نگاشت نقشه راه فناوری اطالعات:
رویکردی برای همراستایی راهبردهای فناوری اطالعات با راهبردهای کسبوکار
آزاده محبی *

مدیریت
اطالعات

داستادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
امیر حیدری

دوره  ،1شماره  1و 2

کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمستان  49بهار 49

چكيده :بکارگیری موثر فناوری اطالعات یکی از عوامل موفقیت سازمانها در کسب مزیت رقابتی و خدمترسانی بهترر
به مشتریان محسوب میشود .رشد فزاینده پیشرفتها و نوآوریها در این حوزه نیز چالشهرایی را در زمینره همراسرتا
نمودن راهبردهای فناوری اطالعات با راهبردهای سازمان ایجاد کرده است .بهگونهای که همراستایی راهبردهای فناوری
اطالعات با راهبردهای کسب و کار همواره یکی از ده موضوع برتر بین مدیران این حوزه تلقی میشود .با وجود روشهرا
و مدلهای متنوعی که در دهههای گذشته برای حل مسئله همراسرتایی پیشرنهاد و بکارگرفتره شرده اسرتم همننران
چالشهای جدی در این زمینه وجود دارد .نگاشت نقشهراه فناوری همواره به عنوان یکی از مروثرترین رویکردهرا بررای
همراستا نمودن راهبردهای سازمان با برنامهریزی در حوزه فناوری محسوب میشود .لیکن تاکنون از این رویکررد بررای
حل مسئله «همراستایی راهبردهای فناوری اطالعات با کسب و کار» استفاده نشده اسرت .بنرابراین در ایرن پرووهش از
طرفی با مرور ادبیات مسئله همراستایی و تحلیل آنم چالشهایی که با وجود ابزارها و مدل های موجود در ایرن زمینره
همننان برطرف نشدهاند م استخراج میشود .از طرف دیگر مفاهیم نظری و کاربردی نقشرهراه فنراوری نیرز بره ورورت
سیستماتیک تحلیل میشوند و در نهایت نگاشتی بین چالشها و مفاهیم حاول میشود تا مشرخ

شرود کره ترا چره

میزان رویکرد نگاشت نقشهراه فناوری میتواند برای رفع چالشهای مسئله همراستایی مناسب باشد .در نهایرت مفهرو
رویکرد نگاشت نقشهراه فناوری اطالعات با هدف همراستا نمودن اهداف و راهبردهای سازمان با پیشرفتهرای نروین در
حوزه فناوری اطالعات بررسی میشود و یک نمونه اولیه از نقشهراه فناوری اطالعات برای یک سازمان خدمتمحور ارائه
میگردد.
كليدواژهها :همراستایی فناوری اطالعاتم نگاشت نقشه راه فناوریم نگاشت سیستماتیکم برنامهریزی فناوری اطالعات
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مقدمه
شتاب در رشد فناوری اطالعات و قابلیتهایی که در دهههای اخیر بهکارگیری آن از خود نشان دادهم فناوری اطالعات
را به عامل مهمی در موفقیت کسبوکارهای مختلف در کسب مزیتهای رقابتی سازمان و پاسخ به تحوالت محیط
تبدیل نموده است .با این حال بهکارگیری فناوری اطالعات در جهت اهداف سازمانیم نیازمند ایجاد سازگاری و به
نوعی تعامل دوسویه میان برنامهریزی حوزه فناوری اطالعات و برنامهریزیهای سازمان برای توفیق در حوزه کسبوکار
است .این موضوع که در ادبیاتم مسئله «همراستایی فناوری اطالعات و کسبوکار» نامیده میشودم در طی سه دهه
گذشته توجه بسیاری از محققانم مدیران و ونعتگران را به خود جلب نموده است ( & Luftman, Kempaiah,
 )Nash, 2006م بهطوریکه در طول این دهههام همراستایی همواره بین ده موضوع مهم حوزه فناوری اطالعات از
سوی انتشارات این حوزه بوده است ( .)Karpovsky & Galliers, 2015مطالعات متعددی در زمینه بررسی و
توسعه مدل¬هایی برای همراستایی راهبردهای فناوری اطالعات و راهبردهای کسبوکار وورت گرفته است.
نمونههای اخیر آن مربوط به مطالعه کولتمن و همکاران ()5102م و کارپووسکی و گالیرز ( )5102است که طی
چندین مقاله متعددم مسئله همراستایی را در دو دهه گذشته بررسی و نقد نمودند .کارپووسکی و گالیرز ( )5102با
اشاره به ابزارهای مورد استفادهای چون کارت امتیازی متوازنم روش مشاورهای اندرسون م برنامهریزی سیستمهای
کسبوکار شرکت  IBMو مهندسی اطالعات و مدیریت جامع سیستمهای اطالعاتیم بیان میدارند که هماکنون
ماهیت دقیق این ابزارها و نحوه استفاده آنها مشخ

نیست .بنابراین وجود یک برنامه و راهبرد منسجم برای مدیریت

فناوری اطالعات و همراستا نمودن آن با راهبردهای سازمانم برای بسیاری از سازمان-هام حیاتی است و نقش مهمی را
برای ایجاد و توسعه مزیت رقابتی و ارزش ایفا می¬کند.
یکی از مهمترین رویکردها برای مدیریت و برنامه¬ریزی موثر فناوریم استفاده از فرایند نگاشت نقشه¬راه فناوری
است .تمرکز اولی این رویکرد بکارگیری موثر فناوری¬های نوین و همراستا نمودن فعالیت¬ها و راهبردهای سازمان
براساس این فناوری¬هاست که نتایج آن عموما به وورت گرافیکی و مدل¬های مفهومی به نمایش درمیآید .بنابراین
با توجه به قابلیت¬های نقشه¬راه فناوری و چالش¬هایی که در زمینه همراستا نمودن راهبردهای فناوری اطالعات با
راهبردهای سازمان وجود داردم رویکرد نگاشت نقشه¬راه فناوری اطالعاتم با تمرکز بر فشار فناوری و کشش بازارم
می¬تواند جوابگوی بخشی از چالش¬ها باشد.
علی رغم مطالعات نظری و کاربردی متنوعی که در زمینه نگاشت نقشه¬راه فناوری طی دو دهه گذشته ارائه شدهم
مطالعه مشخصی درباره امکان بکارگیری آن برای حل مسئله همراستایی راهبردهای فناوری اطالعات با راهبردهای
کسبوکار ارائه نشده است .از آنجاییکه رویکرد نگاشت نقشه¬راه فناوری ماهیتاً برای برنامه¬ریزی در زمینه فناوری و
همراستا نمودن آن با راهبردهای کسبوکار شناخته شده استم بنابراین سوالی مطرح می¬شود که آیا می¬توان از
این رویکرد برای حل مسئله همراستایی راهبردهای فناوری اطالعات با راهبردهای کسبوکار نیز استفاده نمود یا خیر.
این مقاله با اتخاذ روش مرور و نگاشت سیستماتیک درپی پاسخگویی به این سوال است .در همین راستام از یک
طرف ابعاد نظری و کاربردی مفهومی نقشه¬راه فناوری مطالعه و تحلیل میگرددم و از طرف دیگر چالش¬های موجود
مسئله همراستایی بررسی می¬شود .سپس نگاشت منطقی و مفهومی بین این دو ترسیم میگردد .با تحلیل این
نگاشت مشخ

می¬شود که تا چه میزان رویکرد نقشهراه فناوری می¬تواند جوابگوی رفع چالش¬های مسئله
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همراستایی باشد .پس از آن مفهو نقشه¬راه فناوری اطالعات به عنوان یک مفهو سفارشی شده برای حل مسئله
همراستایی نیز ارائه می¬شود.
در ادامهم ابتدا روششناسی پووهش تشریح می¬گردد .سپس در بخش سو مسئله همراستایی با استناد به ادبیات
موضوع در این زمینه و مطالعات اخیرم تحلیل می¬شود و چالش¬های آن مشخ

می¬گردد .در بخش چهار مفهو

نقشه¬راه فناوری تشریح می¬گردد و ابعاد نظری و کاربردی آن به وورت سیستماتیک و با استناد به مطالعات انجا
شده در این حوزه تشریح و تحلیل می¬شود .در ادامه در بخش پنجم نگاشتی بین این دو ارائه می¬شود و نتیجه آن
تحلیل می¬گردد و در بخش ششم مفهو نقشه¬راه فناوری اطالعات و مطالعات در این زمینه ارائه می¬گردد.
دربخش هفتم نیز نتایج و زمینه¬های تحقیقاتی آینده مشخ

می¬شود.

روش شناسی پووهش
در این پووهش از روش نگاشت و مرور سیستماتیک بهره گرفته شده است .در روش مرور سیستماتیک ابتدا الز است
که مسئله ای که حول آن مرور سیستماتیک باید انجا شودم مشخ گردد .سپس کارهای تحقیقاتی که درباره آن
مسئله وورت گرفته شناسایی و استخراج شوند .در قد بعدی الز است که کیفیت این تحقیقات نیز بررسی و مطالعه
شوند تا اعتبار نتایج حاول از تحلیل آنها نیز تعیین گردد .در نهایت الز است که تحقیقات با توجه به مسئله پووهشی
نخستینم بررسیم خالوه و تحلیل شوند ).(Khan, Kunz, Kleijnen, & Antes, 2003
در این پووهش دو موضوع «همراستایی راهبردهای فناوری اطالعات با کسبوکرار » و «نگاشرت نقشرهراه فنراوری» برا
اتخاذ رویکرد مرور سیستماتیک بررسی و تحلیل میشوند.
برای مطالعه مسئله همراستایی و تعیین چالشهای اولی آنم از مقاالت جدول  0استفاده شده است .بخش عمردهای از
این مقاالت در شماره ویوه مجله « «Information Technologyکه اخیررا در سرال  5102دربراره موضروع همراسرتایی
فناوری اطالعات منتشر شدهم استخراج شدهاند .این مجله یکی از مجالت معتبر در زمینه فنراوری اطالعرات اسرت کره
حجم بسیاری از مقاالت در حوزه همراستایی نیز در این مجله به چاپ رسیده است .در مقاله سردبیر شرماره ویروه ایرن
مجله ( )Queiroz, 2015 & ,Coltman, Tallon, Sharmaمرور ادبیات جامعی درباره تحقیقاتی که در  52سرال گذشرته
در زمینه مسئله همراستایی وورت گرفته ارائه شده است.
برای مطالعه ابعاد مفهومی نقشهراه فناوری از مقاله کارلوالهو و همکاران که در سال  5102منتشر شدهم استفاده شده
است .این مقاله با عنوان « An overview of the literature on technology roadmapping (TRM): Contributions
»and trendsیک مرور ادبیات جامع را درباره موضوع نقشهراه فناوری ارائه داده است .در این مطالعهم  01مقاله اولی و
پراستناد در زمینه نقشهراه فناوری بررسی شده و عالوه بر تحلیل کتابشناختی و استنادی آنهام ابعاد محتوایی مانند
انواع تعاریف نقشهراه فناوریم مزایا و قابلیتها و زمینههای کاربردی آن نیز با توجه به  01مقالهم مشخ و ارائه شده
است .این مقاله در مجله معتبر و پر استناد « »Technological Forecasting & Social Changeبه چاپ رسیده و از آن
زمان تا کنون بیش از  22استناد به آن وورت گرفته است.
با مطالعه سیستماتیک دو موضوع گفته شدهم یک نگاشت سیستماتیک بین آنها وورت میگیرد تا مشخ شود که تا
چه میزان چالشهای همراستایی میتواند با اتخاذ رویکرد نگاشت نقشهراه فناوری برطرف شود .برای دستیابی به این
نگاشتم عالوه بر بررسی مفهومی دو موضوعم از یک پنل خبره متشکل از خبرگان این دو حوزه استفاده میشود .در پنل
خبرگان از روش تصمیمگیری مبتنی بر توافق (Hartnett, 2011) 2برای حصول به نتیجه نهایی استفاده شده است .در
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این روش الز است که اعضای گروه روی حصول به یک هدف مشترک و واحد توافق داشته باشند و در نهایت یک
منفعت جمعی را دنبال کنند.
جدول  -0مقاالت مروری استفاده شده برای موضوعات همراستایی و نقشهراه فناوری

عنوان مقاله

نويسندگان

سال

مجله و انتشارات

موضوع

An overview of the literature on
technology roadmapping (TRM):
Contributions and trends

M.M. Carvalho,
A. P. A. Fleury,
Lopes

5102

& Technological Forecasting
)Social Change (Elsevier

نقشهراه
فناوری

Aligning in practice: from
current cases to a new agenda

A. Karpovsky,
R. Galliers

5102

Journal of Information
Technology (Palgrave
)Macmillan

همراستایی

Strategic IT alignment: twenty
five years on

T. Coltman, P.
Tallon,
R. Sharma, M.
Queiroz

5102

Journal of Information
Technology (Palgrave
)Macmillan

همراستایی

IT alignment: What have we
?learned

B.H. Y.E. Chan,
Reich

5112

Journal of Information
Technology
)(Palgrave Macmillan

همراستایی

ساختار مفهومی روش استفاده شده در این پووهش درشکل  0نشان داده شده است.

شکل  -0ساختار مفهومی روش شناسی پووهش

تحليل و استخراج چالشهای مسئله همراستايی
در این بخش ابتدا مفهو مسئله همراستایی و دیدگاههای متنوعی که در این حوزه وجود دارد به وورت اجمالی تشریح
میگرددم سپس با مرور ادبیات در این حوزهم چالشهای اولی موجود در این حوزه استخراج میشوند.
مفهوم مسئله همراستایی

تعاریف متنوعی از دیدگاههای مختلف برای مسئله همراستایی ارائه شده است .در مطالعات اولیهم این مسئله اغلب تنهرا
به عنوان مسئله اتصال و تناسب برنامههرای فنراوری اطالعرات سرازمان و برنامرههرای سرازمان در رسریدن بره اهرداف
کسبوکار خود دیده میشد) . (Chan & Reich, 2007هندرسرون و وانکراترامن ( )0992مسرئله همراسرتایی را معرادل
ایجاد تناسب میان راهبردهای کسبوکار با راهبردهای فناوری اطالعاتم و همننین میران زیرسراختهرا و فرآینردهای
سازمانی با زیرساخت ها و فرآیندهای فناوری اطالعات توویف کردند و البته دستیابی به آن نیرز بسریار چرالش برانگیرز
مطرح شده است). (Henderson & Venkatraman, 1993با توسعه ادبیات مسئله همراستاییم محققین ابعاد جدیردی را
آشکار نمودند که در تعاریف قبلی آن نمیگنجید .در واقعم محققین سعی نمودند کره تمرایزی را برین همراسرتایی در
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زمان برنامهریزی راهبردها و در زمان محقق شدن راهبردها قائل شوند .به همین دلیل تعریفی جامعتر را از همراسرتایی
راهبردی فناوری اطالعات ارائه کردندکه عبارتست از «میزانی که راهبردها و برنامههای اجرایی کسبوکارم و راهبردها و
برنامههای اجرایی در حوزه فناوری اطالعات یکدیگر را تکمیل میکنند» ( .)Reich, 2007 & Chanاین نگرش سعی برر
یکپارچه نمودن مفهو «راهبرد درنظرگرفته شده» م «راهبرد درحال ظهور» 2و «راهبرد محقرق شرده» را دارد (شرکل
 )5و نیازمند اینست که سنجش میزان همراستایی به وورت مستمر انجا شود (.)Short, 2015 & Ketchen

شکل  -5مفهو راهبرد درنظر گرفته شدهم راهبرد در حال ظهورم و راهبرد محقق شده )(Ketchen & Short, 2015

طبق دستهبندی کارپووسکی و گالیرز ()5102م رویکردهای ارائه شده برای توضیح و حرل مسرئله همراسرتایی فنراوری
اطالعات و کسبوکارم بر اساس تمرکز بر دو مقوله زیر است:
 ابزارهای فرموله کردن همراستایی :روشهام مدلهام پیکرهبندیهام زیرساختهام برنامههرام راهبردهرا و سرایر
مفاهیم ارائه شده برای فرموله کردن مسئله.
 اقدا کنندگان 2درون و برونسازمانی :م مدیرانم کارشناسانم مشاوران و سایر نیروهای سازمان هستند که بره
عنوان نقطه تمرکز بسیاری از مدلهای همراستایی محسوب میشوند.
 . - -رویکردهای متمرکز بر ابزارهای فرموله کردن همراستایی

بخشی از رویکردهایی که با تمرکز بر ابزارها توسعه یافته اندم راهکاری تکاملی را برای همراستایی ارائه دادهانرد .بره ایرن
معنا که افرادی در سازمان همواره در حال ارزیابی محیط سازمانی هستند تا بر اساس شرایط ویوهای که در محریط ر
می دهدم ابزارهای همراستاییم ایجاد یا تغییر در سیستمها را قبل از رخداد عوامل محیطی بررسی کنند .به ایرن ترتیرب
در طول زمان و حسب اتفاقات ر دادهم همراسرتایی بره تکامرل خواهرد رسرید (Sabherwal, Hirschheim, & Goles,
).2001; Wang, Xue, & Liang, 2011
بخش دیگری از رویکردها که بر ابزارها متمرکزندم بر این نگرش استوارندکه دو مقوله کسربوکرار و فنراوری اطالعرات
اساساً زبان متفاوتی دارند) . (Rosenkranz, Charaf, & Holten, 2013بنابراین در این نگررشم نیازهرای کسربوکرار بره
نیازهای سازمان در زمینه ایجاد یا ارتقای سیستمهای فناوری اطالعات محدود مریشرود). (Sauer & Willcocks, 2003
در مثالی عملی از این نوع رویکردهام شرکت  IBMدر پاسخ به راهبرد فراهمآوری اطالعات تقاضا-محرور0م راهحرلهرایی
مبتنی بر داده توسعه داد و در مدل خود چگونگی تغییر معماریهای مبتنی بر داده و برنامرههرای مربوطره را تووریف
نمود .هرچند این مطالعات اشاره به توسعه سیستم های جدید دارندم اما توویف دقیقی از فعالیتهایی که در عمل برای
ترجمه برنامههای کسبوکارم اهداف و ایدههرا بره توسرعه سیسرتم هرای اطالعراتی ورورت گرفترهم ارائره نشرده اسرت
(.)Galliers, 2015 & Karpovsky
4
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 . - -رویکردهای متمرکز بر اقدامکنندگان درون و برونسازمانی

مدلهای مربوط به اقدا کنندگانم روی نزدیککردن افراد حوزه کسبوکار در سازمان و افراد مرتبط با فناوری اطالعات
تمرکز دارند تا در نهایت جریانی روان از تبادل اطالعات و نیازها میان آنها ایجاد گرردد .بره عنروان مثرال پراول و پراول
(  )511پیشنهاد کردند که یک زبان مشترک 9میان کسبوکار و فناوری اطالعات ایجاد شود تا کیفیت تعامرل میران
آنها ارتقاء یابد). (Powell & Powell, 2004سائر و ویلکاکس ( )5112حضور یک مدافع کسبوکرار را در حروزه مردیریت
عالی فناوری اطالعات سازمان پیشنهاد دادند ترا همکراران بخرش فنراوری اطالعرات را نسربت بره نگرانریهرای بخرش
کسبوکار در توسعه زیرساختها آگاه نماید .در یک نمونه عملیم هانگ و هو ( )5112به موردی اشاره مرینماینرد کره
افراد بخش فناوری اطالعات نیز در زمینه روشهای کارت امتیرازی متروازن در دورههرای آموزشری شررکت کرردهانرد
) .(Huang & Hu, 2007نوعی دیگر از مدلها که کمتر در ادبیات به آنها پرداخته شردهم برر اقردا کننردگان بره ورورت
خاص و بر قابلیتهای مذاکرهم یادگیری و تصمیمگیری آنها تمرکز دارند). (Karpovsky & Galliers, 2015
چالشهای رويكردهای همراستايی
جایگاه ویوه مسئله همراستایی در میان سایر مسائل حوزه مدیریت و برنامهریرزی سرازمانهرام محققران و اندیشرمندان
بسیاری را به تالش برای ارائه مدل ها و ابزارهای مختلف در پرداخت به این موضوع ترغیب نموده است .برهگونرهای کره
اکنون شاهدیم ادبیات توسعهیافته ای درباره این موضوع شکل گرفته که بسیاری از کاستیهای مدلهای اولیه را پوشش
داده است .در این میان برخی محققان با ارائه مقاالت مروری متعدد و البته جامعم اقدا به پایش تالشهای دیگرران در
ادبیات همراستایی نمودهاند.
با استفاده از این مزیتم برای دستیابی به نقاط کمتر توسعه یافتره در مردلهرا و ابزارهرای موجرود بررای حرل مسرئله
همراستاییم در این مطالعه با اتخاذ رویکردی تحلیلیم از آخرین انتشاراتی که به مرور ادبیات همراستایی پرداخترهانردم
بهره گرفته میشود .در این میان کارپووسکی و گالیرز ( )5102با مرور بیش از  9111مقاله در این حوزهم تحلیرلهرای
خود را در مورد مسئله همراستایی تا سال  5102ارائه دادهاند .کالتمن و همکاران در مقاله خود که در سرال  5102بره
عنوان مقاله سردبیر در شماره ویوه « »Journal of Information Technologyدرباره مسئله همراستایی به چاپ رسریده
استم با ارزیابی مقاالت همراستایی طی  52سال گذشتهم مسیر پووهشهای آینده با توجه به ادبیات گذشرته و مسرائل
روز را تبیین نمودند .قبل از آن چان و ریچ در سال  5112در منابع متنوع ونعتی و دانشگاهی به ارزیرابی آننره بررای
حل مسئله همراستایی فراهم شدهم پرداختند و شکافهای موجود تا سال  5112را بررای آینردگان تفسریر نمودنرد .برا
مطالعه این منابعم در یک جمعبندی تحلیلیم مهمترین چالشهای رویکردهای همراستایی در جدول  5آمده است.
جدول  .5مهمترین چالشهای باقیمانده در ادبیات مسئله همراستایی
عنوان چالش

رديف
0

عد توفیق در مواجهه با پویایی محیط سازمان

5

نگاه به فناوری اطالعات به عنوان پیرو راهبردهای کسبوکار

2

عد شفافیت در سنجش میزان همراستایی
فرض مشخ

2

و دقیق بودن راهبردهای کسبوکار

نادیده گرفتن اثر تأخیر زمانی در اجرای راهبردهای فناوری اطالعات
توجه ناکافی به مدلهای کسبوکار شبکهای

2

عد توجه به ریزپیها01ی همراستاسازی در سازمان

در ادامه هر یک از این چالشها تشریح میشوند.

Joint Language
Micro-foundations

9

10
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 -0عدم توفيق در مواجهه با پويايی محيط سازمان :بسیاری از محققین ادعا نمودهاند کره ادبیرات همراسرتاییم در
توویف پدیده شکست خورده و همواره همراستایی مطلوب وورت نمریگیررد (Chan ;Galliers, 2015 & Karpovsky

&  )Reich, 2007؛ مدلهای توسعهیافته غیر منعطفند و در رویارویی با شررایط واقعری شکسرت مریخورنرد .از طرفری
ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان فناوری اطالعات و کسبوکارم میتواند بر خروجیها به خصروص در نوسرانات محیطری اثرر
منفی بگذارد .به این معنی که اگر شرایط محیطی به طور ناگهانی تغییر کند و همراستایی فراوانری فرراهم شرده باشردم
کسبوکار به سختی میتواند خود را با محیط جدید ایجاد شده وفق دهد .از طرفی دیگرر همراسرتایی خرود بره عنروان
نقطه پایانی مطلوبیتی ندارد .چراکه کسبوکار ماهیتاً باید همواره در تغییر باشد .کار با خروجیهرای ثابرت یرا از پریش
تعیینشده یک فرض غیر واقعی برای کسبوکار است.
 -5نگاه به فناوری اطالعات به عنوان پيرو راهبردهای كسب وكبار :یکری از چرالشهرای باقیمانرده در مسرئله
همراستاییم از تعریف و مفهو آن در ادبیات موضوع نشات میگیرد .از آنجاکه بنیان همراستایی برر راهبردهرا و اهرداف
کنونی کسبوکار نهاده شردهم اغلرب در مسرئله همراسرتایی بررای راهبردهرای کسربوکرار مراهیتی ایسرتا در فرآینرد
برنامه ریزی فناوری اطالعات درنظر گرفته شده است .این در حالی است که فناوری اطالعات نه وررفاً عراملی مترأثر از
راهبردهای کسب وکار شمرده میشودم بلکه خود عاملی مؤثر بر راهبردهای کسب و کار به شمار میآیرد .همرانطور کره
در شکل  5هم قابل مشاهده استم در فضای کسبو کار بسیاری از عوامل هستند که راهبردهای از پیش تعیین شرده را
تحت تاثیر قرار میدهند .بنابراین الز است ادبیات همراستاییم مدلها و ابزارهایی که برای سنجش آن وجرود داردم برر
همین اساس تغییر و بهبود یابند .فناوری اطالعات باید همواره کسبوکار را به چالش بکشد و نه اینکره پیررو آن باشرد
( .)Galliers, 2015 & Karpovskyدر اوایل دهه  01میالدی نگرش مدیران به سرمت کاربردهرای فنراوری اطالعرات در
جهرت کسرب مزیرت رقرابتی معطروف شرد .ایرن نگررش بره ورورت پررورش یافتره امرروزه در قالرب اسرتراتویهرای
«کسبوکارهای دیجیتال» بروز پیدا میکند ( .)Queiroz, 2015 & ,Coltman, Tallon, Sharmaهرچه سازمانها کسب
و کارهای خود را بیشتر دیجیتالی میکنند و انتخابهای دیجیتالی برای تصاحب آینرده ایجراد مریکننردم فرآینردهای
کسب و کار که راهبردهای کسب و کار را اجرا میکنند بیشتر وابسته به فناوری اطالعات میشوند .در این وورت دیگر
همراستاسازی راهبردهای فناوری اطالعات با کسبوکار کارآمد نخواهد بود و الز است کسبوکار و فناوری اطالعات برا
یکدیگر همراه 00شوند .با این وضعیت همراستایی فناوری اطالعات دیگر چندان معنایی ندارد .زیراکه فنراوری اطالعرات
دیگر یک راهبرد است و تمایز راهبرد کسربوکرار و فنراوری اطالعرات بریمعناسرت (& ,Coltman, Tallon, Sharma
.)Queiroz, 2015
 -2عدم شفافيت در سنجش ميزان همراستايی :یکی دیگر از چالشهایی که هنوز در زمینه همراسرتایی باقیسرتم
سنجش میزان همراستایی است .در حقیقت برخی از مدیران تصور میکنند که فناوری اطالعات با راهبردهای سرازمان
همراستا است .در حالیکه معیار مناسبی را برای سنجش آن انتخاب نمیکنند .یکی از مهمترین مدلهایی که در حروزه
همراستایی توسعه یافت «مدل راهبردی همراستایی» 05بود که توسط ونکاترامان در سال  0990ارائره شرد .ایرن مردل
بعدها توسط محققین این حوزه توسعه داده شد و حتی شرکت  IBMنیز از آن اسرتفاده نمرود .لریکن مهمتررین نقطره
ضعف آن این بود که از این مدل نمی توان برای سنجش میزان همراسرتایی اسرتفاده نمرودم بلکره تنهرا قابلیرت تعیرین
راهبردهای فناوری اطالعرات و ارتقرا سرطح آگراهی راهبردهرای کسربو کرار از راهبردهرای فنراوری اطالعرات را دارد
( .)Queiroz, 2015 & ,Coltman, Tallon, Sharmaفقدان مدلهای مناسبی کره در کنرار ارائره راهحرل بررای مسرئلهم
ابزاری عمومی (و نه فقط موردی برای سازمانهای خاص) را نیز برای سنجش مطلوب همراستایی ارائه دهندم همننران
باقی است.
Precede with
Strategic Alignment Model
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 فرض مشخص و دقيق بودن راهبردهای كس وكار :چالش دیگری که در ایرن زمینره وجرود دارد اینسرت کرهبسیاری از مدل های همراستایی بر این فرض استوار هستند که راهبرد کسبوکار مشخ است .در حالی کره در اغلرب
موارد این فرض واقعی نیست) . (Reich & Benbasat, 2000راهبردها یا نامعلو م یا مبهم یا غیر قابل فهم بررای مردیران
هستند و نیاز به ترجمه دارند .همننین در اغلب مروارد برخری دوگرانگی و تضراد برین راهبردهرای سرازمان مشراهده
میشود.
 -2ناديده گرفتن اثر تأخير زمانی در اجرای راهبردهای فناوری اطالعات :وجود تأخیر زمانی میران برنامرهریرزی
کسبکار و برنامه ریزی فناوری اطالعات چالش دیگری را به همراه میآورد .بره ایرن معنرا کره وقتری نوبرت بره اجررای
برنامههای فناوری اطالعات میرسدم احتماالً فناوری و برنامههای در نظرگرفته شده منسو شدهانرد (Reich, & Chan
 .)2007با وجود اهمیت باالم بسیاری از مدل ها این محدودیت را در مدل خود اعمال ننمودهاند یا در تطبیق برا واقعیرت
ناکا بودهاند.
 توجه ناكافی به مدلهای كس وكار شبكهای :اغلب مدلهای همراستایی مدلهای کسربوکرار سرنتی را مروردبررسی قرار میدهند که در آن تمامی تالشها برای کسب ارزشم حول یک سازمان متمرکز و با منابع فناوری اطالعرات
متمرکز در همان سازمان شکل میگیرند .در حالیکه شاهد رواج شتابان مدلهای کسبوکار شبکهای هستیم که در آن
سازمانها با اشتراک و هم افزایی منابع در دستم سهم بیشتری از ارزش را در مقایسه با اقدا انفرادی به دست میآورند.
محققان حوزه همراستایی باید بر این موضوع تمرکز کنند که چگونه سازمانهرای مختلرف برا منرابع فنراوری اطالعرات
متفاوت و تواناییهای متفاوت میتوانند تعامل کنند تا هریک به سهم ارزش ایجاد شده خرود دسرت یابنرد ( Coltman,
 .)Queiroz, 2015 & ,Tallon, Sharmaهرچند در سالهای اخیر برخی پووهشها به این سرمت تمایرل یافترهانردم امرا
هنوز این سؤال مطرح است که چگونه شرکای چندگانه کسبوکار منابع مختلف فناوری اطالعات را بررای کسرب ارزش
مشترک همراستا کنند؟
 -2عدم توجه به ريزپیهای همراستاسازی در سازمان :منظور از توجه به ریزپیهرای همراسرتایی ایرن اسرت کره
چگونه فاکتورهای سطح فردی یا خرد سازمان با فاکتورهای سطح کرالن سرازمان مجتمرع مریشروند .آیرا همراسرتایی
وحیح قابل تحصیل است وقتی اقدامات تصمیمگیرران در بخرشهرای مختلرف سرازمان متفراوت اسرت؟ چررا ادبیرات
همراستایی ناسازگاریها و انحرافات موجود در تئوریهای رفتاری سازمان را وارد نکررده اسرت؟ آیرا فنراوری اطالعرات
میتواند همراستا شود وقتی رفتارهای سهامداران تمایالت یکسانی را نسبت به راهبردهای کسبوکار نشان نمیدهنرد؟
در حالیکه ممکن است در همان سازمان مدیران فناوری اطالعات هم نسبت به راهبردهرای کسربوکرار درک متفراوتی
داشته باشند (.)Queiroz, 2015 & ,Coltman, Tallon, Sharma
به این ترتیب تالش برای حل مسئله همراستایی باید منجر به معرفی راهکارهایی شود تا پوشرش بیشرتری بررای ابعراد
مسئله ارائه دهند .در این میان با گذر زمان روشها و ابزارهای مفیدی توسعه یافتهاند که پرداختن بره آنهرا بره عنروان
راهکاری برای مسئله همراستایی مورد کم توجهی محققین قرار گرفته است .نقشرهراه فنراوری اطالعرات از جملره ایرن
راهکارهاست که در ادامه برخی از ویوگیهای آن مورد بررسی قرار میگیرد.
مرور ادبيات مفاهيم نقشهراه فناوری و ابعاد نظری و كاربردی آن
در این بخش ابتدا مفهو اولی نقشهراه فناوری تشریح میگردد .سپس با استناد به مقاله مروری کارلوالهو و همکاران
()5102م ابعاد مفهومی و کاربردی نقشهراه فناوری به وورت سیستماتیک واکاوی و استخراج میشوند.
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مفهوم نقشهراه فناوری
یکی از مهمترین رویکردها برای مدیریت و برنامهریزی موثر فناوریم استفاده از فرایند نگاشرت نقشرهراه فنراوری اسرت.
تمرکز اولی این رویکرد بکارگیری موثر فناوریهای نوین و همراستا نمودن فعالیتهرا و راهبردهرای سرازمان براسراس
این فناوری هاست که نتایج آن عموما به وورت گرافیکی و مدلهای مفهومی به نمایش درمیآید .نقشرهراه یرک نمرای
یکپارچه و همنهشت را از برنامههای راهبردی یک سازمان در قالب گرافیکی یا جدول ارائه میدهد که اغلب بعرد زمران
هم در آن دیده میشود .منظور از عبارت «نگاشت نقشهراه» توویف فرایندی است که طی آن نقشهراه ایجراد و توسرعه
مییابد) . (Kostoff & Schaller, 2001نگاشت نقشه راه اولین بار توسط ویلیارد و مکلیردز در سال  0902بررای شررکت
موتوروال و کونینگ 02توسعه داده شد .در سطح یک سازمان نگاشت نقشهراه فناوری در اول یک ابزار مردیریتی اسرت
که باعث بهبود فرایندهای برنامه ریزی راهبردی سازمان میشود .این بهبودم براساس اوول نقشه راه فناوریم از طریرق
همراستا کردن کسب فناوری با اهداف راهبردی منتج شده از محرکهای بازار و کسبوکار حاورل مریگرردد (Gindy,
) .Morcos, Cerit, & Hodgson, 2008مدیریت موثر فناوری در سازمان نیازمند ایجراد جریران دانرش برین جنبرههرای
تجاری-بازار و فناورانه است تا بتوان در نهایت حدی تعادلی بین مقولههای «کشش بازار»  0و «فشار فنراوری» 02ایجراد
نمود) . (Moehrle, Isenmann, & Phaal, 2013دیدگاه فشار فناوری جریان دانش را از سمت ویوگیهرای فنراوریهرای
در حال ظهورم به سمت بازار هدایت میکند که در این راه محصوالت و خدمات جدید ایجاد میشروند .ولری در دیردگاه
تجاری -بازارم جریان دانش از سمت نیازهای مشتری و بازار به سمت توسعه محصوالت و خردمات جدیرد اسرت کره در
حین این حرکتم ممکن است فناوریهای جدیدی نیز ایجاد شود.
با اینکه نقشهراه در قالبهای متنوع با الیههای مختلفی ارائه شده اما در همه آنها پاسخگویی به سه سوال اورلی وجرود
دارد ):(Phaal, Farrukh, & Probert, 2005
 به کجا پیش میرویم؟
 در حال حاضر در چه جایگاهی قرار داریم؟
 چگونه میتوانیم به جایگاه مورد نظر برسیم؟
در شکل  2جایگاه هر یک از سه سوال اولی در نقشه راه مشخ شده است .نکته دیگری که در ایرن شرمای عمرومی
دیده میشودم ارتباط بین عناور هر یک از الیههاست که در حقیقت بیانگر رابطه مفهومی بین یرک الیره برا الیرههرای
زیرین یا باالیی آن است .نقشهراه نمایش گرافیکی متشکل ازاجزا ( گرهها)  0و ارتباطات 02بین آنها است که این گرههرا
و ارتباطاتم هر کدا ویوگیهای کمّی و کیفی در بُعد زمانی و فرازمانی 00دارند .بنرابراین بررای ترسریم نقشره راه الز
است که گرهها و ارتباط بین آنها و ویوگیهای هر یک شناسایی شوند (.)Schaller, 2001 & Kostoff
واکاوی ابعاد مفهومی نظری و کاربردی نقشهراه فناوری

برای استخراج مفاهیم نظری نقشهراه فناوریم از اطالعات مقاله کارلوالهو و همکاران ( )5102استفاده شده است .ایشان
مطالعه سیستماتیک و جامعی را درباره ادبیات موضوع نقشهراه فناوری ارائه کردهاند .با بررسی مطالعه ایشان سه بُعد
مفهومی نقشهراه فناوری که عبارتند از :تعریفم مزایایم و توانمندیهای کاربردی آن استخراج شده است.
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شکل  – 2نمونه عمومی نقشهراه فناوری ()Probert, 2004 & ,Phaal, Farrukh

یکی از تحلیلهایی که کارلوالهو و همکاران ( )5102در این مطالعه ارائه دادندم تعاریف و مزایای نقشهراه فناوری است
که در این پووهش نیز برای واکاوی ابعاد مفهومی نظری نقشهراه فناوری از آنها استفاده شده است.
کارلوالهو و همکاران ( )5102تعاریف استخراج شده از مقاالت نقشهراه فناوری اطالعات را به سه گروه تقسیمبندی
نمودندم تعاریف مربوط به عبارات (« )0نگاشت نقشهراه»م (« )5نگاشت نقشهراه فناوری و نقشهراه فناوری»م و ()2
«نقشهراه» .ایشان در نهایت  22تعریف استخراج نمودند که  5تعریف در گروه اولم  02تعریف درگروه دو و  0تعریف
در گروه سو قرار گرفتند .به منظور تحلیل رویکرد نقشهراه برای مسئله همراستایی فناوری اطالعات و کسبوکار در
سازمانم الز است تعاریفی از نقشه راه مورد بررسی قرار گیرند که روی فاکتور فناوری به عنوان فاکتوری اولی در
برنامهریزی سازمان متمرکز هستند .بنابراین تعاریف گروه دو و بخشی از تعاریف گروه سو که با فناوری مرتبط بودند
در نظر گرفته شدهاند و در نهایت  09تعریف حاول شده که فهرست آنها در جدول  2آمده است .همننین در مقاله
کارلوالهو و همکاران ()5102م فهرستی از مزایای نگاشت نقشهراه فناوری ارائه شده که در جدول آمده است.
برای بررسی ابعاد و توانمندیهای کاربردی نقشهراه فناوری و اینکه در عمل این رویکرد در چه مسائلی استفاده شدهم
تحلیل محتوایی که کارلوالهو و همکاران ( )5102در مطالعه خود ارائه نمودند نیز بررسی شده است .ایشان در تحلیل
محتوی مقاالتی که در مطالعه مرور ادبیات درنظر گرفتهاندم زمینههای کاربردی نقشهراه فناوری و نوع مسائلی که این
رویکرد میتواند در آنها موثر باشد را گزارش کردهاند .در جدول  2نتایج حاول از استخراج توانمندیهای کاربردی
نقشهراه فناوری نشان داده شده است.
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جدول  -2تعاریف نقشهراه فناوری
تعاريف
نگاشت نقشه راه فناوریم یک برنامه برای توسعه فناوری جدید یا محصول جدید است که در آن روندهای اجتماعیم شرایط منابعم وغیره در
نظرگرفته میشودم و از طریق آن میتوان تناقضات مختلف بین زمانبندیهای توسعه را در طول زمان پیدا کرد و آنها را حذف نمود.
نگاشت نقشهر اه فناوری یک رویکرد بسیار منعطف و توانمند است که به طور گسترده در ونعت برای برنامهریزی راهبردی و یکپارچهسازی
کسبوکار با فناوری بکارگرفته میشود.
نگاشت نقشهراه فناوری یک روش توانمند برای پشتیبانی از برنامه ریزی و مدیریت فناوریم به خصوص برای تفسیر و برقراری ارتباط پویا بین
منابع فناوریم اهداف سازمانیم و محیط درحال تغییر است.
نگاشت نقشهراه فناوری یک رویکرد راهبردی و عملیاتی است که امروزه در دنیای کسبو کار استفاده میشود و از طریق آن سازمانها مسائل
فناوری را که برای موفقیت آیندهشان اهمیت دارندم ترسیم میکنند.
نگاشت نقشهراه فناوری یک رویکرد جامع برای برنامهریزی راهبردی است که برای یکپارچه سازی مالحظات علمی و فناورانه با جنبههای
کسبوکار و محصوالت بکارگرفته میشود .در عین حال روشی را برای شناسایی فروتهای جدید برای دستیابی به اهداف مورد نظرم از
طریق توسعه فناوریهای نوین فراهم میآورد.
نگاشت نقشه راه یک ابزار مدیریت راهبردی است که سازمان ها را در شناسایی موثر محصوالت یا خدمات بالقوه در آیندهم تعیین گزینههای
مناسب فناوریم و نگاشت آنها با برنامههای تخصی منابعم یاری میرساند.
نگاشت نقشهراه فناوری در سطح یک کسب وکارم اساسا یک ابزار مدیریتی است که از طریق همراستا نمودن کسب فناوری با اهداف سازمان
(که از محرکهای بازار و کسبوکار نشات گرفتهاند)م فرایندهای برنامهریزی راهبردی فناوری در سازمان را بهبود میدهد.
نگاشت نقشهراه فرایندی است که از طریق نمایش تعامالت بین محصوالت و فناوریها در طول زمانم در یکپارچهسای فناوری و کسبوکار و
در تعریف راهبردهای فناوری دخیل استم و در آن جنبههای فناوری و محصول به وورت کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته میشود.
نگاشت نقشهراه فناوری یک روش مفید است که شرکتها میتوانند برای پشتیبانی توسعه فناوریها و راهبردهای کسبوکار مرتبط با آنهام
بکار گیرند.
نگاشت نقشهراه فناوری یک پشتیبان اولی است که منجر به متمرکز شدن توجهات در زمینه برنامهریزی میشود.
نگاشت نقشهراه فناوری یک روش منعطف است که به وورت گسترده در ونعت برای پشتیبانی برنامهریزی راهبردی و بلندمدت استفاده
میشود.
نگاشت نقشهراه یک روش آیندهنگاری است که مدیران تحقیق و توسعه را در تعیین اولویتهای تحقیقاتی یاری میرساند.
نگاشت نقشهراه متدولوژی است که در سازمانهای ونعتی مختلفی برای تسهیل و برقراری ارتباط برنامهریزی و راهبرد فناوری بکار گرفته
شده است.
نگاشت نقشهراه فناوری یک فرایند و ابزار ارتباطی است که در تصمیمگیریهای راهبردی استفاده میشود.
نگاشت نقشهراه فناوری یک ابزار مهم برای برنامهریزی و هماهنگسازی فناوریها در سطح راهبردی است که به مدیران ارشد کمک میکند
تا تصمیمات بهتری را در زمینه سرمایهگذاری فناوری اتخاذ کنند.
نگاشت نقشهراه فناوری یک روش موثر برای رفع چالشها در زمینه توسعه موفق فناوریها و نوآوریهای محصول به همراه کسب هوشمندی
فناوری و بازار است .همننین میتواند جمعآوری اطالعات و تصمیمگیریهای راهبردی را در زمینه برنامهریزی راهبردی فناوری را پشتیبانی
کند.
نگاشت نقشه راه روشی است که با تشریح مسیری که باید برای یکپارچه نمودن فناوریها با محصوالت و خدمات طی شودم سازمانها را در
برنامهریزی برای فناوریهایشان یاری میکند.
نقشهراه یکی از موثرترین و توانمندترین روشها برای پشتیبانی مدیریت و برنامهریزی فناوری است.
نقشه راه یک ابزار بصری است که نیازهای مشتریان که از فناوری منتج شده را شناسایی و تشریح مینماید و نیازهای کلیدی که با تصمیمات
فناوری مرتبط هستند را مشخ مینماید.
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جدول  -مزایای نقشه راه فناوری
مزايا
اهداف فناوری را با اهداف کلی کسب و کار همراستا میکند
میتواند به عنوان یک ابزار برنامهریزی راهبردی استفاده شود
میتواند در ایجاد اتفاق نظر بین تصمیمگیران کمک کند
نیازهای توسعهای مبتنی بر دیدگاه داخل سازمان را با دیدگاه بازار ترکیب میکند
آینده را با حال پیوند میدهد
امکان ارزیابی فناوریهای در حال ظهور را با استفاده از یادگیریهای حاول شدهم فراهم میکند
یک راهبرد مشترک محصول-فناوری را پایهگذاری میکند
روی چگونگی گا های مورد نیاز برای انجا فرایندها متمرکز است
روی برنامهریزی بلندمدت متمرکز است
روی برنامهریزی همراه با تعیین اولویتها متمرکز است
ارتباط بین برنامهها و مالکیت آنها را بهبود می بخشد
زمان مورد نیاز یک محصول برای ارائه به بازار و زمان مورد نیاز برای تبدیل به پول را بهبود میدهد
منعطف است
مقیاس پذیر است
روندهای بازار را به محرهای کسبوکار پیوند میدهد
یک دورنما فراهم میکند
شیوهای را برای توسعه فناوریهای پیشرفته فراهم میکند
روشی را برای خبرگان جهت پیشبینی علم و فناوری فراهم میکند
روشی ساده را برای ارائه راه حل برای مسائل پینیده فراهم میکند
یک نقشه بصری فراهم میکند
جدول  -2توانمندیهای کاربردی نقشهراه فناوری
توانمندیها
امکان سفارشیسازی فرایند نقشهراه به منظور پیشبینیم برنامهریزیم و مدیریت اجرا
کمک در تصمیمات سرمایهگذاری برای توسعه محصول جدید
ایجاد پایگاه دادهای از اطالعات خصوویات محصول و تصمیمگیری درباره فناوری وبازار هدف آنها
تحلیل آینده فناوریها و ایجاد مسیرهای آینده فناوری
ایجاد فناوریهای مختلکنندهای که منجر به ایجاد محصوالت و خدمات ارزانتر خواهند شد
برنامهریزی برای فناوریهای مختلکننده
مواجه با عد قطعیت در افق برنامهریزیهای بلند مدت
یکپارچهسازی فناوریها با برنامهریزی کسب وکار در سازمان برای شناسایی فروتها و تهدیدها

نگاشت سيستماتيک بين ابعاد مفهومی نقشهراه فناوری اطالعات و چالشهای همراستايی
در این بخش یک نگاشت سیستماتیک بین چالشهای همراستایی و نقشهراه فناوری وورت میگیرد .برای اعتباربخشی
به نتایج این نگاشتم از یک پنل تخصصی متشکل از  2خبره در این حوزه استفاده شده است .افراد شرکت کننده در
پنل براساس میزان تخص در ادبیات علمی برنامهریزی راهبردیم تخص در ادبیات علمی برنامهریزی فناوری
اطالعاتم آشنایی و تسلط بر ادبیات نقشهراهم تسلط بر روشهای تحقیق و استداللهای علمیم و تجربه اجرایی در
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سازمان و آشنایی با مسائل سازمانی انتخاب شدهاند .دونفر از اعضای پنل دارای سابقه پووهشی در زمینه نقشهراه
فناوریم دو نفر دارای تحصیالت دکتری در زمینه فناوری اطالعات و مدیریت فناوری اطالعاتم و یک نفر از اعضا دارای
تحصیالت دکتری در زمینه برنامهریزی راهبردی است .در این پنل از روش تصمیمگیری توافقی برای حصول به نتیجه
استفاده است .این روش معموال برای تصمیمگیریهای گروهی که در آن افراد یک گروه در یک هدف مشخ مشترک
هستند و تعداد افراد شرکتکننده محدود استم مفید خواهد بود .در این پنل سعی شده که نگاشت بین چالشهای
همراستایی و ابعاد مفهومی نقشهراه فناوری یعنی تعاریفم مزایا و توانمندیهای کاربردی آن بررسی و تحلیل شود .در
این نگاشت مشخ میشود که عناور شناسایی شده در هر بُعد مفهومی از نقشهراهم کدامیک از چالشها را میتوانند
مرتفع سازند و در نهایت برای هر چالش همراستاییم چه تعداد عناور در هر بُعد مفهومیم آن را پشتیبانی میکند .در
شکل م نتایج نگاشت بین چالشها و ابعاد مفهومی نمایش داده شده است .هر یک از میلهها در این نمودار مربوط به
یک چالش است و مقدا ر آن بیانگر میزان پوشش آن چالش توسط یک بُعد مفهومی نقشهراه فناوری است .اعداد نشان
داده شده در نمودارم به نوعی بیانگر میزان پوشش است و نشان میدهد که براساس اجماع خبرگان پنلم چند عنصر از
هر بُعدم میتواند برطرف کننده هرچالش باشد.
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تعداد تطابق در توانمندیهای نقشهراه با چالش

تعداد تطابق در تعاریف نقشهراه با چالش

تعداد تطابق مزایای نقشهراه با چالش

نگاه به فناوری اطالعات به عنوان پیرو راهبردهای کسبوکار

عدم توفیق در مواجهه با پویایی محیط سازمان

فرض مشخص و دقیق بودن راهبردهای کسبوکار

عدم شفافیت در سنجش میزان همراستایی

توجه ناکافی به مدلهای کسبوکار شبکهای

نادیده گرفتن اثر تأخیر زمانی در اجرای راهبردهای فناوری اطالعات
عدم توجه به ریزپیهای همراستاسازی در سازمان

شکل  -میزان تطابق بین چالشهای همراستایی و ابعاد مفهومی نقشهراه فناوری اطالعات

در شکلهای  2تا  2چالشهای همراستایی در قالب گوشههای چندضلعی نمایش داده شده و چندضلعی داخلی آنم
بیانگر میزان پوشش هر بُعد مفهومی از نقشهراه فناوری برای رفع آن چالشهاست .هر چه چندضلعی داخلی به
چندضلعی بیرونی نزدیکتر باشدم به مفهو پوشش بیشتر چالشها توسط آن بُعد مفهومی است.
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شکل  – 2نمودار تطبیقی نگاشت مزایای رویکرد نقشهراه فناوری و چالشهای باقیمانده از مسئله همراستایی

شکل – نمودار تطبیقی نگاشت مفاهیم موجود در تعاریف نقشهراه فناوری و چالشهای باقیمانده از مسئله همراستایی
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شکل  – 2نمودار تطبیقی نگاشت توانمندیهای کاربردی نقشهراه فناوری و چالشهای باقیمانده از مسئله همراستایی

با توجه به این سه نمودار میتوان گفت که هر یک از چالشهای همراستایی حداقل توسط یکی از عناور در هر بُعد
مفهومی نقشهراه فناوری قابل پوشش هستند .چنین یافتهای بر این موضوع تاکید دارد که نگاشت نقشهراه فناوری می-
تواند به عنوان یک ابزار جدیدی برای حل مسئله همراستایی استفاده شود و در عین حال این قابلیت را دارد که نقاط
ضعف و کمبودهای مدلها و ابزارهای کنونی را نیز تا حدی مرتفع سازد .چالش «فرض مشخ و دقیق بودن
راهبردهای کسبوکار» به طور متوسط نسبت به بقیه چالشها از پوشش بیشتری برخوردار است .وجود چنین پوششی
با توجه به انعطافپذیری باالیی که در رویکرد نقشهراه فناوری دیده میشود و کاربردهای متعدد آن در برنامهریزی
راهبردی در سازمانم قابل توجیه است .در عین حال دو چالش «توجه ناکافی به مدلهای کسبوکار شبکهای» و
«عد توجه به ریزپیهای همراستاسازی در سازمان»م نسبت به سایر چالشها کمتر توسط ابعاد مفهومی نقشهراه
پوشش داده شدهاند .البته با توجه به انعطافپذیری باالیی که در رویکرد نگاشت نقشهراه وجود دارد و دامنه گسترده
کاربردهای آن ( )Park, 2005 & Lee ;Probert, 2004 & ,Phaal, Farrukhاین قابلیت وجود دارد که در تحقیقات آتی
با تمرکز بر رفع این دو چالشم بتوان جنبههای مفهومی دیگری از نقشهراه فناوری را توسعه داد.
نقشهراه فناوری اطالعات
با توجه به نتایج حاول شده در بخش قبل و نگاشت وورت گرفتهم بکارگیری رویکرد نگاشت نقشهراه فناوری برای حل
مسئله همراستایی منجر به تولید «نقشهراه فناوری اطالعات» برای سازمان خواهد شد .بنابراین در این بخش مفهو
نقشهراه فناوری اطالعات و نمونههای موجود در این خصوص ارائه میشود.
مفهوم نقشهراه فناوری اطالعات
09

فناوری اطالعات براساس تعریف موسسه تحقیقاتی گارتنر «کلیه فناوریها برای پردازش اطالعات است که شامل
فناوریهای نر افزاریم سختافزاریم شبکه و ارتباطات و خدمات مرتبط است ».البته فناوری اطالعاتم فناوریهایی را
که زیر مجموعه فناوریهای پردازش داده هستند اما منجر به تولید داده برای سازمان نمیشوند را دربر نمیگیرد
) .(Gartner Research Group, 2015نقشهراه فناوری اطالعاتم همانند هر نقشهراه فناوریم همراستایی سرمایهگذاری
Gartner
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در حوزه فناوری اطالعات و توسعه قابلیتهای فناورانه را با اهداف سازمان تضمین میکند
).Torres, & Byrnes, 2009

(Bernal, Dornberger,

مطالعات کاربردی و تجربیات در زمینه نقشهراه فناوری اطالعات

براساس مطالعات انجا شدهم در ادبیات موضوع نگاشت نقشهراه فناوری اطالعاتم نمونه یا چارچوب مشخصی که تمرکز
ویوه آن روی مبحث فناوری اطالعات و همراستایی آن با راهبردهای سازمان باشدم یافت نشده است .البته فا و
همکاران ( )5102رویکردی را براساس معماری سازمانی جهت نگاشت نقشهراه فناوری اطالعات ارائه کردند  .تاکید
ایشان روی طراحی معماری سازمانی براساس یک ساختار چندالیه است که این الیهها عبارتند از :معماری برنامههای
کاربردی سازمانم معماری دادههام معماری زیرساختها و معماری امنیت است). (Pham, Pham, & Pham, 2013.
نگاهی که در این رویکرد وجود دارد مبتنی بر این است که راهبردها و نیازهای مشخصی برای معماری برنامههای
کاربردیم معماری دادههام معماری زیرساختها و معماری امنیت در قالب نیازهای فناوری اطالعات در آینده وجود دارد
و بر همان مبنام شکافها شناسایی خواهند شد .بنابراین در این رویکرد نگاه به روندهای فناوری اطالعات به وورت
کامال ضمنی انجا میگیرد و نمود آن تنها در تصویر آیندهای است که هر یک از پنج الیه معماری باید داشته باشند.
عالوه بر آن الزمه بکارگیری این رویکرد این است که معماری سازمان به وورت مستند از پیش موجود باشد.
در زمینه کاربرد عملی نقشهراه فناوری اطالعات برای مدیریت و برنامهریزی در زمینه فناوری اطالعاتم فعالیتهایی نیز
در موسسات و سازمانها وورت گرفته است .نمونههای تجربی به وورت ابتکاری و خارج از ساختار چندالیه مطرح
شده در بخشهای قبلم به موضوع نقشهراه فناوری اطالعات پرداختهاندم به گونهای که در برخی از آنها تنها چند محور
کلیدی توسعهم معرفی شده و برنامهها یا راهبردهای متناظر با هر یک برای توسعه فناوری اطالعات پیشنهاد شده است.
در ادامه چند نمونه به وورت اجمالی تشریح میشوند.
دانشکده هنر و علو دانشگاه پنسیلوانیا 51از یک رویکرد نقشهراه برای اولویتبندی حوزههای فناورانهم استفاده کرده
است .(Costigan & Doherty, 2011) .این نقشهراه برای یک برنامه  5تا  2ساله برنامهریزی شده که در آن پنج حوزه
نوآورانه که بیانگر اولویتهای راهبردی است و میتواند برای پیشبرد پروژههای فناوری اطالعات و سرمایهگذاری در
زمینه فناوری اطالعات راهگشا باشد معرفی شدهاند .هر حوزه از سه بعد اولی بررسی شده است )0( :روند آینده آن
حوزهم ( )5گرایش و کشش بین اعضای دانشکده و کسانی که با آن در تعامل هستندم و ( )2راهبردها و اولویتهای
دانشکده .در این نمونهم الیه «چه چیزی» در نقشهراه را همان حوزههای نوآورانه تشکیل میدهند .سه موضوع دیگر نیز
که با این حوزههای نوآورانه مرتبط هستند و به نوعی سایر الیههای نقشهراه را نشان میدهند همان سه بعدی هستند
که در باال به آنها اشاره شد که همان روندهای فناوریم مخاطبین و راهبردها هستند.
دانشگاه آلبرتا کانادا یک نقشهراه فناوری اطالعات برای بازه زمانی  5105تا  510منتشر کرده که حاول برنامرهریرزی
دانشگاه در حوزه فناوری اطالعات است ) .(Schaeffer, 2012دراین نقشهراهم اهداف و راهبردها برای دستیابی به اهرداف
مشخ شده است .این راهبردها براساس پنج محور اولی بنا شده که در بهبرود محریط فنراوری اطالعرات دانشرگاه و
مواجهه موثر با چالشهای پیش رو میتواند راهگشا باشد .این محورها عبارتند از :موبایرل و فنراوری بیسریمم محاسربات
سبزم دادههای بازم تعالی عملیاتیم و تجربیات برتر .برای هر محورم چند توویه 50یا برنامه پیشبرد تهیه شده و برای هرر
توویه نیز معیارهایی برای سنجش آن در طول زمان مشخ شده است .این نقشرهراه در حقیقرت بیرانگر موضروعاتی
است که دانشگاه آلبرتا الز است برای محقق نمودن برنامه فناوری اطالعات خودم در راستای هر محورم در طرول زمران
به آنها بپردازد.

University of Penssylvania School of Arts and Science
Recommendation
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انجمنهای امور دارویی ملی در آمریکا نیز نقشه راهی را توسعه دادند که در آن اهداف و راهبردهای توسعه خدمات
فناوری اطالعات در حوزه دارو برای خدمات سالمت مشخ شده است .در این نقشه راه برای هر هدف یکسری برنامه-
های عملیاتی تعیین شده و تنها یک بازه زمانی کالن برای محقق شدن آنها درنظر گرفته شده است (Pharmacy e-HIT
).Collaborative, 2014
با توجه به مطالعات انجا شدهم مشخ شده است که تجربیات عملی محدودی در زمینه نگاشت نقشهراه فناوری
اطالعات برای برنامهریزی در زمینه فناوری اطالعات وجود دارد .نکته قابل ذکر درباره این نمونهها اینست که هر یکم
مدلی متناسب با نیازهای خود را درباره نقشهراه فناوری اطالعات درنظر گرفتهاند که خیلی کلیتر از ساختار چندالیه
پیشنهاد شده توسط فال و همکاران ( )5112برای نقشهراه فناوری است .نقشهراههای عنوان شده دارای معماری خاص
سازمان خود هستند و در آنها تأکیدی بر معماری چندالیه وجود ندارد .همننین این نقشهراهها بیشتر جایگاه پشتیبان
برای برنامهریزی فناوری اطالعات را دارند تا نقش واسط میان برنامهریزی سازمان و برنامهریزی فناوری اطالعات.
بنابراین الز است که در این حوزه تحقیقات گستردهتری برای سفارشی کردن نقشهراه فناوری برای فناوری اطالعات
وورت بگیرد.
چگونگی نگاشت نقشهراه فناوری اطالعات در یک سازمان

در این بخش گا های اولی الز برای نگاشت یک نمونه از نقشهراه فناوری اطالعات برای ایرانداک( 55پووهشگاه علو
و فناوری اطالعات ایران) که یک موسسه پووهشی خدمتمحور در حوزه فناوری اطالعات استم ارائه میشود .منظور از
سازمانهای خدمتمحور سازمانهایی هستند که خروجی آنها به وورت خدمت به مشتریان و ذینفعان ارائه میشود.
طبق تعریف مارتین و همکاران ( )5102خدمت عبارتست از): (Martin & Daim, 2012
 یک تعامل سازنده بین تامینکننده و مشتری است که منجر به ایجاد (خلق) و کسب ارزش میشود.
 یک فعالیت اقتصادی که خروجی حاول از آن یک محصول فیزیکی یا سازه نیست.
 آننه که فعالیتهای افراد و سازمانها را در راستای رسیدن به اهدافشان پشتیبانی میکند.
در ادامه ابتدا گا ها الز برای نگاشت نقشهراه فناوری اطالعات تشریح میشوندم سپس بخشری ازیرک نمونره نقشرهراه
فناوری اطالعات برای ایرانداک نمایش داده میشود.
 .3- -گامهای الزم برای نگاشت نقشهراه فناوری اطالعات

براساس مطالعات مورل و همکاران ( )5102و کارلوالهو و همکاران ()5102م برای نگاشت نقشهراه الز است که سه گا
کالن زیر به وورت سیستماتیک انجا شود:
 .0تعیین اهداف نگاشت نقشهراه و سطح کاربرد
 .5تعیین معماری و ساختار نقشهراه براساس اهداف نگاشت و سطح کاربردم شامل:
 تعیین بازه زمانی (محور افقی)
 تعیین الیهها (محور عمودی)
 .2تعیین اجزای تشکیلدهنده نقشه راه
 .تعیین ارتباطات بین اجزا
عالوه بر گا های فوق م مجموعهای از فعالیتها الز است که برای زنده نگرهداشرتن نقشرهراهم پرس از نگاشرت آنم بره
وورت دورهای و سیستماتیک انجا شود که این فعالیتها در سه گا مزبور دیده نشده اسرت و در زمرره فعالیرتهرای
پس از نگاشت نقشهراه قرار میگیرد.

http://www.irandoc.ac.ir
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با توجه به مطالعات کوستوف و شالر ( )5110و ژنگ و همکاران ()5102م برای شناسایی اجزاء و ارتباطات آنهام از سه
رویکرد میتوان استفاده کرد:
52
 رویکرد مبتنی بر نظرات خبرگان  :در این رویکرد دانش و تجربه افراد خبره برای تعیین ارتباطات سراختاری
بین شبکه گرهها و اجزای آن بکار گرفته می شود که ایرن رویکررد عمردتا برا اسرتفاده از برگرزاری پنرلهرای
تخصصیم مصاحبه یا پرسشنامه انجا میشود.
 رویکرد کمّی مبتنی بر کتابسنجی  5و علمسنجی :52در این رویکرد از پایگاههای داده بزرگ حاوی اطالعرات
ونعت یا حوزه مورد نظر استفاده میشود که این پایگاهها عمدتا حاوی مقراالت منتشرشرده مجرالت علمریم
یادداشتها و خالوه مطالب علمیم اختراعاتم ....هستند .در این رویکرد از مجموعهای از روشهای متنکاوی
و زبانشناسی رایانشی و نیز تحلیل استنادات علمی برای تعیین گرهها و ارتباطات برین آنهرا بره خصروص در
الیه فناوریم استفاده میشود.
 رویکرد ترکیبی :رویکرد ترکیبی یک ترکیب متعادل بین رویکرد مبتنی بر نظرات خبره وکامپیوتر اسرت کره
میتواند محدودیتهای استفاده از هر یک از رویکردهای فوق به تنهایی را مرتفع کند.
برای تعیین اجزای مربوط به الیه اولی اول یعنی الیه مربوط به هدفم راهبردهام محرکهرا و وضرعیت برازار عمومرا از
پنلهای تخصصی متشکل از افراد خبره استفاده میشود .بنابراین متردولوژی کیفری بررای تعیرین ایرن دسرته از اجرزا
مناسب است .اما برای تعیین اجزای دو الیه دیگرم از متدولوژی تلفیقی استفاده میشود.
روشهای پیش بینی روندهای فناوری اطالعات که میتواند برای شناسایی اجزای الیه فناوری بکارگرفته شرود را مری-
توان به وورت زیر گروهبندی کرد:
 روشهای کتابسنجی و علمسنجی :استفاده از دادههای مربوط به متون علمی منتشرر شرده ماننرد مجرالت و
یادداشتهای علمی برای استخراج ایدههایی جهت شناسایی فناوریهای در حال توسعه و جدید.
 تحلیل اختراع :تحلیل متون اختراعات برای استخراج کلیدواژهها و ایدههای نو و تحلیل هرماسرتنادی و هرم-
رخدادی مفاهیم برای ترسیم نقشههای علمی و مفهومی.
 تحلیل خبره :استفاده از مجموعهای از نظر خبرگان براساس روشهایی نظیر دلفی.
همننین موسسات تحقیقراتی معتبرری ماننرد گرارتنر  5و اکسرنتور 52هسرتند کره رونردهای فنراوری اطالعرات را برا
متدولوژیهای مختلفی پیشبینی و منتشر میکنند .نتایج این مطالعات نیز در تعیین اجزای الیه فناوری موثراست.
نمونهای از یک نگاشت نقشهراه فناوری اطالعات برای یک سازمان خدمتمحور

از میان نمونههای موجود نقشهراه فناوریم نقشهراه های فناوری برای بخش خدمات تناسب بهتری برای حل مسئله
همراستایی دارند .چراکه فناوری اطالعات برای تسهیل پردازش اطالعات است و ارائه اطالعات نیز در بستر فناوری
نوعی خدمت محسوب میشود .ساختار درنظر گرفته شده برای نقشهراه ایرانداک نیز براساس چارچوب نقشهراه مارتین
و همکاران ( )5105و گردسری و همکاران (  )511است (& Martin ;Vatananan, 2013 & ,Gerdsri, Kongthon
 .)Daim, 2012این چارچوب یک مدل ساسلهمراتبی است که به وورت ویوه برای نگاشت نقشهراه فناوری در بخش
خدمات ارائه شده است .در این چارچوب ارتباط بین الیه خدمت و الیه فناوری از طریق دو مولفه ویوگیهای خدمت و
اثر فناوری در توسعه آن ویوگی در نظر گرفته شده است .در نهایت برای هر خدمت یک شاخ ارزش کل خدمت
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( 50)TSVمحاسبه می شود که متشکل است از تجمیع ارتباط بین هر خدمت و ویوگیهای آن و ارتباط بین هر ویوگی و
هر فناوری.
برای تعیین اجزای الیه اهداف نقشهراه ابتدا حوزههای ماموریتی سازمان شناسایی شدهم سپس برای هر حوزهم اهداف
مشخصی با استفاده از پنلهای تخصصی متشکل از خبرگان و تصمیمگیران سازمانی تعیین شدهاست .هر حوزه
ماموریتی متشکل از مجموعهای از اهداف کالن (محورهای توسعه و پیشبرد) است که برای هر هدف کالن مجموعهای
از اهداف (کمّی) نیز درنظر گرفته شده تا ارزیابی میزان تحقق آنها امکانپذیر باشد.
برای تعیین فناوریهای در حال ظهورم مطالعات و گزارشهای موسساتی نظیر گارنتر و اکسنتور بررسی شده و با با
استفاده از پنلهای نخصصیم حوزههای برتر فناوری اطالعات شناسایی شدهاند.
الیه خدمات در این نمونه همان خدمات اطالعاتی هستند که سازمان ارائه میدهد .برای تعیین خدمات اطالعاتی و
ویوگیهای آن نیز از رویکردهایی نظیر  59QFDمیتوان استفاده کرد که طی آن ویوگیهای هر خدمت اطالعاتی
براساس نیازهای ذینفعان طراحی میشود .برای تعیین ارتباطات بین الیههای مختلف و اولویتبندی خدمات از فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی به همراه پنلهای تخصصی استفاده میشود که شرح تفصیلی آن در چارچوب مارتین و همکاران
( )5102آمده است .در شکل  0نمونهای از مدل سلسله مراتبی فوق نشان داده شده است.

شکل  -0نمونهای از مدل سلسله مراتبی ارتباط بین اجزا و الیهها در نقشهراه فناوری اطالعات برای یک سازمان خدمتمحور (ایرانداک)

با مشخ شدن این سلسله مراتب برای کلیه اهداف و حوزههای ماموریتیم نقشهراه را میتوان در قالب یک ساختار
چندالیه به وورت گرافیکی ترسیم نمود .بخشی از یک نمونه نقشهراه فناوری اطال عات در شکل  9آمده است .البته در
این شکل تما اجزای نقشهراه نمایش داده نشده و تنها بخشیهایی از آن به منظور روشنتر شدن ارتباطات بین اجزا
نمایش داده شده است.

Total service value
Quality function deployment
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نتيجهگيری و تحقيقات آتی
در این مقاله امکان بکارگیری رویکرد نگاشت نقشه راه فناوری برای همراستا کردن راهبردهای فناوری اطالعات با
راهبردهای کسبوکار مورد بررسی قرار گرفت.

شکل  -9نمونهای از نمایش گرافیکی نقشهراه فناوری اطالعات برای یکی از حوزههای ماموریتی ایرانداک

ابتدا مسئله همراستایی راهبردهای فناوری اطالعات با راهبردهای کسبکار تشریح شد .برای این منظور با بررسی
ادبیات موضوعم مهمترین چالشهایی که علی رغم ابزارها و مدلهای موجود در این زمینهم همننان وجود داردم معرفی
شدند .سپس با استفاده از نتایج مرور ادبیات در حوزه نقشهراه فناوریم ابعاد مفهومی و توانمندیهای کاربردی در این
حوزه شناسایی و دستهبندی شدند .در نهایت یک نگاشت بین چالشهای شناسایی شده در مسئله همراستایی و ابعاد
مفهومی نقشه راه فناوری وورت گرفت تا مشخ شود که تا چه حد رویکرد نگاشت نقشهراه فناوری میتواند این
چالشها را پوشش دهد و به عنوان یک ابزار جدید برای حل مسئله همراستایی مورد استفاده قرار گیرد.
نتایج نگاشت نشان داد که نقشهراه فناوری این قابلیت را دارد که کلیه چالشهای شناسایی شده را پوشش دهدم اگرچه
برخی از چالشها پوشش کمتری را نسبت به بقیه دارند .از آنجاییکه نقشهراه فناوری این قابلیت را دارد که همراستایی
را با اتخاذ همزمان دو رویکرد باال به پایین و پایین به باال لحاظ کندم میتواند در تحول نقش فناوری اطالعات در
سازمان از یک ابزار پشتیبانیکنندهم به سمت یک راهبرنده موثر باشد .نتایج این تحلیل نشان داد که ساختار مفهومی
نقشهراه فناوری و یافتههای حاول از بکارگیری آن در حوزههای مختلف بهگونهای است که میتواند به عنوان یک
راهحل موثر برای حل چالشهای همراستایی بکارگرفته شود .در ادامهم مفهو نقشهراه فناوری اطالعات به عنوان
رویکردی متفاوت برای حل مسئله همراستایی تشریح شد و گا های مورد نیاز برای ترسیم آن نیز ارائه گردید.
تحقیقات آتی در این زمینه میتواند حول تحلیل بیشتر نمودارهای نگاشت انجا شود .با توجه به نمودارهای نگاشتم
مشخ شد که دو چالش «توجه ناکافی به مدلهای کسبوکار شبکهای» و «عد توجه به ریزپیهای همراستاسازی
در سازمان» نسبت به سایر چالشها کمتر توسط مفاهیم نظری نقشهراه فناوری پوشش داده شدهاند .بنابراین در
تحقیقات آتی لزو توسعه مفهو نقشه راه فناوری اطالعات با عنایت به این دو چالش ضروری به نظر میرسد .عالوه بر
آنم معماریها و مدلها متنوعی برای رویکرد نقشهراه فناوری تا کنون پیشنهاد شدهم که برای بهرهگیری حداکثری از
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این رویکردم الز است که یک معماری مفهومی مخت فناوری اطالعات با عنایت به حل مسئله همراستایی توسعه
.یابد تا پوشش حداکثری چالشهای مسئله همراستایی را نیز به همراه داشته باشد
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Abstract
Applying information technology (IT) effectively, is one of the key factors for
organizational success in gaining competitive advantages and delivering better services
to customers. Incremental growth of IT innovations and solutions, however result in
challenges in aligning IT strategies with business strategies (IT-alignment), and
consequently applying IT effectively. Although various models and methods have been
developed during recent decades to overcome such challenges, still IT-alignment is
among the top ten issues for IT managers. Technology roadmapping (TRM) is an
effective approach for aligning business strategies with technology planning and
management. However, this approach has not been applied officially in the context of
IT for solving IT-alignment problems. In this research, first we review and analyze
issues and unsolved challenges in the area of IT alignment, based on recent surveys in
this area. Second, we elaborate and analyze the concept of technology roadmapping
by focusing on its theoretical and experimental aspects. Then, we depict a systematic
mapping between different conceptual aspects of technology roadmapping as an
approach, and the unresolved issues of IT-alignment, to evaluate how much TRM can
be an effective approach for addressing IT-alignment issues. Finally, the concept of
information technology roadmapping is elaborated and a prototype of this roadmap is
developed for a service-oriented organization.
Keyword: IT-alignment, technology roadmapping, systematic mapping, information
technology planning

