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 چکيده
سازمانها،اززیادیتعداد،استافزایشبهروالمللیبینسطحدررقابتاقتصادیکهگونههمان

بدینتاکنند،میگذاریسرمایهارتباطاتواطالعاتفناوریدرراخودمنابعازعظیمیحجم

کنندکسبرقابتیمزیتبتوانندوسیله فرایندیکنیازمنداطالعات،فناوریهایپروژهاجرای.

ازاستفادهودرستارزیابیمستلزمامرایننشوند؛مواجهشکستبانتیجهدرتااستشدهحساب

استهاپروژهاینبامتناسبهایتکنیکوروشها تمامیبهپرداختناقتصادمقاومتی،فراینددر.

هایجنبه داردضرورتسازمان،کالنهایاستراتژیوهدفهاگرفتننظردربااقتصاد ایندر.

تاثیراتاننیزدربهاطالعات،فناوریهایپروژهزندگیچرخهازچارچوبیکبیانضمنمقاله

 مقاومتیپرداخته شودمیاقتصاد هایویژگیدارایاطالعاتفناوریهایپروژهکهآنجاییاز.

توجهباکرده،مطرحرانوینوسنتیارزیابیرویکردهایابتدابنابراینباشند،میفردیبهمنحصر

بهآنبهعنوانابزاریموثردراقتصادمقاومتیازگیریبهرهروشها،ایندرموجودهایکاستیبه

.گرددمیپیشنهادمناسبچارچوبیکعنوان

 .ارتباطات،سازمان،فناوریاطالعات،اقتصادمقاومتی:يديکل واژگان
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 2محمد محمودیان ، آرمان رستمی

صالحانقائمشهرموسسهدانشجویکارشناسیارشد، 1
موسسهصالحانقائمشهر،مربی،عضوهیئتعلمیدانشکدهبرقوکامپیوتر2


:نویسندهمسئولمیلنامونشانیای
 آرمان رستمی

arman.92779277@gmail.com 

 نقش فناوري اطالعات در سازمانها بر اقتصاد مقاومتی
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 مقدمه

یعرصهدرچهتاکنونعنوانهیچبهکهاستمواجهمفاهیمییامسائلباخوداقتصادیهایحوزهدراسالمیجمهوریامروزه

مکلّفاسالمیانقالبخودبنابراین.استنداشتهواقعیازایمابهومشابهبشریتجاربوعملیعرصهدرچهودرسیهایکتابدرونظر

استاقتصادیجدیدهایعرصهایندرالگوسازیوپردازینظریهوابتکارونوآوریبه کندبرپارااستکبارستیزیعَلمکهکشوریهر.

استالگوهاییچنیننیازمند رادنیااقتصادیمرسومهایکتابوانباشتهدانشتماماگر .است«مقاومتیاقتصاد»مفاهیم،اینازیکی.

ایپیشینههیچاقتصاد،هایکتابومتونتمامدر.یافتنخواهیدمقاومتیاقتصادیدربارهمکتوبومدونایتجربهیانظریهکنید،مطالعه

.استبدیعامریهمآنبهواکنشچگونگینداشته،سابقهتاکنونامراینکهجاآنازودیدنخواهیدمرکزیبانکتحریمازعملییانظری

برایآنبهدسترسیامکانوگرفتهقرارامنیتیومحرمانههایبندیطبقهدرباشد،گرفتهصورتبارهایندرهممطالعاتیاگرحتی

بهرهخودیمسألهومشکلحلبرایمتداولهاینظریهازتواندنمیاسالمیانقالباقتصادداناینکهنتیجه.نداردوجودمعمولیکارشناسان

بگیرد هایملتجمیعبخشالهامکهگیردمیخودبهبدیعیشکلجامعه،یادارهایرانی-اسالمیالگویوافزارینرمجنبشکهلذاست.

 .بودخواهدآزاده

تعریفوتبیینیککهاستالزملذاابتدا.مقالهحاضردرپیبررسینقشفناوریاطالعاتدرسازمانهابراقتصادمقاومتیاست

کشوردرراآنهایهمهازترکیبییاآنازالگوچهارونمودتعریفچهارگونهتوانمیرامقاومتیاقتصاد.دهیمارائهمقاومتیاقتصادازعلمی

.کردپیگیریملیهاییپروژهعنوانبه

 موازي اقتصاد

بهخودنیازبهتوجهبااسالمیانقالبکهطورهمانیعنیاست؛«موازیاقتصاد»یمثابهبهمقاومتیاقتصادازاولتعریف

نمود،مسکنبنیادوپاسدارانسپاهسازندگی،جهادامداد،یکمیتهمانندنهادهاییتأسیسبهاقدامانقالبی،عملکردوروحیهبانهادهایی

بهومقاومتیاقتصادبهاسالمیانقالبکهچراکند؛تکمیلودادهادامهراپروژهاینانقالب،اهدافتأمینبرایبایستینیزامروز

برایموازینهادهاییبایدپس.آیدبرنمیاقتصادیرسمینهادهاییعهدهازماهیتاًبساچهکهداردنیازاقتصاددرمقاومتیهاینهادسازی

نیستمرسومنهادهاینفیمعنایبهالبتهامراین.داریمنیاز«پریماقتصاد»بهکشورماندرمایعنیکند؛ایجادکارویژهاین اینکهکما.

الگواینالبته.مندیمبهرهانقالبازدفاعبرایاسالمیجمهوریارتشنهادواسالمیانقالبپاسدارانسپاهنهاددوهرازهمزمانمااکنون

کشورهااینوداردوجودباشندبرخورداربیشتریحکمرانیتوانوتجربهازکهکشورهاییدراتفاقاًودنیادرمرسومحکمرانیهایمدلدر

برخوردارندعمومیاموریادارهوسیاستگزارییچندالیههاینظاماز دولتی،نهادهایهمزمانحضورازتوانیممیمثالعنوانبه.

کشورهایامنیتیودفاعییعرصهدرحتییاسالمتوبهداشتیعرصهدرخصوصیهایبنگاهوخیریهنهاد،مردمهایسازمان

سؤاالتبااجرایعرصهدرواسالمیانقالبخاصنیازهایحسبکهاستاینالگواینمشکلترینمهمالبته.ببریمنامغربیییافتهتوسعه

دودرکشورمالی-پولییعرصهبهبخشیسامانوکشوریکدر«موازیمرکزیبانک»ازتصوریهیچمثالًزیرابود،خواهدروروبهنوینی

.آوردحساببهغیرمعقولونشدنیادارههایمدلیزمرهدرراالگواینتواننمیمنطقاًهمبازاما.نداردوجودعمومیودولتییالیه

 ترميمی اقتصاد
«ترمیم»و«گیریخلل»،«زداییآسیب»،«سازیمقاوم»پیدرکهاستاقتصادیازعبارتمقاومتیاقتصادازدومتعریف

راماانتظاراتتواندنمینهادفالنکهگفتیممیقبلیرویکرددراگریعنی.استاقتصادیموجودناکارآمدوفرسودهنهادهایوساختارها

مثالً.برآورندراماانتظاراتکهکنیمکاریموجود،نهادهایهایسیاستبازتعریفباکههستیمآندنبالبهجدیدرویکرددرکند،برآورده

وکنندشناساییکشوراقتصادینظامدررابحرانوضعفهایکانونکهخواهیممیبازرگانیوزارتیامرکزیبانکازماتعریف،ایندر

در.دهندارائهجهادیعملکردینتیجهدرونمایندبازتعریفاسالمیانقالبنیازهاییاهاتحریماقتصادی،جدیدشرایطاساسبرراخود

داد؛انجامسدیدیوارهتَرَکدرخودانگشتفروبردنبا«فداکارپتروس»کهاستکاریهمانشبیهکاراینگفتتوانمیتمثیلمقام

کنیمترمیمرااقتصادینهادهایدیوارساختاریهایترکبایدیعنی اداریواجراییساختارهایسازیمقاوموترمیمیعنیمسألهاین.

نیستذهنازدورامریهممکانوزمانمقتضیاتومختلفنیازهایحسبکشور تاریخازهاییبرههدرنیزیافتهتوسعهکشورهای.

شدنداقتصادیساختارهایسازیمقاومبهمجبورخود،اقتصادی بهاقداممیالدی،9191و9191نفتیشوکدوازپسغربمثالً.

نفتیشوکدچارنیزدالرصدیکباالیهایقیمتباامروزهکهطوریبهکرد؛نوینهایسوختسایربافسیلیهایسوختجایگزینی

.هستیمارزشیوملییپروژهایناجرایبرایملیعزمینیازمندفقطامروزماتوضیحاتاینبا.شودنمی
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 مقاومتی اقتصاد از تعریف چهار

 دفاعی اقتصاد
مایعنی.استهجمهآنبرابردرما«پدافندشناسی»و«آفندشناسی«،«شناسیهجمه»متوجهمقاومتی،اقتصادازسومتعریف

بهوقتیبنابراین.دهندمیصورتابزارهاییچهباوچگونهراآندراخاللوایراناقتصادبهحملهمامخالفانکهکنیمبررسیابتداباید

راخودمقاومتاستراتژیآنهااساسبروباشیمشناختهپیشاپیشرادشمنیهجمههایشیوهوابزارهاکهایمیافتهدستمقاومتیاقتصاد

.شدنخواهداجراوطراحینیزآنبامتناسبمقاومتنشود،شناختهدشمنآفندتااستبدیهی.کنیماجراوتدوینآنانعلیه

 الگو اقتصاد

خالفبرنیست؛پدافندیصرفاًاقدامیوسلبیمدتکوتاهرویکردیکمقاومتیاقتصاداساساًکهاستایننیزتعریفچهارمین

ایراناسالمیجمهوریاقتصادبهکالناندازیچشمرویکردایندانستند،میمدتکوتاهیاپدافندییارامقاومتیاقتصادکهقبلیتعریفسه

ایجابیرویکردینیست،انقالبمعظمرهبرهایدیدگاهازدوررسدمینظربهکههمتعریفاین.شودمیشاملرابلندمدتاقدامیکودارد

برساند؛منطقهاولاقتصادجایگاهبهراماهموباشداسالمیهمکههستیم«آلیایدهاقتصاد»پیدرمارویکرد،ایندر.دارددوراندیشانهو

اسالمیالگویدراساساًمعنابدین.باشد«اسالمیبزرگتمدن»تشکیلساززمینهوبودهکارآمدوبخشالهاماسالمجهانبرایکهاقتصادی

برمشتملمقاومتیاقتصادکهاستمقولهایندر.باشدآنتحققومقاومتمتضمنبایدمیالگومهمهایمؤلفهازیکیپیشرفت،ایرانی

.شودمینوآوریوپذیریریسکوکارآفرینیاقتصاد

مدتکوتاهبرخیمنتهادارند،«وجهمِنخصوصوعموم»یرابطههمبانوعیبهمقاومتیاقتصادازتعریفچهاراینیهمهالبته

کشندمیتصویربهبرایماننیزرامطلوبهایاستراتژیازترکیبیالبتهوهستندبلندمدتبرخیو

حتیومدیریتیحاکمیتی،هایزیرساختسرییکبایدنشودنوساندچارمختلفهایشوکدراقتصاداینکهبرای

.باشدشدهتنظیمخوبیبهمردمادراکیهایزیرساخت

درراهااولویتوگفتسخنراحتیبهتوانمیآناهمیتوضرورتدرچراکهاست؛ممتنعوسهلمقاومتیاقتصادازنوشتن

راهگشاهاگیریجهتواهدافها،اولویتآرایشصرفکهجهتاینبهاستدشوارکرد،ردیفراهاگیریجهتواهدافوچیدهمکنار

.دهدرخهاگیریتصمیمدربسیاریخطاهایوهاخبطاستممکنوساختخواهدفراهمراگمراهیاسباببلکهبودنخواهد

ازتصویریکمدستکهدهدمینشانمقاومتیاقتصادضرورتواهمیتوفوایدبابدرهاتحلیلوهاگفتهبرخیارزیابی

خطراحساسبایدباشد،حاکماقتصادیوسیاسیارشدمسئوالننزدغیرشفافتصویراینوقتیوشودنمیدیدهنگریواقعوگراییواقع

بهمأمورمامقاومتیاقتصاددرکهرویکرداینبنابراین.استمهمکارنتیجهکهدهندنمینمرهخوبنیتبهگاههیچاقتصاددرکهچراکرد،

.باشدمثبتنتیجهبهمعطوفبایدتدبیریوتصمیمهرودادنخواهدجوابنتیجه،نههستیموظیفه

کهباشدقراراگر.شودحاصلمقاومتیاقتصادالزاماتوهالفهۆمبهنسبتدقیقیآشناییبایدمسیرایندرگرفتنقرارمنظوربه

مقاومتیاقتصادازتوانمیکهاستتعریفیحداقلاین.شودثباتیبیدچارمختلفنوساناتوهاشوکمقابلدرنبایدباشدمقاوماقتصادی

هایزیرساختحتیومدیریتیحاکمیتی،هایزیرساختسرییکبایدنشودنوساندچارمختلفهایشوکدراقتصاداینکهبرای.داشت

.باشدشدهتنظیمخوبیبهمردمادراکی

گراییواقعکهاستاینمقاومتیاقتصادمسیردربرداشتنگامبرایهمهنزدشفافودرستتصویرنداشتنهایعلتازیکی

ایراناقتصادگوییکهشودمیارزیابینقصبیومطلوبچنانبرخی،نظرازکشوراقتصادیشرایطگاهوشودنمیدیدهالزمشرطعنوانبه

.رسیدهبستبنبهایراناقتصادکهاستاینتصورکهشودمیگفتهسخناندازهادستوهادشواریازچنانگاهواستناپذیرآسیب





:مقاومتیاقتصادبابدرحاکماصلیدیدگاه

تاریخطولدراقتصادیسازتصمیموسیاستگذارنهادهایوهابانکسرمایه،بازارماننداقتصادینهادهایاگراینکهاولنکته

آشوبناکرااقتصادجودرپیپیوموردبینوساناتباوباشندفهمیدهخوبراکاروکسبعمومیفضایوگرفتهصحیحیتصمیماتاقتصاد

ارزیپولی،هایسیاستاتخاذدراگرمقابل،دراما.دادنخواهدنشانثباتیبیخودازهمخارجیهایشوکمقابلدرفضاقطعاباشندنکرده

ثباتیبینوعیکعمالاقتصاداینباشد،شدهایجادنوساناتیغلط،هایگیریتصمیمباوشدهواردشوکاقتصادبهزمانطولدرمالیو

.شودمیپذیرآسیببسیارخارجیهایشوکونوساناتبرابردرهمعلتهمینبهوکردهپیدادرونی
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استمردمادراکمسئلهدومنکته بهنسبتبینیپیشچهچیست،اقتصادیکالنمتغیرهایازمردمذهنیتوادراکاینکه.

اگرمثالطوربه.استمهماقتصادسازیمقاومواقتداربخشیدربسیارهستندمتصورکالناقتصادمورددررامسیریچهودارندآتیروند

الزممدیریتاقتصادی،هایرسانهحوزهدرکاریکمومردماذهانواقتصادادراکیبعدبهتوجهیبیوغلطهایسیاستباوالزمدقتبدون

افزایشایفزایندهطوربهآنتبعاتوتأثیراتوکردهپیداهمروانیبعدخارجیهایشوکقطعاباشد،نشدهاعمالمردمذهنیحوزهدر

.کندمیپیدا

کنندایفاراخودشانواقعیکارکردهمنهادهابایدمقاومتیاقتصادیکدرکهاینجاستسومنکته بانککهزمانیتامثال.

توفیقیاقتصاددرباشند،نداشتهراخودشانخاصکارکردهایتجارتومعدنصنعت،وزارتاقتصاد،وزارتمالیاتی،امورسازمانمرکزی،

.شودنمیمحسوبمقاوماقتصاد،ندهندانجامخوبیبهراخودشانهایکارویژهاقتصادینهادهایاگربنابراین.شدنخواهدحاصل

مردمآحادیعنیاقتصادواقعیبازیگراندوشبرکهاستاقتصادیمقاوم،اقتصادیک.استمردمیاقتصادبحثهمچهارمنکته

باشدگرفتهقرار تشکیلراتعاونیبخشجمعیهایهویتدروشدهمحسوبخصوصیبخشخودشانخصوصیهایهویتدرمردم.

.ورزندمبادرتاقتصادیهایفعالیتبههمغیرانتفاعیهایبنگاهیانهادمردمهایسازمانقالبدراستممکنمردمهمچنیندهندمی

کوچکمعنیبهاصالمقاومت.باشیمداشتهتدافعیبرداشتالزاماتوانیمنمیاصالمقاوممجموعهیکازاینکهنکاتاینازترمهم

پویاییورشداجتماعیانسانیساختاریکدرمقاوممجموعهیکاز.شودمیتلقیجلوروبههاییگامبلکهنیستانقباضیحالتیاشدن

بهمنوطمقاومتشرایطیدروموردیوخاصطوربهاستممکنالبتهشودمیتعبیرمقاومتضدعنوانبهایستاییهرگونهورودمیانتظار

تهاجمیوایجابیجنبهبیشتراستمقاومتیاقتصادازرهبریمعظممقامکالمدرآنچهاماشوددادهنشانهمتدافعازنوعیکهباشداین

ازعنصرینوعهیچکارآفرینیمفهوم.استکارآفرینیاقتصادهمانمقاومتیاقتصادفرمودندخودپیشسالچندسخنرانیدرایشان.دارد

نداردتدافعوریاضتانقباض، حالتضددقیقااینواستپذیرریسکثانیاوکندمینوآوریواستخالقاوالکهاستکسیکارآفرین.

عکسبردقیقامفهوماینکهچراداشتاقتصادیریاضتعنوانباناصحیحتعبیریکمقاومتیاقتصادازنبایدبنابراین.استتدافعیانقباض

.دادخواهدعبورهاتحریمازفرمودندرهبریمعظممقامکههمانگونهراکشوراقتصاد،داخلیهایظرفیتبهتوجهباوبودهریاضت

 دهد می رخ عمل در چه آن

راهکارها،تدوینوراهبردهاترسیمدرتاشدهباعثتهدیدهاوهاچالشها،ظرفیتها،فرصتارزیابیدرتفریطوافراطمتاسفانه

شودبرداشتهگامخطاوآزمونمسیردر وفشارهابرابردرراهبردیکعنوانبهمقاومتیاقتصادگرفتنپیشدرکهاستاینواقعیت.

باالدستیاسناددرشدهتعریفاهدافسویبهاقتصادحرکتبازدارندهموانعکهانجامیدخواهدمطلوبنتیجهبهوقتیخارجیهایتحریم

.شودبرداشتهتوسعهپنجمبرنامهوساله2۲اندازچشمسندنظیر

وبرنامهداشتنبهمشروطکرد؛عبورهاناهمواریبسیاریازتوانمیواستبیراههمایراناقتصاددربستبنتلقیاین،برافزون

داشتناختیاردربامقاومتیاقتصادالزاماترعایتالبتهوخودتصمیموگریزبرنامهافرادنهپذیر،برنامهوریزبرنامهمدیرانیگرفتنکاربه

هاتحریمازناشیتنگناهایوفشارهانتیجهدرمقاومتیاقتصاداینکهفرضبا.ایرانحاضرحالاقتصادیمسائلازوارآیینهوشفافتصویری

وخطاهااثردرفشارهااینتأثیرکمدستکهکردسازیتصمیموریزیبرنامهایگونهبهبایدکهاستبدیهیاست،یافتهاولویتوشدهمطرح

وکوتاهاشارتیکهداردضرورتمقاومتیاقتصاددرهاپنجمیستوندربارهاندیشیدنشایدمنظرایناز.نشودتشدیدداخلیهایناراستی

.کردخواهدکفایتگیرندگانتصمیموسازانتصمیمبرایصریح

دخالتبهبیمارگونهاعتیاداقتصاد،آزاردهندهزدگیدولتیواقتصاددرمردمواقعیمشارکتضریببودنپاییننفت،بهوابستگی

ترمهمومصرفباالبودنها،دشواریازعبوردردولتبرایناجیوبرترنقششدنقائلوکشوراقتصادیامورهمهدردولتدادن

بودهاقتصادیریزیبرنامهدههسهناخوشایندپیامدهایتنهاوتنها…واقتصادیهایفعالیتبازدهینداشتنتوازنمصرف،درتعادلعدم

.استدادهافزایشراایراناقتصادپذیرآسیبنقاطوهادشواریاخیرهایسالدرکه

ابعادوسطحکردناثرکمیااثربیبرایدیپلماسیسازیفعالوخارجیروابطدرتنشازکاستنبرایتالشضرورتبرافزون

ونظاممنافعومصالحمخالفانودشمنانهایانگیزهازصحیحدرکباخویشاعتقادیوبنیادیناصولحفظباالمللبینمناسباتدرتنش

یعنیمقاومتیاقتصادکهنکنیمتصوروببندیماقتصاددردخالتوگریتصدیبهدولتبازگشتبرایراراهکهاستاینمهمکشور

بازیزمیندردولتخروجراهکهاستایندرستراه.اقتصاددردولتهنرنماییباکوپنیاقتصاداصطالحبهو۰۲دههدورانبهبازگشت

دهیمنشانرااقتصاد اقتصادهایپنجمیستونبایدپساقتصادی؛ریاضتنهواسترقابتیاقتصادمقاومتی،اقتصادالزمهاینکهکوتاه.

.برداشتگامآنهاحذفجهتدروکردشناساییرامقاومتی
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شناختباها،آرمانپیگیریوبینیواقعبینهمراهیمورددررهبریمعظممقامسخنانبرتکیهباکهاستآنراهترینساده

ایمجموعهواقعدرمقاومتیاقتصاد.کنیمحرکتمقاومتیاقتصادغاییاهدافسمتبهمطلوبشرایطازآگاهیآنناردروموجودشرایط

وابستگیعدمسازی،خصوصیمثلمسائلی.استبودهاقتصاددانانوگذارانسیاستتوجهموردهماینازپیشکهاستراهکارهاییاز

تنهامهماینتحققعبارتیبه.استشدهتوصیهرهبریمعظممقامتوسطکراتبه…ومصرفالگویاصالحمحور،صادراتاقتصادنفتی،

.بودنخواهدفشاروریاضتایجادمعنایبهعنوانهیچبهشودهمراهملیتولیدبهجدیتوجهبااگرودارداحتیاججدیعزمیبه

 یکم و بيست سده سازمانهاي در IT ساختار وضعيت
است،شدهمتمرکزشرکتفرایندهایرویمدیرانتوجهوکنندمیحرکتفرایندگراییسمتبهسازمانهایکم،وبیستسدهدر

افزایشفرایندها،کردناستانداردویکپارچگیافزایشبرایسازمانها.استاطالعاتاینبرایتوانمندعاملیکاطالعات،فناورینتیجهدر

کمکسازمانبودنفرایندگرابهاطالعاتفناوری.نیازمندنداطالعاتفناوریبهتجارتمکررتغییراتوبازسازیشدن،جهانیروندسرعت

 اجراییمدیرانپیش،سالچندین.کنندمیپشتیبانیراسازمان،اطالعاتفناوریبهمربوطاصلششوفرایندچهارمسیرایندر.کندمی

IT اصلیفرایندسهروی IT،هماهنگیبهدستیابیبرایعملیات،وانتقالریزی،برنامهشاملIT آنالیزوتحلیلاماشدندمتمرکزتجارتبا

:(9191براون،)ازعبارتندکهاستکردهمشخص IT سازمانهایبرایرااصلیفرایندچهارامروزه،

، ... وافزارینرمهایبستهوب،تکنولوژیهایاطالعات،فناوریمتداولقابلیتهای:سازمانیتغییراتایجادتوانایی .9

، ... وسپاریبرونسپاری،درونکردن،سفارشی:استراتژیکالزاماتبرایحلراهارائه .2

، ...متمرکزوایدادههایپایگاهوجود:باشندمیکارآمدایهزینهنظرازکهساختیزیرخدماتازیافتناطمینان .1

.تخصصیدانشهایکارگیریبه:فکریهایسرمایهمدیریت .4

 :از عبارتند هستند مهم شده یاد فرایند چهار مؤثر عملکرد براي که اطالعات فناوري اصل شش

.شدخواهدنگهداریوایجادچگونهساختزیرکهکندمیمشخص IT معماری:معماریطراحی .9

.شودمیافزاییهمافزایشباعثکهحلهاییراهوپویاکاربردیحلهایراهمدیریتشامل:برنامهمدیریت .2

وداخلیتجاریواحدهایباشدهبستهقراردادهایمدیریتومذاکرهمسئولاطالعاتفناوریواحدهای:منابعوقراردادهامدیریت .1

.هستندخارجیقراردادهای

فرایندطراحیوتحلیل .4 کردنبرقرارارتباطوذخیرهتحلیل،شناسایی،برایمکانیزمهاییبهشدنفرایندگرابرایشرکتها:

.دارندنیازتجاریفرایندهای

.جدیدافزارینرمحلهایراهسازیپیادهوفرایندهامستمربهبودبرای:تغییرمدیریت .5

.نیازموردمهارتهایبااطالعاتفناوریمتخصصینوجودازیافتناطمینان:اطالعاتفناوریدرماهرانسانیمنابعتوسعه .۰

بهبرایآنهانیازبهتوجهبانیزوداشتنداطالعاتفناوریکارگیریبهدر IT سازمانهایکهایپیچیدهساختارهایبهتوجهبا

ایجادبرایهمچنینوسازمانهابودنفرایندگراتربرایپیوستهوجامعاستانداردهاییازاستفادهیعنیجدیداستانداردهایکارگیری

نظارتوکنترلبهنیازکارکنان،آموزشواطالعاتیسیستمهایتخصصهایبهنیازبهتوجهباهموفرایندهابینیکپارچگیوهماهنگی

 (9191براون،)شدمعرفیاطالعاتفناوریراهبریمنــظوراینبهکهشدمیاحساسسازمــاندراطالعاتفناوریبهمربوطاقدامات

 چيست؟ اطالعات فناوري راهبري 
مدیریتناپذیرجداییبخشیکاطالعاتفناوریراهبری.استاجراییمدیرههیئتمسئولیت (ITG) اطالعاتفناوریراهبری

استراتژیوهدفهاسازمان،اطالعاتفناوریکهشودحاصلاطمینانتااست؛فرایندهاوساختارهاسازماندهیوراهبریشاملسازمان،

درتأخیراعتبار،رفتنبینازشاملفناوری،اینکارگیریبهازمدیرانمنفیهاینه؟تجربهیادهدمیتوسعهوکندمیپشتیبانیراسازمان

اطالعاتفناوریراهبریکهداشتبرآنراسازمانآن،اولیهشکستوسازماناطالعاتفناوریاصلیفرایندهایکاراییعدمخدمات،ارائه

اطالعاتفناوریراهبری.شدگرفتهکاربهسازمانهادروکردپیدااهمیتاطالعاتفناوریراهبریکهبوددالیلاینبهبناوگیرندکاربهرا

:(ALLEN, E. 2001)شودمیگرفتهکاربهزیرهدفهایبهاطالعاتفناوریعملکرددستیابیازیافتناطمینانبرای

.شدهدادهوعدهمزایایتحققوسازمانبااطالعاتفناوریهماهنگی .9

.مزایاکردنحداکثروفرصتهاازاستفادهبرایسازمانکردنتوانمندبرایاطالعاتفناوریکارگیریبه .2

.مؤثرایگونهبهاطالعاتفناوریبهمربوطمنابعکارگیریبه .1

.اطالعاتفناوریبامرتبطریسکهایمناسبمدیریت .4
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نیزآنهاواجراییمدیرانبهمدیرانومدیرانبهسرپرستاندهیگزارشبامختلف،هایالیهدرمعموالاطالعاتفناوریراهبری

.شودمیانجاممدیریتتأییدباالزمدستورکارهایواقداماتآنهارفعجهتدروکنندمیمشخصراهدفهاازانحرافمدیره،هیئتبه

مختلفهایالیهدرتوانندمیواستشدهدادهنمایش9شکلدرآنهاراهبریدیدازاطالعاتفناوریبامرتبطفعالیتهایوهدفهاتعامالت

..(CHIRCU, M., 2001)شوندبردهکاربهسازمانسراسردر

 دارد؟ اهميت اطالعات فناوري راهبري چرا 
منطبقدهد،میرخواقعیتدرکهآنچهباانتظاراتاغلب،کهاستایندارداهمیتبسیاراطالعاتفناوریراهبریاینکهعلت

:شودانجامبایدزیرمواردرویمدیریتنتیجهدرنیستند،

.مناسببودجهباوموقعبهومناسبکیفیتبااطالعاتفناوریامکاناتکارگیریبه .9

.تجاریارزشهایبازگشتبرایاطالعاتفناوریازاستفادهوکنترل .2

کنترلهماطالعاتفناوریریسکهایکهحالیدرکاراییووریبهرهافزایشبرایاطالعاتفناوریکارگیریبه .1

.شوندمی

 هستند؟ اطالعات فناوري راهبري درگير سازمان در کسانی چه
عاملمدیرانسپسواستمدیرههیأتواجراییمدیرانعهدهبهاولدرجهدرسازمانهادراطالعاتفناوریراهبریمسئولیت

پلیایجادبرایاطالعاتمدیرانوکنندتهیهاطالعات،فناوریاستراتژیسازیپیادهواجراازپشتیبانیبرایراسازمانیساختارهایباید

.(9199ظهوری،)هستنددرگیرنیزمشابههایکمیتهسایرواطالعاتفناوریراهبریهایکمیتهنیزوتجارتواطالعاتفناوریبین

 دهد؟ می پوشش را فعاليتهایی چه اطالعات فناوري راهبري
:داردتمرکزسازماندراصلیسطحپنجرویراهبری

 :از عبارتند که هستند خروجی اصلی سطح پنج از مورد دو
کهاستاعتباریارزشانتقالازمنظور.اطالعاتفناوریارزشایجادومخارجسازیبهینهرویتمرکز:ارزشانتقال .9

.کندمیکسباطالعاتفناوریکارگیریبهازسازمان

دواموپیوستگیوانطباقهاعدمواشتباههابهبوداطالعات،فناوریبهمربوطهایداراییازحفاظت:ریسکمدیریت .2

.(CHANARON, J-J., 2002)آنهااستمراروعملیات

 :از عبارتند الزمندکه خروجيها به دستيابی براي که هستند محرکهایی اصلی، سطح پنج از مورد سه
.تجاریحلهایراهبااطالعاتفناوریاستراتژیهماهنگیرویتمرکزبا:استراتژیتنظیموتعیین .9

.فناوریزیرساختهایودانشبهبود:منابعمدیریت .2

عملکردسنجشوارزیابی .1 شودمیدادهتحویلکهآنچه)پروژهخروجیپیگیری: فناوریخدماتبرنظارتو(

.اطالعات

.شودمدیریتخوبیبهتواندنمیعملکردسنجشوارزیابیعاملوجودبدوناول،عاملچهارازیکهیچ

مشخصاینکهبرایاطالعات،فناوریراهبریسازیپیادهواجراشروعبرایسازمان،بهاطالعاتفناوریراهبریمعرفیازپس

مؤثریروشگیرد،مینظردرراشدهیادعاملپنجکهمربوطهلیستهایچکازاستفادهدارد،قراروضعیتیچهدرسازمانکهشود

.(ALLEN, E. 2001)است
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 گيري نتيجه

استسازمانمدیریتازناپذیرجداییبخشیکآنراهبریواستاقتصادازناپذیرجداییبخشیکاطالعاتفناوری در.

کمیتهو(اجراییسطحدر)راهبریکمیتهمثلهاییکمیتهوشوندمشخصواضحطوربهبایدمسئولیتهاونقشهااطالعاتفناوریراهبری

بایدزیرکارهایراهبریانجامبرای.استالزمراهبری،سازیپیادهواجرابرایطرحیکسپسشده،تشکیل(مدیریتیسطحدر)استراتژی

:گیردانجام

مدیرانسازمانیچارچوبتهیه .9

تجاری،هدفهایبااطالعاتفناوریاستراتژیهماهنگی .2

ریسکها،شناخت .1

فرایند،سطوحشناساییوتعریف .4

مغایرتها،وانطباقهاعدمشناسایی .5

بهبود،استراتژیهایتوسعه .۰

.نتایجارزیابی .9

شودتابتواناقتصادیقویدرسازمانهاداشتوبااستفادهازسازمانهایقویدربخشاقتصادمیتکرارکاملبهبودتاکارهااین

.بتوانیکتوسعهپایداردرشرایطبحرانوتحریمهابوجودآوردویکاقتصادمقاومتیپیشرفتهراتجسمکرد
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