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  مقدمه

گيري  رسد، اما رواج و همه هاي بزرگ كشور به دو دهه پيش مي ريزي فناوري اطالعات در سازمان عمر برنامه

هاي متوسط، در ده سال گذشته  ويژه در سازمان در زمينه فناوري اطالعات به ريزي هاي برنامه ها و فعاليت پروژه

ريزي فناوري اطالعات در كشور عمدتاً  هاي برنامه هر چند رويكرد غالب نخستين تجربه. اتفاق افتاده است

د بوده است، اما در چند سال گذشته رويكردهاي جديدتر مانن (ISP) 1هاي اطالعاتي ريزي سيستم برنامه

بتدريج در اين زمينه  (EAP) 3ريزي معماري سازماني و برنامه (ITSP) 2ريزي استراتژيك فناوري اطالعات برنامه

عنوان مشاور فناوري اطالعات، در نقش مجري، ناظر يا مطلع از دور و نزديك در  نگارنده به. اند جايگاه غالب يافته

هاي مستقل و  چه پروژه(شده در كشور  فناوري اطالعات انجامريزي استراتژيك  هاي برنامه جريان بسياري از تالش

است و   بوده) ريزي معماري سازماني يعني در تركيب با برنامه ITهاي طرح جامع  عنوان بخشي از پروژه چه به

هاي  هاي متداول پروژه نظر نگارنده، عالوه بر آسيب به. است  ها را در عمل آزموده نقاط ضعف و قوت اين پروژه

، برخي از اشكاالت 4كند ها را تهديد مي گونه پروژهصورت عمومي اين ريزي فناوري اطالعات كه به برنامه

ها تاثير  طور خاص بر موفقيت و اثربخشي اين پروژه نيز وجود دارد كه به ITSPهاي  شناختي ويژه پروژه روش

ها  در دوره طوالني پس از اجراي اين پروژه ITSPهاي  از آنجا كه نتايج و دستاوردهاي پروژه. گذارد نامطلوبي مي

رسد شناسايي و رفع اينگونه مشكالت شايسته  نظر مي موثر است، به ITها در زمينه  اي سازمان بر فعاليت توسعه

ام  در اين مقاله كوشيده. ها كند اي است و بتواند كمك زيادي به مديران فناوري اطالعات سازمان توجه ويژه

  .برشمرده و تحليل كنم) آيند چنانكه در كشور ما به اجرا درمي(را  ITSPهاي  ت روشي پروژهترين اشكاال مهم
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1. ITSP  ؟وكار ريزي استراتژيك كسب از برنامهيا بعد قبل 

ها ضرورتاً  وجود دارد اين است كه اين پروژه ITSPهاي  هايي كه در مورد اجراي پروژه ترين سوءتفاهم يكي از رايج

استداللي . انجام شوند 5وكار ريزي استراتژيك كسب ادامه و پس از اجراي يك فرآيند رسمي برنامهبايست در  مي

و  IT 6براي همراستاسازي ITSPچون اساساً : شود نسبتاً روشن و سرراست است كه در اين مورد انجام مي

بدون در دست  ITSP وكار است، پس شروع به هاي كسب شود و ورودي اصلي آن استراتژي وكار انجام مي كسب

وكار ضرورتاً بايد از يك فرآيند  هاي كسب فايده است، و از آنجا كه استراتژي وكار بي هاي كسب داشتن استراتژي

بايد حتماً بعد از اجراي چنين فرآيندي  ITSPوكار حاصل شوند، پس اجراي  ريزي استراتژيك كسب رسمي برنامه

  .شروع شود

وكار وضعيتي  ريزي استراتژيك كسب در ادامه يك فرآيند رسمي برنامه ITSPاي واقعيت اين است كه هرچند اجر

وكار و  ريزي استراتژيك كسب رابطه ميان برنامه. دهد ندرت روي مي ، اما چنين وضعيتي در عمل به7آرماني است

ITSP وكار و  اي كسبه اي پيچيده و چندوجهي است و تعيين تقدم و تاخر يا اصوالً ارتباط بين استراتژي رابطه

توان به سطح بلوغ سازمان، بلوغ فرآيند  به عوامل متعددي بستگي دارد كه از آن ميان مي ITهاي  استراتژي

مينتزبرگ در . وكار اشاره كرد و كسب ITشده بين  مديريت استراتژيك در سازمان و الگوي همراستاسازي انتخاب

سازي  ريزي در استراتژي يكرد كارآفرينانه، انطباقي و برنامهبه سه رو» سازي سه الگوي استراتژي«مقاله تاريخي 

هاي سازماني ايجاب  كند كه هر يك از اين رويكردها اقتضائات خاصي در تعيين و اجراي استراتژي اشاره مي

وكار  هاي كسب سازماني گزيري از استراتژي ندارد، واقعيت اين است كه تدوين استراتژي  هر چند هيچ. 8كنند مي

ريزي  گيرد كه رويكرد برنامه صورت مي هايي ريزي استراتژيك صرفاً در سازمان جريان يك فرآيند رسمي برنامه در

ها نبايد انتظار داشت كه  در ساير سازمان). توانند برگزينند يا مي(گزينند  هاي خود برمي را براي تعيين استراتژي

عنوان ورودي در  طور كامل تدوين شده و به ماده بهعنوان يك مجموعه منسجم و آ هاي سازماني به استراتژي

  .تحويل داده شود ITSPهاي مجري  اختيار تيم

فرآيندي است كه در  ITSP. هاي سازماني است استراتژي ITSPاز سوي ديگر، نبايد پنداشت كه تنها ورودي 

در سطح بنگاه و (اني هاي سازم گيرد و عالوه بر استراتژي اي سازمان انجام مي ريزي وظيفه سطح برنامه

هاي باالدستي  قوانين و مقررات و سياست: هاي مهم ديگر هم دارد كه عبارتند از اي از ورودي ، مجموعه)وكار كسب

هاي مشابه و سرانجام  ، روندهاي فني و تكنولوژيك، تجارب برتر و الگوبرداري از سازمان)در سطح ملي يا صنعت(

ويژه آنهايي كه از نظر بلوغ  ها، به در مورد بسياري از سازمان. اطالعاتفناوري ) فعلي(تحليل وضعيت موجود 

برند،  سر مي وكار در سطح پائيني به فرآيند مديريت استراتژيك يا بلوغ همراستايي فناوري اطالعات و كسب

  .هاي سازماني بسيار بيشتر است ها از اهميت استراتژي معموالً اهميت اين ورودي
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٧
براي توصيفي . طرفه ساده نيست يك رابطه يك ITSPهاي سازماني و  هايي نيز رابطه استراتژي حتي در چنين موقعيت   

كرمي، علي دقايقي و رضا : وكار نگاه كنيد به ريزي استراتژيك كسب با فرآيند برنامه ITSPسوسازي اجراي  عملي از چگونگي هم

، ارائه شده در سومين »ريزي استراتژيك سازماني؛ مطالعه موردي شركت ملي حفاري ايران معماري سازماني در برنامه نقش«

  87المللي مديريت استراتژيك، تهران، آبان  كنفرانس بين
ترجمه دكتر محمد فرآيند استراتژي، : در كتاب مديريت استراتژيك» سازي سه الگوي استراتژي«نگاه كنيد به هنري مينتزبرگ،    8

عنوان نمونه، يكي از شرايطي كه  به. 1382ريزي، چاپ سوم،  صائبي، انتشارات موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

هاي كشور ما  است كه اتفاقاً در مورد سازمان» پذير بيني محيط بالنسبه پيش«كند  ريزي ذكر مي مينتزبرگ براي اتخاذ رويكرد برنامه

 .اين شرط مفقود استمعموالً 
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 ITبراي توسعه  9ريزي عملياتي عنوان يك رويكرد برنامه آن به  ويژه اگر به به ITSPفرآيند خالصه كنيم، شروع 

ريزي استراتژيك نيست،  صورت مطلق منوط به شروع يا خاتمه يك فرآيند رسمي برنامه هيچ وجه به نگاه كنيم، به

به افزايش بلوغ مديريت تاحد زيادي مشروط  ITSPهرچند در درازمدت، استمرار، دوام و قوام و اثربخشي 

  .استراتژيك در سازمان است

  

2. ITSP ريزي معماري سازماني؟ بعد يا قبل از برنامه 

. شود ريزي معماري سازماني مربوط مي اين فرآيند با برنامه  به رابطه ITSPپندار نادرست ديگر در زمينه اجراي 

ريزي معماري سازماني  حلقه پيشين فرآيند برنامه عنوان به ITSPاكثر كتابهاي مرجع معماري سازماني، در 

اين الگوي خطي تا حد زيادي منطقي و موجه است، زيرا تدوين معماري مطلوب فناوري  .10شود معرفي مي

هاي اساسي و راهبردهاي توسعه فناوري اطالعات در آن  گيري اطالعات در هر سازماني، بدون دانستن جهت

هاي  از اين گذشته برخي از ورودي. غيرممكن است  ،)روند شمار مي به ITSPردهاي كه از نتايج و دستاو(سازمان 

 ITSPبايست از فرآيند  القاعده مي علي) 12هاي فني ران و پيش 11وكار هاي كسب ران مانند پيش( EAPمهم فرآيند 

اي  ز آنكه رابطهكند اين است كه اين رابطه، بيش ا تر مي اما آنچه اين تصوير روشن را پيچيده. منتج شوند

 (To-Be)عبارت ديگر هرچند براي طراحي معماري مطلوب  به. اي دوطرفه و تعاملي است سويه باشد، رابطه يك

در مورد وضعيت  ITSPضروري است، اما بيشتر تصميمات مهمي هم كه بايد در جريان  ITSPدستيابي به نتايج 

در جريان هايي است كه  برپايه وروديفته شود، هاي بهبود آن گر فعلي فناوري اطالعات سازمان و فرصت

دليل اين  به. گردد توليد مي  EAPسازمان در يك فرآيند  (As-Is)سازي معماري موجود  شناسايي و مدل

ريزي فناوري اطالعات به دو فرآيند  هاي برنامه وابستگي دوطرفه است كه معموالً و در شرايط واقعي، تفكيك پروژه

هاي تدوين طرح جامع  روست كه معموالً پروژه از همين. عمالً ممكن و موجه نيست EAPو  ITSPمجزا و متوالي 

مرغ،  با اين وجود نيز براي پرهيز از معماي مرغ و تخم. شوند فناوري اطالعات مشتمل بر هر دو فرآيند تعريف مي

اي به ماهيت ارتباطات  ند توجه ويژهتنظيم ارتباط زماني و منطقي اين دو فرآيند، حتي در قالب يك پروژه، نيازم

  .  اين دو فرآيند است

 ITSPهاي  گيري هاي معماري كه نوعاً در تصميم رغم اين وابستگي دوطرفه، مدل علي نكته در اينجاست كه

كار رود، نيازمند عمق  هايي كه بايد درجريان طراحي معماري مطلوب به گيرد، برخالف مدل مورداستفاده قرار مي

را به دو  EAPسازي معماري موجود در فرآيند  توان مدل همين دليل در اكثر اوقات مي به. ل زيادي نيستو تفصي

را توليد كرده  ITSPهاي سطح باالي موردنياز فرآيند  سطح كالن و تفصيلي تفكيك كرد كه سطح كالن آن، مدل

اي در  هاي توسعه تعيين اولويت چه بسا با(سازي سطح تفصيلي  در پروژه، مدل ITSPو پس از شروع فرآيند 

ITSP (سازي اين دو فرآيند از نظر زماني و در سطح  البته همگام. صورت مستقل انجام شود بهWBS هاي  پروژه

  .هاي هر دو فرآيند است تكنيكها و  ها، خروجي طرح جامع نيازمند خبرگي و احاطه موضوعي به ورودي

و خارج از چارچوب يك پروژه طرح جامع يا معماري سازماني  صورت مستقل به ITSPدر شرايطي كه فرآيند 

ترين اشتباهي كه مجريان  هايي، مهلك در چنين موقعيت. شود هم اين مالحظات بايد درنظر گرفته شود انجام مي

ITSP هاي پايه معماري  اي، از مدل جويي زماني يا هزينه دليل صرفه ممكن است مرتكب شوند، اين است كه به

ي منهاي دهاي راهبر ريزي نتيجه چنين برنامه. نظر كنند صرف ITSPها و تصميمات  ان ورودي تحليلعنو به

                                                        
9
 Action Planning 

علي نوشته » ها الگوي تدوين طرح جامع فناوري اطالعات در سازمان: ايرانمعماري سازماني  چارچوب ملي«براي نمونه نگاه كنيد به  10

 50، ص 1384رساني،  عالي اطالع ، انتشارات دبيرخانه شوراياللهي، حميدرضا نيكوفر و فريدون شمس فتح
11
 Business Drivers 

12
 Technical Drivers 
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انجامد كه برقراري ارتباط ميان آنها  هاي و راهبردهاي كلي و كيفي مي اي از سياست معماري، معموالً به مجموعه

وار و بلكه محال است و معموالً هم اي بعدي در غياب يك زمينه مشترك معماري سازماني، دش و اقدامات توسعه

هاي وضعيت موجود و  حداقل تا آنجا كه به ورودي( ITSPهر فرآيند . شود نظر مي در مراحل بعدي از آن صرف

هاي سطح كالن معماري سازماني در  مدل) يا توليد(بايست با دريافت  مي) شود، تحليل اين وضعيت مربوط مي

هاي كالن معماري  هر چند تعيين قالبي مدل. ها شروع شود بردها و زيرساختوكار، اطالعات، كار هاي كسب اليه

نفعان از اين فرآيند در هر سازمان  ممكن نيست و به تحليل اهداف ذي ITSPموردنياز در همه فرآيندهاي 

ازماني، هايي مانند زنجيره ارزش، ساختار سازماني و شبكه س توان به مدل طور سرانگشتي مي بستگي دارد، اما به

هاي  هاي اطالعاتي كالن، معماري كالن كاربردها و مدل نفعان، موجوديت نمودارهاي ارتباط اطالعاتي با ذي

 ITSPتوان با قطعيت گفت كه هيچ فرآيند  مي. وكار توسط كاربردها اشاره كرد كنترلي مانند مدل پوشش كسب

اي براي  مالحظه ان منجر به توليد ارزش قابلتواند در پاي هاي كالن نمي بدون در دست داشتن اينگونه مدل

   . سازمان شود

  

 SWOTاستفاده از  .3

از همه معروفتر و  SWOTريزي استراتژيك، روش تجزيه و تحليل  هاي برنامه زارها و تكنيكاز ميان همه اب

التحصيلي درسي در  قبل از فارغهاي مرتبط،  آموخته مديريت و رشته امروزه تقريباً هر دانش. پركاربردتر است

جاي آموزش جوهره  هاي تحليلي و تكنيكال به دليل تاكيد غيرمنطقي بر روش گذراند و به مديريت استراتژيك مي

ريزي استراتژيك در ذهن  ها، در اكثر موارد، آنچه پس از سالها از برنامه تفكر استراتژيك در اين دوره

كاربرد مكانيكي اين تكنيك براي تدوين . است و بس SWOTمين اصطالح ماند، فقط ه آموختگان باقي مي دانش

ترين  خاصيت، و يا در بهترين و هوشمندانه هاي كلي و بي هاي استراتژيك معموالً به فهرستي از استراتژي برنامه

و  شده» كشف«هاي اصلي  انجامد كه در آنها ابتدا استراتژي مي» معكوسي«هاي  گيري ماتريس حالت به شكل

دليل همين   به. شود ها چيده مي تناسب اين استراتژي ها و تهديدات و نقاط ضعف و قوت به سپس فهرست فرصت

نظران مديريت استراتژيك منتقدان جدي پيدا  در بين صاحب SWOTكاربرد افراطي و مكانيكي است كه تكنيك 

منتشر شد، با بررسي نتايج فرآيند  1997هيل و وستبروك در پژوهش معروفي كه نتايج آن در سال . كرده است

اين روش را كه در اساسي  نقاط ضعففهرستي از كارخانه خودروسازي در انگلستان،  20در  SWOTتحليل 

  :اند بندي كرده ر دستهصورت زيبه انجامد،  ريزي استراتژيك مي اغلب موارد به ناكارآمدي آن در فرآيند برنامه

 .شود هاي طوالني ايجاد مي ليست •

 .رود كار نمي ها به هيچ وزني براي انعكاس اولويت •

 .گيرد اي مورد استفاده قرار مي بلندپروازانههاي  عبارات و واژه •

مثالً، يك فرصت ممكن است يك نقطه ضعف هم تلقي (گيرند  بعضي از عوامل در دو گروه جاي مي •

 .)شود

 .ها و تجزيه و تحليل روي آنها به اثبات برسند ها با داده دي نيست كه گزينههيچ تعه •

 .تنها مستلزم يك سطح از تجزيه و تحليل است •

  13.اي با اجراي استراتژي ندارد هيچ رابطه منطقي •

                                                        
13
 T.Hill and R.Westbrook, “SWOT Analysis: It’s time for a Product Recall”, Long Range Planning, 

Vol. 30, No. 1, pp. 46-62, 1997 
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وكار، مشكل جدي از  ريزي استراتژيك كسب در فرآيند برنامه SWOTاز روايي يا ناروايي كاربست تكنيك  بركنار

 ريزي استراتژيك هاي برنامه شود كه بدون توجه به جوهره اين روش، بخواهيم آن را در حوزه آنجا آغاز مي

اين كاربرد كه متاسفانه امروزه به دليل برخورد سرسري . كار بنديم به) نيز از آن جمله است ITSPكه (اي  وظيفه

و حتي به ( 14شيوع يافتهكشور ما ريزي استراتژيك فناوري اطالعات  برنامههاي  پروژهغلبه ديدگاه مكانيكي در و 

صرفاً در سطح  SWOT، ناشي از غفلت از اين موضوع است كه تحليل )يافته است  نشريات دانشگاهي نيز راه

كه سازمان در يك محيط رقابتي به فعاليت  هم در شرايطي كاربردپذير است ريزي استراتژيك سازماني و آن برنامه

همين دليل در شرايطي كه با توجه به ماموريت يك سازمان، رقابت براي آن معني نداشته باشد يا  به. پردازد مي

ريزي استراتژيك در  و يا اساساً برنامه) هاي حاكميتي مانند سازمان(صورت مستقيم چنين نباشد  صراحتاً و به

مالك و   شود، سازمان مانند منابع انساني يا فناوري اطالعات انجام مي) اي وظيفه(ردي سطح يك حوزه كارك

منظور از نقاط ) برخالف تصور شايع(وجود ندارد، زيرا  SWOTمعياري براي تشخيص عوامل دخيل در تحليل 

و ضعف سازمان صورت مطلق، بلكه نقاط قوت  قوت و نقاط ضعف در اين تحليل، نه هرگونه نقطه قوت و ضعف به

  .اش است رقباي بالفعل يا بالقوه نسبت به) يا بنگاه(

 SWOTكاربرد  ITSPشده  هاي معتبر و شناخته يك از روش در هيچكه دهد  مطالعه ادبيات موضوع نشان مي

، هر چند روش 15توصيه نشده است )اي عنوان يك استراتژي وظيفه به(هاي فناوري اطالعات  براي تدوين استراتژي

SWOT تواند با رعايت زمينه مفهومي  هاي عمومي بنگاه مي عنوان يك تكنيك تحليلي در تدوين استراتژي به

هايي است كه  هاي رقابتي براي بنگاه يكي از كاربردهاي اين روش در تدوين استراتژي. كار بسته شود خود به

و يا اينكه از ) افزاري نند شركتهاي نرمما(ماموريت اصلي آنها ارائه خدمات يا كاالهاي فناوري اطالعات است 

هاي تجارت  مانند مدل(كنند  وكار خود استفاده مي هاي فناوري اطالعات براي تغيير مدل كسب نوآوري

ريزي استراتژيك و فناوري اطالعات،  ها با دو حوزه برنامه پيوستگي موضوعي همزمان اين موقعيت). الكترونيكي

مخدوش گردد، كه ممكن است دليلي  ITSPوكار با  ريزي استراتژيك كسب مهشود حدومرز برنا گاه باعث مي

   .نظر برسد به ITSPدر  SWOTكننده بر روايي كاربرد  گمراه

  

  هاي فني ران عدم توجه به روندها و پيش .4

سطح  ريزي راهبردي تكنولوژي است و از اين رو اي برنامه در نهايت گونه ITSPكه فرآيند  واقعيت اين است

، صرفاً به آشنايي و تسلط بر مفاهيم مديريت و ITSP هاي پروژهمهارت و دانش مورد انتظار از مشاوران و مجريان 

ها و  اين مشاوران بايد عميقاً با ماهيت فناوري اطالعات، زيرساخت. شود ريزي استراتژيك محدود نمي برنامه

                                                                                                                                                          
 : ترجمه اين بخش از كتاب زير نقل شده است

وكار، جلد اول، ترجمه دكتر سيد محمد اعرابي و دكتر هاشم  سياست كسب ويلن و جي ديويد هانگر، مديريت استراتژيك و. توماس ال

  243، ص 1389هاي فرهنگي،  آقازاده، انتشارات دفتر پژوهش

  :نگاه كنيد به SWOTهمچنين براي يك ارزيابي انتقادي ديگر از تكنيك 

E.K.Valentine, “Away with SWOT Analysis: Use Defensive/Offensive Evaluation Instesd”, The Journal of 
Applied Business Research, Vol. 21, No. 2, Spring 2005 

  :ريزي فناوري اطالعات، نگاه كنيد به در برنامه SWOTاز تكنيك » نتيجه بي«اي از يك كاربرد نسبتاً دقيق و  نمونه عنوان به 14

  مطالعه موردي شهرداري( SWOTوتحليل  هاي الكترونيك بر اساس تجزيه اريراهبردهاي توسعه خدمات شهرد«پور،  مهران نژادجوادي

  60تا  43، صص 1387زمستان   ،22، فصلنامه مديريت شهري، شماره »)تهران 13الكترونيك منطقه 
  : كنيد به نگاه 15

، ماهنامه »ها ت و ارتباطات در سازمانريزي استراتژيك فناوري اطالعا برنامه«محمدرضا جواديه،   مهدي ابراهيمي،  دكتر مسعود موحدي،

  31تا  22، صص 86، شهريور 7شماره   آوا، فن

هاي عمومي  عنوان يك تكنيك تحليل و تدوين استراتژي صرفاً به SWOTتشريح شده است، از  ITSPروش معتبر براي  8در اين منبع كه بيش از 

  .يادشده است) وكار كسب(
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. هاي فني مطرح در اين حوزه آشنا باشند ران ها و پيش روند، ها نوآوريتر از همه با  كاربردهاي اين فناوري و مهم

جاي سعي در  به ITSPگردد مجريان  و دشواري احاطه و اشراف بر آنها گاه موجب ميها  دامنه وسيع اين حوزه

 بندي و تدوين هاي كالن و راهبردي، بيشتر به قالب گيري هاي فني و تاثير آنها در تصميم شناسايي و تحليل روند

كمك چنداني نيز به مديران براي   ها و رهنمودهايي كلي بسنده كنند كه معموالً در مراحل بعدي، سياست

  .كند هاي روزمره نمي گيري تصميم

ها مهم است، در حوزه فناوري  هاي فني، هر چند در مديريت راهبردي همه فناوري ران شناسايي روندها و پيش

فناوري اهميت » هاي نسل«جاشدن مكرر و سريع  دليل سرعت فزاينده تغييرات تكنولوژيك و جابه اطالعات به

مدت و  ميان  مدت، ا تحليل تاثيرات كوتاهويژه ب ها، به با شناسايي و تحليل درست اين روند. يابد دوچنداني مي

هم تاثيرات ناشي از نيازهاي دروني و هم تاثيرات ناشي از (بلندمدت آنها در معماري فناوري اطالعات سازمان 

موقع  ها با اتالف همراه است به گذاري در آن هاي معماري را كه سرمايه ها و مولفه توان حوزه مي) فشارهاي محيطي

  .   هاي اثربخش در فناوري اطالعات سوق داد گذاري جاي آن منابع سازمان را به سمت سرمايه بهتشخيص داد و 

  

 غفلت از بازار .5

هاي بالفعل بازاري  ها و واقعيت هاي فني، عدم توجه به ظرفيت ران روي ديگر خطاي ناديده گرفتن روندها و پيش

هايي كه تاكيد  در پروژه. ت خود را از آن تامين كنداست كه سازمان بايد نيازهاي كاال و خدمات فناوري اطالعا

شود، مجريان ناخودآگاه از ارزيابي امكان  هاي فني مي هاي تكنولوژيك و نوآوري زيادي بر شناسايي فرصت

كنند يا حداقل توجه چنداني به اين  ها در محيط بازار محلي غفلت مي به اين نوآوري) صرفه و به(دستيابي عملي 

هاي فناوري  حل ترين و موثرترين راه پيشرفته  واقعيت اين است كه حتي بهترين،. دهند نشان نمي سنجي امكان

صرفه قابل تامين نباشد، براي  اطالعات، اگر از طريق يك مكانيزم رقابتي، امن، مطمئن و ازنظر اقتصادي به

هاي بازار، نبايد تنها به  ارزيابي ظرفيتدر . نخواهد بود) يا در صورت اكتساب، قابل پشتيباني(اكتساب  سازمان قابل

وجود يك زنجيره پايدار تامين و پشتيباني، . ها توجه كرد حل هاي تامين راه كنندگان بالفعل يا هزينه وجود تامين

قابليت اعتماد حقوق مالكيت معنوي كه دار براي پشتيباني درازمدت از محصوالت،  نيروي انساني صالحيت

يباني از محصوالت است و همچنين عوامل سياسي و اقتصادي موثر بر بازار محصول، از نكاتي پشتوانه ارائه و پشت

 ITSPهاي پيشنهادي در يك فرآيند  حل هاي استراتژيك و راه است كه هنگام تحليل بازار براي انتخاب گزينه

  .بايست در نظر داشت مي

  

 جاي تمركزگرايي گرايي به جامع .6

وكار، كه حتي در سطح  هاي كسب تنها در مورد استراتژي ه استراتژي تمركز است، و اين سخن نهجوهر

دام بزرگي كه اغلب پيشاروي مديران و مشاوراني كه . نيز صادق است ITSPاي مانند  هاي وظيفه استراتژي

  فناوري اطالعات،» جامع«كنند اين است كه در طلب دستيابي به يك برنامه  را آغاز مي ITSPفرآيندهاي 

حلي مبتني بر فناوري اطالعات  اي براي سازمان بپيچند كه از سويي در آن براي همه مشكالت و تنگناها راه نسخه

ها و راهكارهاي مبتني بر فناوري فناوري اطالعات استفاده شده  توصيه شده باشد و از سوي ديگر از همه نوآوري

گرايي مفرط در  گمان من يكي از داليل اين گرايش به جامع سد، اما بهنظر بر آميز به شايد اندكي سخره. باشد

شده  Master Planنادرستي است كه در ايران از اصطالح ) يا بهتر است بگوئيم، تعبير(، ترجمه ITSPهاي  پروژه

اي  وسعههاي ت ها و برنامه است كه نسبت به ساير طرح» مادر«مقصود از اين اصطالح، طرح كالن و برنامه . است

اما اين شمول را نبايد با شمول تفصيلي كه مستلزم اشتمال بر محتواي همه . يك حوزه، شمول داشته باشد
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هايي است كه هريك با جزئيات و  ها و برنامه طرح كالن، نقشه راهنماي ساير طرح. هاست يكي گرفت برنامه

وقتي اين . شوند ه در طرح كالن تهيه ميشد ها و راهبردهاي ترسيم كردن سياست تفصيل بيشتري براي اجرايي

صورت  ها به حل را نيز دربردارنده همه راهكارها و راه» جامع«كنيم و  ترجمه مي» طرح جامع«اصطالح را به 

» جامع«بايد  ITSPوجود آيد كه نتيجه  كنيم، طبيعي است كه در مديران سازمان اين انتظار به تفصيلي تعبير مي

هايي  نتيجه چنين انتظاري، توليد طرح. توان زد در حوزه فناوري اطالعات سازمان مي هايي باشد كه حرفهمه 

دوايي تجويز شده و اغلب چنان از اقدامات و   مانند است كه در آن براي هر دردي از دردهاي سازمان، كشكول

ه با ايجاد تمركز اي و تحولي آكنده شده است كه نه اجراي آنها در توان سازمان است و ن هاي توسعه پروژه

  .ترين مصارف ممكن برساند منابع كمياب سازمان را به بهترين و اثربخش استراتژيك، قادر است

يكي  ITSPريزي استراتژيك سازماني جست، اما در اجراي  هرچند ريشه تمركز استراتژيك را بايد در سطح برنامه

اي  ها و اقدامات توسعه گذاري بر روي مشكالت، فرصت اولويتتواند به ايجاد اين تمركز و  هايي كه مي از تكنيك

وكار يا  هاي سازمان، در سطح كسب CSFيا  16كننده موفقيت كمك كند، شناسايي و تحليل عوامل تعيين

دقت انجام شود،  درستي و به در صورتي كه به  ها، CSFبا شناسايي و تحليل . هاي كاركردي مختلف است حوزه

. جلوگيري كرد  هايي كه تاثير استراتژيك آنها ناچيز است، ها و فرصت ريزان به حوزه اف توجه برنامهتوان از انحر مي

هاي يك  نيازمند توجه و دقت مداومي است كه اثر آن بايد در همه مولفه ITSPبا اين وجود، تمركزگرايي در 

  .گر باشد جلوه...) ها،  شاخص  انداز، اهداف، چشم  ماموريت،(برنامه استراتژيك فناوري اطالعات 

  

 گرايي در مقابل استفاده از تجارب برتر ويژه .7

هاي عمومي  حل مديريت از مشاوران، مبني بر اينكه راه  كارفرمايان خدمات مشاوره) و گاه موجه(قاد هميشگي انت

هاي ديگر  برداري از اسناد سازمان اي، كپي هاي مشاوره شود و نتيجه پروژه هاي عام براي آنها تجويز مي و نسخه

گذارد، و اين  سازي شده تحت فشار مي هاي ويژه حل هرا ناخودآگاه براي ابداع را ITSPمجريان فرآيندهاي   است،

آميز اين  آموزي سازمان از تجارب برتر و تكرار موفقيت ها وقتي به افراط كشيده شود، راه را براي درس سازي ويژه

هاي ديگر  حل برداري مذموم و كوركورانه از راه واقعيت اين است كه نقطه مقابل كپي. كند تجارب دشوار مي

ترين كاركردهاي  است كه يكي از مهم» خاص«هاي بومي و  حل گرايي و اصرار بر ابداع راه ها، افراط در ويژه سازمان

ITSP كند هاي صنعت را مختل مي هاي ديگر و برترين يعني تسهيل يادگيري سازماني از تجارب برتر سازمان .

اي ساده  هاي مشاوره مانند ديگر پروژهنيز ه ITSPتشخيص نقطه تعادل بهينه بين اين دو قطب در فرآيندهاي 

اما آنچه قطعي است اين است كه عمومي بودن يا . نيست و به ورزيدگي، مهارت و دانش مشاوران بستگي دارد

حل يا  اي براي آن راه تنهايي عيب و نقيصه نه فقط به ITSPاي، در  حل يا يك استراتژي توسعه رايج بودن يك راه

بديهي است كه . ، بلكه بايد مقبوليت آن را شاهد معتبري بر كارايي و اثربخشي تلقي كردرود شمار نمي راهبرد به

حل يا راهبردي را، فارغ از مقبوليت و رواج آن در صنعت يا  هر استراتژيستي وظيفه دارد كارايي و اثربخشي هر راه

توان از  ا انتظاري كه نميتنه. اثبات برساند شود، به در آن اجرا مي ITSPجامعه، در بافت سازماني كه 

ها و راهبردها  حل اي از راه سابقه ها داشت اين است كه براي هر سازمان، مجموعه كامالً بديع و بي استراتژيست

  .ابداع كنند

  

   

                                                        
16
 Critical Success Factor 
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