرد ها کجا باید باشند که نشان می د« باید»

با ارزیابی این که آن کاربرد ها کچا باید باشند ، سازمان بالفاصله . جایگاه کنونی کاربردهاست ، که می تواند توان و پتاسیل آنها را محدود سازد

که این قسمت دارای بحث مفصلی است که برای تحقیق بشتر به کتاب مدیریت سیستم های اطالعاتی . یرات الزم می کنداقدام به تعریف تغی

 .استیو کالرک مراجعه کنید



 

 

 

 .سازمان سیستم اطالعاتی دارد ولی استراتژی کسب و کار ندارد -2

ن هم این است که محرک سازمان چیست؟ اگر محرک سازمان استراتژی تجاری ته مهم را در نظر داشته باشیم و آدر این رویکرد باید یک نک

باشد در این قسمت ما ابهام بزرگی داریم چون اگر در سازمان محرک استراتژی تجاری باشد آنگاه ما استراتژی داریم پس با رویکرد ما در 

چون بهر حال  سازمان دارای یک مسیر برای رسیدن به هدف  و می توتن که اصال نمی توان سازمان را بدون استراژی دانست. تناقض است 

 .در این حالت توصیه می شود که از رویکرد دوم استفاده شود و در اصل بنا را پایه بسازیم. است اگرچه این استراتژی نانوشته باشد

در این حالت ما می توانیم یک رویه و روش .دیدگاه ما تغییر پیدا می کندحال اگر محرک سازمان تکنولوژی بخصوص تکنولوژی اطالعات بود 

 :برای اینکار پیش بینی کنیم که ما در اینجا دو روش پیشنهاد می کنیم

  پتاسیل رقابتی .1

در این روش ما با تقویت محصوالت یا بهبود فرایند ها از قابلیت های نوخواسته تکنولوژی اطالعات برای خلق 

ه استراتژی تجاری نیز برای بهره برداری از فرصت های جدید ضمن اینک. مزیت رقابتی استفاده می کنیم

این روش اگرچه جذاب است اما ممکن است در تامین . تکنولوژی اطالعات تعدیل می شود و تغییر می کند 

به ویژه اگر بجای تمرکز روی منبع اطالعات به عنوان یک مجموعه کلی . منافع پیش بینی شده ناکام گردد

 . العات تمرکز کندروی تکنولوژی اط

   



 

 

 

  سطح خدمات .2

روی استرتژی سیستم اطالعاتی و زیر ساختار سیستم های اطالعاتی به منظور ایجاد سازمانی بهبود یافته 

که در این چشم انداز وجود دارد این است که ممکن است استراتژی سازمان مورد  خطری. تمرکز می کند

 .غفلت قرار گیرد و کانون توجا گم شود

    

 



 .سازمان هم استراتژی و  هم سیستم اطالعاتی دارد -4

 در این رویکرد شما می توانید کمال هماهنگی را ببینید در این حالت شما باید استراتژی تثبیت موقعیت استفاده کنیم و باید بصورت موازی

استراتژی کسب و کار و استراتژی سیستم های اطالعاتی داشته البته باید حواستان باشد که نباید تناقضی بین .این رویکرد را بهبود بخشید 

در رویکرد ما باید استراتژی کالن و استراتژی سیستم های اطالعاتی را با هم و به . باشیم که در این صورت کل سازمان به خطر خواهد افتاد

 .بسنده می کنیمبرای نشان دادن این نمونه ما به گفتن یک مثال موردی . صورت موازی تدوین کنیم 

 های فناوری و ها راهبرد آن در که کرد تنظیم ریزی روشی برای متدولوژی برنامه( hp) پکارد -هیولت شرکت

 را فرایند تغییرات که گرفت صورت منظور این به روش این طراحی. شوند می همزمان همتراز طور به و شده مشخص کار و کسب فرایندهای

 تأثیر از نیز روشنی دید و کرده اعمال موجود فناوری های محدودیت از نظر ف صر

 شرکت، دهای راهبر ابتدا. کرد می استفاده ای دنباله فرایند یک از ، پکارد- هیولت گذشته، در .دهد ارائه یکدیگر بر فرایندها و جدید فناوری

 موجود، های فناوری گرفتن نظر در با کارکردها این تمام سپس.  شدند می تعریف بود، نیز فناوری شامل که پشتیبان های راهبرد و عملیات

 عالوه به.  پذیرد می نصورت همزما طور به ها زمینه همۀ در ریزی برنامه های فعالیت جدید، روش در. گردید می طراحی دوباره و شده همتراز

 مشتری رضایت و کیفیت داشتن به تعهد ، محور هدف و تخصصی کارکردی های حیطه کار، و کسب واحدهای گروهی، کار بر د شدی تمرکز با

 فرایند در اساسی تغییرات کار، و کسب همترازسازی چارچوب . سازد می مرتبط هم به را ها فعالیت و راهبردها رویکرد، این.  شوند می تکمیل

 سیستم در تغییراتی به منجر عمده تغییرات که آنجا از اما. آورد می حساب به نیز را است، فناوری بالقوۀ توسعۀ و محیط تغییرات نتیجۀ که را

 فرایندهای .کرد داخل خود ریزی برنامه روش در را این عوامل پکارد، - هیولت شد، می سازمان تیمی ساختارهای و فرهنگ و ارزشی های

 می تضمین را کارا سازی پیاده مشارکتی، رویکرد مدیریت.  برند می پیش به را بالقوه های حل راه امر انتخاب استانداردها، و ها فناوری هدف،

 می تعریف فناوری های و مدل توانمندسازها با موازی طور به اطالعاتی های و نیازمندی کار و کسب فرایندهای چارچوب، این به با توجه.  کند

 ه برنام در تنها نه راهبردی، همترازسازی بر پکارد -هیولت تمرکز. گردند می متصل هم به رازسازی همت سراسر  فرایند در سپس که شوند

 4متمرکزبا بودجه ساالنه  R&D بخش طریق از تکنولوژیکی دنبال نوآوری به جستجو در بلکه خود، داخلی فناوری های حل برای راه ریزی

 تا کند می کمک R&Dدپارتمان  به این امر. به نحوی فعال در فرایند توسعه راهبرد مشارکت می کند R&Dبخش . میلیارد دالر مشهود است

 .دهد ارائه فناوری از گذارد می تأثیر کار و کسب کل که بر قوی اندازی چشم حال عین در و نموده درک بهتر مشتریان را های انگیزه
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