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هدف این تحقيق تدوین استراتژی فناوری اطالعات با استفاده از تکنيک تجزیه و تحليل عوامل داخلی و خارجی و ماتریس سوآت میباشد .تحقيق حاضر از
شی و ججمعآوری اطالعات به روش كتابخانهای و ميدانی میباشد .ابزار جمعآوری اطالعات شامل
نظر هدف ،كاربردی است و از نظر روش ،توصيفی از نوع پيماییشی
مرور مقاالت،كتابها ،بانکهای اطالعاتی و اینترنت میباشد .در روش ميدانی از پرسشنامه استفاده شد .پایایی پرسشنامه حدود  0/55میباشد .جامعة آماری شامل
 51نفر از كارشناسان و رؤسای ادارات منطقه ویژه اقتصادی بندر امير آباد میباشد .حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان بهطور تصادفی ساده  45نفر
انتخاب شد .روشهای تجزیه و تحليل اطالعات به صورت توصيفی و استنباطی است .نتایج نشان میدهد فناوریهای اطالعات منطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآباد
در حالت رشد قرار دارد .از ایاینرو ،در تحليل اطالعات از استراتژی رشد استفاده شد.
جزیه و تحليل عوامل داخلی و خارجی (.)SWOT
واژههای كلیدی :تدوین استراتژی ،فناوری اطالعات ،تکنيک تتجزیه
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 -1مقدمه
امروزه بيشتر سازمانها برای افزایش توانمندی و رشد و بقای بلندمدت
عملياتی خود نيازمند تدوین استراتژی مناسب میباشند.
وكاهش ریسک عمليات
تدوین استراتژی مناسب ارتباط عميقی با سياستها ،اهداف ،ماموریتها،
پيچيدگی و ساختار هر سازمان دارد .وضعيت پيچيده امور ،مدیران و
برنامهریزان سازمان را ناگزیر میكند تا از اندیشه و رویکرد سيستمی برای
شناخت ففرصتها و تهدیدهای بيرونی و نقاط قوت و ضعف درونی سازمان
استفاده كنند .و به تبع آن ،تواناییها و ظرفيت سازمان را با استفاده از نتایج
بهدست آمده طراحی و تقویت كنند تا شرایط برای اجرای استراتژی در
سازمان فراهم شود (پهلوانيان.)1355 ،
مفاهيم ،بسترها ،استراتژیها و چگونگی فرایند
سازمان باید با شناخت مفاهي
برنامهریزی استراتژیک ،چشمانداز آینده خود را طراحی و تدوین كند و خود
را با شرایط پيش رو سازگار نماید .استراتژی مربوط به فناوریهای
نرمافزاری را میتوان یک استراتژی وظيفهای در سازمان بهشمار آورد كه
مانند سایر استراتژیهای وظيفهای از قبيل استراتژیهای تحقيق و توسعه،
بازاریابی و منابع انسانی در محدوده وظيفهای مخصوص به خود ،از
استراتژی كسب و كار سازمان حمایت و پشتيبانی میككند .مرحله اول
فرایند برنامهریزی استراتژیک ،تدوین استراتژی است ،رقابت در صنعت
موفقيت در بازار صنعت
فناوری نرمافزاری روزبهروز گسترده میشود .شرط موف
فناوری ،شناسایی كامل نيازها و ارزشهای مشتریان است و این امر بدون
داشتن استراتژی مناسب ميسر نخواهد شد .برای تدوین استراتژی مناسب،
شناخت تهدیدها و فرصتهای ناشی از عوامل بيرونی ،و نيز شناخت
ضعفها و قوتهای داخلی سازمان امری ضروری است .سازمانها با
شناسایی درست این عوامل میتوانند با تکيه بر نقاط قوت خود از فرصتها
به بهترین وجه ممکن استفاده ككننند و یا از تهدیدهای محيط اجتناب ورزنند
و با آگاهی از نقاط ضعف خود و با استفاده از فرصتهای موجود ،نسبت به
مقابله با تهدیدها سعی كنند با
حذف یا كاهش آنها اقدام كنند .همچنين در مقابل
ند (اعرابی.)1355 ،
برسانند
كاهش ضعفها اثر تهدیدهای خارجی را به حداقل برسان

تحقییق
 -1-1اهداف تحق
 -1-1-1اهداف اصلی:

هدف اصلی تحقيق حاضر تعيين نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و
تهدیدهای فناوری اطالعات در محيط داخلی و خارجی منطقه ویژه
اقتصادی بندر اميرآباد میباشد.

ارائه استراتژی مطلوب فناوری اطالعات برای منطقه
هدف فرعی اول ،ارائ
ویژه اقتصادی بندر اميرآباد میباشد.
ارائه راهکار مناسب جهت تدوین استراتژی مطلوب برای
هدف فرعی دوم ،ارائ
منطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآباد در سالهای آینده میباشد.

 -2-1بیان مسئله

رویکرد تدوین استراتژی بهحداقل رساندن هزینه فرصت میباشد.
داشتن استراتژی مناسب برای منطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآباد چارچوب

ت مسئله
اهمییت
 -3-1ضرورت و اهم

انجام پژوهش حاضر ببهه این علت اهميت دارد كه سازمانهای پيشرفته
و برتر جهان موفقيت خود را تنها در گروی تجهيزات پيشرفته نمیدانند
بلکه در گروی داشتن استراتژی ميناسب میدانند .سازمان یا بندری كه
بتواند تغييرات دائمی محيط كسب و كار را بهتر ارزبابی كند و بشناسد و
رضایتمندی مشتریان را تأمين كند ،موفّقتر خواهد بود .سازمان یا بندری
كه فرصتهای بازار و نيازمندیهای مشتریان نشناسد ،سهم بازار را از
دست میدهد و ناگزیر میشود به نفع رقبای خود از بازار رقابت عقبنشينی
كند .این امر ضرورت بررسی و تدوین استراتژی مناسب برای شركتها
آشکار میسازد .داشتن استراتژی ،به شركتها و سازمانها كمک میكند
تا با افزایش منافع و كاهش هزینهها ،ارزش بيشتری را برای مشتریان
مشتریان به سوی خود متمایل سازد .مزیت رقابتی
ایجاد كند و بدین طریق مشتری
تنها در پرتوی درك عوامل متمایز و برتر مشتری حاصل میشود .در ایجاد
مزیت رقابتی باید چيزی را دید كه از دیدگاه رقيب پنهان مانده است،
چيزی كه ببهكارگيری آن برای مشتریان جاذبه و مطلوبيت دارد.

 -4-1سواالت تحقیق

سوال اصلی:
مناسبترین استراتژی فناوری اطالعات برای منطقه ویژه اقتصادی
بندر اميرآباد كدام است؟
سواالت فرعی:
( WO ،WT ،SO ،ST )1مربوط به فناوری اطالعات منطقه ویژه
اقتصادی بندر اميرآباد كداماند؟
( )2اولویت كاری فناوری اطالعات منطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآباد
از لحاظ استراتژیهای قابل اجرا كدام است؟

 -5-1پیشینة پژوهش

ایزدی معتقد است برای تدوین استراتژی سازمانها ،غالباً از چارچوبی
با عنوان چارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده میشود .این چارچوب
ابزارها و روشهایی را ارائه میكند كه برای انواع سازمانها در اندازههای
گوناگون مناسب است و به استراتژیستها كمک میكند استراتژیها را
شناسایی ،ارزیابی و گزینش كنند (ایزدی.)1352 ،
با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به سازمانها ،كسب و كار و
استراتژیهای سازمانها تحت تاثير قابليتها و كاربردهای روز افزون آن
قرار گرفته است ،كه ميزان این تاثير بر حسب ویژگیهای هر سازمان
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 -2-1-1اهداف فرعی:

یا ابزاری را بهدست میدهد كه سازمان میتواند با استفاده از آن ،با تحمل
كمترین ریسک به اهداف و سياستهای از پيش تعيينشده خود دست یابد.
پژوهش حاضر بهمنظور تدوین استراتژی قابل اجرا جهت رشد ممنطقه ویژه
اقتصادی بندر اميرآباد انجام شد .این تحقيق در منطقه ویژه اقتصادی
اقتص
ظرفيتی
بندراميرآباد بهشهر انجام شد ،كه وسعتی در حدود  1010هکتار و ظرفيت
حدود  7/5ميليون تن كاال در فاز اول میباشد و با تکميل فاز سوم در سال
 1394میتواند به  15ميليون تن برسد .این بندر از بنادر نسل سوم است و
حلقه اصلی كریدور شمال و جنوب محسوب میشود كه در شمال به روسيه
و اروپا و در جنوب به بندرعباس میرسد.
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متفاوت است .در چنين شرایطی كه حركت به سمت استفاده از فاوا
گریزناپذیر است ،ببهكارگيری صحيح و بهرهگيری حداكثر از قابليتهای آن،
منوط به وجود استراتژیهایی مختص فاوا است كه باید بر اساس یک
چارچوب جامع تدوین شود تا از اثر بخشی آن و همچنين همسوییاش با
اهداف و استراتژیهای كالن سازمان اطمينان حاصل شود .از یکسو،
روشهای رایج تدوین استراتژی ،همگی پيش از عصر دیجيتال و بروز
توانمندیهای فاوا ارائه شدهاند ،در نتيجه در اغلب موارد ،اقتضائات خاص
فاوا در آنها در نظر گرفته نشده است .از سوی دیگر ،در مدلهای رایج
برنامهریزی فاوا كه در سالهای اخير ارائه شدهاند ،علیرغم تاكيد بر
ضرورت وجود استراتژی فاوا ،در مورد چگونگی تدوین این نوع استراتژی،
روش مدونی ارائه نشده و بيشتر بر جنبههای تکنيکی و اجرایی عام و
است (حسيننژاد سليمی.)1351 ،
برنامههای عملياتی مرتبط با آن تکيه شده اس
نقاط قوت و ضعف عواملی هستند كه توسط سازمانها قابل كنترل
میباشند و سازمانها تالش میكنند استراتژیهایی را انتخاب كنند كه نقاط
ضعفها را رفع كند .ننقاط قوت عواملی هستند كه نسبت به
تقویت و ضع
قوت را تقوی
گذشته سازمان ،یا ميانگين صنعت یا نسبت به رقبا ،برای سازمان مزیت
محسوب میشوند ،اما نقاط ضعف ،عواملی هستند كه سازمان در آن موارد،
هستند
تواناییها برخوردار هستن
توانایی الزم را ندارد ،حال آنکه رقبا از آن توانای
(رشيدی.)1375 ،
توالیی و همکاران ( ،)2010در مقالهای برای تدوین استراتژی فناوری
اطالعات در موسسات قرآنی كشور از روش چارچوب جامع تدوین
استراتژی استفاده كردند .در این تحقيق از روش پيمایشی و ميدانی استفاده
شد .جامعه آماری آن مدیران و كارمندان موسسه آیات هدایت قم بودند.
بههمين منظور پرسشنامهای حاوی سئواالت باز و بسته طراحی شد و
ل شد .نتایج
تحليل
پاسخهای  34نفر از نمونه آماری گردآوری و تجزیه و تحلي
نشان داد كه اولویتدارترین استراتژیهای فناوری اطالعات موسسه آیات
عبارتند از ( )1استراتژی طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت
هدایت قم عبارت
دانش ،یادگيری و مدیریت ارتباط با مخاطبان بر مبنای فناوری اطالعات،
( )2استراتژی تدوین و اجرای طرح جامع رسانهای همبسته با خدمات
محتوایی و خبررسانی بهصورت همروند و یکپارچه )3( ،استراتژی ارتقای
كيفی نيروی انسانی و ایجاد شرایط جذب نيروی انسانی با بهرهوری باال به
خصوص از بين دانشجویان و طالب ،و ( )4استراتژی بازنگری و ایجاد
فرآیند پایش و ارتقای آراستگی ،جذابيت و نظم محيطی.
پژوهشی در مورد تدوین استراتژی فناوری
بهلولی و پوریامهر ( ،)1395پژوهش
اطالعات در سازمان تأمين اجتماعی جهت رسيدن به وضعيت مطلوب
انجام دادند .در این تحقيق ،محيط داخلی و خارجی ارزیابی ،و عوامل داخلی
وخارجی شناسائی شد ،سپس با استفاده از تکنيک  SWOTاز ماتریس
 WT ،SO ،STو  WOاولویت استراتژیها مشخص گردید و دستآخر
با جمعبندی كليه مراحل ،استراتژی مناسب و قابل اجرا مشخص تدوین و
ارائه شد.

نصرالهی قدیم و همکاران ( ،)1392مطالعاتی برای تدوین استراتژی
فناوری اطالعات كميته ملی المپيک جمهوری اسالمی ایران انجام دادند.
جامعه آماری این پژوهش ،تمامی كاركنان شاغل در سازمان مركزی كميته
ملی المپيک ایران بودند كه تعداد آنها  10نفر بود و از بين آنها كارشناسان
به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد كه شامل  53سوال بود .روایی پرسشنامه توسط
 7نفر از اساتيد صاحبنظر مدیریت ورزشی دانشگاههای شهر تهران تأیيد
شد .پایایی پرسشنامه با آلفای كرونباخ  0/53ببهدست آمد .دادههای
گردآوریشده ببهه وسيله نرمافزار آماری  SPSS16از طریق آمار توصيفی،
آزمون مقایسه ميانگينها و آزمون فریدمن تجزیه و تحليل شد .نتایج نشان
داد مجموع نمرات ماتریس عوامل درونی كمتر از  2/50میباشد كه بيانگر
آن است كه كميته ملی المپيک از لحاظ عوامل درونی فناوری اطالعات
دارای ضعف است .مجموع نمرات ماتریس عوامل بيرونی بيشتر از 2/50
شد كه بيانگر آن است كه كميته ملی المپيک از لحاظ فناوری اطالعات
دارای فرصت میباشد .نتایج همچنين نشان داد كه بخش فناوری
اطالعات كميته ملی المپيک به لحاظ موقعيت استراتژیک در منطقه WO
قرار دارد .با توجه به نتایج 15 ،استراتژی برای بخش فناوری اطالعات
كميته ملی المپيک ایران تعيين شد كه دو استراتژی در منطقه  ،SOهفت
منطقه  ،WOسه استراتژی در منطقه  STو سه استراتژی در
استراتژی در منطق
منطقه  WTقرار دارد.
كيمی و رابينسون ،)2007( 5در پژوهشی كه جهت تدوین برنامة
استراتژیک كميته ملی المپيک زیمباوه برای سالهای  2002تا  2007با
استفاده از تجزیه و تحليل  SWOTانجام دادند ،بهرهگيری ناكافی از
فناوری اطالعات از جمله نداشتن پایگاه اطالعاتی و وب سایت را از نقاط
ضعف عمده آن كميته ذكر كردند.
هزینة باالی تعمير و نگهداری تتجهيزات
تيامو ،)2000( 1چهار عامل هزین
هزینة باالی آموزش را از موانع
فناوری اطالعات ،خرابی مداوم تجهيزات و هزین
كليدی كاربرد فناوری اطالعات در سازمانها دانستند.
ش خود به این نتيجه رسيدند كه
پژوهش
دویت و جونز ،)2001( 7در پژوه
حمایت مدیریت ارشد همراه با برنامهریزی استراتژیک سازمان،
موفقيتهای ناشی از بهكارگيری فناوری اطالعات را تتقویت میكند.
هنفریدسون ،)2000( 5كاندلوال ،)2001( 9نورثراپ )2002( 10و
بانيستر ،)2003( 11درتحقيقات جداگانهای بر لزوم درك صحيح و حمایت
مدیریت ارشد و كاركنان از فناوری اطالعات جهت بهرهگيری بيشتر از
مزایای این فناوری تأكيد داشتند.

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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 -5-2پایایی 14پرسشنامه

 -2روش تحقیق
 -1-2نوع تحقیق

دنبال استفاده از
این تحقيق از نظر هدف ،كاربردی است ،زیرا به دنب
مفاهيم و اصول كشفشده در موقعيتهای جدید میباشد و از نظر روش
توصيفی ـ پيمایشی است .تحقيق توصيفی از یکسو ،شامل مجموعه
روشهایی است كه هدف آنها توصيف شرایط یا پدیدههای تحت بررسی
است .از سوی دیگر ،اجرای تحقيق توصيفی میتواند صرفا برای شناخت
بيشتر شرایط موجود یا یاریرساندن به فرایند تصميمگيری باشد.

 -2-2جامعه آماری
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جامعه این تحقيق ،شامل  51نفر از كارشناسان ،كاركنان ،مدیران و
متخصصان فناوری اطالعات و شركتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی
بندر اميرآباد میباشد كه بر اساس جدول كرجسی مورگان از ميان آنها
تعداد  45نفر ببه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 -3-2روش و ابزار جمعآوری اطالعات

در این تحقيق ،روش جمعآوری اطالعات به صورت تركيبی یعنی
كتابخانهای و ميدانی بود كه به این صورت انجام شد )1( :روش
كتابخانهای كه شامل مطالعه كتاب ،مجالت ،مقالهها و تحقيقات مرتبط و
سایتهای اینترنتی میباشد ( )2روش پرسشنامهای دلفی كه یکی از
مهمترین روشها برای جمعآوری آرای متخصصان جهت استفاده در
بهسازی پيشبينیها میباشد .در روش دلفی پاسخگویان به پرسشنامه باز
انتخاب میشوند و از آنان خواسته میشود در پاسخ به مجموعهای از
پرسشهای پرسشنامه ،افکار ،پيشنهادات ،توصيهها و پيشبينیهای بینام
و نشان خود را در قالب نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت عرضه كنند و
يدانی یا پيمایشی كه در آن ،پس از تعيين نقاط قوت ،ضعف،
( )3روش مميدانی
فرصت و تهدید ،از كارشناسان ،مدیران و رؤسای ادارت خواسته شد تا نظر
خود را نسبت به وزندهی عوامل استخراجشده ارائه دهند.

 -4-2روایی پرسشنامه
13
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كه در رابطه ()1
  ضریب الفبای كرانباخ
  nتعداد نمونه
  Nتعداد جامعه آماری
  St2واریانس نمونه
  Si2واریانس جامعه
مقدار آلفای كرونباخ  0/55بهدست آمد كه چون باالتر از  0/70است،
پایایی و قابليت اعتماد باال در جهت سنجش
نشان میدهد ابزار تحقيق از پایای
نظرات نمونهها و تعميم آن به جامعه آماری برخوردار میباشد.
برای تحليل پرسشنامه باز ابتدا جدول ویژه استخراج سؤال باز تهيه شد،
سپس كليه پاسخها بهترتيب ،كنار یکدیگر ردیف و ثبت شد .پس از ثبت
پاسخها ،فراوانی پاسخهای مشابه همراه با شماره پرسشنامههای مربوط در
مقابل اولين ردیف از پاسخهای مشابه قيد شد و دست آخر ،با استفاده از روش
خالصهسازی ،عناوین پاسخهای نزدیک به هم ،در یک عنوان كلیتر ادغام
گردید تا بدین ترتيب تعداد پاسخها به حداقل ممکن تقليل یابد.
طراحی شد و
برای تجزیه و تحليل پرسشنامه بسته جدول استخراج ،طراح
صورت سؤالها در باالی جدول درج گردید .سپس پرسشنامه بازبينی شد و
ل گزینه مربوط در جدول ،یک
محل
با توجه به پاسخهای دادهشده ،در مح
ت شد و نسبت به شمارش اعداد
عالمت یا عدد قراردادی " "0یا " "1ثبثبت
قراردادی و تعيين تعداد آنها اقدام گردید .در نهایت جوابهای موافق یعنی
تعداد اعداد " "1به عنوان جواب پرسشنامه محاسبه شد.

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-3یافتههای توصیفی تحقیق

یافتههای توصيفی تحقيق شامل ویژگیهای فردی پاسخگویان مانند
شغل ،جنسيت ،سابقه كار ،وضعيت تحصيالت ،وضعيت تأهل و غير آن
میباشد كه به این شرح بهدست آمد:
14. Reliability

7
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قابليت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگيری است .مفهوم
قاب
یادشده با این مسئله سروكار دارد كه ابزار اندازهگيری در شرایط یکسان تا
چه حد نتایج یکسان بهدست میدهد .البالبته قابليت اعتماد در یک آزمون
میتواند از موقعيتی به موقعيت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد.
منظور از روایی آن است كه وسيله اندازهگيری واقعا بتواند خصيصه
مورد نظر و نه خصيصه دیگر را اندازهگيری كند .در این تحقيق برای روایی
محتوا ،پرسشنامهای با شرایط مذكور در این تحقيق تهيه شد كه البته در
خود پرسشنامه عالوه بر رعایت نکات ذكرشده در همان بخش ،سئواالتی
نيز مطرح شد تا دقت پاسخگویان ارزیابی شود .در این قسمت از نظرات
استاد راهنما استفاده شد.

پایایی یعنی قابليت ثبات و پایداری ابزاری كه در آزمون استفاده
پرسشنامه از طریق آزمون كرونباخ مورد سنجش قرار
میشود .پایایی پرس
اخ یعنی
كرونباخ
گرفت .اعتبار سرجمع پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای كرونب
رابطه ( )1محاسبه شد:

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ /ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰﭘﻮﺭ ﮔﺮﺟﻰ
جدول ( :)1جنسیت پاسخگویان
جنسیت
مرد
زن
جمع

درصد
11/11
55/59
100

تعداد
5
40
45

همانگونه كه جدول ( )1نشان میدهد از مجموع  45نفر نمونه
آماری ،بيشترین تعداد به مردان با  %55/59و كمترین تعداد به زنان با
 %11/11تعلق دارد.
جدول ( :)2سابقه كار پاسخگویان

سن (سال)
 1تا 5
 5تا 10
 10تا 15
بيش از 15
جمع

درصد
15/5
53/32
11/11
20
100

تعداد
7
24
5
9
45

همانگونه كه جدول ( )2نشان میدهد از مجموع  45نفر نمونه
آماری ،رده سنی  5تا  10سال  %53/3بيشترین تعداد و رده سنی  10تا 15
سال با  %11/11كمترین تعداد را دارا میباشند.
جدول ( :)3تحصیالت پاسخگویان

تحصیالت
كارشناسی
كارشناسی ارشد
دكترا
جمع

تعداد
37
5
45

درصد
52/23
17/77
0
100

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

دكتری با  %0كمترین تعداد را دارا میباشند.

پاسخگویان
جدول  :4رده شغلی پاسخ

رده شغلی
رئيس
معاون
كارشناس مسئول و كارشناس
جمع

تعداد
4
1
40
45

درصد
9
2
59
100

همانگونه كه در جدول ( )4نشان داده شده است از مجموع  45نفر
نمونه آماری ،رده شغلی كارشناس مسئول و كارشناس با  %59بيشترین
تعداد و رده معاون با  %2كمترین تعداد را دارا میباشند.
8

 -2-3فرایند تحلیل دادهها

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ

با تجزیه و تحليل پاسخهای پرسشنامه دلفی و همگرایی ميان
ک باشند و چيزی
نزدیک
اینکه پاسخها خالصه و به ههمم نزدی
پاسخها ،و با تأكيد بر این
هم از قلم نيافتد ،نتایج اوليه در مورد نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و فرصت به
این شرح ببهدست آمد:
فرصتها شامل ( )1وجود زیرساخت فناوری اطالعات جهت ارتباط با
شركتهای برونسازمانی و سازمانهای دیگر از قبيل گمرك ،امور مالياتی
و شركتهای كشتيرانی )2( ،افزایش تقاضای جهانی به سيستم ارتباطات
سریع و مطمئن )3( ،حمایت دولت و سازمان بنادر از توسعه فناوری
اطالعات )4( ،موقعيتهای اموزشی فزاینده در زمينه فناوری اطالعات)5( ،

دسترسی و امکان استفاده از بازارها و امکانات پيشرفته فناوری اطالعات،
هزینهها برای
( )1افزایش رقابت ،بهبود كسب و كار و كاهش هزی
مصرفكنندگان )7( ،ظهور بازارهای جدید از طریق تجارت الکترونيکی)5( ،
وجود نرم افزارهای یکپارچه قوی در حوزه مالی ،منابع انسانی ،مکاتبات و ...
در كشور )9( ،وجود شركتهای متخصص فاوا در سطح كشور و ( )10رشد
دانش و اگاهی مردم در ببهكارگيری فاوا در كشور و استان.
تهدیدها شامل ( )1تغييرات سریع تکنولوژی در  ICTو همگام بودن
با آن )2( ،ممتعهد نبودن شركتهای پيمانکار برونسازمانی بنادر در توسعه
بعضی از سيستمهای نرمافزاری و عدمهمکاری با سازمان بنادر ))33( ،وجود
تهدیدات سایبری و امنيتی)5( ،
كدهای مخرب و انواع ویروسها )4( ،وجود تهدی
پيدایش تغييرات در ساختار فناوری اطالعات )1( ،نامناسب بودن
زیرساختهای شبکهای كشور )7( ،نرخ باالی شکست پروژههای
نرمافزاری )5( ،طوالنیشدن مدتزمان اجرای پروژههای نرمافزاری)9( ،
ضعف زیرساختهای مخابراتی  DATAو ( )10مشکالت ناشی از روند
سریع جهانیشدن در حوزه فناوری اطالعات.
نقاط قوت شامل ( )1وجود برنامهها و نرمافزارهای مدون و یکپارچه در
حوزة تخصصی )2( ،وجود امکانات و زیرساختهای فنی مناسب در حوزة
سختافزار )3( ،دارا بودن منابع انسانی متخصص در حوزة فناوری
اطالعات )4( ،استفاده از فناوریهای ببهروز در بخش توسعه نرمافزارها و
شبکه )5( ،وجود منابع مالی كافی جهت اجرای پروژههای فاوا )1( ،افزایش
تجهيزات شبکهای و ارتباطی
امنيت در نگهداری دادهها )7( ،وجود بستر و تجهي
مناسب برای دسترسی سریع و اسان به اینترنت و اینترانت ))55( ،ححمایت مدیریت
ارشد بندر از فاوا و ( )9استقرار و پيادهسازی سيستم مدیریت امنيت اطالعات.
نقاط ضعف شامل ( )1هزینههای باالی دسترسی به امنيت )2( ،فقدان نگاه
سيستمی و نرمافزاری و مقاومت كاركنان در برابر تغييرات سيستمی و
نرمافزاری )3( ،نگاه جزیرهای و واحدی به پرسنل فناوری اطالعات در
زمينة نرمافزار ،سختافزار و شبکه )4( ،عدمگردش شغلی نيروهای فناوری
اطالعات در بخش فناوری اطالعات )5( ،فقدان ساختار اداری منسجم)1( ،
نامناسب بودن زبان برنامهنویسی ببهمنظور توسعه نرمافزارها )7( ،پایينبودن
سطح اگاهی كاركنان در باره فناوری اطالعات )5( ،عدمتعامل كاری
مناسب بين پرسنل )9( ،شفافنبودن وظایف و مسئوليتها )10( ،عدمثبات
شغلی پرسنل )11( ،ناكافی بودن سيستم انگيزشی و ( )12عدم همکاری
مناسب سایر واحدهای بندر جهت اجرای نرمافزارهای یکپارچه.

 -3-3ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE

ماتریس ازریابی عوامل خارجی میتواند شامل عوامل اقتصادی،
اجتماعی ،بومشناسی محيطی ،سياسی ،حقوقی ،فناوری اطالعات ،منطقه
د .ممحقق در این مرحله ببر اساس دادههها و
باشد.
ویژه اقتصادی بندر اميرآباد باش
تهيهه پرسشنامه شماره دو
اطالعات گرفته شده از پرسشنامه بسته اقدام به تهي
یعنی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی میكند و آن را در اختيار جامعه آماری
ارزیابی عوامل خارجی تکميل شود .الزم
قرار میدهد تا در نهایت ماتریس ارزیاب
به ذكر است كه محقق در تجزیه و تحليل دادههها از روش حداكثر گزینه
است.
ج پرسشنامه در جدول ( )5نشان داده شده اس
نتایج
موافق استفاده میكند .نتای
برای فرصتها رتبههای  3و  4و برای تهدیدها رتبههای  1و  2در نظر
قرار گرفته شده است.
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طبق جدول ( )5ممقدار عددی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی برابر
 2/55میباشد كه نشان میدهد فرصتهای پيش روی منطقه ویژه
اقتصادی بندر اميرآباد بر تهدیدات آن غلبه دارد .طبق اطالعات بهدست
آمده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ،منحنی توزیع فراوانی فرصتها و
تهدیدات در نمودار ( )1نشان داده شده است.
همچنان كه در نمودار ( )1مشاهده میشود فرصت  O3یعنی حمایت
دولت و سازمان بنادر از توسعه فناوری اطالعات دارای باالترین اهميت در
مقایسه با عوامل دیگر میباشد و فرصت  O9یعنی وجود شركتهای
متخصص فاوا در سطح كشور دارای كمترین حساسيت و اهميت در مقایسه
متخص
با عوامل دیگر میباشد .الزم به ذكر است كه مجموع دادههای مربوط به
امتياز فرصتها برابر  1/52میباشد.

همانطور كه در نمودار ( )2مشاهده میشود تهدید  T4و تهدید T3

یعنی وجود تهدیدات سایبری و امنيتی و وجود كدهای مخرب و ویروس
دارای بيشترین حساسيت و اهميت در مقایسه با تهدیدهای دیگر میباشد و
تهدید  T8یعنی نرخ باالی شکست پروژههای نرمافزاری دارای كمترین
حساسيت و اهميت نسبت به سایر تهدیدات میباشد .الزم به ذكر است كه
مجموع دادهههای مربوط به تهدیدها برابر  1/01میباشد.

 -4-3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE

اصلی
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،نقاط قوت و نقاط ضعف اصل
واحدهای سازمانی را تدوین و ارزیابی میكند .محقق در این مرحله ببر
اساس دادهها و اطالعات بهدست آمده از پرسشنامه اقدام به تهيه ماتریس
ارزیابی عوامل خارجی میكند و آن را در اختيار جامعه آماری قرار میدهد.
در نهایت ماتریس ارزیابی عوامل داخلی طبق جدول ( )1تکميل میشود.
الزم به ذكر است است كه در تجزیه و تحليل دادهها از روش حداكثر
گزینه موافق استفاده شد و برای نقاط قوت رتبة  3و  4و برای نقاط ضعف
رتبه  1و  2در نظر گرفته شد.

نمودار ( :)1منحنی توزیع فراوانی فرصتها

نمودار ( :)2منحنی توزیع فراوانی تهدیدات

نمودار( :)3منحنی توزیع فراوانی قوتها

جدول  :5ماتریس نهایی ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
O1
O2
O3
O4
O5
O1
O7
O5
O9
O10

0/04
0/04
0/07
0/05
0/05
0/01
0/03
0/05
0/01
0/07
 =1

2
2
2
2
2
2
2
1
2
1

0/05
0/01
0/14
0/11
0/10
0/12
0/01
0/03
0/05
0/01
2555
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T1
T2
T3
T4
T5
T1
T7
T5
T9
T10

فرصتها
وجود زیرساخت فناوری اطالعات جهت ارتباط با شركتهای برونسازمانی و سازمانهایی مانند گمرك ،امور مالياتی
افزایش تقاضای جهانی به سيستم ارتباطات سریع و مطمئن
حمایت دولت و سازمان بنادر از توسعه فناوری اطالعات
موقعيتهای آموزشی فزاینده در زمينه فناوری اطالعات
دسترسی و امکان استفاده از بازارها و امکانات پيشرفته فناوری اطالعات
افزایش رقابت ،بهبود كسب و كار و كاهش هزینهها برای مصرفكنندگان
گشودهشدن بازارهای جدید از طریق تجارت الکترونيکی
وجود نرمافزارهای یکپارچه قوی در حوزه مالی ،منابع انسانی ،مکاتبات و  ...در كشور
وجود شركتهای متخصص در زمينه فاوا در سطح كشور
رشد دانش و اگاهی مردم در بهكارگيری فاوا در كشور و استان
تهدیدات
تغييرات سریع تکنولوژی در  ICTو همگام بودن با آن
عدمتعهد شركتهای پيمانکار برونسازمانی در توسعه بعضی از سيستمهای نرمافزاری و عدمهمکاری با سسازمان
وجود كدهای مخرب و انواع ویروسها
وجود تهدیدات سایبری و امنيتی
تغييرات در ساختار فناوری اطالعات
نامناسب بودن زیر ساختهای شبکهای كشور
نرخ باالی شکست پروژههای نرمافزاری
طوالنیشدن زمان اجرای پروژههای نرمافزاری
ضعف زیرساختهای مخابراتی DATA
مشکالت ناشی از روند سریع جهانیشدن در حوزه فناوری اطالعات
جمع

ضریب اهمیت
0/04
0/05
0/07
0/04
0/04
0/04
0/05
0/05
0/03
0/04

رتبه
4
3
4
3
4
4
4
4
3
3

امتیاز
0/11
0/15
0/25
0/12
0/12
0/11
0/20
0/12
0/09
0/12

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ /ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰﭘﻮﺭ ﮔﺮﺟﻰ
جدول ( :)6ماتریس نهایی ارزیابی عوامل داخلی
قوت
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S7
S5
S9
W1
W2
W3
W4
W5
W1
W7
W5
W9
W10
W11
W12
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وجود برنامهها و نرمافزارهای مدون و
یکپارچه در حوزه تخصصی
وجود امکانات و زیرساخت فنی مناسب در
حوزه سختافزار
دارا بودن منابع انسانی متخصص در حوزه
فناوری اطالعات
استفاده از فناوریهای ببهروز در بخش
توسعه نرمافزارها و شبکه
وجود منابع مالی كافی جهت اجرای
پروژههای فاوا
افزایش امنيت در نگهداری دادهها
وجود بستر و تجهيزات شبکهای و ارتباطی
مناسب برای دسترسی سریع و آسان به
اینترنت و اینترانت
حمایت مدیریت ارشد بندر از فاوا
استقرار و پيادهسازی سيستم مدیریت امنيت
اطالعات
ضعفها

هزینههای باال در دسترسی به امنيت
فقدان نگاه سيستمی و نرمافزاری و مقاومت
كاركنان در برابر تغييرات سيستمی و
نرمافزاری
نگاه جزیرهای و واحدی به كاركنان فناوری
اطالعات در زمينههای نرمافزار ،سختافزار
و شبکه
عدم گردش شغلی نيروهای فناوری
اطالعات در بخش فناوری اطالعات
نبود ساختار اداری منسجم
نامناسب بودن زبان برنامهنویسی ببهمنظور
توسعه نرمافزارها
پایين بودن سطح اگاهی كاركنان نسبت به
فناوری اطالعات
عدم تعامل كاری مناسب بين پرسنل
شفاف نبودن وظایف و مسئوليتها
عدم ثبات شغلی پرسنل
ناكافی بودن سيستم انگيزشی
عدم همکاری مناسب سایر واحدهای بندر
جهت اجرای نرمافزارهای یکپارچه

مناسب بين پرسنل و شفاف نبودن وظایف و مسئوليتها و ناكافی بودن
ت و اهميت نسبت به سایر ضعفها
حساسيت
سيستم انگيزشی دارای كمترین حساسي
میباشد .الزم به ذكر است كه مجموع دادههای مربوط به امتياز نقاط
ضعف برابر  0/15می باشد.

ضریب
اهمیت

رتبه
بندر

امتیاز

0/04

3

0/12

0/05

3

0/24

0/05

3

0/15

0/04

3

0/12

0/07

4

0/25

0/05

4

0/20

0/05

3

0/15

0/15

4

0/10

0/05

4

0/32

0/05

2

0/10

0/03

2

0/01

0/04

1

0/04

0/02

2

0/05

0/04

2

0/05

0/05

2

0/10

0/03

1

0/03

با استفاده از این ماتریس میتوان استراتژیهای  SO ،WT ،STو
 WOرا در منطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآباد بهكار برد .بباا توجه به اینکه
ارزیابی خارجی و
ماتریس ارزیاب
ی یعنی تتهدیدات ،فرصتها در ماتری
خارجی
عوامل خارج
ارزیابی عوامل داخلی
ماتریس ارزیاب
عوامل داخلی یعنی نقاط ضعف و قوت در ماتری
س تهدیدات ،فرصتها ،نقاط ضعف و
ماتریس
فهرست شدهاند ،برای تکميل ماتری
قوت ،انواع استراتژی  SO ،WT ،STو  WOبر اساس طوفان مغزی
ببهدست آمده و وارد ماتریس سوآت ( )SWOTشد كه شرح آن در زیر
آمده است:

0/02
0/02
0/04
0/02

1
1
1
1

0/02
0/02
0/04
0/02

:ST

0/03

2

0/01

 =1
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طبق جدول ( )1مقدار عددی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
برابر  2/5میباشد كه بيانگر غلبه نقاط قوت پيپيش روی فناوری اطالعات
منطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآباد برضعف های آن ممیباشد .طبق
عوامل داخلی منحنی توزیع
اطالعات بهدست آمده از ماتریس ارزیابی عوام
فروانی نقاط قوت و ضعف به صورت نمودار ( )3میباشد.
همانطور كه در ننمودار ( )3ممشاهده میشود نقطه قوت  S9یعنی
هم
اهميت در
حمایت مدیریت ارشد بندر از فاوا دارای بيشترین حساسيت و اهمي
مقایسه با سایر عوامل میباشد و نقطه قوت  S8یعنی وجود كارشناسان با
حساسيت و اهميت در مقایسه با سایر
تحصيالت مرتبط ،دارای كمترین حساسي
است كه مجموع دادههای مربوط ببه امتياز
عوامل میباشد .الزم به ذكر اس
نقاط قوت برابر  2/15میباشد.
یعنی
همانطور كه در نمودار ( )4مشاهده میشود ضعف  W1و  W6یعن
هزینههای باال در دسترسی به امنيت و نامناسب بودن زبان برنامهنویسی
بهمنظور توسعه نرمافزارها دارای بيشترین حساسيت و اهميت در مقایسه با
سایر عوامل میباشد ،و ضعف  W9 ،W8و  W11یعنی عدم تعامل كاری

نمودار ( :)4منحنی توزیع فراوانی ضعفها

 -5-3تحلیل ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،نقاط

ضعف و نقاط قوت

هدف كلی از ارائه استراتژی STاین است كه سازمان در اجرای آن با
استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محيط را
كاهش دهد یا از بين ببرد.
با توجه به فهرست نقاط قوت و تهدیدات ،استراتژی های پيشنهادی
به این شرح ارائه شد:
( )1نقاط قوت و تهدیدات:
 -S4استفاده از فناوریهای ببهروز در بخش توسعه نرمافزارها و شبکه
 -T3وجود كدهای مخرب و انواع ویروس
استراتژی پيشنهادی:
استقرار سامانه جامع پشتيبانگيری شبکه
( )2نقاط قوت و تهدیدات:
 -S10استقرار و پيادهسازی سيستم مدیریت امنيت اطالعات
 -T4وجود تهدیدات سایبری و امنيتی
استراتژی پيشنهادی:
ارتقای امنيت با استفاده از سيستم ثبت حوادث و رویدادهای شبکه
( )3نقاط قوت و تهدیدات:
 -S2وجود امکانات و زیر ساخت فنی مناسب در حوزه سختافزار
 -T1تغييرات سریع تکنولوژی در  ICTو همگام بودن با آن
استراتژی پيشنهادی:
ارتقا و توسعه و تکميل زیرساختهای ICT
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( )4نقاط قوت و تهدیدات:
 -S9حمایت مدیریت ارشد بندر از فاوا
 -T12مشکالت ناشی از روند سریع جهانیشدن در حوزه فناوری اطالعات
استراتژی پيشنهادی:
استقرار استانداردهای WTO
( )5نقاط قوت و تهدیدات:
 -S5وجود منابع مالی كافی جهت اجرای پروژههای فاوا
 -T7نرخ باالی شکست پروژههای نرمافزاری
-T8طوالنیشدن زمان اجرای پروژههای نرمافزاری
استراتژی پيشنهادی:
ببهكارگيری تامينككنندگان معتبر بينالمللی
( )1نقاط قوت و تهدیدات:
 -S2وجود امکانات و زیرساخت فنی مناسب در حوزه سختافزار
 -T4وجود تهدیدات سایبری و امنيتی
استراتژی پيشنهادی:
 -ججداسازی الیههای  Web serverو  applicationو Data base

 ارتقای سطح امنيت فيزیکی اتاق سرور( )5نقاط قوت و فرصتها:
 – S5وجود منابع مالی كافی جهت اجرای پروژههای فاوا
 -O9وجود شركتهای متخصص فاوا در سطح كشور
استراتژی پيشنهادی:
 طراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندر:WO
در مورد توسعه استراتژیهای  ،WOهدف این است كه شركت ببا
ضعف داخلی
بهرهبرداری از فرصتهای موجود در محيط خارج بکوشد نقاط ضع
فرصتها و همچنين استراتژیهای
د .فهرست نقاط ضعف و فرص
بخشد.
را بهبود بخش
پيشنهادی به این شرح میباشد:
( )1نقاط ضعف و فرصتها:
 -O4موقعيتهای اموزشی فزاینده در زمينه فناوری اطالعات
 -W7پایين بودن سطح اگاهی كاركنان نسبت به فناوری اطالعات
استراتژی پيشنهادی:
 برگزاری دورههای اموزشی  OJTو ارتقای سطح دانش كاركنانفرصتها:
( )2نقاط ضعف فرص
 -O9وجود شركتهای متخصص فاوا در سطح كشور
 -W6نامناسب بودن زبان برنامهنویسی ببهمنظور توسعه نرمافزارها
استراتژی پيشنهادی:
 برونسپاری پروژههای نرمافزاری( )3نقاط ضعف فرصتها:
 -O3حمایت دولت و سازمان بنادر از توسعه فناوری اطالعات
 -W5نبود ساختار اداری منسجم
 -W9شفاف نبودن وظایف و مسئوليتها
استراتژی پيشنهادی:
 ایجاد دپارتمان  ICTو اصالح ساختار سازمانی:WT
نوعی از استراتژیهای تدافعی در
هدف از استراتژی  WTببهكارگيری نوع
شركت میباشد.
جهت كاهش اثر تهدیدات و بهبود نقاط ضعف مربوط به شرك
همچنين استراتژی پيشنهادی به این
فهرست ضعف و تهدیدهای موجود و همچني
فه
شرح میباشد:
( )1نقاط ضعف و تهدیدات:
 -W2فقدان نگاه سيستمی و نرمافزاری و مقاومت كاركنان در برابر
تغييرات سيستمی و نرمافزاری
 -T10عدم همکاری مناسب ارگانهای زنجيره تبادل كاال در بندر (گمرك
و استاندارد و )...
استراتژی پيشنهادی:
 بازنگری ،اصالح و ایجاد فرایندهای حوزه ICT( )2نقاط ضعف و تهدیدات:
 -W1هزینههای باال در دسترسی به امنيت
 -T4وجود تهدیدات سایبری و امنيتی
استراتژی پيشنهادی:
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:SO
داخلی
با اجرای استراتژی  SOبنبندر میتواند ببا استفاده از نقاط قوت داخل
خود Tاز فرصتهای خارجی بهرهبرداری ككند .در واقع مطلوب سازمان این
است كه در موقعيتی قرار بگيرد تا بتواند با استفاده از نقاط داخلی از
روندهای خارجی بهره برداری كند .ففهرست نقاط قوت و فرصتهای
موجود و همچنين استراتژی پيشنهادی به این شرح خواهد بود:
( )1نقاط قوت و فرصتها:
 -S6افزایش امنيت در نگهداری دادهها،
 -O1وجود زیرساخت فناوری اطالعات جهت ارتباط با شركتهای
دیگر از جمله گمرك ،امور مالياتی ،و
برونسازمانی و سازمانهای دیگ
شركتهای كشتيرانی،
استراتژی پيشنهادی:
 راهاندازی Data ware house( )2نقاط قوت و فرصتها:
 -S7وجود بستر و تجهيزات شبکهای و ارتباطی مناسب برای دسترسی
سریع و آسان به اینترنت و اینترانت
 -O7گشودهشدن بازارهای جدید از طریق تجارت الکترونيکی
استراتژی پيشنهادی:
 اتصال به شبکه دولت الکترونيک( )3نقاط قوت و فرصتها:
 -O10رشد دانش و اگاهی مردم در ببهكارگيری فاوا در كشور و استان
 -O8وجود نرمافزارهای یکپارچه قوی در حوزه مالی ،منابع انسانی،
مکاتبات و  ...در كشور
استراتژی پيشنهادی:
 ارتقای سطح تجارت الکترونيکی( )4نقاط قوت و فرصتها:
 -S4استفاده از فناوریهای ببهروز در بخش توسعه نرمافزارها و شبکه
 -O5دسترسی و امکان استفاده از بازارها و امکانات پيشرفته فناوری
اطالعات

استراتژی پيشنهادی:

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ /ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰﭘﻮﺭ ﮔﺮﺟﻰ
 راهاندازی  Redundantاتاق سرور و تجهيزات حساس( )3نقاط ضعف و تهدیدات:
 -W2فقدان نگاه سيستمی و نرمافزاری و مقاومت كاركنان در برابر
تغييرات سيستمی و نرمافزاری
 -T3وجود كدهای مخرب و انواع ویروس
استراتژی پيشنهادی:
حمالت  DOSو
 -اعمال ( QOSكيفيت سرویس) جهت جلوگيری از حم

ارتقای سطح دانش
اموزشی  OJTو ارتق
استراتژی :12ببرگزاری دورههای اموزش
كاركنان
استراتژی :13ببرونسپاری پروژهههای نرمافزاری
استراتژی :14ایجاد دپارتمان  ICTو اصالح ساختار سازمانی
استراتژی :15بازنگری ،اصالح و ایجاد فرایندهای حوزه ICT
استراتژی :11راهاندازی  Redundantاتاق سرور و تجهيزات حساس
استراتژی :17اعمال ( QOSكيفيت سرویس) جهت جلوگيری از
حمالت  DOSو Worm

 -6-3نمودار ماتریس داخلی و خارجی

نتیجهگیری
 -4نتیج

Worm

كهه محور Xها
محور  Xو  Yقرار دارد ،كه
نمودار ماتریس داخلی بر دو مح
جمعع نمره
با جمع امتياز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و محورyها با جم
وجهه به جدول
نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکيل ممیشود .با تتوج
( )5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی امتياز نهایی  Y= 2/55و طبق شکل
د .ببنابراین
هایی  X=2/5میباششد.
امتيازاز ننهای
( )1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،امتي
نقطه مذكور به مختصات ( )2/5 ،2/55در خانه مربوط به استراتژی تهاجمی
قرار خواهد گرفت .با توجه به اطالعات ببهدست آمده ،نمودار ماتریس
داخلی و خارجی  IEبه صورت ماتریس چهار خانهای یعنی شکل ()1
خواهد بود.

بر اساس ارزیابی ميانگين امتيازهای استراتژیهای تهاجمی در
ماتریس چهار خانهای ،استقرار سامانه جامع پشتيبانگيری شبکه به عنوان
اولویتدارترین استراتژی انتخاب شد .مهم درك این مفهوم است كه
فرصتها دورنمای
پشتوانه استراتژی (برخالف برنامه) فرصتها میباشند .فرص
تحولی در كار نخواهد بود .در
اصلی استراتژی هستند و بدون آنآنها هيچ تحول
تفکر استراتژیک باید به دنبال فرصتها بود فرصتههایی كه برای سازمان
منافع كثيری را به همراه داشته باشد.
جدول ( :)7اولویتبندی استراتژیهای فناوری اطالعات
در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
ردیف

نوع
استراتژی

1

ST

شكل ( :)1ماتریس ارزیابی
شك

با توجه به ماتریس چهار خانهای داخلی و خارجی بندر اميرآباد كه در
بایدد استراتژیهای
ناحيه  Iیعنی استرتژی  SOقرار میگيرد ،بندر اميرآباد بای
محور رشد و توسعه و گسترش فعاليتههاا تدوین كند.
خود را حول مح

 -7-3استراتژیهای مطلوب

استراتژی :1راهاندازی Data Ware House
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استراتژی :2اتصال به شبکه دولت الکترونيک
استراتژی :3ارتقای سطح تجارت الکترونيکی
استراتژی :4ارتقای سطح امنيت فيزیکی اتاق سرور
استراتژی :5ططراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندر
استراتژی :1استقرار سامانه جامع پشتيبانگيری شبکه
استراتژی :7ارتقای امنيت با استفاده از سيستم ثبت حوادث و
رویدادهای شبکه
استراتژی :5ارتقا و توسعه و تکميل زیرساختهای ICT
استقرار استانداردهای WTO
استراتژی :9اس
استراتژی :10ببهكارگيری تامينكنندگان معتبر بينالمللی
 Applicationو
A
استراتژی :11جداسازی الیههای ،Web Server

Data Base

2

SO

3

WO

عناوین استراتژی
استقرار سامانه جامع پشتيبانگيری شبکه

ارتقا و توسعه و تکميل زیرساختهای ICT
جداسازی الیههای ،Web Server
 Applicationو Data Base
A

ارتقا امنيت با استفاده از سيستم ثبت حوادث
و رویدادهای شبکه
تامينكنندگان معتبر بينالمللی
ببهكارگيری تامي
استقرار استانداردهای WTO
طراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندر
ارتقای سطح امنيت فيزیکی اتاق سرور
راهاندازی Data Ware House
اتصال به شبکه دولت الکترونيک
ارتقای سطح تجارت الکترونيکی
ایجاد دپارتمان  ICTو اصالح ساختار
سازمانی
برگزاری دورههای اموزشی  OJTو ارتقای
سطح دانش كاركنان
برونسپاری پروژههای نرمافزاری
بازنگری ،اصالح و ایجاد فرایندهای حوزه
ICT

4

WT

راهاندازی  Redundantاتاق سرور و
تجهيزات حساس
اعمال ( QOSكيفيت سرویس) جهت
جلوگيری از حمالت DOS,Worm

اولویت
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3

در تدوین استراتژیهای فناوری اطالعات در بندر اميرآباد 17
استراتژی به این شرح استخراج شد:
در بخش استراتژی  SOموارد ذیل طراحی شد:
( )1طراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندر
( )2ارتقای سطح امنيت فيزیکی اتاق سرور
( )3راهاندازی Data Ware House

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ /ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ /ﺷﻤﺎﺭﻩ  //22ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ 96
( )4اتصال به شبکه دولت الکترونيک
( )5ارتقای سطح تجارت الکترونيک در بندر
در بخش استراتژی  STموارد ذیل طراحی شد:
( )1استقرار سامانه جامع پشتيبانگگيری شبکه
ارتقا و توسعه و تکميل زیرساختهای ICT
( )7ارت
 Applicationو Data
A
( )5جداسازی الیههای ، Web Serverr

Base

ارتقای امنيت با استفاده از سيستم ثبت حوادث و رویدادهای شبکه
( )9ارتق
( )10ببهكارگيری تامينكنندگان معتبر بينالمللی
( )11استقرار استاندارد WTO
در بخش استراتژی  WOموارد ذیل طراحی شد:
( )12ایجاد دپارتمان . ICTو اصالح ساختار سازمانی
( )13ببرگزاری دورههای آموزشی  OJTو ارتقای سطح دانش كاركنان
( )14برونسپاری پروژههای نرمافزاری
در بخش استراتژی  WTموارد ذیل طراحی شد:
( )15بازنگری ،اصالح و ایجاد فرایندهای حوزه ICT
( )11راهاندازی  Redundantاتاق سرور و تجهيزات حساس
( )17اعمال ( QOSكيفيت سرویس) جهت جلوگيری از حمالت
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در پاسخ به سوال اصلی تحقيق یعنی مناسبترین استراتژی فناوری
اطالعات برای منطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآباد كدام است؟ بر اساس
آنچه پس از تجزیه و تحليل دادهها ببهدست آمد ،میتوان گفت كه
مناسبترین استراتژیها به شرح زیر میباشند:
( )1در بخش استراتژی  SOطراحی و تدوین طرح جامع شبکه بندر،
( )2در بخش استراتژی  STاستقرار سامانه جامع پشتيبانگيری
شبکه،
( )3در بخش استراتژی  WOایجاد دپارتمان  ICTو اصالح ساختار
سازمانی و
( )4در بخش استراتژی  WTبازنگری ،اصالح و ایجاد فرایندهای
حوزه ICT
پيشنهادات:
انجام این اقدامات پيشنهاد میشود )1( :اتخاذ استراتژی مناسب برای
افزایش مزیت رقابتی بنادر )2( ،بهينهسازی سسيستمهای سختافزاری)33( ،
ارتقای سطح دانش عمومی كاركنان )4( ،ارتقا و بهينه سازی منابع انسانی
بهينهسازی جایگاه و
تخصصی واحد فناوری اطالعات و ارتباطات ( )5بهي
ساختار سازمانی واحد متولی فناوری اطالعات و ارتباطات )1( ،ایجاد و
توسعه سيستمهای ففناوری اطالعات مبتنی بر توسعه ارتباطات برون
سازمانی و ( )7بهينهسازی و منسجم نمودن زیرساختار ننرمافافزاری.

اعرابی ،سيدمحمد .)1355( .دستنامه برنامهریزی استراتژیک .تهران .دفتر
پژوهشهای فرهنگی.
پوریامهر ،حسن .)1395( .تدوین استراتژی مدیریت فناوری
بهلولی ،نادر؛ پوریام
اطالعات در سازمان تأمين اجتماعی .سومين كنفرانس بينالمللی
پژوهشهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری.
محمدرضا.)2010( .
توالیی ،روحاهلل؛ نجاتبخشاصفهانی ،علی؛ و مردانی ،محمدرض
تدوین استراتژی فناوری اطالعات در موسسات قرآنی كشور (مطالعه موردی
موسسه آیات هدایت قم) .فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات .دفاعی
موس
استراتژیک (دانشگاه عالی دفاع ملی).
سليمی ،مجيد .)1351( .چارچوبی برای تدوین استراتژی فناوری
ححسيننژادسليم
اطالعات و ارتباطات در سازمانهای غيرانتفاعی .چهارمين كنفرانس بين
المللی مدیریت ففناوری اطالعات و ارتباطات ،تهران .ندای اقتصاد بامداد
(ناب).
رشيدی ،عليرضا .)1375(.،نگرش تحليلی بر برنامهریزی استراتژیک ،ارزیابی
محيط خارجی .روش .شماره .59
مهدیپور ،امين .)1355( .تتحليل سوآت .سایت تحليل اسد بيلواتی.
نصرالهیقدیم ،احمد؛ گودرزی ،محمود و حميدی ،مهرزاد .)1392( .تدوین
استراتژی استراتژی فناوری اطالعات كميته ملی المپيک جمهوری اسالمی
ایران .پژوهشهای فيزیولوژی و مدیریت در ورزش دورة  .5شمارة  .3پایيز
 .1392صص.45 – 33 :
هورویتز ،ژاك .)1352( .هفت كليد استراتژی خدمات .ترجمه :اعرابی ،سيد
محمد و ایزدی ،داود .تهران .دفتر پژوهشهای فرهنگی.
پهلوانيان ،حسين .)1355( .تجربهای موفق از كاربرد مدیریت راهبردی .یزد.
نيکو روش.
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Abstract:

T

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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