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 چكيده

وه کااربری  فنااوری  گار  مختلف گزینه های  البته تحت تاثير عوامل مختلفی ماننددر حال رشد و  ایبا مجموعه  ی امروزیسازمان ها

و در  70در دهه مواجه هستند.   ی استقرار و پشتيبانی سریع از نيازهای حياتی سازمانفشار سطوح اجرایی برا  ترباسوادتر و خواهان 

 به وجود آمد.  (1CIO)نقش مدیر ارشد اطالعات در کارکردهای سازمانی   فناوری اطالعات اثرنتيجه ی افزایش 

نياز باه مادیران ارشاد      وجود داشتبكارگيری این تكنولوژی  یجترو یرو يشاز سازمان ها پ ياریکه در بس یبه سبب مشكالت

مدیر سطح اجرایی  مدیر ارشد نوآوری ها که هاد    این نقش به دو بخش تقسيم شده است:  .فناوری اطالعات افزایش یافته است

رشاد  به طور کلی مادیر ا  اصلی آن کار کردن با سایر مدیران ارشد داخلی و خارجی است تا فرآیندها و استراتژی سازمان تغيير یابد.

اطالعات را از سه منظر می توان بررسی کرد: لزوم به کارگيری این نقش در سازمان )انواع مدیر ارشد فناوری اطالعاات و حاوزه ی   

مسئوليت ها(  جایگاه این نقش در چارت سازمانی و خطرات ذاتی این نقش. در این نوشاتار تمرکاز بار محاور اول  یعنای      وظایف و 

تحقيقات مرتبط با اهميت این نقش موردبررسی قرار گرفته و در انتها شارایط وجاود   زمان می باشد.  در سا CIOاهميت وجود نقش 

 این نقش در جایگاه معاونين سازمان ها بيان می گردد.

 کلمات کليدی

   هم راستایی کسب و کار  بلوغ سازمانیCIO  king & Teo  مدیر ارشد فناوری اطالعات  فناوری اطالعات
 

 

 

 مقدمه -1
برای تضمین پایداری بلند مدت یک سازمان،  مدیریت استراتژیک یکک اکا    
مهم محسوب می شود. مدیریت استراتژیک عبارت است از: مطالعکه و تسسکیر   
عالئم و نشانه های آینده، به منظور انتخاب جهت ایری مناسب توسکعه آتکی   

به عنوان روشی برای دستیبابی به این استراتژی ها سازمان. فناوری اطالعات 
در راستای ایجاد مزیت رقابتی شناخته می شود. این در حالی اسکت ککه هکم    

و  (IS/ITسیسکتم اطالعکاتیف فنکاوری اطالعکات       راستایی اسکتراتژی هکای  
 استراتژی های سازمانی یک اا  ضروری در دستیابی به مزیت رقکابتی اسکت.  

فنککاوری بایککد در سککطور اجرایککی روابکک   اطالعککاتیسیسککتم هککای رهبککران 
فکسب و کار قدرتمندی برقرار ساخته و از آن برای دستیابی به یکک  اطالعات

 دیدااه مشترک نسبت به فناوری اطالعات استساده کنند. 
ند یک عامل تغییکر قدرتمنکد باشکد.    سیستم های اطالعاتی می توا واحد

راتژی هکای جدیکد کسکب و ککار و     مکی تواننکد بکا پیشکنهاد اسکت      واحدهااین 
روی تغییکرات سکازمانی تکا یر     ،محصوالت جدیدی که اطالعات محور هستند

تواننکد هماهنکک کننکده ی توسکعه ی فنکاوری و      همچنین مکی داشته باشند. 
سیستم های اطالعاتی  واحدهایتغییرات برنامه ریزی شده ی سازمان باشند. 

آن ها باید به فناوری نیکز توجکه    کنند.در یک محی  به شدت پیچیده کار می

248



داشته و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از توسعه فنکاوری را رصکد کننکد. ایکن     
از کنترل منابع اطالعاتی به تا یر بر افزایش ا راذاری کاربران روی  ،بخش ها

 یافته اند.  ارتقا ISتصمیمات مربوط به سرمایه اذاری 
عملککرد   نسکبت بکه   محی  اقتصادی سخت و ادراککات ضکعید داخلکی   

عوامل تحمیل تغییرات در بسیاری از سازمان ها جمله فناوری اطالعات نیز از 
 .  [1] به شمار می روند

به صورت داخلی، سازمان ها منابع فنی خود را با عملیات تجاری ادغکا   
می نمایند تا قابلیت ها را توسعه داده و به یک مزیت رقابتی برسند. به صورت 

ها و چالش های رقابتی جدید، شامل رکود اقتصکادی جهکانی    خارجی، فرصت
، مدیران اجرایی کسب و کار را بر آن داشته که برای اسکتساده از منکابع   2008

سازمان، و به منظور هدایت تغییرات استراتژیک در داخکل و   فناوری اطالعات
 تکیه داشته باشند.  ITخارج سازمان، روی 

این رشد در اهمیت نقش سیستم اطالعاتی موجب شده است ککه نقکش   
 [. 2مدیر ارشد فناوری اطالعات نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار شود ]

و بکه عنکوان نتیجکه ی افکزایش      70نقش مدیر ارشد اطالعات در دهکه  
، به عنکوان مکدیر مجموعکه ای از    CIOاهمیت فناوری اطالعات ظهور نمود. 

نقش های معمول منکابع انسکانی    -1دو دسته نقش مواجه می اردد: افراد، با 
نقش هکای مکالی ماننکد     -2هم چون استخدا ، آموزش و نگهداری کارکنان، 

از منظر تامین کننکده خکدمات    CIOتعیین بودجه، پیش بینی و صدور مجوز. 
فناورانه برای بخش های کاربری، با حجم قابل توجهی از کارهای مربوط بکه  

با مدیریت کاربر روبه رو اسکت. از ایکن رو مکدیر    غات، ارتقا و رواب  داخلی تبلی
ارشد اطالعات بیش از اکثر مدیران دیگر بکا اکروه وسکیعی از موضکوعات در     

 .[1] ارتباط است
امروزه مدیران ارشد اطالعات عمیقا در سازمان های تجاری دخیل بوده 

پیاده سازی آن اسکتراتژی   و در 2CEOو در تعیین استراتژی های سازمان به 
 [. 2ها به مدیران کسب و کار کمک می نمایند ]

کلی مدیر ارشد اطالعات را از سه منظر می توان بررسکی ککرد:   به طور 
لزو  به کارایری این نقش در سازمان  انواع مدیر ارشد فنکاوری اطالعکات و   

ذاتی این  حوزه ی مسئولیت ها(، جایگاه این نقش در چارت سازمانی و خطرات
در  CIOنقش. در این نوشتار تمرکز بر محور اول، یعنی اهمیت وجکود نقکش   

در این نوشتار تمرکز اصلی بر محکور اول، یعنکی لکزو  بکه     سازمان می باشد.  
در سازمان، می باشد. در بخش دو  مروری بکر مسهکو  کلکی     CIOکارایری 
ااه جهکانی نسکبت   فناروی اطالعات، نقش ها و مسئولیت ها و دیدمدیر ارشد 

بکه اهمیکت بکه ککارایری مکدیر       سو به این نقش ارائه خواهد شد. در بخش 
ارزیابی فناوری اطالعات و تا یر وی بر عملکرد کلی سازمان پرداخته می شود. 

های اطالعاتی و تعیین سطح بلوغ سازمانی، از جمله موضوعاتی هستند سیستم
اخیرا و با توجه به رسوخ فناوری  مورد بحث قرار ارفتند. 90و  80که در دهه 

کارها، رقابتی شکدن محکی    اطالعات در تما  ابعاد سازمانی و در اکثر کسب و
تجاری و اهمیت به کارایری صحیح فناوری اطالعات در جهت دسکتیابی بکه   
چشم انداز سازمانی، این مباحث از اهمیت قابل توجهی برخوردار اردیکده انکد.   

تا یر و نقش مدیر ارشد فنکاوری   ،و تئو ینکر مدل کب یهبا تکدر بخش چهار  
اطالعات در بلوغ سازمانی بررسی می شود. از آن جایی که تقریبا تما  سازمان 
های بزرگ نسبت به تا یر نقش مدیر ارشد فناوری اطالعات در سازمان تردید 
ندارند و آن را به عنوان یکی از عناصر کلیدی برنامه ریکزی اسکتراتژیک مکی    

جایگکاه مکدیر   نند، این چالش جای خود را به موضوع جدیکدتری داده اسکت   دا

ارشد اطالعات در چارت سازمانی می تواند تا یر به سزایی در کارآمدتر نمودن 
بکه طکور اجمکالی     5این موضوعی است ککه در بخکش    این نقش داشته باشد.

 موردبحث قرار خواهد ارفت. 

 اطالعات فناوریمدیر ارشد  -2

باشکد   یسازمان م ییاجرا یراناز مد یکی CIOهمان  یاارشد اطالعات  یرمد
اطالعکات سکازمان را بکر     یفناور یساز یادهو پ یاستراتژ یینتب یتکه مسئول

سخت افزار و نر  افزار و داده ها، که  یعهده دارد. عالوه بر نظارت داشتن رو
 یکد با ی، واست یاتیح یارمجموعه بس یاعضا یرسا یدا ربخش وظا یسایدر ا
 ینحوه دسترسک  یو پژوهش داشته و استراتژ یقتحق یدجد یها یفناور یرو

ککه اطالعکات    یرا مشخص و خطراتک  یفناور یقبه ارزش کسب و کار از طر
 .[3] قرار دهد یدایبا خود به همراه دارند را مورد هدف و رس یجیتالد

تکنسکین »و قبل از آن مدیران ارشد اطالعات به عنکوان   1980در دهه 
ایکن دیکدااه بکه     1990معرفی می شدند. سپس در دهکه  « های پشت صحنه

تغییر یافت. به « مبتکرانی که تالش می کنند از نردبان سازمان صعود نمایند»
دنبال این تغییر ادراک، برخی از مدیران ارشکد اطالعکات بکه عنکوان مکدیران      

رایری فنکاوری در  کااجرایی سطح باالیی دیده شدند که مسئول مدیریت و به
 جهت ارزش آفرینی برای کسب و کار بودند.

معرفی شکد تکا    1990در میانه دهه  CIOعنوان مدیر ارشد اطالعات یا 
ار نوع جدیدی از مدیران اجرایی باشد که در سازمان هایی با تسکر رو توصید

( ارتقا داده شده بودند. این مدیران تمکا   Chief-levelبه جلو تا سطح ارشد  
 منابع اطالعاتی سازمان را در اختیار داشتند. 

CIO       های اولیه باید نقش خود را از مکدیر فنکی بکه یکک مکدیر فنکی و
سیستم اطالعکاتی را   تغییر می دادند. این نقش جدید باید می توانست تجاری

به روشی مستقر نمایدکه تولیدکننکده اطالعکات ارزش افکزوده بکرای سکازمان      
خصوصیات مدیران اجرایی سیستم اطالعاتی بکیش   1990. در اوایل دهه باشد

از پیش دسخوش تغییر شد. در این زمان کارکردهکایی نظیکر برنامکه ریکزی و     
کنتککرل اسککتراتژیک فنککاوری، مککدیریت معمککاری فنککاوری اطالعککات، توسککعه 
استانداردهای فناوری اطالعات و مدیریت منابع انسانی به مسئولیت های این 

هکا  CIOقش افزوده شد. بدیهی است که برای دستیابی به این تغییر نقکش،  ن
باید مهارت های خود را هم در زمینه فنی و هم در زمینه تجاری ارتقا دهنکد.  
موضوعات کلیدی فناوری شامل هزینه های فنی و تخصیص بودجکه، توسکعه   

رواب  و  معماری و قابلیت های فناوری اطالعات، امنیت، تحویل ارزش، ایجاد
راهبری می باشند. مدیریت دارایی سکهامداران، عملککرد، تکا یر بکر همککاران      
اجرایی جهت طراحی و اجرای طکرر هکای اسکتراتژیک از جملکه موضکوعات      

 . [4] کلیدی کسب و کار هستند
CIO    ها با موضوعات فنی و پیچیده مانند تغییر سریع بسکته هکای نکر

سر و کار دارند. این مدیران با چالش رهبری  افزاری، پلت فر  ها و استانداردها
و احترا  به انواع کارکنان فنی مواجه می شوند. نظکارت بکر عملیکات سیسکتم     
هایی که کسب و کار، درآمد و سود به آن ها وابسته بوده و حتی در برخکی از  
موارد دستیابی به این ها بدون آن سیسکتم هکا غیکرممکن اسکت، از وظکاید      

همچنین این مدیران بایکد ارتبکاط بکا سکایر     عات می باشد. مدیران ارشد اطال
مدیران، با مشتریان داخلی، با مدیران سازمان و با سایر سهامداران را مدیریت 

 نمایند.  
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 نقش ها و مسئوليت ها -2-1

 یها یتها و توسعه ها، نقش ها و مسئول یشرفتاز پ یبرخ یراخ یدر سال ها
 :[2] قرار داده است یرارشد اطالعات را تحت تا  یرمد

1- 3COO یتارشد( به عهده ارفتن مسئول ییاجرا یرانمد یگر و د 
اطالعات و کاربرد آن را آغاز نموده و  یاستقرار فناور یرامونپ یکتسکر استراتژ

اطالعکات   یارشکد فنکاور   ییاجرا یرانبه مد یشینپ یها یتاز مسئول یاریبس
 بکا  یقکا اطالعکات عم  یکه فناور ییوااذار شده است، مخصوصا در شرکت ها

شده اسکت. امکا ممککن اسکت      یدهکسب و کار تن یندهایو فرآ یاتاساس عمل
COO یامکدهای درک پ یبرا یازموردن یمهارت ها یااطالعات  یدانش فناور 

اطالعکات در   یفنکاور  یو خکارج  یابتکارات داخلک  یساز یادهپ یا یفن ییراتتغ
 سازمان را نداشته باشد. 

 «یارشکد فنکاور   یرمکد »به نکا    ییاجرا یدجد یتموقع یکظهور  -2
 4CTOیکزی از برنامکه ر  یبخشک  یرنکد ا یقرار م یگاهجا ینکه در ا ی(. افراد 

را  CIO یکاتی عمل یهکا  یتو مسکئول  یرساختز یزیبرنامه ر ی،فناور یمعمار

 برعهده دارند. 

و  2009 ی ماننکد قکانون بانککدار    یکد و مقررات جد ینقوان یمعرف -3
( شرکت ها را واداشکته  یکاسالمت در آمر یمهب یتانتقال و مسئول یتقانون قابل

اطالعکات   یو انطباق منابع فنکاور  یمربوط به راهبر یها یتاست که در فعال
 .یندمداخله نما

برون سپاری فناوری اطالعات رشد قابل توجهی داشته است. حالکت   -4
اوری اطالعات بکه تکامین کننکداان    افراطی آن این است که کل کار واحد فن

 خارجی سرویس منتقل می شود. 
امروزه بسیاری از سازمان ها تمایل دارند به جای ساخت برنامه های  -5

آن ها را خریداری نمایند. توسعه ی سیستم هکای   فناوری اطالعات،کاربردی 
 به روز، متناسب با شرای  و بودجه سازمان، به طور معمول یککی از مسکئولیت  

 ها بوده است.CIOهای اصلی 
مدیران ارشد اطالعات کار سختی پیش رو دارنکد. آن هکا بایکد مجکری     
کارکردی باشند که از منابع زیادی استساده می نماید اما شکواهد قابکل انکدازه   

 ایری که حاکی از ارزشمند بودن آن کار کرد باشد بسیار کم است. 
این تساوت است.  5MISنقش مدیر ارشد اطالعات متساوت از نقش مدیر 

عملیات؛ یکک محکی  بسکته، پایکدار و      -1بر می اردند:  ISها به دو عملکرد 
 -2مکانیکی که نیازمند به کارایری سیاست ها و رویکه هکای رسکمی اسکت.     

ر توسعه؛ یک محی  باز؛ تطبیقی و اراانیک که مکدیران را وادار مکی نمایکد د   
وضعیتی منعطد، غیرمتمرکز، نیازمند تصمیم ایری و خودمختار عمل نماینکد  

آن  بکرآورده نمکودن  ذاتا استراتژیکی تر بوده و مدیر ارشد اطالعات نقش [. 3]
 نیازمند استرش سازمانی و ساختاری است. 

مدیر ارشد اطالعات بیشتر به عنوان یک مدیر اجرایی عمل می کنکد تکا   
یا یکی از زیرمجموعه های مسکتقیم   CEOاغلب یا به یک مدیر کارکردی و 

CEO     ازارش می دهد. فعالیت های روزانه مدیر ارشد اطالعکات نیکز بیشکتر
منعکس کننده کار اجرایی است. تعدد و تنکوع و کوتکاه مکدت بکودن از جملکه      

 CIOمشخصات کارهایی است که یک مدیر ارشد اطالعکات انجکا  میدهکد.    
زمان یا دفتر کار خود بوده  تقریبا یک سو  زمان هکا در  بیشتر اوقات دور از سا

سازمان دیده می شود( و بخش نسبتا زیادی از زمان خود را صرف ارتبکاط بکا   
تغییرات فناوری اطالعات و رقابت منجر به این تغییر نقش مشتری می نماید. 

نقکش جدیکد بکرای رهبکری سیسکتم هکای        CSC  1996 )6. [1] شده است

الز  می باشند  ISفی می کند که برای اجرای کارهای آینده ی اطالعاتی معر
 -4توسعه دهنکده محصکول،    -3رهبر تغییر،  -2معمار ارشد،  -1و عبارتند از: 

استراتژیست ارشد عملیاتی. کسکانی ککه ایکن     -6مربی و  -5محرک فناوری، 
نقش ها را برعهده می ایرند لزوما نباید سرپرسکت بخکش هکا و فرآینکدهای     

 [. 5د باشند اما در سراسر ساختار سازمانی نسوذ و رهبری دارند ]جدی
مدیران ارشد اطالعات نقش استراتژیک کسب و کار را برعهده داشکته و  

ماهیکت ارتبکاط مکدیر ارشکد     مبتکرین فرآیند در سازمان محسوب می شکوند.  
(، تعیکین کننکده ی مهکم ایکن تمرککز      CEOاطالعات با مدیر ارشد اجرایی  

یک است. موضوعات مدیریتی نقش مدیران ارشد فناوری اطالعکات را  استراتژ
تحت تا یر قرار دداده و آن ها را بر اولویت بندی فعالیت ها و تنظیم برنامه ها 

بنابراین آن ها صرفا ارائه دهنکداان  براساس این اولویت ها متمرکز می سازد. 
گکر اکاهی از   از سکوی دی خدمت نبوده و مدیران سطح اجرایکی خواهنکد بکود.    

CIO   ها برای حسظ یک نقش سنتی متمرکز بر فناوری استساده می شکود، در
ازارش داده و عموما مسئول مدیریت  6CFOیا  COOاین حالت آن ها به 

بخشی هستند که مرکز هزینه سازمان به شمار می آید. در ایکن نقکش آن هکا    
سازمان، هزینه ها را کاهش  وظیسه دارند با استساده از زیرساخت فناوری موجود

 دهند.

 وضعيت جهانی موقعيت مدیر ارشد اطالعات -2-2

 43اولین تحقیق علمی انجا  شده بکر روی موقعیکت مکدیر ارشکد اطالعکات،      
 Fortuneسازمان برتر در رتبه بندی سکازمان هکای خکدماتی     53سازمان از 

زمان از سکا  23را مورد بررسی قرار داده بود. این تحقیق نشکان داد ککه    500
( دارای نقش مدیر ارشد اطالعات می باشکند.  %58سازمان های مورد مطالعه  

تکا از بکزرگ تکرین سکازمان هکای خکدماتی و        200[ 6در تحقیق دیگر برو  ]
سکازمان صکنعتی    77را بررسی نموده و دریافت ککه   Fortune 500صنعتی 

احتمکاال   ( دارای این نقش می باشند، ککه %64سازمان خدماتی   64( و 77% 
 .  [7] این تعداد در سال های اخیر افزایش یافته است

 اهميت نقش مدیر ارشد فناوری اطالعات -3
ایجاد جایگاه مدیر ارشد اطالعات به طور مو ری پاسخگویی و مسئولیت
پذیری را افزایش می دهد. این جایگاه در واقع به معنای تعرید یک مسکئول  

 باشد.  ه پردازش اطالعات سازمان میاجرایی واحد برای نیازهای مربوط ب
مدیر ارشد اطالعات نه تنها با مجموعه ی استرده ای از موضکوعات در  
ارتباط است، بلکه بکه عنکوان استراتژیسکت ارشکد سیسکتم هکای اطالعکاتی،        
مجموعه مسئولیت هایی دارد که باید پیوسته و مداو  با نیازهای اطالعکاتی و  

 فناوری اطالعات سازمان کامل و کامل تر شود. 
قکش فعکالی در برنامکه ریکزی اسکتراتژیک منکابع       مدیر ارشد اطالعات ن

 اطالعاتی دارند. 
نقش مدیر ارشد اطالعات تحت شعاع دو نیاز سازمانی ایجاد شد، اول آن 
که الزمه ی افزایش پاسکخگویی  مسکئولیت پکذیری(، تعریکد یکک مسکئول       
اجرایی واحد برای نیازهای پردازش اطالعات سازمان می باشکد. دومکا ایجکاد    

موجکود میکان   « شکاف هکای »به بستن تما  « مدیر ارشد اطالعات»موقعیت 
و استراتژی های سازمان کمک نمکوده و آن   فناوری اطالعاتاتژی های استر

را تسهیل می نماید. این درحالی است که مدت هاست وجود این شککاف هکا   
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فنکاوری  اهکداف  نگرانی اصلی کسب و کارها محسوب می شود. هم راسکتایی  
و کسب و کار، نه تنها موضوع دستیابی به مزیت رقابتی است، بلککه   اطالعات

مزیکت رقکابتی پایکدار    ای بقای سازمان ضروری و اساسی به شمار می آیکد.  بر
نیازمند توسعه ی یک سیستم واحد نیسکت، بلککه قابلیکت اسکتقراری همکواره      

 استراتژی تر از رقبا را می طلبد. سریع تر، ارزان تر و 
اغلب مسئولیت مستندسازی رسمی استراتژی فناوری اطالعات در طکرر  

های اطالعاتی بر عهده ی مدیر ارشکد اطالعکات اسکت و    استراتژیک سیستم 
یک چالش مهم برای وی محسوب می شود چرا که، اوال یک ککار زمکان بکر    
است، دوما محتوای انتخاب شده طرر، محدوده ی پیاده سازی طرر را تحکت 

 تا یر قرار می دهد. 
 یجکاد ارشد اطالعکات در ا  یرمد ییکه توانا باید به این نکته توجه داشت

دارد: تا چکه   یدو عامل بستگ ینبه ا یداشد یدر بلوغ سازمان یو نقش و ییرتغ
خکود را اسکتاندارد و    یاطالعکات  یسکتم س یرساختدارد ز یماندازه سازمان تصم

محصکوالت،   یمرککز  یاطالعات هسته  یو تا چه اندازه فناور یدنما یکپارچه
محققکین  .  [4] شود یسازمان محسوب م یرقابت یتموقع یا یندهاخدمات، فرآ

داشته اند، بکه   CIOبراساس مطالعه و بررسی که بر روی شرکت های دارای 
در چارت سازمانی رسیده و مسئولیت های این  CIOطید وسیعی از موقعیت 

نوع شغل برای مدیر ارشد فناوری اطالعکات   4نقش را متغیر می دانند. آن ها 
ای رهبکری ککارکرد،   سکازمان بکر   CIOعملیکاتی،   CIOشناسایی کرده اند، 

CIO  واحد کسب و کار وCIO  منطقه ای. با وجود این تنوع، همان طور که
عنوان می شود و  CIOنقش اصلی برای  5نشان داده شده است،  1در شکل 

 اهمیت به کارایری مدیر ارشد اطالعات در این نقش ها نهسته است. 

 استراتژیست کسب و کار -3-1

که بهترین روش های کسب و کار را پیدا  نقش مدیر ارشد اطالعات این است
نماید. اما در اقتصاد جهانی، تساوت های میان بهترین روش های کسب و ککار  
فشرده می شوند. از این رو چالش مدیر ارشد اطالعکات یکافتن بهتکرین روش   
های کسب و کار و در عین حال پیدا کردن منافع افکزایش یافتکه یکا ککاهش     

در بهترین حالت هر سه مکورد. ایکن بهبودهکا بایکد      –پیوسته هزینه می باشد 
سریع اجرا شوند، پیش از آن که فشارهای رقابتی اجتناب ناپذیر این مزیکت را  

 به سطح متوس  و وضعیت کاال بودن تنزل دهد. 

 استراتژیست فناوری اطالعات -3-2

در این نقش مدیر ارشد اطالعات به عنوان مبلغ ارشد فناوری بکرای سکازمان   
در این نقش باید برای سواالت بنیکادی   CIOنماید. به طور خاص،  عمل می

پاسخ مناسب فراهم نموده و سپس بتواند زیست پذیری راه حل خود را ا بکات  
نماید. انتخاب پلت فر  استاندارد، به کارایری یک راه حل واحد و یکپارچه یکا  

راتژیک کلیدی رویکرد ناهمگن، استساده از نر  افزارهای متن باز، سواالت است
 ینسعکان تواند در ابتکارات ذ یم CIOدر حوزه ی فناوری اطالعات می باشند. 

اطالعکات   یانعاقد قرارداد بکا فروشکنداان فنکاور    یو قطعا مذاکرات برا یاصل
مشارکت، اختالفکات   یناجتناب ا یرقابلغ یا ر جانب یکمشارکت داشته باشد. 

 یمک  ینسعکان و ذ یکه موضکوعات قکانون   ییقراردادهاست. از آن جا یا ینسعانذ
خطرات حاکم  یریتببرند، مد ینمنابع شرکت را از ب جهیتوانند به طور قابل تو

 است.  CIO یکاز داشبورد استراتژ یبخش مهم

 ييرعامل تغ -3-3

 یکد نما یبانیسکازمان پشکت   یاطالعات بتواند از هر جنبه  یکه فناور ینا برای
 یکد، جد یراه حکل هکا   یکد رار دارد: خرقک  یهر سازمان یرو یشها پ ینهاز ینا

به منکابع   یازحذف ن یسازمان برا ییراز ابتدا، تغ یراه حل نر  افزار یکساخت 
 ییکر ها اصرار به تغ ناست که اکثر سازما یدر حال یناطالعات. ا یفناور یدجد

عمکل نمکوده و    ییرعامل تغ یکتواند به عنوان  یم CIOکه  ینجاستدارند. ا
کسب و کار  یرانرا به مد ییرتغ یا یدساخت، خر یمتصم ی ینههز-سود یلتحل

 نشان دهد. 

 یفناور یحام -3-4

. یکد آ یبر م CIO یاز عهده  یبه سازمان در استقرار هوشمندانه فناور کمک
 یکا پلکت فکر ، محصکول     یکک  یمبلغ بکرا  یکتواند به مانند کار  یکار م ینا

ه آموزش مهارت ها و برنام یباشد. ممکن است شامل راه انداز یداستاندارد جد
و حسکظ   بسکاده جکذ   یارممکن است بسک  یاسازمان باشد  یبازساز یدر راستا

ها تنهکا  CIOممکن است فکر کنند که  یاریباشد. بس یکدرجه  یاستعداد فن
 ی. امکا واحکدها  یشکند اند یاز آن ها م یبانیبزرگ و پشت یها یستمس یجادبه ا
فکراهم   یکز کمکک را ن  یکز دسکتاپ و خدمات م یبانیپشت یداطالعات با یفناور
 یمک  یردرا یزها ن عالیتف ینبه شدت در ا CIO. بسته به اندازه سازمان یندنما

 شود. 

 یشبک  یبزرگ باشد، افسانه ا یستتکنولوژ یک یدبا CIOتصور که  این
از  یبرخک  ینکان، اطم یرهبکر فکوق العکاده بکوده و بکرا      یک یدبا CIO. یستن

 داشته باشد.    یزنرا  یفن هایییتوانا

 یرهبر عملكرد -3-5

هستند. آن ها مسئول اسکتخدا ،   یرها مدCIO یگر،د یکنار تما  نقش ها در
 یکزه به سکازمان خکود انگ   یدباشند. آن ها با یارتقا و اخراج کارکنان م یابی،ارز

 پروژه و  یزانها برنامه رCIO. یندکارکنان دفاع نما یکایکداده و از عملکرد 

ماننکد   یخود دور م یکه پروژه ها از زمانبند یمنابع هستند و هنگام مدیران  
 کنند، هدف اول سرزنش خواهند بود.  یشده مصرف م ییناز بودجه تع یشب یا

CIO تعامل منظم با پرسنل در تما  سکطور، نسکبت بکه آنچکه ککه       یقاز طر
 داشته و مطلع  یکسب و کار در حال وقوع است آااه یندفرآ ی یرهدرون زنج

 [. 4شود ] یم یرکسب و کار درا یندفرآ یدر بازمهندس یقاعم یباشد. و می

 یو بلوغ سازمان King&Teoمدل  -4

اطالعات و  یفناور یاستراتژ یانارتباط م یتاهم 90و  80 یطول دهه ها در
 طرر کسب و کار  یکپارچگی. یدکسب و کار برجسته و مشخص ارد یاستراتژ
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 [4] نقش مدیر ارشد فناوری اطالعات 5( : 1شكل )

 

ی بکرا  یکد است که اکثر سازمان ها با یاطالعات هدف یو طرر فناور یسازمان
ککه   یکد نما یم ینتضم ییهم راستا یاارتباط  ین. ایندبه آن تالش نما رسیدن

باشد  یسازمان م یفعل یرقابت یازهایاطالعات منطبق بر ن یفناور یساز یادهپ
ککه   یمقاالت یناز اول یکیاطالعات.  یواحد فناور یسنت تیالتما یهو نه بر پا

 یفنکاور  یکزی کسکب و ککار و برنامکه ر    یکزی برنامکه ر  یانارتباط م یتبه اهم
برنامکه  یمقالکه بکرا   یکن در ا ی( بود. و1987  ینکاطالعات پرداخت، مقاله ک

 یاستراتژ یکپارچگیداد که  یشنهادپ یمتودولوژ یاطالعات یها یستمس یزیر
 یکن نمکود. ا  یمک  یرکسکب و ککار را امککان پکذ     یهکا  یبکا اسکتراتژ   IS یها

 یسکتم، س داف اهک  IS یهکا  یداد که مجموعه اسکتراتژ  ینشان م یمتودولوژ
از مجموعکه   یکد ( بایسکتم س یطراحک  یهکا  یاستراتژ یستم،س یها یتمحدود
 یگکر و د یکسکب و ککار، اهکداف، اسکتراتژ     یتسازمان  مامور یها یاستراتژ

 [.3( استخراج شوند ]یکاستراتژ یسازمان یها یژایو

 یسکاز  یکپارچکه  یبکرا  ی[ سطور مختلس6و تئو ] ینکک 1997در سال  
کسب و کار مطرر کردنکد   یزیو برنامه ر یاطالعات یها یستمس یزیبرنامه ر
 یفنکاور  یکو تئکو همچنکان ککه ککاربرد اسکتراتژ      ینکک یده(. به عق2 شکل 

برنامکه   یکان ارتبکاط م  یدشود، با یسازمان ها مهم و مهم تر م یاطالعات برا
 یکز ( ن8ISP  یاطالعکات  یها یستمس یزی( و برنامه ر7BPکسب و کار   یزیر
اسکت. در   یافته یشاطالعات در طول سال ها افزا یفناور یتشود. اهم یشترب
شود، چرا که سازمان یمهم م یا یندهبه طور فزا BP-ISP یکپارچگی یجهنت

 راراسکتق  ینکد نما یمک  یکسب و ککار سکع   یها یاز استراتژ یبانیپشت یها برا
 یهکا  یسکتم عملککرد س  یناطالعکات داشکته باشکند. بنکابرا     یاز فناور یبهتر

تکوان انتظکار    یسازمان داشته و به مرور زمان م یرو یشتریب یرتا  یاطالعات
 یبه طور کل یجه،را داشت. در نت ISPو  BP یانم یکپارچگیاز  ییسطور باال

 یعنیآن باشد؛  یکپارچگی یشافزا یدر راستا یدبا BP-ISP یکپارچگیتکامل 
 یی،اجرا یکپارچگیجدااانه با  یزیمرحله نا  برد: برنامه ر 4آن  یتوان برا یم

دو طرفکه بکا    یکزی برنامکه ر  ی،متکوال  یکپکارچگی طرفکه بکا    یک یزیبرنامه ر
 کامل. یکپارچگیبا  یکپارچه یزیمتقابل، برنامه ر یکپارچگی

وجکود دارد. در واقکع    ISPو  BP یکان م یسیمرحله اول، ارتبکاط ضکع   در
 کم است.  یارکسب و کار بس یاز طرر ها یبانیاطالعات در پشت یکاربرد فناور

سکازد. اساسکا تمرککز     یرا مشکخص مک   ISPجهت  BPمرحله دو ،  در
کسب و ککار   یاز طرر ها یبانیپشت یرو یاطالعات یها یستمس یزیبرنامه ر
 است. 

وجکود   ISPو  BP یکان م یمرحله سو ، ارتباط دو طرفه و وابسکته ا  در
کسب  یاز طرر ها یبانیهم در پشت یاطالعات یها یستمس یزیدارد. برنامه ر

 آن نقش دارد.  یرو یو کار و هم در ا راذار

وجود دارد.  ISP یندو فرآ BP یندفرآ یانم یاندک یزمرحله چهار ، تما در
 یندفرآ یکو کسب و کار هم زمان و با  یاطالعات یها یستمس یها یاستراتژ
 شوند.  یتوسعه داده م یکسانو  یکپارچه یزیبرنامه ر

به ساختار  یزیدهد که وجود سطور مختلد برنامه ر یمدل نشان م این
و  یاطالعکات  یسکتم واحد س یانم یدارد. درجه همکار یبستگ یداخل یسازمان

 یکین و تع یکپارچگیطور مختلد س یکسب و کار نشان دهنده  یاتعمل یرسا
  یداست. بدون ترد یاطالعات یها یستمس یزیمراحل تکامل برنامه ر یکننده 

 یهکا  یسکتم از چشکم انکداز س   یمهمک  یجنبکه   یاطالعات یها یستمبرنامه س
 یهکا و چکالش هکا    یاز نگرانک  یککی  یربازچشم انداز از د یناست. ا یاطالعات

 یمک  یرانمد ینمعنا که ا یناطالعات بوده است. به ا یارشد فناور یرمد یاصل
 وسکعه ت یاطالعکات  یهکا  یسکتم عملکرد س یبرا یخواهند منطقا برنامه و هدف
 [.   3خارج نشود ] یراز مس یدیجد یدهند که با ظهور هر فناور

   یدر چارت سازمان CIO یگاهجا    -5

 یات مختلسک نظکر  یارشد اطالعات در ساختار سازمان یرمد یگاهخصوص جا در
چه  یرمجموعهز یدبا یرمد یناست که ا ینا یبحث اصل یقتوجود دارد. در حق

عمکده   یکدااه اسکاس سکه د   ینازارش دهد. بر ا یبوده و به چه کس یریتیمد
 وجود دارد:

( اکزارش  CEOارشکد    ییاجرا یربه مد یدارشد اطالعات با یرمد -
 دهد.

ازارش دهکد،   CEOاز  یرغ یبه هر کس یدارشد اطالعات با یرمد -
 (.COO  یاتارشد عمل یرمد یا( CFO  یارشد مال یرعموما مد

 دهد.  یازارش م یبه چه کس یستمهم ن -

اکزارش دهکد،    CEOبکه   یدبا CIO ینداو یکه م ییرسد آن ها ینظر م به
بکرآورده   یکه بکرا  یاراز اخت یبا سطح CIO یها یتبرابر نمودن مسئول یرو

 یرمعنا ککه ااکر مکد    یناست، تمرکز دارند. به ا یازها موردن یتکردن آن مسئول
 مکدیر بکه   یکد کنکد با  یسازمان فکراهم مک   یرا برا یارشد اطالعات ارزش کاف

اطالعکات   یواحکد فنکاور   یبکرا  یکت مز یکک  یکن ارشد ازارش دهد. ا ییاجرا
 یکری اکزارش دهکد در جهکت ا    CEOبکه   CIOاار  یراشود. ز یمحسوب م

 خواهد داشت.  یشتریب یراذاریاطالعات تا  یفناور یکاستراتژ

 یبکه سکهامداران قکرار مک     یمکال  ییپاسخگو یتمرکز خود را رو سایرین
 یرغ یبه کس یداطالعات با یارشد فناور یرباورند که مد ینبر ا یندهند. بنابرا

 ارشد پاسخگو باشد.  ییاجرا یراز مد

باورنکد ککه    ینبر ا یرهمد یئته یاز اعضا یبرخ یدااه،سه د ینکنار ا در
 یکا  CEOبکه   یممسکتق  ییعالوه بر پاسخگو یداطالعات با یارشد فناور یرمد

CFO ازارش دهکد. در واقکع    یزن یرهمد یئتاطالعات ه یفناور ی یتهبه کم
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 بکه شده هستند تا  یمهندس یعضو راهبر یکارشد اطالعات  یراناز مد یبرخ
  یاذار یهمربوط به سرما یماتسازمان و تصم یاستراتژ ییهم راستا ینتضم

 

 
 Teo&King (1997) [6]مدل ( : 1شكل )

و ارزش  یتا ر کل یرهمد یئتبا ه یشتراطالعات کمک شود. تعامل ب یدر فناور
 [. 4دهد ] یم یشافزا یزاطالعات را ن یارشد فناور یرمد

 نتيجه گيری -6
دیر ارشد اطالعات کار سختی پیش روی دارد. وی باید مجری عملکردهایی م

باشد که به منابع بسیار زیادی نیاز دارند اما شواهد قابل اندازه ایری که حاکی 
از ارزشمند بودن آن ها باشد بسیار کم است. در این مقاله به نقش مدیر ارشکد  

نقشی که در اکثریت سازمان های بزرگ به اطالعات در سازمان پرداخته شد. 
رسمیت شناخته شده و نسبت به تا یر قابل توجه آن تردیدی وجکود نکدارد. بکا    
این وجود در کشور ما این موضوع همچنان به عنکوان یککی از چکالش هکای     
اساسی مدیران باقی مانده است. اما بررسی سازمان های بکزرگ و تحقیقکاتی   

جا  شده است  و تعداد آن ها کم هم نیست(، نشکان  که پیرامون این مسئله ان
 یا ینکده کسب و کار به طکور فزا  یفرصت ها یعسر ییرتغامروزه می دهد که 

 یهسکته   یفنکاور  یناسکت. بنکابرا   یدر رفتار انسان ییرو تغ یفناور یرتحت تا 
 یکک از کسب و کار محسوب شده و هکر سکازمان    یهر جنبه ا یباتقر یمرکز

ابکزار بکه    یکن که از ا ییآن ها یانرود. اما م یبه شمار م الیجیتکسب و کار د
روبه جلکو   یتهدا یکه از آن برا ییکنند و آن ها یاستساده م یکیتاکت صورت

برنامکه  . تساوت وجکود دارد  یرندا یکسب و کار بهره م یچشم انداز و استراتژ
 ریزی استراتژیک، توجه به نوآوری، سرعت در جذب و استقرار فنکاوری هکای  
نوین از جمله عوامل دستیابی به مزیت رقابتی است. سیستم هکای اطالعکاتی   

هکم راسکتایی    .اولین نقطکه ی ورود فنکاوری اطالعکات بکه سکازمان هسکتند      
با چشم انداز و ماموریت کسب و کار تعیکین کننکده ی    های اطالعاتیسیستم

برنامه  مدیر ارشد اطالعات درسطح یکپارچگی و بلوغ سازمان است. از این رو 

ریزی استراتژیک فناوری اطالعات، ایجاد هم راستایی میان فناوری اطالعات 
و کسب و کار، رشد و بلوغ سازمانی، ارزیابی عملکرد سازمان نقش مو ر و قابل 
 توجهی دارد که نادیده ارفتن آن می تواند کل سازمان را تحت تا یر قرار دهد.  
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