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های اطالعاتیسیستمتدوین استراتژی 
امیرآبادو منطقه ویژه اقتصادیبنادر و دریانوردیدر
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چكیده
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اميرآبادهای اطالعات منطقه ویژه اقتصادی بندر فناوریهددنشان میاست. نتایجاست. نتایجو استنباطی است. و استنباطی است. و استنباطی صورت توصيفیتحليل اطالعات بهوهای تجزیهانتخاب شد. روش
شد.از استراتژی رشد استفاده در تحليل اطالعات رو،ایناینایاز .در حالت رشد قرار دارد

.(SWOTجزیه و تحليل عوامل داخلی و خارجی )جزیه و تحليل عوامل داخلی و خارجی )فناوری اطالعات، تکنيک تجزیه و تحليل عوامل داخلی و خارجی فناوری اطالعات، تکنيک تجزیه و تحليل عوامل داخلی و خارجی فناوری اطالعات، تکنيک ت،استراتژی: تدوین: تدوین: كلیدیهایواژه

                                                                                                                                                                                                
Gorji_Mohammad@ut.ac.irاميراباد،اقتصادیویژهمنطقهودریانوردیوبنادراشتغالخدماتوكارادارهرئيس.1

اميرآبادبندراقتصادیویژهبنادر و دریانوردی و منطقهبنادر و دریانوردی و منطقهبنادر و دریانوردی و آموزشكارشناس2.
اميراباداقتصادیویژهمنطقهودریانوردیوبنادرتوسعهوطرح. كارشناس. كارشناس. 3
ساریواحداسالمیآزاددانشگاهاطالعاتیهایسيستممدیریتارشدكارشناس.4
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مقدمه-1
ها برای افزایش توانمندی و رشد و بقای بلندمدت امروزه بيشتر سازمان

باشند. خود نيازمند تدوین استراتژی مناسب میعملياتیعملياتیعملياتوكاهش ریسک 
ها، ها، اهداف، ماموریتتدوین استراتژی مناسب ارتباط عميقی با سياست

پيچيدگی و ساختار هر سازمان دارد. وضعيت پيچيده امور، مدیران و 
كند تا از اندیشه و رویکرد سيستمی برای ریزان سازمان را ناگزیر میبرنامه

ها و تهدیدهای بيرونی و نقاط قوت و ضعف درونی سازمان شناخت فرصتشناخت فرصتشناخت ف
ها و ظرفيت سازمان را با استفاده از نتایج استفاده كنند. و به تبع آن، توانایی

دست آمده طراحی و تقویت كنند تا شرایط برای اجرای استراتژی در به
(.1355سازمان فراهم شود )پهلوانيان،

چگونگی فرایند ها و، بسترها، استراتژیسازمان باید با شناخت مفاهيمسازمان باید با شناخت مفاهيمسازمان باید با شناخت مفاهي
خود و طراحی و تدوین كندرا آینده خودانداز ، چشمریزی استراتژیکبرنامه

هایفناوریمربوط به استراتژی.با شرایط پيش رو سازگار نمایدرا 
شمار آورد كه شمار آورد كه شمار آورد بهسازماندرایوظيفهاستراتژییک توانمیراافزارینرم

توسعه،وتحقيقهایاستراتژیاز قبيل ایوظيفههایاستراتژیسایرمانند
از خود،بهمخصوصایمحدوده وظيفهدرانسانیمنابعوبازاریابی

مرحله اول كند. كند. كمیپشتيبانیوحمایتسازمانكاروكسباستراتژی
صنعتدررقابت،استاستراتژیتدویناستراتژیک،ریزیبرنامهفرایند

صنعت بازاردرموفقيتموفقيتموفشرط.شودمیگستردهروزروزبهافزارینرمفناوری
بدونامراینواستمشتریانهایارزشونيازهاشناسایی كامل،فناوری
مناسب،استراتژی. برای تدوین. برای تدوین. شدنخواهدميسرمناسب استراتژیداشتن

نيز شناختوهای ناشی از عوامل بيرونی،تهدیدها و فرصتختشنا
ها با سازمان. امری ضروری استسازمانداخلیهایقوتوهاضعف

هافرصتخود ازقوتنقاطبا تکيه برتوانندمیدرست این عواملشناسایی
ندندنورزاجتنابمحيطتهدیدهایازو یاو یاو نندنندكنكنكاستفادهممکنبهترین وجهبه
نسبت بهی موجود،هافرصتازاستفادهباخود وخود وخود ضعفاز نقاطآگاهیباو

باكنندتهدیدها سعیمقابله بامقابله بامقابلدراقدام كنند. همچنيناقدام كنند. همچنيناقدام كنند. آنهاكاهشیاحذف
.(1355ند )اعرابی،ند )اعرابی،برسانند برسانند برسانحداقلبهراخارجیتهدیدهایاثرهاضعفكاهش

یقیقاهداف تحقیاهداف تحقیاهداف تحق-1-1
اهداف اصلی: -1-1-1

قوت، فرصت و هدف اصلی تحقيق حاضر تعيين نقاط ضعف،هدف اصلی تحقيق حاضر تعيين نقاط ضعف،هدف اصلی تحقيق حاضر 
منطقه ویژه خارجیمحيط داخلی وتهدیدهای فناوری اطالعات در

باشد. میاقتصادی بندر اميرآباداقتصادی بندر اميرآباداقتصادی بندر 

اهداف فرعی: -1-1-2
منطقه برایمطلوب فناوری اطالعاتاستراتژیارائهارائهارائهدف فرعی اول، 
باشد. میاميرآبادویژه اقتصادی بندر 

برایمطلوباستراتژیتدوینجهتمناسبراهکار، ارائه، ارائه، ارائهدف فرعی دوم
باشد. میآینده هایسالدراميرآبادمنطقه ویژه اقتصادی بندر 

بیان مسئله-1-2
باشد. میفرصتهزینهرساندنحداقلاستراتژی بهتدوینرویکرد

چارچوباميرآبادمنطقه ویژه اقتصادی بندر مناسب برایاستراتژیداشتن

با تحملبا تحملاستفاده از آن، با استفاده از آن، با استفاده از آن، تواند باتواند باتواند میسازمانكهدهددست میبهراابزارییا
دست یابد.خودشدهتعيينپيشازهایو سياستاهدافبهریسکكمترین
منطقه ویژه منطقه ویژه مرشدجهت اجرااستراتژی قابلتدوینمنظوربهحاضرپژوهش

منطقه ویژه اقتصادی این تحقيق درانجام شد. اميرآباداقتصادی بندر اقتصادی بندر اقتص
هکتار و ظرفيتی هکتار و ظرفيتی هکتار و ظرفيت1010حدود، كه وسعتی در، كه وسعتی در، كه شدبهشهر انجام اميرآبادبندر

سال با تکميل فاز سوم درباشد ومیميليون تن كاال در فاز اول 5/7حدود
و استاز بنادر نسل سوم این بندرميليون تن برسد.ميليون تن برسد.ميليون تن 15تواند به تواند به تواند می1394

به روسيه در شمال در شمال كه در كه در كه شودمحسوب میحلقه اصلی كریدور شمال و جنوب 
رسد. و در جنوب به بندرعباس میاروپا و 

ت مسئلهت مسئلهیت یت ضرورت و اهمیضرورت و اهمیضرورت و اهم-1-3
های پيشرفته ه این علت اهميت دارد كه سازمانه این علت اهميت دارد كه سازمانبه این علت اهميت دارد به این علت اهميت دارد بانجام پژوهش حاضرانجام پژوهش حاضرانجام 

دانندتجهيزات پيشرفته نمییو برتر جهان موفقيت خود را تنها در گرو
كهیا بندریسازمان.دانندميناسب میاستراتژی داشتنیبلکه در گروبلکه در گروبلکه 
وبشناسدبهتر ارزبابی كند و بهتر ارزبابی كند و بهتر ارزبابی راكاروكسبمحيطدائمیتغييراتبتواند

سازمان یا بندری . بودخواهدترموفّق،یان را تأمين كندمشترمندیرضایت
را از بازارسهمنشناسد، مشتریانهاینيازمندیوبازارهایكه فرصت
نشينی خود از بازار رقابت عقبیرقبانفعشود بهشود بهشود ناگزیر میدهد و دهد و دهد دست می

هاشركتمناسب برایمناسب برایمناسب استراتژی بررسی و تدوینبررسی و تدوینبررسی و ضرورتامراینكند. 
كندكمک میهاسازمانوهاشركتبه استراتژی،داشتن . سازدمیآشکار

برای مشتریان رابيشتریارزش،هاهزینهكاهشومنافعافزایشباتا
رقابتیمزیت. سازدمتمایلخودسویبهمشتریانمشتریانمشتریطریقبدینایجاد كند وایجاد كند وایجاد كند 

در ایجاد . شودمیحاصلمشتریبرتر ومتمایزعواملدركیپرتودرتنها
است،ماندهپنهانرقيبدیدگاهازكهدیدراچيزیمزیت رقابتی بایدمزیت رقابتی بایدمزیت رقابتی 

دارد. مطلوبيتوجاذبهمشتریانبرایكارگيری آنبهبهبكهچيزی

سواالت تحقیق-1-4
: سوال اصلی

منطقه ویژه اقتصادی فناوری اطالعات برایاستراتژیترینمناسب
است؟كداماميرآبادبندر 

:سواالت فرعی
(1 )ST،SO،WT،WO منطقه ویژه اطالعات مربوط به فناوری مربوط به فناوری مربوط به

؟اندكداماقتصادی بندر اميرآباداقتصادی بندر اميرآباداقتصادی بندر 
اميرآبادفناوری اطالعات منطقه ویژه اقتصادی بندر كاریاولویت( 2)

است؟كداماجراقابلهایاستراتژیلحاظاز

پژوهشپیشینة -1-5
چارچوبیازغالباًها،سازماناستراتژیتدوینایزدی معتقد است برایایزدی معتقد است برایایزدی معتقد است 

چارچوباین. شودمیاستفادهاستراتژیتدوینجامعچارچوبعنوانبا
هایاندازهدرهاسازمانانواعبرایكهكندمیارائهراهاییروشوابزارها

راهااستراتژیكندمیكمکهااستراتژیستبهواستمناسبگوناگون
.(1352)ایزدی،كنندگزینشوارزیابیشناسایی،

وكاروكسبها،سازمانبهارتباطاتواطالعاتفناوریبا ورود
آنافزونروزكاربردهایوهاقابليتتاثيرتحتهاسازمانهایاستراتژی

سازمانهرهایویژگیحسببرتاثيراینميزانكهاست،گرفتهقرار
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فاواازاستفادهسمتبهحركتكهشرایطیچنيندر. استمتفاوت
آن،هایقابليتازحداكثرگيریبهرهوصحيحكارگيریبهبهباست،گریزناپذیر

یک اساسبربایدكهاستفاوامختصهاییاستراتژیوجودبهمنوط
بااشهمسوییهمچنينوآنبخشیاثرازتاشودتدوینجامعچارچوب

سو، یکاز.شودحاصلاطمينانسازمانكالنهایاستراتژیواهداف
بروزودیجيتالعصرازپيشهمگیاستراتژی،تدوینرایجهایروش

خاصاقتضائاتموارد،اغلبدرنتيجهدر، اندارائه شدهفاواهایتوانمندی
رایجهایمدلدردیگر،سویاز. استنشدهگرفتهنظردرآنهادرفاوا

برتاكيدرغمعلیاند،شدهارائهاخيرهایسالدركهفاواریزیبرنامه
ی،استراتژنوعاینتدوینچگونگیمورددرفاوا،یاستراتژوجودضرورت

وعاماجراییوتکنيکیهایجنبهبربيشتروارائه نشدهارائه نشدهارائه مدونیروش
.(1351نژاد سليمی،است )حسيناست )حسيناسشدهتکيهآنبامرتبطعملياتیهایبرنامه

كنترلقابلهاسازمانتوسطهستند كهنقاط قوت و ضعف عواملی 
نقاطكهكنندانتخابراهاییكنند استراتژیمیتالشهاسازمانوباشندمی

بهنسبتكههستندعواملیقوتنقاطنقاطها را رفع كند. نها را رفع كند. نها را رفع كند. ضعفضعفضعوتقویتتقویتتقویراقوت
مزیتسازمانبرایرقبا،بهنسبتیاميانگين صنعتیاسازمان،گذشته

موارد،آندرسازمانكههستندضعف، عواملینقاطشوند، امامیمحسوب
هستندهستندهستنبرخوردارهاتواناییتواناییتوانایاز آنرقباندارد، حال آنکهراالزمتوانایی

(.1375، )رشيدی
فناوریاستراتژیتدوینبرایایمقالهدر،(2010توالیی و همکاران )

تدوینجامعچارچوبروشازكشورقرآنیموسساتدراطالعات
استفاده ميدانیوپيمایشیروشاز در این تحقيقدر این تحقيقدر این كردند. استفادهاستراتژی

. بودندقمهدایتآیاتموسسهكارمندانومدیرانآنآماریجامعهشد.
شد و شد و شد طراحی بستهوبازسئواالتحاویایپرسشنامهمنظورهمينبه

ل شد. نتایجل شد. نتایجتحليل شد. تحليل شد. تحليوتجزیهوگردآوریآماریاز نمونهاز نمونهاز نفر34یهاپاسخ
آیاتموسسهاطالعاتفناوریهایاستراتژیدارتریناولویتكهدادنشان

مدیریتجامعنظاماستقراروطراحیاستراتژی( 1از )از )از عبارتندعبارتندعبارتقمهدایت
اطالعات،فناوریمبنایبرمخاطبانباارتباطمدیریتویادگيریدانش،

خدماتباهمبستهایرسانهجامعطرحاجرایوتدویناستراتژی( 2)
ارتقای( استراتژی( استراتژی( 3)یکپارچه،وهمروندصورتبهسانیخبررومحتوایی

بهباالوریبهرهباانسانینيرویجذبشرایطایجادوانسانینيرویكيفی
ایجادوبازنگریاستراتژی( 4)وطالب،ودانشجویانبينازخصوص

.محيطینظموجذابيتآراستگی،ارتقایوپایشفرآیند
فناوریاستراتژیتدویندر موردپژوهشیپژوهشیپژوهش،(1395مهر )بهلولی و پوریابهلولی و پوریابهلولی و 

مطلوبوضعيتبهرسيدنجهتاجتماعیتأمينسازماندراطالعات
داخلیعواملارزیابی، و ارزیابی، و ارزیابی، خارجیوداخلیمحيط،در این تحقيقدر این تحقيقدر این .انجام دادند

ماتریسازSWOTاز تکنيکاستفادهباسپسشد،شناسائیوخارجی
ST،SO ،WT وWOآخرستدگردید وگردید وگردید مشخصها اولویت استراتژی

مشخص تدوین و اجراقابلمناسب و استراتژی، مراحلكليهبندیجمعبا
ارائه شد. 

استراتژیتدوینمطالعاتی برای،(1392نصرالهی قدیم و همکاران )
انجام دادند.ایراناسالمیجمهوریالمپيکملیكميتهاطالعاتفناوری
كميتهمركزیسازماندرشاغل كاركنانتمامی،پژوهشاینآماریجامعه

كارشناسانآنهابينازوبودنفر10آنهاتعدادكهبودندایرانالمپيکملی
پرسشنامهازاطالعاتآوریجمع. برای. برای. شدندانتخابآمارینمونهعنوانبه

توسطپرسشنامهروایی. بودسوال53شاملكهشداستفادهمحقق ساخته
تأیيد تهرانشهرهایدانشگاهورزشیمدیریتصاحبنظراساتيدازنفر7

هایداده. آمددستبهبهب53/0كرونباخآلفایباپرسشنامه. پایایی. پایایی. شد
توصيفی،آمارطریقازSPSS16آماریافزارنرمه وسيلهه وسيلهبه به بشدهگردآوری

نشان. نتایج. نتایج. شدتحليلوتجزیهفریدمنآزمونوهاميانگينمقایسهآزمون
بيانگركهباشدمی50/2ازكمتردرونیعواملماتریسمجموع نمراتداد
اطالعات فناوریدرونیعوامللحاظازالمپيکملیكميتهكهاستآن

50/2ازبيشتربيرونیعواملماتریسنمراتمجموع. استضعفدارای
اطالعاتلحاظ فناوریازالمپيکملیكه كميتهكه كميتهكه استآنبيانگرشد كهشد كهشد 

فناوریبخشكهدادنشانهمچنين. نتایج. نتایج. باشدمیفرصتدارای
WOمنطقهدرموقعيت استراتژیکلحاظبهالمپيکملیكميتهاطالعات

اطالعاتفناوریبخشبرایاستراتژی15نتایج،بهتوجه. با. با. داردقرار
هفت،SOمنطقهدراستراتژیدوكهشدتعيين ایرانالمپيکملیكميته

در استراتژیسهوSTمنطقهدراستراتژیسه،WOمنطقهمنطقهمنطقدراستراتژی
.داردقرارWTمنطقه

برنامةتدوینجهتكهپژوهشی، در، در، (2007)5رابينسونوكيمی
با2007تا2002های سالبرایزیمباوهالمپيکملیكميتهاستراتژیک

ازناكافیگيریبهرهدادند،انجامSWOTتحليلوتجزیهازاستفاده
نقاطازراسایتوبوپایگاه اطالعاتیجمله نداشتنازاطالعاتفناوری

. كردندذكركميتهآنضعف عمده
و نگهداری تجهيزاتو نگهداری تجهيزاتو نگهداری تتعميرباالیهزینةهزینةهزینعاملچهار،(2000)1تيامو

موانعاز راباالی آموزشهزینة هزینة هزینوتجهيزاتمداومخرابیفناوری اطالعات،
دانستند.هاسازماناطالعات درفناوریكاربردكليدی

كهرسيدندنتيجهاینش خود بهش خود بهپژوهش خود پژوهش خود پژوهدر(،2001)7جونزودویت
ن، سازمااستراتژیکریزیبرنامههمراه باارشدمدیریتحمایت
كند.میتقویتتقویتترااطالعاتفناوریكارگيریبهازناشیهایموفقيت
و(2002)10، نورثراپ(2001)9، كاندلوال(2000)5  هنفریدسون  هنفریدسون  
حمایتوصحيحدركلزومبرایجداگانهدرتحقيقات،(2003)11بانيستر

ازبيشترگيریهبهرجهتاطالعاتفناوریازكاركنانوارشدمدیریت
.داشتندتأكيدفناوریاینمزایای

                                                                                         
5. Camy, J., Robinson, L
6. Tiamiyu, M.A.
7. Dewett, T., and Jones, G.
8. Henfridsson, O
9. Khandelwal, V.K
10. Northrop, A
11. Banister, F
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روش تحقیق-2
نوع تحقیق-2-1

از زیرا به دنبال استفادهزیرا به دنبال استفادهزیرا به دنب،، كاربردی استاین تحقيق از نظر هدف
باشد و از نظر روش های جدید میشده در موقعيتمفاهيم و اصول كشف

شامل مجموعه سو، از یک. تحقيق توصيفی ـ پيمایشی استـ پيمایشی استـ توصيفی
بررسی های تحتهای تحتهای شرایط یا پدیدههایی است كه هدف آنها توصيف روش
شناخت تواند صرفا برای از سوی دیگر، اجرای تحقيق توصيفی می.است

.گيری باشدرساندن به فرایند تصميمموجود یا یاریبيشتر شرایط

12جامعه آماری-2-2

مدیران  و ،نفر از كارشناسان، كاركناننفر از كارشناسان، كاركناننفر از 51جامعه این تحقيق، شامل 
های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی متخصصان فناوری اطالعات و شركت

آنهاميانازجدول كرجسی مورگان بر اساسباشد كه میاميرآبادبندر 
شدند.عنوان نمونه آماری انتخاب نفر به نفر به نفر ب45تعداد 

آوری اطالعاتروش و ابزار جمع-2-3
آوری اطالعات به صورت تركيبی یعنی در این تحقيق، روش جمع

روش ( 1این صورت انجام شد: )بود كه به ای و ميدانیكتابخانه
تحقيقات مرتبط وتحقيقات مرتبط وو تحقيقات مرتبط و تحقيقات مرتبط و ها، مقالهت، مجالشامل مطالعه كتابای كه ای كه ای كتابخانه

ازیکیكهدلفیایروش پرسشنامه( 2باشد )میاینترنتیهایسایت
دراستفادهجهتمتخصصانآرایآوریجمعبرایهاروشترینمهم

به پرسشنامه باز به پرسشنامه باز به پرسشنامه روش دلفی پاسخگویان در.باشدمیهابينیپيشبهسازی
از ایمجموعهبهپاسخدرشودمیخواستهاز آنانوشوندمیانتخاب
نامبیهایبينیپيشوهاتوصيهپيشنهادات،افکار،پرسشنامه،هایپرسش

و كنندعرضهفرصتوتهدیدوضعفوقوتنقاطدر قالبراخودنشانو
،ضعفاز تعيين نقاط قوت،از تعيين نقاط قوت،از در آن، پسدر آن، پسكه در آن، كه در آن، یا پيمایشی كه یا پيمایشی كه يدانی یا پيمایشی يدانی یا پيمایشی روش ميدانی روش ميدانی روش م( 3)

خواسته شد تا نظر خواسته شد تا نظر خواسته شد سای ادارت ، از كارشناسان، مدیران و رؤفرصت و تهدید
ارائه دهند. شده دهی عوامل استخراجخود را نسبت به وزنخود را نسبت به وزنخود را 

پرسشنامه13روایی-2-4
ست. مفهوم گيری اهای فنی ابزار اندازهقابليت اعتماد یکی از ویژگیقابليت اعتماد یکی از ویژگیقاب

یکسان تا گيری در شرایطمسئله سروكار دارد كه ابزار اندازهشده با این یاد
البته قابليت اعتماد در یک آزمون البته قابليت اعتماد در یک آزمون دهد. البدهد. البدهد. دست میچه حد نتایج یکسان به

.تواند از موقعيتی به موقعيت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشدمی
گيری واقعا بتواند خصيصه روایی آن است كه وسيله اندازهمنظور از 

كند. در این تحقيق برای روایی كند. در این تحقيق برای روایی گيری كند. در این گيری كند. در این گيری د نظر و نه خصيصه دیگر را اندازهمور
این تحقيق تهيه شد كه البته در در ای با شرایط مذكور پرسشنامه،محتوا

، سئواالتی شده در همان بخشپرسشنامه عالوه بر رعایت نکات ذكرخود
اتدر این قسمت از نظردقت پاسخگویان ارزیابی شود. تانيز مطرح شدنيز مطرح شدنيز مطرح 

شد.استاد راهنما استفاده 

                                                                                         
12. population
13. validity

پرسشنامه14پایایی-2-5
استفاده پایایی یعنی قابليت ثبات و پایداری ابزاری كه در آزمون 

مورد سنجش قرار پایایی پرسشنامه از طریق آزمون كرونباخپایایی پرسشنامه از طریق آزمون كرونباخپایایی پرسد.شومی
اخ یعنی اخ یعنی با استفاده از فرمول آلفای كرونباخ با استفاده از فرمول آلفای كرونباخ با استفاده از فرمول آلفای كرونباعتبار سرجمع پرسشنامه. گرفت

:محاسبه شد(1رابطه )
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(1كه در رابطه )كه در رابطه )كه در 
كرانباخالفبایضریب
nنمونهتعداد

Nآماریجامعهتعداد
2Stنمونهواریانس
2Siجامعهواریانس

، است70/0باالتر ازكه چوندست آمدبه55/0مقدار آلفای كرونباخ 
د باال در جهت سنجش ابزار تحقيق از پایایی و قابليت اعتماابزار تحقيق از پایایی و قابليت اعتماابزار تحقيق از پایایدهد نشان می

باشد. برخوردار میها و تعميم آن به جامعه آماری نظرات  نمونه
تهيه شد،تهيه شد،تهيه بازسؤالاستخراجویژهجدولابتدابازپرسشنامهتحليلبرای

ثبتازشد. پسشد. پسشد. ثبتوردیفیکدیگركنارترتيب،بههاپاسخكليهسپس
درمربوطهایشماره پرسشنامهشماره پرسشنامهشماره بامشابه همراههایپاسخها، فراوانیپاسخ
روشبا استفاده ازبا استفاده ازبا استفاده ست آخر،دشد وشد وشد قيدی مشابههاپاسخازردیفاولينمقابل

ادغامتركلیعنوانیکدر،همبههای نزدیکپاسخ، عناوین، عناوین، سازیخالصه
.یابدممکن تقليلحداقلبههاپاسختعدادترتيببدینتاگردید

طراحی شد و طراحی شد و طراحج،استخراجدولبستهپرسشنامهتحليلوتجزیهبرای
شد وبازبينیدرج گردید. سپس پرسشنامهدرج گردید. سپس پرسشنامهدرج گردید. سپس جدولباالیدرهاسؤالصورت

یکجدول،درمربوطل گزینهل گزینهمحل محل محدرشده،هدادهایبه پاسختوجهبا
اعدادشمارشبهنسبتت شد وت شد وثبت شد ثبت شد ثب"1"یا"0"قراردادیعددیاعالمت

موافق یعنیهایجوابنهایتدرم گردید.اقداآنهاتعدادتعيينوقراردادی
محاسبه شد. پرسشنامهجوابعنوانبه "1"اعدادتعداد

هادادهتجزیه و تحلیل-3

های توصیفی تحقیقیافته-3-1
های فردی پاسخگویان مانند های توصيفی تحقيق شامل ویژگییافته

سابقه كار، وضعيت تحصيالت، وضعيت تأهل و غير آن ،شغل، جنسيت
دست آمد:به این شرح بهباشد كه می

                                                                                         
14. Reliability
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جنسیت پاسخگویان(: 1)جدول
درصدتعداد جنسیت

511/11مرد
4059/55زن
45100جمع

نفر نمونه 45از مجموع دهدمی( نشان 1گونه كه جدول )همان
با زنانكمترین تعداد به كمترین تعداد به و كمترین تعداد و كمترین تعداد و %59/55مردان با به بيشترین تعدادآماری،

تعلق دارد. 11/11%
سابقه كار پاسخگویان(: 2ل )جدو

درصدتعداد )سال(سن
575/15تا 1
102432/53تا 5
15511/11تا 10

15920بيش از 
45100جمع

نفر نمونه 45از مجموع دهدمی( نشان 2گونه كه جدول )همان
15تا10بيشترین تعداد و رده سنی %3/53سال 10تا 5رده سنی آماری،
باشند. را دارا میكمترین تعداد%11/11سال با 

تحصیالت پاسخگویان(: 3ل )جدو
درصدتعدادتحصیالت 

3723/52كارشناسی
577/17كارشناسی ارشد

0-دكترا
45100جمع

نفر 45( نشان داده شده است از مجموع 3گونه كه در جدول )همان
بيشترین و %23/52نمونه آماری، افراد با ميزان تحصيالت كارشناسی با 

باشند.  را دارا مید% كمترین تعدا% كمترین تعدا% 0دكتری با 

رده شغلی پاسخگویانرده شغلی پاسخگویانرده شغلی پاسخ:4جدول 
درصدتعدادرده شغلی 

49رئيس
12معاون

4059كارشناس مسئول و كارشناس
45100جمع

نفر 45( نشان داده شده است از مجموع 4گونه كه در جدول )همان
% بيشترین % بيشترین % 59رده شغلی كارشناس مسئول و كارشناس با نمونه آماری،
باشند.  % كمترین تعداد را دارا می2با تعداد و رده معاونتعداد و رده معاونتعداد و رده 

هاتحلیل دادهفرایند -3-2
ميانهمگراییدلفی وپرسشنامههایپاسختحليلوتجزیهبا
چيزیک باشند وک باشند ونزدیک باشند نزدیک باشند م نزدیم نزدیهم هم هبهوخالصههااینکه پاسخاینکه پاسخاین، و با تأكيد برهاپاسخ
به فرصتوتهدید،ضعفقوت،نقاطمورددروليهنتایج ا،نيافتدقلمازهم 

دست آمد:بهبهاین شرح باین شرح باین شرح 
ساخت فناوری اطالعات جهت ارتباط با ( وجود زیر1ها شامل )ها شامل )ها شامل فرصت

قبيل گمرك، امور مالياتیقبيل گمرك، امور مالياتیدیگر از قبيل دیگر از قبيل دیگر از های سازمانی و سازمانهای برونشركت
جهانی به سيستم ارتباطات افزایش تقاضای ( 2، )های كشتيرانیو شركت

حمایت دولت و سازمان بنادر از توسعه فناوری ( 3، )سریع و مطمئن
( 5، )های اموزشی فزاینده در زمينه فناوری اطالعات( موقعيت4، )اطالعات

، دسترسی و امکان استفاده از بازارها و امکانات پيشرفته فناوری اطالعات
ها برای كاهش هزینهكاهش هزینهافزایش رقابت، بهبود كسب و كار و كاهش هزیافزایش رقابت، بهبود كسب و كار و كاهش هزیافزایش رقابت، بهبود كسب و كار و ( 1)

( 5، )بازارهای جدید از طریق تجارت الکترونيکی( ظهور( ظهور( 7، )كنندگانمصرف
افزارهای یکپارچه قوی در حوزه مالی، منابع انسانی، مکاتبات و ... وجود نرم
رشد ( 10و )فاوا در سطح كشورهای متخصص ( وجود شركت( وجود شركت( 9، )در كشور

. كارگيری فاوا در كشور و استانكارگيری فاوا در كشور و استانكارگيری فاوا دانش و اگاهی مردم در بهدانش و اگاهی مردم در بهدانش و اگاهی مردم در ب
و همگام بودن ICT( تغييرات سریع تکنولوژی در ( تغييرات سریع تکنولوژی در ( 1تهدیدها شامل )

سازمانی بنادر در توسعه های پيمانکار برون( متعهد نبودن شركت( متعهد نبودن شركت( م2، )با آن
( وجود( وجود3( 3( 3، )همکاری با سازمان بنادرافزاری و عدمهای نرمبعضی از سيستم

( 5، )وجود تهدیدات سایبری و امنيتیوجود تهدیدات سایبری و امنيتیوجود تهدی(4، )هاكدهای مخرب و انواع ویروس
نامناسب بودن (1، )اطالعاتات در ساختار فناوریپيدایش تغييرپيدایش تغييرپيدایش 

های پروژهنرخ باالی شکستنرخ باالی شکستنرخ باالی ( 7، )ای كشورهای شبکهساختزیر
( 9، )افزاریهای نرمزمان اجرای پروژهمدتشدن طوالنی(5، )افزارینرم

مشکالت ناشی از روند (10و )DATAهای مخابراتی ساختضعف زیر
.شدن در حوزه فناوری اطالعاتسریع جهانی

افزارهای مدون و یکپارچه در ها و نرم( وجود برنامه1نقاط قوت شامل )
های فنی مناسب در حوزة ساخت( وجود امکانات و زیر2، )تخصصیحوزة

فناوری بودن منابع انسانی متخصص در حوزةدارا(3، )افزارسخت
افزارها و روز در بخش توسعه نرمهای بههای بههای باستفاده از فناوری( 4، )اطالعات

( افزایش 1، )های فاوا( وجود منابع مالی كافی جهت اجرای پروژه5، )شبکه
ای و ارتباطی وجود بستر و تجهيزات شبکهوجود بستر و تجهيزات شبکه( وجود بستر و تجهي( وجود بستر و تجهي( 7، )هاامنيت در نگهداری داده

حمایت مدیریت حمایت مدیریت ( ح( ح5( 5( 5، )مناسب برای دسترسی سریع و اسان به اینترنت و اینترانت
سازی سيستم مدیریت امنيت اطالعات.( استقرار و پياده9و )ارشد بندر از فاوا

نگاه فقدان(2، )دسترسی به امنيتی های باال( هزینه1نقاط ضعف شامل )
ن در برابر تغييرات سيستمی و افزاری و مقاومت كاركناافزاری و مقاومت كاركناافزاری و مقاومت سيستمی و نرم

ی اطالعات در ای و واحدی به پرسنل فناورای و واحدی به پرسنل فناورای و واحدی به ( نگاه جزیره3، )افزارینرم
گردش شغلی نيروهای فناوری ( عدم4، )افزار و شبکهسختافزار،زمينة نرم

( 1، )ساختار اداری منسجم( فقدان5، )اطالعات در بخش فناوری اطالعات
بودن ( پایين( پایين( 7، )افزارهامنظور توسعه نرمنویسی بهنویسی بهنویسی بنامناسب بودن زبان برنامه
تعامل كاری ( عدم( عدم( 5، )فناوری اطالعاتدر بارهسطح اگاهی كاركنان 

ثبات ( عدم10، )هانبودن وظایف و مسئوليتشفاف(9، )مناسب بين پرسنل
( عدم همکاری ( عدم همکاری ( 12ناكافی بودن سيستم انگيزشی و )(11، )شغلی پرسنل

.افزارهای یکپارچهسایر واحدهای بندر جهت اجرای نرممناسب 

(EFEخارجی )عواملارزیابیماتریس-3-3
، اقتصادیعواملشاملتواندخارجی میعواملازریابیماتریس

منطقه ، اطالعاتفناوریحقوقی،سياسی،محيطی،شناسی مبواجتماعی،
وهاهاههداداساسبر بر باین مرحلهدرد. محققد. محققباشد. مباشد. مباشویژه اقتصادی بندر اميرآبادویژه اقتصادی بندر اميرآبادویژه اقتصادی بندر 

شماره دو ه پرسشنامهه پرسشنامهتهيه تهيه تهيبهاقدامبستهپرسشنامهازشدهگرفتهاطالعات
آماریجامعهاختياردرراآنو كندمیخارجیعواملارزیابیماتریسیعنی
الزمشود.تکميلخارجیعواملارزیابی ارزیابی ارزیابنهایت ماتریسدرتادهدمیقرار

گزینهحداكثرروشها ازها ازههو تحليل دادو تحليل دادو تجزیهدرمحققكهاستذكربه
است. است. اسشدهداده( نشان( نشان( 5در جدول )ج پرسشنامهج پرسشنامهنتایج نتایج نتایكند.میاستفادهموافق

نظر در2و 1های و برای تهدیدها رتبه4و3هایرتبههابرای فرصت
شده است. قرار گرفته 
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خارجی برابرخارجی برابرخارجی عواملارزیابیماتریسعددی( مقدار( مقدار( م5ل )جدوطبق
منطقه ویژهمنطقه ویژهمنطقه رویپيشیهافرصتدهدكه نشان میباشدمی55/2

دستاطالعات بهاطالعات بهاطالعات طبق دارد.غلبهآنتهدیداتبراميرآبادبندراقتصادی
وهافرصتفراوانی، منحنی توزیع خارجیعواملارزیابیماتریسازآمده

( نشان داده شده است. 1در نمودار )تهدیدات
حمایتیعنیO  3  3  فرصتشودمیمشاهده( 1)نموداردركههمچنان

دراهميتباالتریندارایاطالعات فناوریتوسعهازبنادرسازمانودولت
هایشركتیعنی وجودیعنی وجودیعنی 9Oفرصتوباشدمیدیگرعواملبامقایسه
مقایسهدراهميتوحساسيتكمتریندارایكشورسطحدرفاوامتخصص متخصص متخص

بهمربوطهایدادهمجموعكه استذكربهالزمباشد.میدیگرعواملبا
.باشدمی52/1برابرهافرصتامتياز

تهدیداتفراوانیتوزیع(: منحنی2نمودار )

T3و تهدید T4شود تهدید می( مشاهده2نمودار )دركهطورهمان
و وجود كدهای مخرب و ویروس وجود تهدیدات سایبری و امنيتییعنی
باشد و میتهدیدهای دیگربامقایسهدراهميتوحساسيتبيشتریندارای

كمترینافزاری دارایهای نرمیعنی نرخ باالی شکست پروژهT8تهدید 
كه استذكربهالزمباشد.سایر تهدیدات میبهنسبتاهميتوحساسيت

باشد.می01/1برابر تهدیدهابههای مربوطهای مربوطههدادمجموع

( IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )-3-4
اصلی اصلی اصلضعفنقاطوقوتنقاطداخلی،عواملارزیابیماتریس

بر بر بمرحلهایندركند. محققو ارزیابی میتدوینراسازمانیواحدهای
تهيه ماتریسبهپرسشنامه اقدامازدست آمدهبهاطالعاتوهاهداداساس
دهد.میی قراری قراری آماراختيار جامعهدرراآنوكندمیخارجیعواملارزیابی

شود. ( تکميل می1جدول )طبقداخلیعواملارزیابیماتریسنهایتدر
حداكثرروشها ازتحليل دادهوتجزیهدركهاستاستذكربهالزم

و برای نقاط ضعف 4و 3رتبة شد و برای نقاط قوتاستفادهموافقگزینه
در نظر گرفته شد. 2و 1رتبه 

هاقوتفراوانیتوزیعمنحنی(:3)نمودار

هافرصتفراوانیتوزیع(: منحنی1نمودار )

(EFEخارجی )عواملارزیابینهاییماتریس:5جدول 
امتیاز رتبهضریب اهمیتهافرصت

1O04/0411/0هایی مانند گمرك، امور مالياتیسازمانی و سازمانهای برونوجود زیرساخت فناوری اطالعات جهت ارتباط با شركت
2O05/0315/0افزایش تقاضای جهانی به سيستم ارتباطات سریع و مطمئن
3O07/0425/0حمایت دولت و سازمان بنادر از توسعه فناوری اطالعات
4O04/0312/0های آموزشی فزاینده در زمينه فناوری اطالعاتموقعيت
5O04/0412/0دسترسی و امکان استفاده از بازارها و امکانات پيشرفته فناوری اطالعات
1O 04/0411/0كنندگانها برای مصرفافزایش رقابت، بهبود كسب و كار و كاهش هزینهافزایش رقابت، بهبود كسب و كار و كاهش هزینهافزایش رقابت، بهبود
7O05/0420/0شدن بازارهای جدید از طریق تجارت الکترونيکیگشوده
5O05/0412/0افزارهای یکپارچه قوی در حوزه مالی، منابع انسانی، مکاتبات و ... در كشوروجود نرم
9O03/0309/0فاوا در سطح كشورهای متخصص در زمينه وجود شركت
10O04/0312/0كارگيری فاوا در كشور و استانرشد دانش و اگاهی مردم در به

                                                                      تهدیدات                                                                      تهدیدات                                                                      
1T تغييرات سریع تکنولوژی درICT04/0205/0و همگام بودن با آن
2T04/0201/0همکاری با سازمانهمکاری با سازمانهمکاری با سافزاری و عدمهای نرمسازمانی در توسعه بعضی از سيستمهای پيمانکار برونتعهد شركتعدم
3T07/0214/0هاوجود كدهای مخرب و انواع ویروس
4T05/0211/0وجود تهدیدات سایبری و امنيتی
5T05/0210/0تغييرات در ساختار فناوری اطالعات
1T01/0212/0ای كشورهای شبکهنامناسب بودن زیر ساخت
7T03/0201/0افزاریهای نرمنرخ باالی شکست پروژه
5T05/0103/0افزاریهای نرمشدن زمان اجرای پروژهطوالنی
9Tهای مخابراتی ضعف زیرساختDATA01/0205/0
10T 07/0101/0شدن در حوزه فناوری اطالعاتجهانیمشکالت ناشی از روند سریع

2555=1جمع
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داخلیعواملارزیابینهاییماتریس(:6جدول )

ضریب   قوت            
اهمیت

رتبه 
امتیازبندر

1Sافزارهای مدون و ها و نرموجود برنامه
04/0312/0در حوزه تخصصییکپارچه 

2Sر ساخت فنی مناسب دوجود  امکانات و زیر
05/0324/0افزارحوزه سخت

3S دارا بودن منابع انسانی متخصص در حوزه
05/0315/0فناوری اطالعات

4Sروز در بخش های بههای بههای باستفاده از فناوری
04/0312/0افزارها و شبکهنرمتوسعه 

5S منابع مالی كافی جهت اجرای وجود
07/0425/0های فاواپروژه

1S05/0420/0هار نگهداری دادهافزایش امنيت د

7S
تباطی ای و اروجود بستر و تجهيزات شبکه

سان به مناسب برای دسترسی سریع و آ
اینترنت و اینترانت

05/0315/0

S515/0410/0حمایت مدیریت ارشد بندر از فاوا
S9

سازی سيستم مدیریت امنيت استقرار و پياده
05/0432/0اطالعات

هاضعف
W105/0210/0های باال در دسترسی به امنيتهزینه

W2
افزاری و مقاومت سيستمی و نرمفقدان نگاه

ن در برابر تغييرات سيستمی و كاركنا
افزارینرم

03/0201/0

3W
ای و واحدی به كاركنان فناوری ای و واحدی به كاركنان فناوری ای و واحدی به نگاه جزیره

افزار سختافزار،های نرماطالعات در زمينه
و شبکه

04/0104/0

4W
عدم گردش شغلی نيروهای فناوری 
02/0205/0اطالعات در بخش فناوری اطالعات

5W04/0205/0نبود ساختار اداری منسجم
W1

منظور نویسی بهنویسی بهنویسی بزبان برنامهنامناسب بودن
05/0210/0افزارهاتوسعه نرم

W7
پایين بودن سطح اگاهی كاركنان نسبت به 

03/0103/0فناوری اطالعات

5W02/0102/0عدم تعامل كاری مناسب بين پرسنل
9W02/0102/0هاشفاف نبودن وظایف و مسئوليت

W1004/0104/0عدم ثبات شغلی پرسنل
W1102/0102/0ناكافی بودن سيستم انگيزشی

12W
عدم همکاری مناسب سایر واحدهای بندر 

03/0201/0افزارهای یکپارچهاجرای نرمجهت
1=255

( IFEداخلی )عواملارزیابیماتریسعددی( مقدار1طبق جدول )
وی فناوری اطالعاتپيش رپيش رپيقوتنقاطغلبهبيانگرباشد كهمی5/2برابر 

باشد. طبقباشد. طبقباشد. میمیمن آهایبرضعفمنطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآباد
منحنی توزیعداخلیعوامل عوامل عوامارزیابیماتریسازدست آمدهبهاطالعات

باشد. ( می3ضعف به صورت نمودار )قوت وفروانی نقاط
یعنی S9قوت د نقطهشومی( مشاهده( مشاهده( م3در نمودار )در نمودار )در نطور كهطور كهطور همانهمانهم

دراهميت اهميت اهميوبيشترین حساسيتحمایت مدیریت ارشد بندر از فاوا دارای
یعنی وجود كارشناسان با یعنی وجود كارشناسان با یعنی وجود S8نقطه قوت نقطه قوت نقطه وباشدمیعواملسایربامقایسه

سایربامقایسهر دو اهميتحساسيتحساسيتحساسيكمتریندارای،تحصيالت مرتبط
به امتياز به امتياز بمربوطهایهع دادع دادع مجمواست كهاست كهاسذكربهالزمباشد. میعوامل

باشد. می15/2نقاط قوت برابر 
یعنی یعنی یعنW6و W1ضعف شودمی( مشاهده4نمودار )دركهطورهمان

نویسی های باال در دسترسی به امنيت و نامناسب بودن زبان برنامههزینه
بامقایسهدراهميتو حساسيتبيشترینافزارها دارایمنظور توسعه نرمبه

یعنی عدم تعامل كاری W11و W8 ،W9باشد، و ضعف عوامل میسایر

ها و ناكافی بودن مسئوليتمناسب بين پرسنل  و شفاف نبودن وظایف و
هاضعفسایربهنسبتاهميتت وت وحساسيت حساسيت حساسيكمترینسيستم انگيزشی دارای

نقاط امتيازبههای مربوطدادهكه مجموعاستذكربهباشد. الزممی
می باشد.15/0برابر ضعف

هاضعففراوانیتوزیعمنحنی(: 4ار )نمود

نقاطها،فرصت،هاتهدیدماتریستحلیل -3-5
قوتنقاطوضعف

و ST ،WT،SOهای یاستراتژتوانمیماتریساینازاستفادهبا
WO اینکهبها توجها توجهبا با ب.بردكاربهمنطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآبادمنطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآبادمنطقه ویژه اقتصادی بندر را دررا دررا
خارجی و ارزیابی ارزیابی ارزیابماتریس ماتریس ماتریدرهافرصتتهدیدات،تهدیدات،تی یعنیی یعنیخارجی خارجی خارجعوامل

داخلی عواملارزیابی ارزیابی ارزیابماتریس ماتریس ماتریدرقوتوضعفیعنی نقاطیعنی نقاطیعنی عوامل داخلی
وضعفنقاطها،فرصت،تس تهدیداس تهدیداماتریس ماتریس ماتریتکميلاند، برایاند، برایاند، شدهفهرست

مغزیطوفاناساسبرWOو ST ،WT ،SOی انواع استراتژ،قوت
( شد كه شرح آن در زیر SWOT)سوآتماتریسواردودست آمدهبهبهب

آمده است:
ST:

باآناجرایدرسازمانكهاستاینSTاستراتژیارائهازكلیهدف
رامحيطدرموجودتهدیداتازناشیخود اثراتقوتنقاطازاستفاده
.ببردبينازیادهدكاهش

پيشنهادیهایاستراتژیتهدیدات،وقوتنقاطبا توجه  به فهرست
این شرح ارائه شد:به
:تهدیداتوقوت( نقاط( نقاط( 1)

S4-افزارها و شبکهروز در بخش توسعه نرمهای بههای بههای باستفاده از فناوری
T3-كدهای مخرب و انواع ویروسوجود

:پيشنهادیاستراتژی
گيری شبکهجامع پشتيباناستقرار سامانه

:تهدیداتوقوت( نقاط( نقاط( 2)
S10-سيستم مدیریت امنيت اطالعاتسازی استقرار و پياده
T4-وجود تهدیدات سایبری و امنيتی

:پيشنهادیاستراتژی
ی شبکهه از سيستم ثبت حوادث و رویدادهاامنيت با استفادیارتقا

نقاط قوت و تهدیدات:( 3)
S2-افزارامکانات و زیر ساخت فنی مناسب در حوزه سختوجود
T1- تغييرات سریع تکنولوژی درICTو همگام بودن با آن

:پيشنهادیاستراتژی
ICTهای ساختو توسعه و تکميل زیرارتقا
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نقاط قوت و تهدیدات:(4)
S9-حمایت مدیریت ارشد بندر از فاوا

T12-شدن در حوزه فناوری اطالعاتمشکالت ناشی از روند سریع جهانی
:پيشنهادیاستراتژی

WTOاستقرار استانداردهای 
نقاط قوت و تهدیدات:نقاط قوت و تهدیدات:( نقاط قوت ( نقاط قوت ( 5)

S5- های فاوامنابع مالی كافی جهت اجرای پروژهوجود
T7-افزاریهای نرمنرخ باالی شکست پروژه
T8-افزاریهای نرمشدن زمان اجرای پروژهطوالنی

پيشنهادی:استراتژی
المللیكنندگان معتبر بينكنندگان معتبر بينككارگيری تامينبهبهب
:نقاط قوت و تهدیدات( 1)

S2- افزارزیرساخت فنی مناسب در حوزه سختوجود امکانات و
T4-وجود تهدیدات سایبری و امنيتی

:پيشنهادیاستراتژی
Data baseوapplicationو Web serverهای جداسازی الیهجداسازی الیهج-

SO :
داخلی داخلی داخلقوتنقاطازاستفادهتواند باتواند باتواند بر میبندبندبنSOاستراتژی اجرایبا

این سازمانب مطلودر واقع كند. كند. كبرداریبهرهخارجیهایاز فرصت Tخود
ازداخلیز نقاطز نقاطز ااستفادهبابتواندتاقرار بگيردموقعيتیدركهاست

هایفرصتت وت وت نقاط قوبرداری كند. فهرستبرداری كند. فهرستبرداری كند. فبهرهخارجیروندهای
این شرح خواهد بود:بهپيشنهادیاستراتژیهمچنينوموجود

:هافرصتوقوت( نقاط( نقاط( 1)
S6- هانگهداری دادهافزایش امنيت در،
O1-های ساخت فناوری اطالعات جهت ارتباط با شركتوجود زیر

های دیگر از جمله گمرك، امور مالياتی، و های دیگر از جمله گمرك، امور مالياتی، و های دیگسازمانی و سازمانبرون
،های كشتيرانیشركت

:پيشنهادیاستراتژی
Data ware houseاندازی راه-
:هافرصتوقوت( نقاط( نقاط( 2)

S7-تباطی مناسب برای دسترسی ای و ارای و ارای وجود بستر و تجهيزات شبکه
سان به اینترنت و اینترانتسریع و آ

O7-شدن بازارهای جدید از طریق تجارت الکترونيکیگشوده
:پيشنهادیاستراتژی

اتصال به شبکه دولت الکترونيک-
:هافرصتوقوت( نقاط( نقاط( 3)

O10-كارگيری فاوا در كشور و استانرشد دانش و اگاهی مردم در بهرشد دانش و اگاهی مردم در بهرشد دانش و اگاهی مردم در ب
O8-افزارهای یکپارچه قوی در حوزه مالی، منابع انسانی، وجود نرم

مکاتبات و ... در كشور
:پيشنهادیاستراتژی

سطح تجارت الکترونيکییارتقا-
:هافرصتوقوت( نقاط( نقاط( 4)

S4-افزارها و شبکهروز در بخش توسعه نرمهای بههای بههای باستفاده از فناوری
O5-و امکانات پيشرفته فناوری دسترسی و امکان استفاده از بازارها

اطالعات

:پيشنهادیاستراتژی
سطح امنيت فيزیکی اتاق سروریارتقا-
:هافرصتوقوت( نقاط( نقاط( 5)

S5–های فاواوجود منابع مالی كافی جهت اجرای پروژه
O9-های متخصص فاوا در سطح كشوروجود شركت

:پيشنهادیاستراتژی
طراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندرطراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندرطراحی و تدوین طرح جامع شبکه -

WO:
با با بشركتكهاستاین، هدفWOهای استراتژیتوسعهمورددر

داخلیضعف ضعف ضعنقاطبکوشدخارجمحيطموجود درهایفرصتاز برداریهبهر
هاییاستراتژو همچنينهافرصتفرصتفرصوضعفنقاطد. فهرستد. فهرستبخشد. بخشد. بخشبهبودرا

باشد:این شرح میبهپيشنهادی
:هافرصتوضعفنقاط(1)

O4-اموزشی فزاینده در زمينه فناوری اطالعاتهایموقعيت
W7-پایين بودن سطح اگاهی كاركنان نسبت به فناوری اطالعات

:پيشنهادیاستراتژی
سطح دانش كاركنانیو ارتقاOJTهای اموزشی برگزاری دوره-
:هافرصتفرصتفرصضعف( نقاط( نقاط( 2)

O9-های متخصص فاوا در سطح كشوروجود شركت
W6- افزارهامنظور توسعه نرمنویسی بهنویسی بهنویسی ببرنامهنامناسب بودن زبان

:پيشنهادیاستراتژی
افزاریهای نرمسپاری پروژهبرون-
:هاصتفرضعف( نقاط( نقاط( 3)

O3-حمایت دولت و سازمان بنادر از توسعه فناوری اطالعات
W5-نبود ساختار اداری منسجم
W9-هاشفاف نبودن وظایف و مسئوليت

:پيشنهادیاستراتژی
و اصالح ساختار سازمانیICTایجاد دپارتمان -

WT:
ر دی تدافعیی تدافعیی هاستراتژینوعی از انوعی از انوعكارگيریبهبهبWTستراتژی ف از اهد

باشد. شركت میشركت میشركبه مربوطضعفبهبود نقاطوتهدیداتاثركاهشجهت
این بهاستراتژی پيشنهادیاستراتژی پيشنهادیاستراتژی همچنين همچنين همچنيوموجودتهدیدهایوضعففهرستفهرستفه

باشد:شرح می
:تهدیداتوضعف( نقاط( نقاط( 1)

W2-فزاری و مقاومت كاركنان در برابر افقدان نگاه سيستمی و نرم
افزاریتغييرات سيستمی و نرم

T10-گمرك زنجيره تبادل كاال در بندر های عدم همکاری مناسب ارگان(
و استاندارد و ...(

:پيشنهادیاستراتژی
ICTو ایجاد فرایندهای حوزه بازنگری، اصالح-
:تهدیداتوضعف( نقاط( نقاط( 2)

W1-های باال در دسترسی به امنيتهزینه
T4-وجود تهدیدات سایبری و امنيتی

:پيشنهادیاستراتژی
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اتاق سرور و تجهيزات حساسRedundantاندازی راه-
:تهدیداتوضعف( نقاط( نقاط( 3)

W2-فزاری و مقاومت كاركنان در برابر افقدان نگاه سيستمی و نرم
افزاریتغييرات سيستمی و نرمتغييرات سيستمی و نرمتغييرات سيستمی 

T3-كدهای مخرب و انواع ویروسوجود
:پيشنهادیاستراتژی

و DOS)كيفيت سرویس( جهت جلوگيری از حمالت )كيفيت سرویس( جهت جلوگيری از حمالت )كيفيت سرویس( جهت جلوگيری از حمQOSاعمال -
Worm

خارجیوداخلینمودار ماتریس-3-6
ها  Xمحور، كهه، كهه، كهداردقرارYو Xمحور محور محدوداخلی برماتریسنمودار

ع نمرهع نمرهجمع جمع جمها باyمحورداخلی وعواملارزیابینهایی ماتریسامتياز جمعبا
جدول ه بهه بهوجه وجه شود. با توجشود. با توجشود. با تتشکيل میتشکيل میتشکيل مخارجیعواملارزیابیماتریسنهایی

شکلو طبقY=55/2نهایی امتيازخارجی عواملارزیابیماتریس( 5)
د. بنابراین د. بنابراین شد. بشد. بشبامیX=5/2هایی هایی از نهایاز نهایامتياز نامتياز نامتي،داخلیعواملارزیابیماتریس(1)

مربوط به استراتژی تهاجمیخانهر د(55/2،5/2)مختصاتبهمذكورنقطه
ماتریسنمودار،آمدهدستبهبهباطالعاتبهتوجهگرفت. باگرفت. باگرفت. خواهدقرار

( 1)ای یعنی شکلخانهچهارماتریسبه صورت IEخارجیوداخلی
خواهد بود.

ماتریس ارزیابی (: 1شكل )شكل )شك

اميرآباد كه در اميرآباد كه در اميرآباد خارجی بندر وداخلییاخانهچهارماتریسبهتوجهبا
هاید استراتژید استراتژیباید باید بایاميرآبادبندر ،گيردقرار میSOیعنی استرتژی Iناحيه
.كندا تدوینا تدوینها ها هفعاليتگسترشوتوسعهوشدمحور رمحور رمححولراخود

های مطلوبهای مطلوبهای استراتژی-3-7
Data Ware Houseاندازی راه:1استراتژی
تصال به شبکه دولت الکترونيک: ا2استراتژی
سطح تجارت الکترونيکییتقاار:3استراتژی
سطح امنيت فيزیکی اتاق سروریرتقا: ا4استراتژی
: طراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندر: طراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندر: ط5استراتژی
گيری شبکه: استقرار سامانه جامع پشتيبان1استراتژی
امنيت با استفاده از سيستم ثبت حوادث و یتقاار:7استراتژی

ی شبکههارویداد
ICTهای ساختو توسعه و تکميل زیر: ارتقا 5استراتژی
WTOاستقرار استانداردهای استقرار استانداردهای اس: 9استراتژی

المللیكنندگان معتبر بينكارگيری تامينبهبه: ب: ب: 10یاستراتژ
وWeb Server،ApplicationApplicationAهای جداسازی الیه: 11استراتژی
Data Base

سطح دانش و ارتقایو ارتقایو ارتقOJTهای اموزشی های اموزشی های اموزش: برگزاری دوره: برگزاری دوره: ب12استراتژی
كاركنان

فزاریامهای نرهای نرههسپاری پروژ: برون: برون: ب13استراتژی
و اصالح ساختار سازمانیICT: ایجاد دپارتمان 14استراتژی
ICT: بازنگری، اصالح و ایجاد فرایندهای حوزه 15استراتژی
اتاق سرور و تجهيزات حساسRedundantاندازی : راه11استراتژی
)كيفيت سرویس( جهت جلوگيری از QOSاعمال : 17استراتژی

و Wormو Wormو DOSت حمال

گیری نتیجهنتیجهنتیج-4
درتهاجمیهایاستراتژیامتيازهایميانگينارزیابیاساسبر

عنوانگيری شبکه به نای، استقرار سامانه جامع پشتيباچهار خانهماتریس
كهاستم مفهوایندركمهم. شدانتخاباستراتژیدارتریناولویت
ها دورنمایباشند. فرصتباشند. فرصتباشند. فرصمیهافرصتبرنامه()برخالفاستراتژیپشتوانه

دربود.نخواهدكاردرتحولی تحولی تحولهيچآنهاآنهاآنبدونوهستنداستراتژیاصلی
سازمانبرایكههاییهاییهد فرصتد فرصتد بوهافرصتدنبالباید بهستراتژیکتفکر ا
اشته باشد. دهمراهبهراكثيریمنافع

اطالعاتفناوریهایاستراتژیبندی(: اولویت(: اولویت(: 7)جدول 
امیرآبادویژه اقتصادی بندر در منطقه

نوع ردیف
اولویتعناوین استراتژیاستراتژی

1ST

1گيری شبکهاستقرار سامانه جامع پشتيبان
ICT2های ساختارتقا و توسعه و تکميل زیر

    ،Web Serverهایجداسازی الیه
ApplicationApplicationAوData Base

3
ه از سيستم ثبت حوادث ارتقا امنيت با استفاد

4ی شبکهو رویدادها
5المللیكنندگان معتبر بينكارگيری تامينكارگيری تامينكارگيری تاميبهبهب

WTO1استقرار استانداردهای 

2SO

1طراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندر
2سطح امنيت فيزیکی اتاق سروریارتقا
Data Ware House3اندازی راه

4اتصال به شبکه دولت الکترونيک
5سطح تجارت الکترونيکییارتقا

3WO

اصالح ساختار وICTایجاد دپارتمان 
1سازمانی

یو ارتقاOJTهای اموزشی برگزاری دوره
2سطح دانش كاركنان

3افزاریهای نرمسپاری پروژهبرون

4WT

، اصالح و ایجاد فرایندهای حوزه بازنگری
ICT

1
و اتاق سرورRedundantندازیاراه

2تجهيزات حساس
)كيفيت سرویس( جهت QOSاعمال 

DOS,Wormجلوگيری از حمالت
3

17های فناوری اطالعات در بندر اميرآبادهای فناوری اطالعات در بندر اميرآبادهای فناوری اطالعات در بندر در تدوین استراتژی
شد:استخراج استراتژی به این شرح استراتژی به این شرح استراتژی 

:شدموارد ذیل طراحی   SOدر بخش استراتژی 
طراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندر( 1)
سطح امنيت فيزیکی اتاق سروریارتقا( 2)
Data Ware Houseاندازی ( راه3)
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اتصال به شبکه دولت الکترونيک( 4)
سطح تجارت الکترونيک در بندریارتقا( 5)

:شدموارد ذیل طراحی   STدر بخش استراتژی 
گيری شبکهگيری شبکهگاستقرار سامانه جامع پشتيبان( 1)
ICTهای ساختو توسعه و تکميل زیر( ارتقا( ارتقا( ارت7)
 DataوApplicationApplicationA، های rهای Web Serverهای جداسازی الیه( 5)

Base
امنيت با استفاده از سيستم ثبت حوادث و رویدادهای شبکهی( ارتقا( ارتقا( ارتق9)
المللیكنندگان معتبر بينكارگيری تامينبهبه( ب( ب( 10)
WTOندارد استقرار استا(11)

شد:موارد ذیل طراحی   WOدر بخش استراتژی 
.و اصالح ساختار سازمانیICTایجاد دپارتمان ( 12)
سطح دانش كاركنانیو ارتقاOJTموزشیهای آ( برگزاری دوره( برگزاری دوره( ب13)
فزاریاهای نرمسپاری پروژهن( برو( برو( 14)

:شدموارد ذیل طراحی   WTدر بخش استراتژی 
ICT، اصالح و ایجاد فرایندهای حوزه ( بازنگری15)
اتاق سرور و تجهيزات حساسRedundantندازی ا( راه( راه( 11)
)كيفيت سرویس( جهت جلوگيری از حمالتQOSاعمال ( 17)

DOS,Worm
استراتژی فناوری استراتژی فناوری استراتژی تریناصلی تحقيق یعنی مناسبدر پاسخ به سوال

بر اساس است؟كداماميرآبادمنطقه ویژه اقتصادی بندر اطالعات برای
كهگفتتوانمی، دست آمدها بهها بهها بهپس از تجزیه و تحليل دادآنچه

باشند:میزیر به شرح هااستراتژیترین مناسب
،طراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندرSOدر بخش استراتژی ( 1)
گيری استقرار سامانه جامع پشتيبان STدر بخش استراتژی ( 2)
،شبکه
اصالح ساختار وICTایجاد دپارتمان WOدر بخش استراتژی ( 3)

و سازمانی
، اصالح و ایجاد فرایندهای بازنگریWTدر بخش استراتژی ( 4)
ICTحوزه 

:پيشنهادات
اتخاذ استراتژی مناسب برای اتخاذ استراتژی مناسب برای اتخاذ استراتژی مناسب ( 1):شودانجام این اقدامات پيشنهاد می

3( 3( 3)،افزاریسختی هاسازی سيستمسازی سيستمسازی سبهينه(2، )مزیت رقابتی بنادرافزایش
انسانیمنابعسازیو بهينهو بهينهو ارتقا( 4، )كاركنانعمومیدانشسطحارتقای

وجایگاهسازی( بهينه( بهينه( بهي5ارتباطات )واطالعاتفناوریواحدتخصصی
وایجاد( 1ت، )ارتباطاواطالعاتی فناورمتولیواحدسازمانیساختار
برونارتباطاتتوسعهبرمبتنیاطالعاتی ورفنافنافهایسيستمتوسعه

. افزاریافزاریافنرمنرمنیرساختارزنمودنو منسجمو منسجمو سازی( بهينه( بهينه( 7سازمانی و )
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Abstract:

he purpose of this research is to develop IT strategy using analytical techniques for internal and external factors. 

In this regard, the SWOT matrix method has been used. The research method is descriptive and descriptive and 

data collection method. Data collection tools include literature reviews, books, databases and the Internet. The tools 

used are the research method and the questionnaire. The assurance of the questionnaire is about 85%. The research 

sample includes 51 representatives, experts and supervisors of the private sector of Amir Abad Special Economic Zone. 

The sample size was 45 patients randomly selected using Morgan table. The data analysis method is descriptive and 

inferential. The result shows that Amir Abad's information technology area is in a state of growth and hence the growth 

strategy has been used. And the port department's information section should increase network backups on network 

security.

Keywords: Compilation of Strategy, Information Technology, SWOT Analysis.
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