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Abstract 
Objectives: This research aims to develop an IT roadmap for implementing a dedicated 

organizational virtual bank (or implementing any new IT projects or improving existing IT 
systems). In this regard, a new methodology for creating an IT roadmap was developed. 

Methods: The method of this research was a mixed exploratory approach based on the 

development of Creswell's tools. The statistical sample was selected as a panel of experts consisting 
of thirty experts in the field related to the subject of research in Mobarakeh Steel Company. The 

qualitative phase of the research began with an interview and a semi-structured questionnaire. After 

analyzing the content of the interviews, a tool (questionnaire) was developed for the quantitative 
phase. Afterward, the quantitative phase began with the implementation of the Delphi method, which 

lasted three rounds. Finally, fifty IT indicators were finalized. Then, the importance-performance 

analysis (IPA) matrix method was used to evaluate these indicators and detect IT gaps. 
Results: During the qualitative phase, 98 information technology indicators were identified. 

Also, in the quantitative phase, 50 of these 98 initial indicators were approved and then finalized. 

Also, based on importance-performance analysis, nine gaps were identified. These gaps were used 
in the information technology roadmap and they should be covered or remediated by suitable 

solution, strategy, plan, etc. 
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Finally, based on all findings of this research, an information technology roadmap document 

was developed to establish a dedicated enterprise virtual bank. 

Conclusions: This study presents a new, integrated, localized, applied, and integrated 

process (based on some of the main methods of foresight) to develop an IT roadmap that can 
easily meet the needs of researchers and organizations in the field of road mapping or 

information technology roadmap. Therefore, the information technology roadmap document 

obtained from this research is an easy-to-understand, self-described and practical roadmap 
document that can play an effective role in the implementation or development of information 

technology projects in organizations. 

 

Keywords: Road mapping, Virtual Bank, Information Technology Roadmap, Importance-

Performance Analysis, Gap Analysis. 
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 نگاشت فناوری اطالعات سازمانی  طراحی ره

 1)مورد مطالعه: بانک مجازی سازمانی(
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 چکیده

 سازی بانک مجازی اختصاصی سازمانی است.  نگاشت فناوری اطالعات برای پیاده  هدف اصلی این پژوهش تدوین ره هدف:

صورت  روش انجام این پژوهش، رویکرد آمیخته اکتشافی مبتنی بر تدوین ابزار کرسول بود. نمونه آماری به :  روش
انتخاب های مرتبط با موضوع پژوهش در شرکت فوالد مبارکه   یک پانل خبرگان مشتمل بر سی نفر از متخصصین حوزه

 ها، ابزار  آغاز گردید و پس از تحلیل محتوای مصاحبه. فاز کیفی پژوهش با مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختاریافته شدند
ی با اجرای روش دلفی آغاز شد که این روند سه دور به ی تدوین گردید. پس از آن، مرحله کمّ)پرسشنامه( جهت فاز کمّ

ها و کشف   طول انجامید. سرانجام، پنجاه شاخص فناوری اطالعات نهایی گردید. سپس، برای ارزیابی این شاخص
 عملکرد استفاده شد. -های فناوری اطالعات از روش ماتریس تحلیل اهمیت  افشک

 ییی تعداد پنجاه شاخص نهاکه در فاز کمّ شد یینود و هشت شاخص فناوری اطالعات شناسا ،در فاز کیفی :نتایج
فناوری اطالعات بکار نگاشت   ها در ره  . این شکافشناسایی شدعملکرد، تعداد نه شکاف  -گردید. پس از تحلیل اهمیت

نگاشت فناوری اطالعات   های حاصل از پژوهش، سند ره  پایان، براساس یافته بایست پوشش داده شوند. در  روند و می  می
  در راستای استقرار بانک مجازی اختصاصی سازمانی تدوین گردید.

                                                           
مجازی  بانک سازی  پیاده جهت اطالعات فناوری ره نگاشت طراحیبا عنوان:  ،اکبر خورموجی رساله دکتری علی پژوهش حاضر برگرفته از:. 1

رضا  :مشاور؛ استاد امیررضا نقش و اکبر اعتباریان خوراسگانی: راهنما ، استاداصفهان( فوالد مبارکه شرکت: مطالعه ایران )مورد در سازمانی اختصاصی
 است. 1911سال )اصفهان(،  آزاد اسالمی واحد خوراسگاندانشگاه  در، ارائه شده زاده دستجردی  ابراهیم

نگاشت فناوری   طراحی ره (.1041)زاده دستجردی، رضا  براهیم؛ ااکبر، اعتباریان خوراسگانی؛ امیررضا، نقش؛ اکبر علی، خورموجیاستناد به این مقاله: 
 .998-941(: 1)8، علوم و فنون مدیریت اطالعات(. سازمانی )مورد مطالعه: بانک مجازی سازمانیاطالعات 

DOI: 10.22091/stim.2021.6586.1529 

 00/07/7000تاری    خ پذیرش:  ؛  97/07/7000تاری    خ اصالح:  ؛  91/77/7022 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

https://dx.doi.org/10.22091/stim.2021.6586.1529
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کاربردی و تلفیقی )مبتنی بر برخی از سازی شده،   این پژوهش یک فرآیند جدید، یکپارچه، بومی گیری:  نتیجه
تواند نیاز پژوهشگران و   راحتی می نگاشت را ارائه داده است که به  نگاری( در راستای تدوین ره  های اصلی آینده  روش

صل نگاشت فناوری اطالعات حا  نگاشت فناوری اطالعات، برآورده سازد. بنابراین، سند ره  ها را در زمینه تدوین ره  سازمان
تواند نقش مؤثری در اجرا و یا توسعه   که می بوده فهم، خودتوصیف و کاربردی  نگاشت آسان  از این پژوهش یک سند ره

 ها داشته باشد.  های فناوری اطالعات در سازمان  پروژه

 

 .عملکرد، تحلیل شکاف -نگاشت فناوری اطالعات، تحلیل اهمیت  نگاری، بانک مجازی، ره  ره ها: کلیدواژه

  



 111 )مورد... نگاشت فناوری اطالعات سازمانیطراحی ره

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 . مقدمه1

باشند و در   سرعت در حال تغییر ماهیت و ساختار می تی بهوکارهای سنّ   در عصر حاضر، کسب
سپاری   ای برون  اند. در دوره  وکار نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده  های کسب  این راستا، مدل

ها، همانا تغییر   سپاری و علت این تغییر گرایش  ای درون  گردید و در دوره  مزیت محسوب می
های چندملیتی، چند خدمتی، چند محصولی و   . در حال حاضر ابرسازمانبودوکار   های کسب  مدل

توسط فناوری اطالعات، در حال گسترش  یییا ترکیبی، به لطف حذف شدن مرزهای جغرافیا
 باشند.   می

 و صرفاً  های اساسی  خدمات مالی و اقتصادی جزء فعالیت 1در زنجیره ارزش پورتر
وکارها در سطح صنایع و حتی در   سپاری نبوده است، لیکن با توجه به رقابتی شدن کسب  درون

ارزشمند و اساسی در زنجیره ارزش اصلی  ئیسطوح جهانی، خدمات مالی و اقتصادی جز
 هستند.های امروزی   سازمان

های بزرگ دنیا مطرح بوده و   های سازمانی از دیرباز در سازمان  بانک ایجاداز طرف دیگر، 
است. این اقدامات، بیانگر این است  گرفتهاقداماتی در این راستا در کشورهای مختلف صورت 

و دارای  شوند  صورت هولدینگ اداره می های بزرگی که تولید انبوه دارند و یا به  که سازمان
ها، بهبود خدمات   ، در راستای کاهش هزینههستندو مختلف سازمانی های مستقل   زیرمجموعه

های تابعه و کارکنان خود و همچنین تنوع بیشتر   مالی، افزایش کیفیت خدمات به سازمان
بانک اختصاصی سازمانی نمایند. بدین  ایجادتوانند با مجوز رسمی اقدام به   خدمات مالی، می

ها و کارکنان تابعه و   ها، سازمان  ازمان و همچنین شرکتمعنا که این بانک صرفًا به آن س
نماید. همچنین یکی از   رسانی می  نفعان، خدمت  مجموع به ذی های خود و در  زیرمجموعه

باشد. بانک   آنالین می ها و دستاوردهای عصر اطالعات، بانک مجازی یا بانک کامالً   نوآوری
گونه شعبه فیزیکی ندارد )ون   و هیچ کرده ترنت فعالیتمجازی بانکی است که صرفًا بر بستر این

 (.0228، 2هوربیک و چان

تواند مزایای متعدد و متنوعی را به همراه داشته باشد،   های اختصاصی سازمانی می  بانک ایجاد
مزایای مضاعفی را برای سازمان درپی خواهد داشت. به عنوان مثال از آنجا  ،لیکن مجازی بودن آن

                                                           
1. Porter's Value Chain 

2. Sam Van Horebeek & Annie Chan 

https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_66.htm
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در  ،و هیچ شعبه فیزیکی ندارند، لذا کنند  بر بستر اینترنت فعالیت می ها صرفاً   که این قبیل بانک
افزاری، نیروی انسانی پشت باجه و هزینه تجهیز نمودن شعب،   مکانی، سخت -های فیزیکی  هزینه
و  ییجو  صرفه همچنینت موسس به همراه دارد. أهای چشمگیری را برای هی  ییجو  صرفه

نیز برای مشتریان که بوسیله بانک مجازی و به صورت غیرحضوری به امور  بسیاریمندی   رضایت
 پردازند، به دنبال خواهد داشت.   بانکداری خود می

اطالعات است. بر طبق مطالعات، سازی بانک مجازی سازمانی یک پروژه بزرگ فناوری   پیاده
 های وابسته به آن، تقریباً   های فناوری اطالعات و حوزه  نرخ شکست پروژه، آمار و شواهد موجود

ها، عدم سنجش الزم و کافی منابع مورد نیاز، عدم   باشد. یکی از دالیل عمده این شکست  باال می
نی وضعیت و آینده مطلوب بوده است بی  در پیشیی دقیق وضعیت موجود و عدم توانا ییشناسا

 (.0222، 1)اشنایدرجانز و همکاران
های بزرگ فناوری، از   سازی پروژه  ریزی و پیاده  سنجی، برنامه  ، در راستای امکاندیگر از طرف

های   ترین ابزارها و روش  توان بهره گرفت. لیکن، یکی از مناسب  ها و ابزارهای متعددی می  روش
نگاری فناوری   نگاشت فناوری یا ره  استفاده از روش تدوین رهبا نگاری فناوری   یندهموجود، روش آ

. در این روش، مسیر حرکت از وضعیت موجود به وضعیت (0224، 2باشد )فال و همکاران  می
های زمانی متعددی تعریف   بازه میانگردد. در این   مطلوب با رویکرد مبتنی بر فناوری ترسیم می

ها و اقدامات الزم در هر بازه زمانی که مختص آن الیه از سند   ها، برنامه  و استراتژی گردد  می
 ییگردد. از طرف دیگر، از ملزومات مهم ترسیم این مسیر، شناسا  باشد نیز قید می  نگاشت می  ره

ها و   نیازها، استراتژییی وضعیت موجود حوزه فناوری اطالعات سازمان و همچنین شناسا
 باشد   راهکارهای وضعیت مطلوب )آینده( جهت انجام پروژه فناوری اطالعات مورد نظر می

 (.0223 ،3)فام و همکاران

از  یبیان شده است؛ اما شاید تعریف زیر یک 4نگاری  برای آینده یتاکنون تعاریف مختلف
 پژوهشی با در( 0202) 5های موجود باشد که توسط اسپیلکو  تعریف روزآمدترینترین و   کامل

                                                           
1. Schnieder jans & et al.  

2. Robert Phaal & et al. 

3. Tiffany Pham & et al. 

4. Foresight 

5. Szpilko danuta 
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 ،اندازهای توسعه شهر هوشمند  ریزی و اجرای چشم  نگاری به عنوان ابزاری برای برنامه  آینده عنوان
نگاری فرایندی است که در تالش   آینده»( معتقد است که 0202ارائه شده است. اسپیلکو )

د دارد. هدف این بینی آینده بلندمدت علم، فناوری، اقتصاد و جامعه کاربر  سیستماتیک برای پیش
فرایند شناسایی نقاط و نواحی استراتژیک علم و فناوری است که باید حداکثر منافع اقتصادی و 

نگاری به عنوان یک فرایند سیستماتیک برای ارزیابی   اجتماعی را فراهم نمایند. از طرف دیگر، آینده
لید ثروت و افزایش کیفیت زندگی تواند رقابت صنعتی، تو  رود و می  پیشرفت علوم و فناوری بکار می

آوری دانش در مورد   را تحت تأثیر قرار دهد. این فرایند سیستماتیک، مشارکتی، متمرکز بر جمع
انداز میان و بلند مدت که مبتنی بر تصمیمات امروز و   باشد که روند ایجاد یک چشم  آینده می

 پنجدر این پژوهش روش جدید  .«گردد  باشد را شامل می  های مشترک می  ساماندهی فعالیت
 نگاری در موضوع مورد تحقیق معرفی شده است.   ای برای انجام فرایند آینده  مرحله

های   بندی  نظران دسته  نگاری، برخی صاحب  های مختلف آینده  از طرفی با توجه به تنوع روش
 1ترین آنها پاپر  اند. در یکی از مهم  ودهنگاری ارائه نم  ها در فرایند اصلی آینده  مختلفی برای این روش

معروف  2نگاری پاپر  نگاری را در مدلی که به مدل الماس آینده  های مختلف آینده  (، روش0228)
ی، های معرفی شده در مدل الماس را در سه دسته مهم کّم   . پاپر تمامی روشکرداست، معرفی 

 (. 2)شکل  داردی قرار دسته نیمه کّم  در 3نگاری  که ره کردهتقسیم  یکیفی و نیمه کّم 

و اوایل دهه  72برای اولین بار در اواخر دهه  ،4نگاشت فناوری  نگاری ره  های آینده  در بین روش
 میالدی مطرح شد. 82

قطعات  تدارکدر زمینه  6ینگندر زمینه فناوری اطالعات و کور 5های موتوروال  شرکت
، 7)ویلیارد و مک کلیس کردنداین روش به طور عملی استفاده از خودروسازی، نخستین بار 

2387). 
                                                           

1. Rafael popper 

2. Popper's Foresight Diamond 

3. Roadmapping 

4. Technology Roadmap 

5. Motorola 

6. Corning 

7. Willyard & Mc Clees 

https://www.researchgate.net/figure/Poppers-Foresight-Diamond-Popper-2008-p-71_fig1_277839093
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 (2118نگاری پاپر )  مدل الماس آینده - 1شکل 

های دارای   در این میان نقشه راه فناوری دارای سابقه طوالنی و اثبات شده برای کمک به سازمان
نگاری یا تدوین   باشد. ره  نگاری می  های آینده  ریزی بلند مدت، نوآوری و فعالیت  استراتژی، برنامه

های دولتی در زمینه استراتژی، نوآوری و   ای برای تأثیرگذاری بر سازمان  نگاشت به طور گسترده  ره
 (.0202، 1شود )کر و فال  گذاری( استفاده می  نگاری )سیاست  آینده

مختلفی دارد، لیکن با توجه به های   نگاری روش  که آینده کردگیری   گونه نتیجه  توان این  می
های نیمه   نگاری فناوری که در روش  توان به اهمیت روش ره  تعاریف ذکر شده در این بخش می

های مختلف ذکر شده برای   زیرا در بین روش، نگاری واقع شده است، پی برد  ی آیندهکّم 
 خواهد داشت. یندهموجود و آهای   نگاری بیشترین سازگاری را با فناوری  نگاری، روش ره  آینده

 (0228) 2گردد، کارلوس و آمارال  نگاری اطالق می  نگاشت که به آن ره  فرایند تدوین ره زمینه در
ریزی تلفیقی بازار، محصول و   نگاری به عنوان رویکردی برای پشتیبانی از برنامه  ره»معتقدند که 

                                                           
1. Clive kerr & Robert phaal  

2. Carlos & Amaral 
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نگاشت   جه آن سندی است که به عنوان رهگیرد که خروجی و نتی  فناوری مورد استفاده قرار می
ریزی و   نگاشت فناوری یک رویکرد طراحی شده برای پشتیبانی از برنامه  شود. ره  شناخته می

های فاقد قطعیت،   و قادر است که از مزایای فناوری استفاده کند تا در محیط بوده مدیریت فناوری
ز ایجاد این یکپارچگی، همسوسازی چشم بینی تقاضاهای آینده را انجام دهد. هدف ا  پیش

خواهیم به   : االن کجا هستیم؟ میکه اندازهای مختلف برای پاسخ به این سه سوال اصلی است
  .«توانیم به آنجا برسیم؟  کجا برسیم؟ چگونه می

نگاشت فناوری، فرایندی است که یک نمای کلی از   فرایند تدوین ره که توان گفت  در واقع می
ها یا محصوالت خاص برای یک سازمان یا   های کلیدی مورد نیاز برای توسعه فناوری  فعالیت

ای را از طریق همسویی   های نوآورانه  نگاشت فناوری، استراتژی  کند؛ این ره  شرکت را فراهم می
های یک سازمان که اهداف تجاری و نیازهای بازار آن را   فناوری و یا توسعه محصول با توانایی

های   ریزی بلند مدت، مانند سیستم  های بکار رفته در برنامه  . روشدهد  کند، ارائه می  هیل میتس
ها و   ها، سازمان  ای برای کمک به دولت  نگاشت فناوری به طور گسترده  ریزی سناریو و ره  پویا، برنامه

مورد استفاده قرار  ها در راستای دستیابی به اهداف بلند مدت  ها برای ایجاد استراتژی  شرکت
های احتمالی   ها و ریسک  نگاشت به عنوان ابزاری بصری برای تسهیل شناسایی فرصت  گیرند. ره  می

نماید   در مسیر آینده مورد نظر، که ممکن است بر استراتژی انتخابی تأثیر بگذارد، عمل می
 .(0202، 1)پیرسون و همکاران
های بصری   های ساختاریافته، روش  که تفکر سیستم نگاری فرایندی است  ره ،به عبارت دیگر

های   ها و فرصت  نگاشت( و رویکردهای مشارکتی را برای رسیدگی به چالش  )به عنوان مثال بوم ره
 ریزی استراتژیک و مدیریت نوآوری را،  سازمانی، پشتیبانی از ارتباطات و همچنین همسویی برنامه

های داخلی، ساماندهی   ها و سطوح مختلف بخش  ها، شرکت  چه در درون و چه در بین سازمان
 (.0202، 2کند )پارک و همکاران  می

که مبتنی بر نوع هایی از این   های فناوری اطالعات و یا سایر پروژه  با عنایت به اینکه پروژه
گونه که   نیاز دارند، همان ییاندازی باال  راههای   هزینههای اولیه و   به هزینه هستند،فناوری اطالعات 

بایست وضعیت موجود با دقت فراوان سنجیده   ابتدا می ،اند  ( گفته0222) اشنایدرجانز و همکاران
                                                           

1. Pearson & et al. 

2. Park & et al. 
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کشور استخراج گردد و در این بین  صنعت/ آینده سازمان/ راهبردهایشود و نیازها، اهداف و 
ی و برآورد دقیق منابع انسانی، سنج  گردند. همچنین امکان ییهای موجود به درستی شناسا  شکاف

 مالی و فناوری نیز صورت پذیرد. 

ترین   توان بهره گرفت. لیکن یکی از مناسب  ها و ابزارهای متعددی می  از روش ،در این راستا
نگاشت   نگاری فناوری و آن هم با استفاده از روش تدوین ره  های موجود، روش آینده  ابزارها و روش

 .استنگاری )فناوری اطالعات(   یا ره )فناوری اطالعات(

. این قالب اند  کردهنگاشت ارائه   برای ره یقالب عمومی منعطف ،(0224و همکاران ) فال
ای را   رچوب ساختاریافتهاکه چ بودهعمومی، متشکل از نموداری چند الیه مبتنی بر محور زمان 

 .(0)شکل  برای به تصویر کشیدن استراتژی و فناوری فراهم ساخته است

ترین حوزه فناوری عصر حاضر که همانا فناوری   نگاشت فناوری در مهم  روش تدوین ره
( 0223در تعریفی فام و همکاران )، لذا است.باشد نیز بسیار مفید و کاربردی   اطالعات می

 کنند: یک برنامه عملیاتی که اهداف کسب  نگاشت فناوری اطالعات را به این صورت تعریف می  ره
های مشخص فناوری اطالعات، به منظور تحقق آن اهداف، منطبق و   حل  و کار سازمانی را با راه

نگاشت فناوری اطالعات معرفی   شناسی که آنان جهت تدوین ره  البته روش نماید.  راستا می  هم
. استده سازی و نهادینه ش  که معماری سازمانی در آنها پیاده است ییها  مختص سازمان اند،  کرده

توان از   سازی نشده است، می  که هنوز در آنها معماری سازمانی، پیاده ییها  در سازمان ،لیکن
نگاشت فناوری اطالعات استخراج نمود. همچنین   را جهت تدوین ره ییها  شناسی آنها ایده  روش

وت بین جایگاه اند: تفا  کردهگونه تعریف   ( شکاف فناوری اطالعات را این0223فام و همکاران )
فعلی فناوری اطالعات و جایگاه مطلوب فناوری اطالعات که به منظور تحقق نیازها و 

 گویند.   میباشد را شکاف فناوری اطالعات   های آینده فناوری اطالعات الزم می  استراتژی

 
 ( 2114نگاشت فناوری )فال و همکاران،   قالب عمومی ره - 2شکل 
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نگاشت فناوری اطالعات سازمانی   طراحی ره»حاضر با این مقدمه، هدف اصلی پژوهش 
 ئیباشد که در این راستا هدف جز  می« سازی بانک مجازی اختصاصی سازمانی  جهت پیاده

های اساسی فعلی و آتی )مطلوب( فناوری اطالعات در   و ارزیابی شاخص ییپژوهش شناسا
، طراحی مدلی در تدوین حاضر له اصلی پژوهشأمس ،. لذاباشد  سازمان مورد مطالعه می

به  .نگاشت فناوری اطالعات سازمانی جهت استقرار بانک مجازی اختصاصی سازمانی است  ره
نگاشت فناوری   در این پژوهش به دنبال طراحی روشی جدید برای تدوین سند ره ،عبارت دیگر

 . استازمانی سازی بانک مجازی اختصاصی س  اطالعات جهت پیاده

(، در این پژوهش، مسیر حرکت از وضعیت موجود به مطلوب 0223) و مولر مطابق با نظر فال
گردد و در این بین   بانک مجازی سازمانی ترسیم می ایجادبا رویکرد فناوری اطالعات و مبتنی بر 

امات الزم در هر بازه ها، راهکارها و اقد  ها، برنامه  های زمانی متعددی تعریف شد و استراتژی  بازه
از  حاضرباشد نیز قید گردید. در واقع در پژوهش   نگاشت می  زمانی که مختص آن الیه از سند ره

عملکرد، در تدوین سند  – اهمیتهای کشف شده در سازمان مورد مطالعه به روش تحلیل   شکاف
 نگاشت استفاده شده است.  ره یینها

ید که در ایران، اقدامات تحقیقاتی و یا عملیاتی قابل های انجام شده مشخص گرد  با بررسی
نگاشت فناوری اطالعات سازمانی صورت نپذیرفته است. همچنین   توجهی در خصوص تدوین ره

های   نگاشت  با آنکه ره ،های معتبر در سطح جهانی نیز مشخص گردید  نگاشت  ضمن مطالعه ره
های مالی و بانکی   شده است، لیکن هنوز در حوزههای مختلف تدوین   فراوانی در زمینه فناوری

های منعطف و فراگیری تدوین نگردیده است و این روش در حوزه مالی و بانکی عملیاتی   نگاشت  ره
در سطح جهانی و  گاهیهای پژوهشی در سطح ایران و ءبا توجه به خال ،است. لذا شدهو نهادینه 

نگاشت در   حاضر به مبحث طراحی الگوی تدوین ره، پژوهش بیان شدههای   با توجه به ضرورت
حوزه فناوری اطالعات با رویکردی مالی و بانکی بپردازد تا با ارائه فرآیندی نوین در زمینه تدوین 

را  ییها  نگاشت فناوری اطالعات، نیازهای مرتبط در این زمینه را مرتفع ساخته و نوآوری  سند ره
  حتی در سطوح جهانی ارائه نماید.

 پژوهش پیشینه. 6

 . پیشینه داخلی6-1

بندی الزامات مهم   و اولویت ییعنوان شناسا بادر پژوهشی  ،(2332) زاده  و نقی زاده  نقی ،تقوا
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که با روش پژوهش مصاحبه و  ،افزارهای متن باز در ایران  نگاشت فناوری توسعه نرم  در تدوین ره
های کامپیوتر، فناوری  تحصیالت عالی در رشته )متخصصین که دارای پرسشنامه از پانل خبرگان

افزارهای متن   های مشخص در حوزه نرم  های مرتبط بوده و همچنین دارای فعالیت  اطالعات یا رشته
عامل  هشتعامل عمومی و سپس به بیست و یک  ییابتدا به شناسا آمده است، بدستباز بودند( 

افزارهای متن باز در ایران دست   نگاشت توسعه نرم  کلیدی به عنوان الزامات اصلی تدوین ره
 اند. این ابعاد عبارتند از:   دهکربندی   عد مهم دستهاند. سپس آن عوامل را در سه بُ   یافته

  ُهای بازار  های کالن ملی و سیاست  عد استراتژیب 

  ُعد محصول و فناوریب 

  ُها  عد منابع و زیرساختب. 

افزارهای متن باز در قالب ابعاد سه   نگاشت نرم  تعیین الزامات تدوین رهاین پژوهش  یینتیجه نها
بندی نموده و به   این پژوهش صرفًا ابعاد محدودی را شناسایی و دسته نگاشت فناوری است.  گانه ره

 نگاشت نیست.  عنوان الگوی تدوین ره

نگاشت فناوری برای   هعنوان تغییر ساختاری در ر بادر پژوهشی  ،(2335دسترنج و همکاران )
نفر از  پانزدهکه با روش مطالعه موردی و در دو پانل خبرگان، یکی متشکل از  ،رو  کشورهای دنباله

گذاری فناوری در   حوزه سیاست استاداننفر از  دوازدهمدیران بانکداری کشور و دیگری متشکل از 
تر توسعه   کشورهای در حال توسعه و یا کمنگاشت فناوری برای   ، درصدد یافتن رهانجام شدکشور، 

اند. یکی برای خبرگان فناوری   دو پانل در نظر گرفته پژوهشگران. در این پژوهش، است یافته
ذاری فناوری در کشور. در گ  سیاستقلمرو اطالعات و امور بانکداری و پانل دیگر برای خبرگان 

که مشتمل  گذاشتندنگاشت یادگیری بنیان   را ره نام آن اند که  نگاشتی پرداخته  نهایت آنها به تدوین ره
این  یی. خروجی نهااستهای فناورانه   بر سه الیه اصلی زمینه، بدست آوری و ایجاد قابلیت

بوده و فناوری را به معنای عام اجتماعی در ایران  یتوسعه بانکدار یبرا ینگاشت فناور  پژوهش ره
 مورد بررسی قرار داده است.

عنوان نگاشت نقشه راه فناوری اطالعات: رویکردی  با در پژوهشی ،(2335و حیدری ) یمحبّ 
راهبردهای فناوری اطالعات با راهبردهای کسب و کار که در پژوهشگاه علوم و  ییراستا  برای هم

له أ)ایرانداک( و با روش نگاشت و مرور سیستماتیک انجام شد، به مس فناوری اطالعات ایران
 های موجود در این زمینه  را که با وجود ابزارها و مدل ییها  و تحلیل آن پرداخته و چالش ییراستا  هم
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نگاشت فناوری   اند. در ادامه به تعاریف مختلفی از مفهوم ره  را بررسی کرده همچنان برطرف نشده
طراحی نگاشت   های ره  تعریف برخی الیهبه  همچنیناست.  بررسی شدهو مزایای آن  شدهپرداخته 

آنها نقشه راه فناوری  ،اند. به عنوان نتیجه و خروجی پژوهش  شده جهت سازمان متبوع پرداخته
 اند.  کردهاطالعات را برای حوزه خدماتی ایرانداک تدوین 

نگاشت توسعه شهر هوشمند در   عنوان ره بادر پژوهشی  ،(2336کمال و کاهانی ) به
مشهد، که با روش مطالعه موردی و در جامعه خبرگان و شهر   مورد مطالعه: کالن -شهرها  کالن

های   شاخصاست، ضمن معرفی شهر هوشمند و  شدهمتخصصین حوزه شهری مشهد انجام 
اند که دستیابی   نگاشت فناوری، به این نکته اشاره نموده  تعاریف رهارائه  اساسی آن و همچنین ضمن

عدی شهر تی و امروزی به دنیای دو بُ شهرهای سنّ  عدیبه مفهوم شهر هوشمند و گذر از دنیای یک بُ 
. باشد  میهای نوین اطالعاتی و ارتباطی است، نیازمند برنامه راهبردی   هوشمند که دستاورد فناوری

و طراحی و  مسئلهاین برنامه راهبردی ضمن ایجاد ساختار علمی و پژوهشی برای تبیین دقیق 
سازی و توسعه   های مناسب برای اجرا، پیاده  رای آن، زمینهتدوین مدل و برنامه عملیاتی و اجرایی ب

استقرار کامل شهر هوشمند نیازمند نقشه راهی است که براساس  ،نماید. بنابراین  آن را فراهم می
فرایندی گام به گام در بستر زمان و معطوف به آینده اجرا شود. به عنوان خروجی و نتیجه پژوهش، 

فاز اصلی به شرح زیر تعریف  پنجی خود جهت توسعه شهر هوشمند را در نگاشت پیشنهاد  آنها ره
 : کردند

 بررسی و مطالعه اسناد فرادستی ملی :نخستفاز 

 شناسایی وضعیت موجود فاز دوم:

 المللی  مطالعات تطبیقی با تجارب بین فاز سوم:

 ترسیم وضعیت مطلوب فاز چهارم:

  .مشهدنگاشت هوشمند   تدوین سند ره فاز پنجم:

 خارجی های  . پیشینه6-6

نگاشت فناوری را توسعه   در پژوهشی با عنوان چگونه یک ره ،(0225) 1و همکاران روچا
، با در یک شرکت اتوماسیون بیمارستان ،پژوهی و پانل خبرگان  با روش پژوهش اقدام ،دهیم؟

                                                           
1. Valentim Rocha & et al. 
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دیگر پرداخته است. ابتدا نگاشت از منظری   به مقوله تدوین ره ،جامعه آماری پزشکان و پرستاران
است. در حلقه اول پژوهش ابتدا به  شده پژوهی بکار رفته در روش پژوهش تشریح  های اقدام  حلقه
و بعد از آن به تحلیل  شدههای کلیدی بازار استخراج   سپس پیشران، بندی بازار پرداخته  بخش

SWOT محصول به کمک تکنیک کارگاهاست. در حلقه دوم با عنوان  شده آنها پرداخته QFD به 
های بازار پرداخته است. در حلقه   های محصول و پیشران  ارزیابی و محاسبه رتبه و درجه مشخصه

سازد به   که شرکت را قادر می فناورانههای   ، تحلیل راه حلکارگاه فناوریعنوان  با ،سوم پژوهش
در حلقه چهارم  ، آمده است.بدهای قبل دست یا محصوالت شناخته شده در حلقه های  مشخصه

از  نمایی تا شدهنگاشت فناوری، فناوری به منابع سازمانی مرتبط   ره کارگاهعنوان  باپژوهی،   اقدام
که کارآفرینی تکنولوژیک که  دهد  نتایج نشان می. شودهای موجود در بازارهای آینده ترسیم   فرصت

گیری در خصوص روند   تواند برای تصمیم  می ،های موجود است  های مختلف از ایده  شامل نسل
انسجام و یکپارچگی بین فناوری،  همچنین نشان داده شد که بسیار مفید باشد. آینده شرکت،

یک عامل ضروری برای مدیریت  ریزی تکنولوژیک،  محصول و بازار به عنوان خروجی فرایند برنامه
نگاشت فناوری در راستای   توسعه رهیک فلوچارت برای در انتها، فناوری در سازمان است. 

 شده است.های سازمانی ارائه   همسوسازی فناوری
یک عنوان، بانکداری مجازی و تجارت آنالین،  در پژوهشی با، (0227) 1شا و محمد

کند که در   ه میئبانکداری مجازی به صورت تمام آنالین معرفی نموده که در اصل خدماتی را ارا
این خدمات  ،لیکن تنها تفاوت در این است که در بانک مجازی شوند.  ئه میبانک فیزیکی نیز ارا

ارائه این خدمات خاص، نیازی به مکان و شعب فیزیکی  ،لذا ،شوند  بر بستر اینترنت ارائه می صرفاً 
های اقتصادی که اغلب از طریق   ندارد. این سیستم مجازی به صورت بالقوه، قدرت تغییر سیستم

تر و اقتصاد با پول دیجیتال بیشتر(.   شوند را دارد )تقابل اقتصاد پول نقد کم  کی اداره میپول نقد فیزی
توان به مشتریان دسترسی داشت،   های مهمی که از طریق آن می  رسانه جمله ازنتایج نشان داد که 

در  باشد. همچنین مرحله کسب و کار بانکی باالخص  های الکترونیکی می  تلفن همراه و کانال
تی و قراردادی به حالت هوشمند، به شدت در حال تغییر است و برای معامالت، از حالت سنّ 

 ها باید خدمات متنوع مجازی را طراحی کنند.  های تجاری آنالین، همه بانک  حمایت از فعالیت

                                                           
1. Sha Nadia & Mohammed Shariq 
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ریزی استراتژیک:   سازی در برنامه  در پژوهشی با عنوان همگام ،(0223) 1وینایاوخیمفال 
نگاری و  رچوب مبتنی بر سه فاز اصلی برای انجام فرآیند رهانگاری، یک چ  چوبی برای رهچار

از  . فازها عبارتندکردندریزی استراتژیک ارائه  سازی برنامه نگاشت در راستای هماهنگ  تدوین ره
 .توسعه، بهبود و اعتبارسنجی

بررسی بیست سال تحقیق در زمینه فناوری و  ا عنواندر پژوهشی ب ،(0202پارک و همکاران )
دیدگاه هفت مکتب فکری شامل مکتب عملی کمبریج، مکتب سئول، مکتب نگاری راهبردی،   ره

با مطالعه  راپورتلند، مکتب بانکوک، مکتب پدیدارشناسی کمبریج، مکتب پکن و مکتب مسکو 
رسیدند که  یجهنت کرده و به این بررسی 0228تا  0222های   نگاری بین سال  مقاالت حوزه آینده

نگاری بیشترین کاربرد عملیاتی را در بین مکاتب گوناگون و تحقیقات انجام شده داشته و   تکنیک ره
 های اخیر نیز بیشتر افزایش یافته است.  در سال

ی ریزی و اجرا  ری به عنوان ابزاری برای برنامهانگ  در پژوهشی با عنوان آینده ،(0202) 2اشپیلکو
یک متدولوژی جدید برای موضوع مورد تحقیق خود معرفی ، اندازهای توسعه شهر هوشمند  چشم
 باشد:  مرحله اساسی دارد که شامل موارد زیر می پنج. این متدولوژی کردند

 ، تجزیه و تحلیل ساختاریSteepleشروع ، تجزیه و تحلیل ابر روند، تحلیل  :2مرحله 

 دلفی  :0مرحله 

 نگرش خالقانه  -سناریوها  :3مرحله 

3 :4مرحله 
NCRR 

 .ارزیابی و ازسرگیری :5مرحله 

های مختلفی دارد، لیکن با توجه به تعاریف ذکر   نگاری روش  در مجموع باید گفت که آینده
نگاری   کّمی آینده  های نیمه  نگاری فناوری که در روش  توان به اهمیت روش ره  شده در این بخش می

نگاری   نگاری، روش ره  های مختلف ذکر شده برای آینده  ست، پی برد، زیرا در بین روشواقع شده ا
های موجود و آتی دارد. لذا، با توجه به پیشینه تحقیق، پژوهش   بیشترین سازگاری را با فناوری

 زیسا  تر از همه بومی  فهم، عملیاتی و مهم  نگاشت کاربردی، آسان  حاضر درصدد است تا یک سند ره
                                                           

1. Phaal & Vinayavekhin 
2. Szpilko 

3. New: جدید, Continued: استمرار, Restored: شده بازیابی , Redundant: افزونه 
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های حوزه فناوری   شده را در راستای استقرار بانک مجازی و در کل، انجام و یا توسعه پروژه
 اطالعات ارائه نماید.

 . روش پژوهش3

 روش آمیخته اب حاضر پژوهش
 انجام (0222) 2کرسول -مبتنی بر تدوین ابزار -اکتشافی1

 (.3)شکل  است شده

 یو پس از تدوین ابزار، وارد فاز کّم  گردیدهدر این روش، پژوهش با فاز کیفی آغاز 
 شود.  می

 . فاز کیفی3-1

رویکرد این فاز از پژوهش استفاده از پانل خبرگان و مصاحبه بود. جامعه آماری این بخش 
های فناوری اطالعات، مالی، بانکداری، حفاظت و امنیت   پژوهش، کارشناسان و مسئوالن حوزه

تژیک، شبکه و مرکز داده شرکت فوالد مبارکه بودند. در این مرحله ابتدا ریزی استرا  اطالعات، برنامه
پاسخ، به منظور شناخت و انتخاب اعضای پانل خبرگان تدوین و در بین خبرگان  -ای باز  پرسشنامه

گیری غیر تصادفی )هدفمند یا قضاوتی( توزیع گردید. پس از   جامعه آماری به روش نمونه
نمونه  های  پرسشنامهلیه و براساس نکات کلیدی مورد نظر که از تحلیل گیری هدفمند او  نمونه

فناوری  نفره متشکل از خبرگان حائز رتبه در هر حوزه )عمدتاً  32بدست آمده بود، یک نمونه 
از اعضای پانل خبرگان در  ،. سپسشدانتخاب  ییاطالعات( جهت تشکیل پانل خبرگان نها

ش، مصاحبه تا حد اشباع به عمل آمد. پس از این مرحله به تحلیل های مرتبط با موضوع پژوه  زمینه
. در این فاز تعداد شدندبندی   های حاصل دسته  ها پرداخته شد و داده  مضمون و محتوای مصاحبه

گردید و براساس آنها،  ییلفه اساسی فناوری اطالعات شناساؤشاخص فعلی و آینده در چهار م 38
  شد.ی تدوین ابزار پیمایش جهت فاز کّم 

                                                           
1. Mixed method 

2. John Creswell 
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 (2111)کرسول،  شناسی آمیخته اکتشافی مبتنی بر تدوین ابزار بکار رفته در پژوهش  طرح کلی روش -3شکل 

 ی. فاز کم3-6ّ

 38و با  5گانه دلفی، ابزار )پرسشنامه طیف لیکرت( با درجه   سه 1ی و در دورهایدر فاز کّم 
و تعیین میزان ارتباط هر  ییروا تأییدجهت تعیین قطعیت،  ،آمده بود بدستگویه که از فاز کیفی 

جهت هر گویه  2. سپس ضریب الوشهشدلفه مربوطه بین اعضای پانل خبرگان توزیع ؤشاخص با م
 . شد ییگویه )شاخص فناوری اطالعات( نها 52محاسبه گردید و در پایان دور سوم دلفی، تعداد 

 دور دلفی ضرایب الوشه محاسبه شده در هر -1جدول 

 پرسشنامه میانگین ضریب الوشه کل های تایید شده  میانگین ضریب الوشه گویه

 گویه( 27دور اول ) 38/1 6/1

 گویه( 74دور دوم ) 68/1 85/1

 گویه( 71دور سوم ) 82/1 82/1

آن  ییی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب نهاابزار فاز کّم  ییدر خصوص پایا
 -باشد. این ضریب برای پرسشنامه مربوط به ماتریس تحلیل اهمیت  می 0مطابق با جدول شماره 

 . شد اثبات ییابزار نها ییها محاسبه گردید تا پایا  عملکرد شاخص

                                                           
1. Round 

2. CVR 
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 ها  عملکرد شاخص تعیین اهمیت ییضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه نها -2جدول 

 پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ

 عملکرد -تعیین اهمیت  77/1

یا  کندال ضریب هماهنگی دلفی انجام شده، هر دور برای ،همچنین براساس اصول روش دلفی
محاسبه گردید. ضرایب حاصل بیانگر این موضوع  SPSSافزار   کندال به کمک نرم یضریب توافق

اعتبار روند پژوهش در این  ،که در هر دور، ضریب توافق کندال روند صعودی داشته است و لذا است
  شد.فاز نیز اثبات 

 ضرایب هماهنگی کندال محاسبه شده در هر دور دلفی - 3جدول 

 پرسشنامه ضریب هماهنگی)توافقی( کندال

 گویه حذف شد( 44گویه که  27) نخستدور   85/1

 گویه حذف شد( 4گویه که  74دور دوم )  22/1

 گویه(گویه و بدون حذف  71دور سوم )  5

 -ی این پژوهش، از مدل ماتریس تحلیل اهمیت جهت تحلیل نتایج بدست آمده در فاز کّم 
معرفی گردید. در  2توسط مارتیال و جیمز 2377استفاده شده است. این مدل در سال  1عملکرد

تواند اطالعات روشنی در   می عملکرد -ماتریس اهمیتتعریف این تحلیل آمده است که روش 
های یک عملیات، خدمت و یا   های ارزیابی رضایت مشتری و همچنین کشف ویژگی  مورد روش

-اهمیتیک ماتریس کاال را به روش ساده بصری و قابل درک، به مدیران و محققان ارائه دهد. 
بندی شده و در   عدی که در یکی از ابعاد اهمیت صفات رتبهمعمواًل به عنوان یک طرح دو بُ  عملکرد

-اهمیتترین شکل، ماتریس   در متداول ،شود. لذا  رد درک شده نمایش داده میعد دیگر عملکبُ 
بندی   های اهمیت برای هر ویژگی در مقابل میانگین رتبه  با استفاده از ترسیم میانگین رتبه عملکرد

 .(0202، 3سیمپسون و همکارانگردد )  عملکرد همان ویژگی، تکمیل می

از یک محور عمودی که بیانگر عملکرد است و یک ، عملکرد -اهمیتعدی ماتریس دو بُ 
باشد، تشکیل شده است. ماتریس استفاده شده در پژوهش جاری   محور افقی که بیانگر اهمیت می

نمایش  3باشد که در شکل   های ساعت می  دارای چهار خانه یا ربع در جهت موافق حرکت عقربه

                                                           
1. Importance-Performance Analysis 

2. John Martilla & John James 

3. Simpson & et al. 
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د عملکرد در هر شاخص به عنوان رتبه عملکردی عداده شده است. میانگین امتیازات اکتسابی در بُ 
گردد. در   عد اهمیت به عنوان رتبه اهمیت آن شاخص منظور میو میانگین امتیازات اکتسابی در بُ 

اند،   ای شده  ها از نظر رتبه اهمیت و رتبه عملکرد دارای چه رتبه  نهایت براساس اینکه شاخص
گیرد. هر ربع از این ماتریس معنا و مفهوم   یس انجام میهای ماتر  آنها در هر یک از ربع ییجانما

 دارد.  ای را بیان می  ویژه
  عد عملکرد و ست که در آنها هر دو بُ اهایی   ویژگی دهنده  نشان تفاوتی(:  )بی نخستربع

 تفاوتی حاکم است.  اهمیت پایین بوده و بی

  هایی است که دارای امتیاز باالیی در عملکرد و   ویژگی دهنده  نشان اتالف یا اسراف(:)ربع دوم
و مطلوبیت بیش از اهمیت است. استراتژی این منطقه توقف فعالیت  بودهامتیاز پایین در اهمیت 

 .شود  توقف در این منطقه باعث اسراف و اتالف منابع می زیرااست، 

 عد عملکرد و اهمیت به معنای میزان باالیی از هر دو بُ  (:ربع سوم )مطلوبیت و مقبولیت
نقاط قوت و وضعیت منجر به مزیت رقابتی است و دارای برچسب  دهنده  باشد. این منطقه نشان  می

باشد و   عد ماتریس دارای مطلوبیت بوده و قابل قبول میباشد. این بُ   می ،«ه داریداکار خوب را نگ»
 شود.  ادامه استراتژی و روند فعلی توصیه می

 های در نظر   دارای سطح پایین عملکرد در ویژگی ، شکاف یا نارضایتی(:ربع چهارم )ضعف
 استباشد. این منطقه از ماتریس بیانگر وجود ضعف و نارضایتی   گرفته شده و اهمیت باال می

 (.0222)وونگ و همکاران، 

 
 سازی شده برای این پژوهش(  سفارشیعملکرد ) -طرح کلی ماتریس تحلیل اهمیت - 4شکل 
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 ها  یافته. 1

شاخص کلیدی،  نود و هشت، تعداد اشاره شدشناسی پژوهش   گونه که در بخش روش  همان
راهبردهای کلیدی آینده )وضعیت ، راهکار، های کلیدی وضعیت موجود و یا نیاز  اعم از شاخص

سازی بانک مجازی در   لفه اساسی فناوری اطالعات، در راستای پیادهؤمطلوب(، در چهار م
 ها عبارتند از:  لفهؤکه این م شناسایی شدمورد مطالعه سازمان 

 افزار و پایگاه داده  های کاربردی، نرم  برنامه. 2

 افزار  زیرساخت، شبکه و سخت. 0

 امنیت داده، اطالعات و ارتباطات. 3

 .بودجه و سایر منابع. 4

شاخص اولیه  هشتنود و شاخص از  پنجاهپس از انجام سه دور دلفی در پانل خبرگان، تعداد 
بیست و ( و 4شاخص مربوط به وضعیت فعلی )جدول بیست و دو گردید که از این تعداد  یینها

 ( بودند.5شاخص مربوط به وضعیت مطلوب آینده )جدول  هشت

 شده مربوط به وضعیت فعلی فناوری اطالعات در سازمان ییهای شناسا  شاخص -4جدول

 لفهؤم ردیف شاخص )وضعیت موجود(

 5 ها و تجهیزات کامپیوتری سازمان  سیستم ها،  تعداد حمالت موفق به کلیه برنامه
 امنیت داده،

اطالعات و 
 ارتباطات

 9 مخرب، غیرمخرب( تعداد کل حمالت )موفق، ناموفق،

 3 ها به بدافزارها  نرخ آلودگی کالینت

 4 های غیرمجاز داخلی  تعداد دسترسی

 7 بهای و  دهنده  سرویسسرعت و کیفیت 
برنامه 

 کاربردی،
و  افزار نرم

پایگاه 
 ها داده

 6 )اینترانت و اینترنت( های وب جهت خدمات جاری تحت وب  دهنده  کاری سرویس  هآماده ب

 8 های کاربردی و تحت وب  عملکرد برنامه

 7 های کاربردی  های برنامه  دهنده  کاری سرویس  هآماده ب

 2 افزاری ارائه شده  تنوع خدمات نرمنرخ افزایش 

 51 های کاربردی  میزان کاربر پسند بودن برنامه

 55 نء آعامل و ارتقا افزار و سیستم میان افزار،  نرمهای   هزینه

بودجه و 
 منابع

 59 هزینه سخت افزاری جاری

 53 هزینه نیروی انسانی جاری

 54 هزینه نگهداری مرکز داده

 57 دیگر موارد مشاوره و آموزش، موردی، های  هزینه

 56 های مواد مصرفی  هزینه
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 لفهؤم ردیف شاخص )وضعیت موجود(

 58 فعلی وضعیت بستر و زیرساخت

 زیرساخت
شبکه و 

 سخت افزار

 57 پهنای باند

 52 )سرعت ارتباطات( ارتباطات سریع

 91 )امنیت ارتباطات( ارتباطات امن

 95 محاسباتیدهی سرورها و تجهیزات   قدرت پردازش و سرویس

 Redundancy 99کاری کامل تمامی تجهیزات و خطوط ارتباطی   هآماده ب میزان

 شده مربوط به وضعیت آینده مطلوب فناوری اطالعات در سازمان ییهای شناسا  شاخص -5جدول

 لفهؤم ردیف راهکار/راهبرد )آینده( نیاز/

 5  نفوذ های اجتناب از  سازی سیستم  پیاده

 داده،امنیت 
اطالعات و 

 ارتباطات

 9 های تشخیص نفوذ   سازی سیستم  پیاده

 3 احراز هویت چند عاملی

 4 سیستم عامل و پایگاه داده سیستم بانک ها،  برنامه افزارها،  ممانعت از نفوذ به نرم

 7 های کامپیوتری سازمان در راستای بانکداری مجازی  پذیری سیستم  سیبآکاهش نرخ 

افزاری جهت اتصال شبکه بانک مجازی اختصاصی سازمان به شبکه شتاب   های نرم  ایجاد الیه
 بانکی 

6 

برنامه 
 کاربردی

و  افزار نرم
 پایگاه داده

 8 ها  کاری پایگاه داده  هپذیری و آماده ب  افزایش میزان دسترس

 7 رمزنگاری قوی( های  روش)استفاده از  فزایش پیچیدگی رمزنگاریا

 2 بانکداری همراه جهت بانک سازمانی  های  ایجاد اپلیکیشن

 51 در زمینه بانکداری روزآمدهای اورجینال و   افزارها و برنامه  بکارگیری انواع نرم

 55 تحت وب های مالی  های فعلی جهت انجام تراکنش  افزاری برنامه  نرم روزآمدسازی

 59 افزاری فعلی جهت اتصال کامل و صددرصدی به اینترنت  بازنگری، تقویت امنیت و رمزنگاری نرم

 53  5افزار متمرکز بانکی تحت وب  هزینه خرید نرم تأمین

بودجه و 
 منابع

 54 ها  نآافزارهای بانکی و توسعه   های نرم  هزینه بروزرسانی تأمین

 57 هزینه توسعه و نگهداری اپلیکیشن بانک همراه  تأمین

 56 افزار قدیمی متناسب با نیازهای بانکداری  ارتقای سختهزینه  تأمین

 58 مواردسایر تبلیغات بانکی و  مشاوره، های موردی جدید مانند آموزش،  هزینه تأمین

 57 هزینه زیرساخت جدید و مورد نیاز شبکه ارتباطات بانکی تأمین

 52 هزینه نیروی انسانی جدید جهت نگهداری سیستم بانکداری تأمین

 91 افزارهای جدید جهت مرکز داده بانک  های سخت  هزینه تأمین

                                                           
1. Core Banking 
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 لفهؤم ردیف راهکار/راهبرد )آینده( نیاز/

 95 ایجاد زیرساخت )بستر( مناسب مبتنی بر اینترنت جهت سیستم بانکداری مجازی

 زیرساخت
شبکه و 

 افزار  سخت

افزاری تشخیص نفوذ و ضد نفوذ فعلی متناسب با نیازهای سیستم   های سخت  تقویت سیستم
 بانکداری

99 

 93 ای و اینترنتی جهت خدمات بانکداری   ایجاد ارتباطات مناسب و پایدار شبکه

های   های احتمالی در پایگاه داده  سازهای پشتیبان و موازی جهت پوشش اختالل  تدارک ذخیره
 بانک

94 

 97 سازی   پذیری و قابلیت اطمینان تجهیزات ذخیره  دسترس افزایش سرعت،

 96 ای سیستم بانکداری  افزاری و شبکه  کاری سخت  هماده بآافزایش میزان 

های مختلف با امکان کدنویسی   های باال در الیه  سازی تجهیزات بروز اکتیو شبکه با قابلیت  پیاده
 و رمزنگاری مناسب

98 

 97 مجازی افزایش تعداد سرورها در مرکز داده بانک

بدست آمده از پانل خبرگان، در قالب یک پرسشنامه  ییهای نها  در مرحله بعد شاخص
دهی به اهمیت برای وضعیت   دهی به عملکرد در وضعیت موجود و نمره  امتیازدهی از منظر نمره

. این پرسشنامه بین اعضای پانل بررسی قرار گرفتبانک مجازی سازمانی( مورد  تأسیسمطلوب )
در  22تا  2ای از   خواسته شد که به هر شاخص نمره. در این پرسشنامه از آنها شد خبرگان توزیع

حوزه عملکرد فعلی و همچنین میزان اهمیت آن شاخص در آینده مطلوب و پسا بانکداری 
حداقل نمره کل هر شاخص  ،با توجه به تعداد اعضای پانل خبرگان ،سازمانی، داده شود. لذا

باشد. الزم به ذکر است از آنجا که  322توانست   توانست صفر و حداکثر نمره هر شاخص می  می
 ،باشد، لذا  راهبردهای آینده( موجود نمی، راهکار، های آینده )نیاز  وضعیت فعلی جهت شاخص

های مربوط به   عملکرد بر روی شاخص -نمره عملکرد آنها صفر در نظر گرفته شد. تحلیل اهمیت
های چهارگانه حوزه فناوری   مؤلفهه شکاف اصلی در که در نهایت تعداد نُ  انجام شدوضعیت فعلی 

  شد.اطالعات کشف 

 عملکرد-اهمیتهای فعلی در ماتریس   تعیین جایگاه شاخص -6جدول

 جایگاه
درجه 

 اهمیت

درجه 

 عملکرد
   مؤلفه شاخص

امنیت  ها و تجهیزات کامپیوتری   سیستم ها،  تعداد حمالت موفق به کلیه برنامه 71/6 21/7 ربع سوم
 داده،

اطالعات و 
 ارتباطات

 مخرب، غیرمخرب( تعداد کل حمالت )موفق، ناموفق، 13/8 63/7 ربع سوم

 ها به بدافزارها  نرخ آلودگی کالینت 28/6 38/7 ربع سوم

 های غیر مجاز داخلی  تعداد دسترسی 78/4 28/4 ربع اول
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 جایگاه
درجه 

 اهمیت

درجه 

 عملکرد
   مؤلفه شاخص

 وبهای   دهنده  سرعت و کیفیت سرویس 58/3 63/2 ربع چهارم
برنامه 

 کاربردی،
و  افزار نرم

پایگاه 
 ها داده

 های وب جهت خدمات جاری تحت وب  دهنده کاری سرویس  هب آماده 48/4 53/2 ربع چهارم

 های کاربردی و تحت وب  عملکرد برنامه 41/7 23/7 ربع سوم

 های کاربردی  های برنامه  دهنده  کاری سرویس  هآماده ب 71/6 98/7 ربع سوم

 افزاری ارائه شده  نرخ افزایش تنوع خدمات نرم 98/4 13/7 ربع چهارم

 های کاربردی  میزان کاربر پسند بودن برنامه 93/3 73/4 ربع اول

 نآ ءافزار و سیستم عامل و ارتقا میان افزار،  های نرم  هزینه 78/3 31/2 ربع چهارم

بودجه و 
 منابع

 افزاری جاری  هزینه سخت 38/4 38/7 ربع چهارم

 هزینه نیروی انسانی جاری 28/8 58/7 ربع سوم

 هزینه نگهداری مرکز داده 73/8 11/7 ربع سوم

 موارد سایرمشاوره و  آموزش، های موردی،  هزینه 41/6 73/6 ربع سوم

 های مواد مصرفی  هزینه 28/9 78/3 ربع اول

 فعلی وضعیت بستر و زیرساخت 63/4 83/2 ربع چهارم

 ،زیرساخت
و  شبکه
 افزار  سخت

 پهنای باند 18/3 81/2 ربع چهارم

 )سرعت ارتباطات( ارتباطات سریع 28/9 68/2 ربع چهارم

 )امنیت ارتباطات( ارتباطات امن 8 38/2 ربع سوم

 دهی سرورها و تجهیزات محاسباتی   قدرت پردازش و سرویس 28/4 31/2 ربع چهارم

  افزونگی کاری کامل تمامی تجهیزات و خطوط ارتباطی  هب آماده میزان 58/8 91/2 ربع سوم

با مشخص شدن موارد چهارگانه زیر تکمیل گردید و پس از آن تدوین  ،نگاشت  فرایند تدوین ره
 شد.نگاشت فناوری اطالعات آغاز   ره

 های اساسی فناوری اطالعات در سازمان  مؤلفه. 2

 مؤلفههای فعلی و آتی در هر   شاخص. 0

 ها  عملکرد شاخص -تحلیل اهمیت. 3

 مؤلفه.ها در هر   کشف شکاف. 4

انجام نگاشت در چهار الیه اصلی و براساس استانداردهای موجود   در این پژوهش، طراحی ره
، طراحی 0(، ارائه شده در شکل 0224ها براساس قالب عمومی فال و همکاران )  . این الیهشد
های   بدین صورت که زیرالیه انجام شد.ها نیز   ید. لیکن، یک نوآوری در خصوص طراحی الیهگرد

های   نگاشت از این منظر نیز دارای تفاوت  این ره ،نگاشت ایجاد گردید. لذا  کلیدی نیز در سند ره
نیز براساس موارد نگاشت   باشد. بدنه ره  نگاشت می  های ره  سازی در ترکیب الیه  ویژه و به نوعی بهینه
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انداز اصلی در الیه اول   نگاشت دارای چشم  طراحی گردید. ضمن اینکه ره مذکورچهارگانه 
 ارائه شده است. 5نگاشت طراحی شده در شکل   باشد. شماتیک ره  می

 نگاشت فناوری اطالعات بانک مجازی سازمانی  های ره  معرفی الیه .1-1

وجود دارد.  ییها  طراحی شده است که در هر الیه، زیرالیه نگاشت در چهار الیه اصلی  این ره
 های اصلی عبارتند از:   این الیه

 های کسب و کار  اهداف و استراتژی. 2

 الیه بازار/ مشتری. 0

 الیه فناوری اطالعات. 3

 الیه محصول/ خدمت. 4

 های کسب و کار  . الیه اهداف و استراتژی1-6

متناسب با اهداف اصلی سازمان مورد مطالعه و همچنین اهداف و این الیه دارای سه زیرالیه 
باشد. در   انداز استقرار بانک مجازی سازمانی هستند، می  که مرتبط با نیل به چشم ییها  استراتژی

انداز را تعیین نمود. به عنوان مثال برای هر الیه استراتژیک   توان یک یا چند چشم  نگاشت می  هر ره
انداز اصلی نیز   نگاشت یک چشم  هر ره ،انداز منحصر به فرد متصور شد. لیکن  چشمتوان یک   می
نگاشت   در این ره ،باشد. لذا  نگاشت می  انداز کلی ره  تواند داشته باشد که در اصل چشم  می

 باشد.  می« استقرار سیستم بانک مجازی سازمانی» :انداز اصلی  چشم

 . الیه بازار/ مشتری1-3

این الیه از  ،نگاشت  در این ره ،. لذااستنگاشت   الینفک هر ره ءجز زار و مشتری عموماً الیه با
آمد. اولین فعالیت در این  بدستهای پانل خبرگان   از مصاحبه ییها  مرور ادبیات و همچنین تحلیل

باشد. فعالیت آموزش در این مرحله مختص مشتریان سازمانی بالقوه )کارکنان فعلی(   الیه، آموزش می
اند، لیکن هنوز   ها آمده  بانک به کمک بانک  هاست که بانکداری اینترنتی و یا همراه  . با آنکه سالاست

)به عنوان  کنند  یبرداری نم  توان شاهد این بود که بسیاری از مردم از این امکانات استفاده و بهره  هم می
(. در صورتی که با اینترنت کنند  های خودپرداز مراجعه می  مثال هنوز جهت پرداخت قبوض به دستگاه

داشتن برنامه آموزشی برای پرسنل سازمان  ،. لذاشود  بانک یا همراه بانک این مورد به راحتی انجام می
 . استناپذیر   ، امری الزم و اجتنابشوند  می اینترنتی مواجه که برای اولین مرتبه با یک بانک کامالً 

بایست بعد از آغاز فاز   الزم به ذکر است که از نظر موقعیت زمانی، این فعالیت می بازه زمانی:
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 . لیکن برای این فعالیت شش ماه درانجام شود Core Banking سازی  تست بانک مجازی و پیاده
 نظر گرفته شده است. 

الیه، تدوین برنامه تشویقی و بازاریابی )انگیزشی( در راستای جلب و دومین فعالیت این 
باشد. این   نفعان و حتی مشتریان عام و غیرمرتبط با صنعت مذکور می  جذب مشتریان در بین ذی

م و بسیارکمک نماید و در واقع متّم  ،این الیه که آموزش است دیگر تواند به فعالیت  فعالیت می
تر و   تواند شامل اعطای جوایز، مزایا و تسهیالت متفاوت  این برنامه می . مفاداستل آن مکّم 
 ها و یا ارائه سایر خدمات سریع، امن و با قابلیت باال باشد.   تر نسبت به سایر بانک  بهینه

مدت زمان اجرای فعالیت از زمان آغاز تست سیستم و همزمان با آموزش مشتریان  بازه زمانی:
 باشد.   انی که بانک سازمانی فعالیت دارد، میداخلی بانک تا زم

 . الیه فناوری اطالعات1-1

سازی بانک   زیرا طرح و برنامه اصلی چگونگی پیاده است،نگاشت   ترین بخش ره  این الیه اصلی
نگاشت کل   ها و مستندات، همین تک الیه به عنوان ره  مجازی را در بر می گیرد. در برخی سازمان

زیرا به خواننده، تمام مراحل اجرای پروژه را به  ،گردد  ات سازمان یا پروژه منظور میفناوری اطالع
نگاشت بانک مجازی نیز این الیه   . در رهکند  بندی در افقی خاص از زمان، القاء می  ترتیب و با زمان

. این الیه استا ها، اقدامات و راهبرده  ترین الیه از نظر تعدد زیرالیه و همچنین تعدد فعالیت  متنوع
 . استقابل مشاهده  4که در شکل  بودهفعالیت/ اقدام  بیستدارای شش زیرالیه و 

 افزار  زیرالیه سخت 

 افزار  های کاربردی و نرم  زیرالیه برنامه 

 زیرالیه پایگاه داده 

 زیرالیه زیرساخت و ارتباطات 

 زیرالیه امنیت داده، اطالعات و ارتباطات 

  مدیریت عملیاتزیرالیه 

 افزار  . زیرالیه سخت1-1-1

 گردد.  های این زیرالیه تبیین می  فعالیت در ادامه

 ملزومات مورد نیاز مرکز داده  سیاههتهیه  الف(

تجهیزات مورد نیاز تدوین شده است. در این فعالیت، این  سیاهه ،پس از اتمام این فعالیت
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و  شده، کدبندی، انتخاب برند، استعالمات کیفی و مالی واقع ییبایست مورد شناسا  می سیاهه
باشد   می ییاسناد مناقصه یا خرید آن نهائی گردد. هر تجهیز در این لیست دارای یک شماره شناسا

 سیاههسازد. تمامی قطعات و مواد این   که مشخصات برند و کیفیت محصول را نمایان می
شایسته آنها را تهیه نموده و پس از خرید  یباشند تا بتوان به نحوبایست دارای شناسه استاندارد   می

  شود.  انجام میافزار   نیز با درخواست مطابقت نمود. این مورد توسط کارشناسان شبکه و سخت

بایست حداکثر تا پایان سه ماهه اول سال اول از آغاز اجرای   این فعالیت می بازه زمانی:
  است.نگاشت جاری سه ماه   دد. بازه پیشنهادی جهت رهنگاشت تهیه و تحویل گر  ره

 سازی تجهیزات جدید  ب(پیاده
های   پس از خرید تجهیزات و سرویس ،. لذااستای   های توسعه  این فعالیت از جنس فعالیت

سازی   سازی، نصب و اجرای آنها اقدام نمود. فرایند پیاده  بایست نسبت به پیاده  خواسته شده می
بایست توسط متخصصین مرکز داده بانکی و مطابق با   افزاری جدید می  سخت تجهیزات

 استانداردهای محافظتی، امنیتی، ایمنی و کارکردی صورت پذیرد. 

بایست در حداکثر شش ماه کاری )شش ماهه اول سال دوم   این فعالیت می بازه زمانی:
مانند شبکه فیبرنوری در سازمان مورد زیرا سایر بسترهای درون سازمانی  انجام شود،نگاشت(   ره

 باشد و نیاز به دوباره کاری نخواهد بود.   مطالعه فراهم می

 افزار و زیرالیه زیرساخت و ارتباطات(  )مشترک بین زیرالیه سخت ج( بهبود و ارتقای تجهیزات

ارتباطات  افزار و  های روز در زمینه سخت  بایست مدام فناوری  تیم مدیریت و نگهداری بانک می
 روزآمدهای نوین را به بانک تزریق نمود و مرکز داده را   را رصد نموده تا همواره بتوان فناوری

 ها مدام در حال افزایش است، فناوری ذخیره  نگاه داشت )به عنوان مثال سرعت هارددیسک
 (. پساست ءها مدام در حال ارتقا  و یا سرعت پردازش بوده و بازیابی اطالعات در حال بهبود

به این مهم  ،اندازی بانک مجازی تا زمانی که فعالیت بانکداری ادامه دارد  الزم است از آغاز راه
 پرداخته شود. 

بانک مجازی آغاز گردیده و هیچ محدودیت زمانی  ییاین فعالیت پس از اجرای نها بازه زمانی:
 ندارد.

 . زیرالیه زیرساخت و ارتباطات1-1-6

)دارای یک فعالیت مشترک و مشابه با  استسه فعالیت/ راهبرد اساسی  این زیرالیه دارای
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 که توضیح داده شد(. بودهافزار   زیرالیه سخت

 تجهیزات مورد نیاز ارتباطات جدید  سیاههتهیه  الف(

بایست   تجهیزات مورد نیاز مرکز داده بانک، این فعالیت نیز می سیاههمانند فعالیت تهیه 
بینی شده   آنچه در طرح ارتباطاتی تدوین و پیش . هرانجام شودمتناسب و براساس طرح ارتباطات، 

آنها صادر  تأمینو سفارش خرید و  انجام شدهمرکز داده،  سیاههباید مشابه فعالیت تهیه  ،است
 گردد. 

نگاشت منظور   ول آغاز رهنگاشت زمان الزم برای این فاز سه ماه و در سال ا  در این ره بازه زمانی:
 شده است. 

 ای(  سیم و ماهواره  های جدید ارتباطی مبتنی بر اینترنت )فیبرنوری، بی  ب( ایجاد کانال

های ارتباطی جدید   سازی سیستم  پس از فاز قبل و خرید تجهیزات ارتباطی، فاز نصب و پیاده
اندازی براساس طرح ارتباطی تدوین شده   . نصب و راهاستای   گردد. این فاز از نوع توسعه  آغاز می

های نصب و استانداردهای الزم در   . دستورالعملشودبایست انجام   در فاز اول این زیرالیه می
 اندازی خواهد بود.   و راهنمای متخصصین نصب و راه استکتابچه طرح موجود 

 که بالفاصله پس از . بدین معنیشوداین فاز حداکثر در شش ماه باید انجام  بازه زمانی:
 افزار، آغاز  خرید تجهیزات و همزمان با فاز نصب تجهیزات جدید مرکز داده از زیرالیه سخت

 گردد. 

 . زیرالیه امنیت )داده، اطالعات و ارتباطات(1-1-3

به شرح  دارای چندین فازامنیت بانکداری مجازی ایجاد شده و  تأمیناین زیرالیه در راستای 
 باشد:  میزیر 

 الف( طرح امنیت داده

متخصصین و کارشناسان امنیت داده و اطالعات )باالخص با رویکرد بانکداری(،  ،در این فاز
 ای، شرایط درون سازمانی و همچنین در  ، منطقهییبایست متناسب با موقعیت جغرافیا  می

طرح و پروتکل نظر داشتن کلیه پارامترهای مربوط به امنیت بانکداری، اقدام به طراحی و تدوین 
افزاری و امنیت نیروی انسانی )راهبران و مشتریان( مرتبط با   افزاری، نرم  امنیت ارتباطی، سخت

 بانکداری، نمایند. 

 باشد.   نگاشت می  بازه زمانی برای این فاز سه ماهه اول آغاز ره بازه زمانی:
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 سازی تجهیزات امنیتی نوین   ب( پیاده

. کلیه تجهیزات شده استافزاری امنیت پرداخته   افزاری و نرم  در این فاز به ابعاد سخت
نگاشت و   همزمان با آغاز سال دوم ره ،اند  افزاری که در فاز خرید تهیه شده  افزاری و ابزار نرم  سخت

بایست در مرکز داده نصب و استقرار یابند. این مورد   همزمان با فاز نصب تجهیزات مرکز داده می
  شود.  انجام میراهبران بانک و توسط متخصصین امنیت اطالعات بانکداری با هماهنگی 

این فاز در مدت شش ماه و همزمان با فاز نصب تجهیزات جدید مرکز داده از  بازه زمانی:
 گیرد.   افزار انجام می  زیرالیه سخت

های   افزار و کانال  نرمافزار،   های امنیتی مربوط به سخت  ج( توسعه و ارتقای تمامی فرایندها و رویه
 الکترونیک

. هرگونه استکه شامل تمامی ابزار و تجهیزات امنیت داده یی است این فاز یک فعالیت ارتقا
های تعیین شده   بایست طبق رویه  های امنیتی می  ییتغییر و بروزرسانی برای هر یک از این دارا

بر طبق فرایند و  وباشند   می 1ای  هداری دورهها و تغییرات به صورت نگ  . برخی بروزرسانیانجام شود
. برخی اقدامات نیز اضطراری و برحسب اتفاقات و رخدادهای شود  انجام میروند تعریف شده 

نظیر بروزرسانی و  ییباشند. برخی دیگر از تغییرات موردی بوده و برحسب رخدادها  غیرمترقبه می
سیستم عامل موجود در تجهیزات اجتناب و ممانعت  ، مانند بروزرسانیشود  انجام میسازی   بهینه

 شوند.   های سازنده ارائه می  از نفوذ که توسط شرکت

گردد و تا پایان فعالیت بانک   این فاز پس از زمان پایان تست و آزمون بانک آغاز می بازه زمانی:
 ادامه دارد. 

 افزار  . زیرالیه برنامه کاربردی و نرم1-1-1

  2زی بانکداری متمرکزسا  پیاده الف(

سیستم بانکداری الکترونیکی متمرکز سیستمی است که کلیه  ،براساس یک تعریف کلی
محصوالت و خدمات بانکی و عملیات راهبری و مدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه 

حوری از پذیری و مشتری م  کند که انعطاف  ه میئهای مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارا  داده
                                                           

1. Periodic Maintenance 

2. Core Banking 
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 های مهم این سیستم است.   ویژگی

ای   و یک فعالیت از نوع توسعه بودهاین فعالیت در واقع هسته مرکزی بانک مجازی  ،لذا
سازی تجهیزات جدید در زیر الیه   و خرید آن و پس از فعالیت پیاده تأمینباشد که پس از فرایند   می

، ماهواره از زیرالیه ارتباطات، آغاز 1فیبرنوری، پهن باندافزار و فعالیت ایجاد بستر ارتباطی   سخت
را ارائه  های ایرانی نیز آن  که شرکت استافزار یک پکیج طراحی و کدنویسی شده   . این نرمشود  می
اندازی و استقرار آن   مدت زمان نصب و راه ،به دلیل اهمیت و حیاتی بودن آن ،. لیکنکنند  می

سازی به درخواست راهبران و مدیران بانک سازمانی   بسته قابلیت سفارشیطوالنی خواهد بود. این 
 را دارد. 

ماه در نظر گرفته شده است که در شش  28افزاری   مدت زمان استقرار این بسته نرم بازه زمانی:
 باشد.   نگاشت می  ماهه دوم سال دوم و تمام مدت سال سوم اجرای ره

 دب( آزمون و تست سیستم بانکی جدی

دارد. نیاز به تست و آزمون توسط کاربران و کارشناسان  ،هر سیستم جدید پس از استقرار
نماید. چگونگی فرایند   سیستم بانکی به دلیل اهمیت و حساسیتی که دارد این نیاز را مضاعف می

گردد. پیشنهاد   های راهبران سیستم و تیم استقرار، تدوین می  آزمون سیستم طبق دستورالعمل
باشند، به صورت   سیستم ابتدا توسط کاربران اولیه سیستم که همان کارکنان شرکت می شود  می

 اعتبار پولی و نه ارزش واقعی پول، تست گردد. 

و خطاهای  شدهبایست ظرف مدت شش ماه تکمیل   فرایند تست سیستم می بازه زمانی:
 احتمالی مرتفع گردد.

 افزاری  ج( توسعه و ارتقای نرم

و  هستندو بهبود  ءمدام در حال ارتقا ،های داده  افزارها، سیستم عامل و پایگاه  آنجا که نرماز 
 ،باشند  شدن می های بانکی مدام در حال افزایش و یا بهینه  همچنین از منظر خدمات نیز، سرویس

موارد را مد ای داشته و همواره این   الزم است تیم راهبری و نگهداری سیستم بانک تفکر توسعه ،لذا
ها و هم در عرصه بهبود کیفیت خدمات ارائه   نظر قرار دهد تا هم در عرصه رقابت با سایر بانک

 شده به مشتریان، موثر عمل نماید. 

                                                           
1. Broadband 
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که بانک مجازی فعالیت دارد،  این فعالیت باید پس از فرایند تست سیستم تا زمانی بازه زمانی:
 ادامه داشته باشد. 

 گاه داده . زیرالیه پای1-1-5

 ایجاد پایگاه داده جدید الف(

گردد تا پایگاه داده بانک   آغاز می بانکداری متمرکزافزار   این فعالیت همزمان با استقرار نرم
ترین بخش   انداز سیستم، ایجاد گردد. مدیریت پایگاه داده حساس  مجازی توسط تیم متخصص راه

مال خطا، نقص، خرابی، سرقت داده، هک و که احت شودو باید به نحوی انجام  بودهاز کار 
 دسترسی غیرمجاز به صفر برسد. 

این فعالیت همزمان با استقرار بانکداری متمرکز آغاز شده و متناسب با استقرار آن  بازه زمانی:
 گردد.   تکمیل می

 گیری و بازیابی   فرایندهای پشتیبان ب(

تهیه نسخه پشتیبان، هم به صورت  ،های اطالعاتی  یکی از فرایندهای الینفک سیستم
ترین اطالعات و   باشد. اطالعات بانکی یکی از مهم  اتوماتیک و هم به وسیله راهبران سیستم می

احتمال از دست دادن آنها باید به حداقل )و یا  ،لذا .رود  شمار می  ها به  های افراد و سازمان  ییدارا
. این کار استای   پشتیبان به صورت منظم و دوره به صفر( برسد. یکی از این راهکارها، تهیه

گیرد. لیکن گاهی اوقات نیاز به   معموال توسط خود سیستم و به صورت اتوماتیک انجام می
بازیابی  ،تا در زمان مقرر شود  انجام میباشد که توسط راهبران سیستم   گیری کلی می  پشتیبان

و نوعی فعالیت پشتیبانی مهم  بودهسیار حائز اهمیت نگاشت ب  این فعالیت در این ره ،گردند. لذا
 در نظر گرفته شده است. 

 ،کار سیستم تا زمانی که سیستم بانکداری فعال است  هاین فعالیت از آغاز ب بازه زمانی:
  شود.بایست انجام   می

 . زیرالیه مدیریت عملیات1-1-2

 است:دو دسته  نگاشت وظایف تیم میز خدمت  در این ره

ای،   میز خدمت نگهداری مرکز داده جهت رفع مشکالت ارتباطی، اتصالی، شبکه :تنخس
 یـده  راد درون سازمان را سرویسـزاری و دیگر موارد که اغلب افـاف  زاری و نرمـاف  سخت

 کنند.   می
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میز خدمت سیستم بانکداری که وظیفه رفع اشکال کلیه مشتریان و کاربران بانک و  دوم:
 همچنین سیستم ارتباط با مشتریان و خدمات بانکداری را بر عهده دارد. 

 باشد.   سامانه تیکتینگ می سیستم مورد استفاده در هر دو روش عموماً

 بانک فعالیت دارد، ادامه خواهد این فاز پس از فاز تست سیستم تا زمانی که بازه زمانی:
 داشت. 

 خدمت بانکداری مجازی  –. الیه محصول1-5

 است:به شرح زیر این الیه در راستای ارائه خدمات بانک مجازی، دارای سه زیرالیه 
 زیرالیه بانکداری همراه. 2
 زیرالیه بانکداری اینترنتی. 0
 .زیرالیه سایرخدمات بانکی )خدمات غیر همراه(. 3

، کلیه خدمات مختلف بانکداری اعم از بانکداری همراه، دیگردر این الیه و سه زیرالیه 
بانکداری شرکتی، بانکداری خرد و کالن، مدیریت ثروت و مشاوره سرمایه و همچنین خدمات غیر 

  .شود  ، ارائه می1همراه مانند وب کیوسک

و  شود  فاز تست سیستم آغاز می پس ازآن بالفاصله ی ها  کلیه زیرالیه این الیه و بازه زمانی:
 داشت. مادامی که بانک فعالیت دارد، ادامه خواهند

 

                                                           
1. Web kiosk 
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 نگاشت فناوری اطالعات حاصل از پژوهش  طرح کلی ره - 5شکل 

 گیری  . نتیجه5

این  حاضراصلی پژوهش  پرسش ،گونه که در بخش اهداف اصلی و فرعی عنوان گردید  همان
سازی بانک مجازی   نگاشت فناوری اطالعات جهت پیاده  نگاشت و سند ره  فرایند تدوین ره بود که

 ؟استاختصاصی و سازمانی چگونه 

نگاشت فناوری اطالعات تدوین   نگاشت معرفی شد و اجزای ره  ها، این ره  در بخش یافته ،لذا
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سازی بانک مجازی اختصاصی و سازمانی نیز تشریح گردید. همچنین چهار   شده جهت پیاده
 شد.نگاشت ذکر   مرحله اساسی فرایند تدوین ره

 نگاشت فناوری اطالعات بانک مجازی سازمانی  های ره  . ویژگی5-1

 ست از:ا نگاشت فناوری اطالعات عبارت  برخی خصوصیات بارز ره

 باشد )بدین معنا که ابتدا   در مقابل اکتشافی می ، کههنجاری نوعنگاشت بانک مجازی از   ره
ینده ممکن پرداخته و سپس بازگشت به عقب برای بررسی احتمال و راهکارهای رسیدن به تصور آ

 (. گیرد  میبه آن صورت 

 باشد.   نگاشت حاضر، به روش قضاوتی )مبتنی بر نظر خبرگان( می  ره 

 استنگاری   گذاری و سپس روش ره  نگاشت، روش اولویت  نگاری این ره  رویکرد آینده . 

 باشد.   دارای چهار الیه اصلی مینگاشت   ره 

 استزیرالیه  23نگاشت دارای   ره . 

 است.راهبرد در بدنه اصلی و  راهکار، اقدام، فاز اعم از فعالیت 07 نگاشت دارای مجموعاً   ره 

 باشد.   فهم می  نگر، خود توصیف و آسان  سازی شده، جزء  نگاشت کاربردی، بومی  یک ره 

 باشد.   که دارای قابلیت انعطاف زمانی نیز می استگاشت شش ساله ن  افق زمانی ره 

 ست از: استقرار سیستم ا نگاشت عبارت  که این ره بودهانداز اصلی   نگاشت دارای چشم  ره
 بانک مجازی سازمانی. 

 ای جهت   زیرالیه-ای و میان  الیه-نگاشت دارای ارتباطات معین و مشخص شده میان  ره
  است. نگاشت  مفهوم توالی فازها و همچنین درک بیشتر خواننده رهانتقال 

 نگاشت فناوری اطالعات تدوین شده  . نقاط قوت ره5-6

 نگاشت در این پژوهش صورت گرفته است  سازی ره  در واقع نوعی عمومی :1سازی  عمومی. 
یکرد مطالعه موردی و انحصاری ها از رو  آوری داده  که در ابتدا و در فاز جمع  بدین معنا که، با آن

های   ها و چارچوب  ها، قالب  نظران برجسته دنیا، مدل  است، لیکن مطالعات صاحب شدهاستفاده 
نگاشت بکار گرفته شده است تا بتوان   سازی سند ره  و با هدف عمومی یینگاشت نها  آنان نیز در ره

سازی شده که قابلیت استفاده در   سفارشیسازی شده و   نگاشت فناوری اطالعات بومی  یک سند ره
                                                           

1. Generalization 
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 نیز داشته باشد، ارائه نمود.  را های فناوری اطالعات  ها و یا سایر پروژه  دیگر سازمان

 سازی بانک مجازی سازمانی   نگاشت با هدف پیاده  این ره ی:عملیات -ساختار کاربردی
های مختلف آن در هر   ست که الیهای ا  گونهه طراحی شده است، لیکن ساختار و سازماندهی آن ب

های آن نیز حالت   . همچنین زیرالیهقرار گیردتواند مورد استفاده   پروژه فناوری اطالعات دیگر، می
های دیگر فناوری   های متعدد استفاده گردد تا در پروژه  عمومی دارند و سعی شده است از زیرالیه

ها، بتوان به راحتی از   ها یا فعالیت  اضافه برخی زیرالیهاطالعات با تغییر نام زیرالیه یا حتی حذف و 
  کرد.نگاشت استفاده   قالب ره

 :باشد که در   شش سال می ،نگاشت  بازه زمانی کل در نظر گرفته شده برای ره بازه زمانی
را افزایش  ها  تک فعالیت  توان متناسب با نیاز، بازه زمانی کل و یا بازه زمانی تک  های دیگر می  پروژه

انجامد و در یک پروژه   سه ماه به طول می ،یا کاهش داد. به عنوان مثال یک فاز خرید در یک پروژه
 است.قابلیت تغییر زمانی فازها نیز به راحتی مقدور  ،دیگر یک سال. لذا

 نگاشت به صورتی منعطف طراحی شده است.  ها نیز ره  از منظر فازها و فعالیت پذیری:  انعطاف 
نجا که ممکن بوده از عبارات و اصطالحات عمومی )جنرال( در حوزه فاوا استفاده آای که تا   گونهه ب

 ها، حداقل تغییرات صورت پذیرد.   نگاشت در سایر پروژه  تا در صورت استفاده از ره ،شده است

 لعه و وارد شده است که ضمن مطا اطالعات فناوری –نگاشت به حوزه مالی   این ره :قلمرو
نگاری در خارج از کشور، تا زمان انجام این پژوهش،   نظران برجسته ره  همچنین مکاتبه با صاحب

 پرداخته است.  قلمرونگاشتی به این   تر ره  کم

 :نگاری که در مدل   های مختلف آینده  نگاشت، از روش  در راستای تدوین این ره فرایند تحقیق
ی مانند پیمایش، تحلیل یها  آمده، استفاده شده است. روش(، 2)شکل (0228) الماس پاپر

SWOT  در این پژوهش با تحلیل(IPA جایگزین شده است ،)دلفی و پانل  ،نگاری  ره ،مصاحبه
نگاشت   اند که از این منظر نیز فرایند تحقیق و تدوین چارچوب ره  خبرگان در این فرایند بکار رفته

نماید و درجه اعتبار   ش معرفی شده است را منحصر به فرد میفناوری اطالعات که در این پژوه
 کند.  نگاشت را تضمین می  ره

  ها. پیشنهاد2

 پیشنهاد موضوعی. 2-1

ها بر بستر فناوری   با توجه به الزامات دولت الکترونیک و فراگیر شدن خدمات سازمان
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های   طول این پژوهش )مانند روشنگاری طی شده در   اطالعات، همچنین با توجه به سیر فرآیند ره
نگاری بکار رفته در روش تحقیق این پژوهش و همچنین تبیین یک فرایند بدیع،   مختلف آینده

را  دپیشنها این توان  نگاشت فناوری اطاعات سازمانی(، می  کاربردی و آسان جهت تدوین سند ره
ه دولتی که گردش مالی سالیانه باالی های بزرگ دولتی و نیم  بانک مجازی در سازمانکه  ارائه نمود

 گردد.  اجراهزار میلیارد تومان دارند،  22

 های آینده  . پیشنهاد برای پژوهش2-6

های آینده این پیشنهاد   نگاشت و کاربردهای متنوع آن، برای پژوهش  با توجه به اهمیت تدوین ره
ل آموزش، فرهنگ، هنر، بهداشت، های ملی از قبی  نگاشت، در حوزه  تدوین ره گردد:  ارائه می

های   نگاری در حوزه  ورزش، اقتصاد، تولید ملی، رشد کیفی و دیگر موارد، بسط و توسعه یابد تا ره
 مختلف کشور، امری نهادینه گردد. 
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 منـابـع
اولین  در: شهر مشهد.  مورد مطالعه کالن :شهرها  نگاشت توسعه شهر هوشمند در کالن  ره(. 2336کاهانی، م. ) ،کمال، ب.  به

 همایش ملی شهر هوشمند و اینترنت اشیاء. 

نگاشت فناوری توسعه   بندی الزامات مهم در تدوین ره  شناسایی و اولویت (.2332زاده، ر. )  نقی ،زاده، م.  نقی ،تقوا، م.ر.
 .8-2: (2)2، مطالعات مدیریت فناوری اطالعاتافزارهای متن باز در ایران.   نرم

نگاشت فناوری برای   (. تغییر ساختاری در ره2335زاده، ع. )  حسن، ثقفی، ف. ،قاضی نوری، س.س. ،دسترنج، ن.
 .32-5: (2)22، بهبود مدیریترو.   دنبالهکشورهای 

(. نگاشت نقشه راه فناوری اطالعات: رویکردی برای همراستایی راهبردهای فناوری 2335حیدری، ا. ) ،ی، آ.محبّ 
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