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 کار استراتژی توسعه تکنولوژی اطالعات برای ارزش کسب و

 

 

 

 چکیده

توسط استراتژی کسب و کار می کند و  ( در حال توسعه که پشتیبانی ITاستراتژی فن آوری اطالعات )

است. در مواجهه با و ضروری  حیاتی برای تولید ارزش کسب و کار در سازمان های امروزپشتیبانی می شود 

یاد بگیرند که  ایدال، سازمان هنوز ب، با این حITدام م سرعت شرایط کسب و کار در حال تغییر و متحول

. برای بررسی و درک این موضوع، ما با استفاده از روش گروه متمرکز دهد توسعه ITچگونه استراتژی موثر 

. نتایج حاصل از تحقیقات ما نشان می دهد که پنج عوامل موفقیت بحرانی که دهیم انجام میمان را  پژوهش

در شرایط در دارد.  این تحقیق همچنین پنج شیوه و چالش ها مواجه شده وجود بگیرد  سازمان باید در نظر 

 .باشد را شناسایی می کندموثر  ITاستراتژی حال توسعه که یک 

 

 

 مقدمه

[، 12، 12، 4( ]به عنوان مثال، ITدر مورد ارزش استراتژیک فناوری اطالعات ) مستمربا وجود بحث های 

در  IT، شود شرکت سپرده یاست. به جای این که به پستوهاکامل و ت در سازمان در حال تحول  ITنقش 

انتظار می رود که نقش حاضر  است و در حال و راه پیدا کرده  حال حاضر به اتاق هیئت مدیره دعوت شده 

[ در پژوهش خود 23[. ویس و اندرسون ]24] کند باال و تحول کسب و کار ایفای سطحپیشرو در ارائه ارزش 
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مدیریت ریسک به طور فزاینده ای حرفه ای هستند.  های  با فرض تغییر و نقش ITو  CIOsکه  ندنشان داد

 و کسب و کار مواجه هستند.  مشکالت فنی یفشار داخلی و خارجی برای حل هر دو یآنها با هر دو

[22  ]Gottshalk  که رهبران نشان دادند نتایج مشابه  با کسبIT قش با فرض نقش سازمانی از جمله ن

با اهمیت   یک رهبر تغییر و داشتن مسئولیت برای همراستایی استراتژیک فناوری اطالعات و کسب و کار

با به طور سنتی  ، دیگر نمی توان آن را  ITبا استفاده از این تقویت در مسئولیت های مهم نقش  هستند.

تصور کرد. در عوض، روش های  ندرا هدایت می ک  IT ،استراتژی کسب و کار به طور طبیعیاعتقاد به اینکه 

در شکل دادن به مسیر  ITمختلف به توسعه استراتژی مطلوب می باشد. از قابلیت های در حال ظهور 

. این صالحیت های می توان نام برد استراتژیک یک شرکت )به عنوان مثال، تجارت الکترونیک، بی سیم(

به موقع )به  )به عنوان مثال موجودی، کنند را هدایت و راهبری می جدید استراتژی های کسب و کار

چگونه یک شرکت با شرکت دیگر کار  قادر می شود که اداره کند گزینه هایی را که کسب و کار(. هنگام(

 ITتوسعه استراتژی  ی برایبا این حال، هر کدام راه (. )به عنوان مثال، وال مارت و یا کامپیوتر دل کند

و ارزش کسب و کار همیشه باید از نزدیک مرتبط  IT، استراتژی را ارائه دهد ارارزش کسب و ک ITاگر ، رنددا

 کسب و کار است.های مهم و دیگر مدیران اجرایی، یکی از نگرانی  CIOs[. برای 8، 1است ]

 

 

محیط  نسبت نقش یکدیگر را در حمایت از  و استراتژی های کسب و کار باید ITدر حالت ایده آل، بنابراین 

 باشد.  و کسب و کار ITبین  سویه فرایند راه دو  . توسعه استراتژی باید یکتکمیل کنند کسب و کارزیست 

هم برنامه ریزی  ی. به عنوان مثال، در هر دویمیاد بگیررا  انجام این کار اید چگونگی  با این حال، ما هنوز ب

و استراتژی کسب و  ITدلخواه موثر بین دستیابی به تراز  در مقاالت ما هنوز شواهدی وجود دارد کهترازی و 

[. 13، 12، 21، 22باقی می ماند ] ITانجام برنامه ریزی موثر نیاز برای  و وجود دارد کار مشکالت چند ساله

است. اگر  سایی کردهشنا ITتوسعه موثر استراتژی رای تحقیقات در حال حاضر چالش های سازمانی ب

زگار نیست )به عنوان مثال، اگر آنها را در محل در زمان های مختلف فرآیندهای توسعه استراتژی سازمان سا
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به سمت همان اهداف در همان زمان  ITو یا شامل سطوح مختلف کسب و کار(، بعید است که کسب و کار و 

 [. 22کار خواهد کرد ]

تری نیاز دارد که تبدیل شدن به خیلی بیشتر مرکزی به توسعه و ارائه استراتژی کسب و کار، توجه بیش ITبا 

. چه کسب و کار می وجود داشتگذشته  بیشتر از آنچه که درپرداخت می شود  ITبه توسعه استراتژی 

به طور فزاینده ای برای موفقیت IT خود را و چگونه شکل استراتژی ITخواهند برای به انجام رساندن با 

ینکه چگونه سازمان ها به توسعه . برای بررسی امنجر خواهد شدحیاتی  به عنوان یک عنصر سازمان

 .مختلف را برگزار کردند صنایع ITگروه تمرکز از مدیران ارشد  محققان،  ندبهبود بخش  ITاستراتژی 

 

توصیف می کند. سپس، به نظر می  را در این مقاله ابتدا روش گروه متمرکز مورد استفاده در این پژوهش

در طول زمان تغییر کرده است. بعد، آن را مورد بحث برخی  ITاستراتژی ما چگونه درک کنیم که  کهرسد 

، پس از اینکه چگونه برخی از سازمان ها شروع به تکامل ITاز عوامل موفقیت بحرانی برای توسعه استراتژی 

استراتژی  با  سازمانکه  یاست. در نهایت، این مقاله برخی از چالش های ITرسمی فرایند توسعه استراتژی 

 می کند. بررسی را  حال توسعه روبرو هستند در ITموثر 

 

 روش تحقیق

 

. در حالی که گرفتیم با توجه به ماهیت اکتشافی این تحقیق ما تصمیم به استفاده از روش گروه متمرکز

، به ویژه برای کرد[ استفاده 21روش گروه متمرکز را می توان برای هر دو اکتشافی و تاییدی پژوهش ]

. روش به طور گسترده ای در رشته های مختلف به عنوان یک روش می باشد بمناس تحقیق اکتشافی

[ استفاده شده است. این مستلزم یک فرایند به دست آوردن ایده های ممکن و یا راه حل 11تحقیق کیفی ]

[. روش گروه متمرکز هنوز 21] آن است برای یک مشکل از یک گروه از شرکت کنندگان با بحث در مورد

 قبول  موردبسیاری از محققان به نظر می رسد در حداقل چند ویژگی "بیات مورد بحث است اما هم در اد

بحث در  برای (، به رهبری به ناظم ها21-3دارند: آنها باید از یک گروه نسبتا کوچک از مردم )معموال توافق 
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روش این است که  [. مزیت اصلی اینp.320، 0]استفاده کرد دقیقه 212-02مورد یک موضوع خاص برای 

تفاوت که در فرم طبیعی  (emic) [ بین داده امیک28] Krippendork. ای که تولید می کندبه نوع داده 

. شده ای داردتحمیل نگرش  محقق با توجه به اوضاع  که نشان دهنده eticیا بومی مطرح می شود و داده 

داده های گروه تمرکز بسیار امیک است.  در حالی که شکل خالص داده ها به ندرت در عمل به دست آمده،

در نتیجه، گروه های تمرکز در به دست آوردن اطالعات کلی در پس زمینه در مورد یک موضوع، ایجاد 

فرضیه های پژوهش برای تحقیق بیشتر، تحریک ایده های جدید، یادگیری بسیار مفید می باشد چرا و 

 [.24، 2] ندو تفسیر نتایج کمی قبال به دست آمده فکر می کنچگونه افراد در مورد پدیده های مورد عالقه، 

سازمان های مختلف برای شرکت در یک گروه متمرکز تمام روز دعوت شدند. شرکت  21از  ITمدیران ارشد 

کنندگان گروه تمرکز به نمایندگی مشاوره، تولید، بیمه، بانکداری و مالی، دولت، خرده فروشی، مخابرات، 

 ITمدیران خواسته شد فرآیندهای سازمان خود برای توسعه استراتژی های از  ت دارویی.خودرو و موسسا

در  ITعالوه بر این، آنها برای ارزیابی اهمیت نسبی استفاده استراتژیک از کنند.  توصیف را  دناستفاده می کن

 .با استراتژی کسب و کار و وجود خواسته شد  ITشرکت خود، چگونه استراتژی 

 . استفاده می کننددر توسعه استراتژی کسب و کار خود  ITدیران ارشد کسب و کار به خوبی  از چگونه م

. بود را ارائه دهند شرکت های مربوط به موضوعی  از شرکت کنندگان خواسته شد را به هر گونه اسناداز  

شده است.  بحث های یکی از نویسندگان تعدیل شد در حالی که دیگران به بحث به طور مستقل ثبت

نویسندگان به طور فعال برای روشن شدن بحث تحت فشار قرار دادند و شرکت کنندگان را وادار به اشتراک 

. شرکت کردندگذاشتن تجربیات واقعی از وقایع خاص در سازمان خود را به منظور ایجاد بحث ها و مفاهیم 

.  ترغیب شدند خود از پدیده های سازمانی.نمونه هایی برای حمایت از مشاهدات به ارائه مثال یا کنندگان 

هدایت  وب سایت های سازمان ها  جمع آوری شده از شرکت متکی روی داده هایتحقیقات همچنین بر 

پست الکترونیکی و تلفن نیز با چند شرکت کنندگان   . عالوه بر این، در حالی که تجزیه و تحلیل داده ها،شد

بر اساس   یافته های ما. انجام شد روشن شدن در برخی از پاسخ ها  وبه منظور دریافت اطالعات بیشتر 
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 . است مجاورت در برابر ادبیات منتشر شده در مورد این موضوع  تجزیه و تحلیل بحث گروهی متمرکز در

 .را فراهم کنیم هدف ما این بود که اجازه عمل اطالع نظریه و برعکس

 

 

 

 :گذشته، حال، آینده ITاستراتژی 

 

[. به طور سنتی، استراتژی کسب و 21باالترین سطح، رویکرد یک استراتژی به انجام کسب و کار است ]در 

 کار رقابتی درگیر انجام فعالیت های مختلف رقبا و یا انجام فعالیت های مشابه در راه های مختلف 

پی کردن بود و در نتیجه [. در حالت ایده آل، این فعالیت ها دشوار و یا هزینه برای دیگران برای ک14]است

حق بیمه برای  متوسل به[. به این ترتیب شرکت های فعال 21] شد منجر به مزیت رقابتی بلند مدت

 . د بودندمحصوالت و خدمات خو

استراتژی و پس از آن شکل از یک طرح برای حمایت 'بود برای درک کسب و کار  ITدر گذشته، این کار تابع 

درک محدودی از استراتژی کسب و کار و مدیران کسب و کار '، این سهم استراتژیک از آن. با این حال، اغلب

در خط  ITاست بالقوه مهار شد. بنابراین، بسیاری از برنامه های رسمی  ITدرک ضعیف از  ITمدیران 

تاکتیکی و ملموس تر از نیازهای کسب و کار و یا فرصت برای یکپارچه سازی عملیاتی و نه در حمایت از 

[ متمرکز شده بودند. و فرصت های سرمایه گذاری تا حد زیادی بر اساس آنها انتخاب 2استراتژی شرکت ]

 . باشد شدند تا بر خط کوتاه مدت پایین و نه در ارائه دراز مدت خط باال ارزش کسب و کار

بسیار یک  ، در دهه گذشته، استراتژی کسب و کارندر نتیجه، به جای دنبال راه هایی برای متفاوت شد

[. بهبود 14، 21به عنوان مهمترین ابزار انجام این کار  تبدیل شد] ITمسابقه بی امان به رقابت در بازده 

قابلیت پردازش اطالعات شرکتها به پایین آمدن هزینه های معامله به نزدیک به صفر، تهدید گزاره ارزش 

 های سنتی و حاشیه سود اصالح مورد استفاده قرار گرفت.
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منجر به اختالل قابل توجهی به عنوان مدل کسب و کار در بسیاری از صنایع )به عنوان  ITر حال حاضر، د

به ارائه محصوالت و خدمات  و  شده است روش های تکنولوژیل، شرکت های راه ارزش( تحت حمله مثا

ت صادقانه بسیاری استراتژیس". امروز  نجر شده استجدید )به عنوان مثال، صنعت موسیقی، کتاب فروش( م

. آنها ]باید[ طراحی مجدد، ساخت بر و پیکربندی شده استصنعتی  راه انجام کارهایاز ضعف های اصلی در 

[. چنین استراتژی های کسب و کار جدید، بدون 22]"مجدد جزء خود را به ریشه تبدیل گزاره ارزش است. 

یشتر موثر بر استراتژی کسب و کار. به طور تسهیل، ب ITمی باشد. عوامل دیگری نیز با  ITاستفاده از 

رکت های عمیق تر فزاینده، جهانی شدن است تغییر زمین بازی اقتصادی است. همانطور که کشورها و ش

بی ثباتی تقویت شده است. به جای این که ژنرال توطئه یک برنامه ساخت یافته، رهبران مرتبط می شوند، 

[ شرکت کننده است. انعطاف پذیری، 22یاد به در جنگ چریکی ]کسب و کار در حال حاضر به احتمال ز

سرعت و نوآوری هستند و بنابراین تبدیل شدن به کلمات ساعت از رقابت و باید نتیجه را به هر کسب و کار 

 قید شود. ITاز طریق 

 

. در تشده اس ITتوجه باال به ارزش استراتژی منجر به این شرایط جدید به طرز چشمگیری کسب و کار 

 بهدر نظر تصمیم گیری های مربوط  ITحال حاضر، مدیران کسب و کار می دانیم که آن را یک اشتباه به 

یک درک بسیار بیشتر که مدیران کسب و کار را به نقش برجسته تر در تصمیم می دانند.  ITمسئولیت 

 و / یا مکمل  IT شکل استراتژیبه  به طوری کهمتقاعد کرده وجود دارد  ITگیری های مربوط به 

[. در حال حاضر، به رسمیت شناختن در میان مدیران ارشد اغلب 20] اذعان دارند استراتژی کسب و کار

شکست خورده به درک اتخاذ ... "تا حد زیادی تقصیر رهبران که  ITسازمان های که مشکالت با استراتژی 

مسئولیت این  توانند دارد و نمیوجود  "چالش -فقط یک فن آوری  -سیستم های مطرح کسب و کار 

.  این آگاهی را در میان مدیران را براورده کنند که ارزش کسب و کارارائه کنند یتغییرات سازمانی و فرآیند

که تیم اجرایی  نداظهار داشت . بسیاری از اعضای گروه متمرکزدهدافزایش می را  ITاجرایی اهمیت استراتژی 
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به تازگی  IT"باال را درک کنند. یک مدیر اعالم کرد داده و سطح  ت تاثیر قرار را تح ITبالقوه   در حال حاضر

. برخی دیگر در "، شکوفا گردیدهب و کار ما به تازگی توزیع و کس برخی از کانال های جدید و اضافه شده

است که در و این   به رشد درآمد وجود دارد ITحال پیدا کردن این است که تاکید بسیار بیشتر بر توانایی 

مدیران " ITو سرمایه گذاری اولویت بندی منعکس شده است. یک مدیر گفت: ITنحوه بودجه اختصاص داده 

را فعال کنید،  ITما در نهایت به رسمیت شناخته شده است که استراتژی کسب و کار است که نه تنها توسط 

و  CIOاین است که در موقعیت تغییر از . "کرداما می تواند فرصت های کسب و کار جدید را به خوبی فراهم 

در بسیاری از سازمان ها و گروه تمرکز در دهه گذشته منعکس شده است. یکی از اعضای گروه  ITرهبری 

ما نشسته در تیم اجرایی و شرکت در تمام بحث های استراتژی کسب و کار، به  CIOامروز،  "گفت: "تمرکز 

و درک مفاهیم  ITم به همکاری نزدیک با یحال حاضر می خواه مدیران ما در"دلیل آن اعتبار است ،. 

 این همان است  "یکی دیگر گفت: "تصمیم گیری های فن آوری، 

فرصت های کسب و کار، دیدگاه  ارزش به خودبینش برای  CIOs، از "حتی پنج سال پیش امروز بود. که 

 بهبود بخشید. بلند مدت ه دیدگا کل سازمان و توانایی خود را به را در سراسر های خود 

 

تبدیل شده  ITبا این حال، این بدان معنا نیست که سازمان های خوبی در حال توسعه یک استراتژی موثر 

بسیاری از تناقضات و مشکالت با توسعه استراتژی وجود دارد. " "است. یکی از شرکت کنندگان گفت:

گیری برای کنار آمدن در محیط رقابتی آینده است.  سازمان ها به منظور توسعه قابلیت های جدید استراتژی

یک چیز در  . اگراست این به این معنی تغییر روش از باال به پایین فعلی خود را تدوین و اجرای استراتژی

دانشگاهیان برجسته کرده اند توافق وجود دارد، آن است که توسعه استراتژی آینده باید برای تبدیل شدن به 

که یک طرح خوبی  استراتژی کسب و کار [. به جای21، 11، 11، 23، 22]باشد یند مداوم فرا  پویا تر و

برای  IT می تواند یک استراتژی مناسب و حمایت تدبیر ITسال آینده، که از آن  1-2گردد از اقدام برای 

 ITتراتژی توسعه . بنابراین اسشود ITاستراتژی کسب و کار باید تبدیل به تکامل و تعامل بیشتر و بیشتر با 

اهداف کسب و کار پشتیبانی می  باید پویا تر شده و با تمرکز بر توسعه توانایی های استراتژیک که انواع تغییر
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و طرح  ITکه به طور مداوم  ی. بنابراین، در آینده، مدیران در فرایند توسعه استراتژی هاید، پیش رودکن

 د کرد.نت خواهرکاشم تکامل کسب و کار در هماهنگی با یکدیگر

 

 

 ITعوامل حیاتی موفقیت برای توسعه استراتژی 

 

خود داشتند، اما  ITدر حالی که هر یک از اعضای گروه تمرکز رویکرد های مختلفی را برای توسعه استراتژی 

 که پنج عامل برای توسعه استراتژیک موثر باشد وجود دارد. وجود داشت یک توافق کلی گسترده ای

 

 مدل کسب و کار بازنگری مجدد

مدل کسب و کار توضیح  [.18د]نشومی کسب و کار اغلب با یکدیگر  اشتباه گرفته  های و استراتژی ها مدل

. این تضمین می کند که هستند های مختلف یک کسب و کار متناسب با هم بخش هایمی دهد که چگونه 

. تنها زمانی که مدل ندمتمرکز شده اکند یک شرکت می خواهد ایجاد  ی کههمه در یک سازمان به نوع ارزش

کسب و کار روشن است، استراتژی های را می توان توسعه یافته برای بیان چگونه یک شرکت خواهد شد که 

[. بنابراین، 18] کنند که دیگران به راحتی نمی توانند تقلید کسب کند ارزش در یک راه منحصر به فرد

مدیران کسب و کار به طور کامل چگونه کسب و کار خود را به و  ITضروری است که همه مدیران از جمله 

درک کنند. در حالی که این برای تلفن های موبایل مانند چیزی که پر واضح، تقریبا هر مدیر  عنوان آثار کل

IT  از مدیران کسب و کار که سند چشم انداز بسیار متفاوت از آنچه را فکر  "از داستان های جنگ"می تواند

 . بنگرند، باشدم شرکت خود را باید یمی کن

 استراتژی های منحرف و گاه متضاد و کسب و کار به طور سنتی از یکدیگر جدا شده، منجر به ITجهان 

اگر چه در حال حاضر تمایل بیشتری در میان مدیران کسب و کار به درک مفاهیم فن آوری در  شده است. 

 که باید ایده ها و مفاهیم خود را به زبان کسب و کار ترجمه ITاست که هنوز  مهم این جهان وجود دارد، 
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کامال باید درک و تمرکز بر روی کسب  IT  گفت: "در گروه تمرکز  ITیک مدیر  ". کند، محقق نشده است

 داشته باشد. و کار

 

 

 

 

 

 که مورددر  آن است که  در حال حاضر برنامه . استفاده می شود پروژه های فردی در مورد IT استراتژی

  هر برنامه. دقت گردد کسب و کار خاص در حال توسعه قابلیت های  تمرکز بر روی

را  چندین حوزه های کارکردی در سراسر که IT و طرح های مرتبطکسب و کار  از بسیاری کوچکتر شامل

 .می یابد تکامل راهبردی عنوان برنامه لغو و یا شتاب، پیکربندی مجدد، سازگار طراحی این .دهدمی کاهش 

به  است که آنها را منافع گسترده ای از متمرکز هنوز یک موضوع مدیران IT کسب و کار و هر دو را تم

خرده  یک شرکت به عنوان مثال، [17] .حرکت می کند  عملیات جاری فراتر از بهو   چالش می کشد

بانکداری الکترونیک بانک محقق کند، در  ."عالی برای کارمکانی " به عنوان آن را تصمیم گرفت فروشی

 برای پرداختن به تم با استفاده از یک شرکت هر دو .انتخاب شده است مهمتمایز   به عنوان نوعی ابزار

 با گروه بندی .استراتژیک است گسترده یک مسیر در اطراف اقدامات ایده ها و انواع بسیج و کارکنان تصورات

IT موضوعات و عالئمآسان تر  متوجه کاربرد، مدیران کلیدی موضوع چند در اطراف کسب و کار و برنامه 

 انواع برنامه های در درگیر وابستگی همکاری و به تجسم و شدند سازمان توسعه در مستقیم مهم استراتژیک

 .گسترش یافته است در طول زمان سازمان و در سراسر

 

Get the Right People Involved (رحقوق افراد درگی و محقق شدن )کسب 

کسانی که نمی   کسب و کار و ارزش IT باالی دریافت شرکت هایی که بین  متمایز مهم ترین عوامل یکی از

  .کنند تصمیم گیری ITدر نقش رهبری  شرکت  باال اجرای در مدیران ارشد این است که کنند
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گرفتن حق ، هدر گذشت" :گفتیک مدیر" تاس [29] دستور غذا برای فاجعه این مسئولیت کناره گیری از

 شخص شما" اشاره شد، یکی دیگر  "،است آن آسان تر در حال حاضر،  سخت بودبسیار  درگیر  مردم

د ننشان دا گروه مدیران " انجام نداده است در تمرکز آن را فقط . ارسال کنید IT استراتژی به جلسه دیگری 

 و رئیس جمهور  دیدار با طور منظم به به طور معمول IT مدیران دیگر  و CIO، سازمان های خود در که

 برای  IT استراتژی کسب و کار وی  هر دو به بحث در مورد کسب و کار رهبران ارشد

درگیر  ذینفعان کلیدی و دیگر مدیران کسب و کار خط از گرفتن همچنین به معنای درگیر حق مردم گرفتن

 موقعیت خود را در " تمرکز گروه ن سازمانچندی حسابان مدیر " برای این کار، .نیز هست IT در استراتژی

IT استفاده  برای نشان می دهد فرصت یاد می گیرند و کسب و کار در موردIT تحقیقات  .ایجاد کرده اند

گام  را سازمان مهم است که از این رو ساقه و نوآوری مردمی اغلب از بهترین استراتژی که نشان می دهد

مختلف  الیه های، و نه از پرورش یافته است ایده های خوب که اطمینان حاصل شود برای رسیدن به

 در استراتژی توسعه دو سطح ما" :گفت تمرکز گروه یکی از شرکت کنندگان". فیلتر شده است مدیریت

 کسب و کار ما رئیس واحد ما با CIO کار می کنند و مدیران عملیاتی ما با حساب، مدیران وجود داردسازمان

 وابستگی و متقابل کارکردی همکاری برای همچنین این شرکت ".کار می کند IT یکمیته راهبر در

 زیرساخت حساب و بین مدیران حساب و مدیرانIT جلسات منظم با برگزاری به نظر می رسد استراتژیک

 .باشد مدیران

 

Work in Partnership with the Business )کار در مشارکت با کسب و کار( 

استفاده کنید.  در دوره خاصو کسب و کار، نه فقط  ITبین   استار یک مشارکت واقعیاستراتژی موفق خو

[. 10]است   شده ایجاد ITتصمیم گیری به بهترین وجه با ورودی از هر دو کسب و کار و مدیران   استراتژی

است ، این ما  مشارکت کلید موفقیت ماکه "یک مدیر اظهار داشت  "اعضای گروه تمرکز به توافق رسیدند. 

 "شامل"تنها یک ماده  ". است مردم بسیار نزدیک با هم  نه همان پنج سال پیش بود. در حال حاضر کار

کسب و کار و استراتژی  "سنگ فرش"و یا بالعکس  می باشدمشارکت  ITرهبران کسب و کار در استراتژی 
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IT  همان مشارکت است قابلیت هماهنگ سازی مستمر و پویا"در مورد  است.  امروز، استراتژی موثر" 

ما نیاز به هماهنگ سازی با استراتژی  ITبرنامه های "[. یکی از شرکت کنندگان گروه تمرکز گفت: 11]

نه تنها در سطح باال است، اما حق را به پروژه های فردی و تغییرات کسب و کار است که الزم  -کسب و کار 

  کنند.درستی اجرا به است آنها را 

 

 

Balancing IT Investment Opportunities (تعادل فرصت های سرمایه گذاری IT) 

 تکنولوژی را می توان این واقعیت است که  IT در حال توسعه استراتژی موثر بسیاری از یکی از چالش های

، منابع در دسترس متاسفانهاست ولی بی حد و حصر عمالفرصت  .کرداستفاده  مختلف بسیاری از راه های در

 این است.  IT بودجه تخصیص بهترین روش برای، تعیین IT استراتژی عنصر کلیدی بنابراین، یک .تنیس

 کار یک دارد که   IT مهم خدمات نیاز به امروز بیشتر کسب و کار این واقعیت است که توسط موضوع

تخمین می  مرکزت گروه اعضای بودجه های درصد از 70 تا 22بین  اولیه تاسیسات و پشتیبانی .پیچیده است

و خرید و ، رفع مشکالت ، برنامه های موجود در حال اجرا - است "چراغ نگه داشتن " هزینه این تنها گردد. 

دو   IT استراتژی در دبای بنابراین.  است قانون جدیدبه عنوان مثال، ) گزینه های اجباری با تغییر فروش

 (2) و ثابت پایین هزینه هدایت، به عنوان مثال، تر با کمتربیش انجام اچگونه ب (1) :در نظر بگیرید مهم مولفه

 استراتژی کسب و کار است که IT فرصت های سرمایه گذاری نسبت به باقی مانده بودجه تخصیص گیچگون

 .خواهد کردپشتیبانی  بیشتررا  سازمان 

 

سمت چپ  تیم های خود عمدتا و CIOs از گاه به گاه، استثنا ای کم، بودجه با انجام کارهای بیشتر به منظور

 انواع این امر به می باشد. به سازمان های IT ابزار ارائه راه مقرون به صرفه ترین برای تعیین به تنهایی

، و  ASP قابل از استفاده، خدمات مشترک برون سپاری، از جمله برای ذخیره پول ابتکارات متمرکز ITیرهبر

 بقیه استبودجه   اختصاص تابع کسب و کار استراتژیستکار  حال،با این   .می باشداخیرا، محاسبات شبکه

 با توجه به  کسب و کارسطح هر  که " :گفتزتمرک گروه مدیر "قرار دهد مورد توجه  IT را برایبودجه 
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در حال  کار می کنند، آن  صرف موثرترین راه برای برای تعیین ماهر یک از  استفاده می شود و   IT بودجه

  این شرکت بزرگ در فرصت های که وجود دارد بسیار بیشتری ختشنا، حاضر

 آنها معموال توضیح داد تمرکز اعضای گروه " .می باشد کسب و کار  خطوط در سراسر و برش سطحبرای 

تعادل  تعیین .مواجه هستند استراتژی کسب و کار برای پیشبرد IT فرصت های سرمایه گذاری پنج نوع از

را به  سازمان ها در راه، .است ارزش کسب و کار ارائه IT استراتژی از اینکه چگونه جزء مهمی فرصت بین

یک  در زیاد یا خیلی کم بیش از حد تمرکز .[35]کند سرمایه گذاری IT به نمونه کارها یک رویکرد اتخاذ

تژیک استرا موضوع خاص از یک حداکثر ارزش افزوده استخراج به یک شکست سرمایه گذاری می تواند نوع

را قادر ، کسب و کار بهبود کسب و کار، به عنوان مثال) فرصت های سرمایه گذاری پنج .باشد کسب و کار

 .( را فراهم سازددر زیر توضیح داد (زیرساخت فرصت و، اهرم کسب و کار فرصت های، می سازد

 

 :کسب و کار بهبود

و صرفه  خود ساده کردن فرآیندهای ایسازمان ها بر برای کمک به طرح های می باشد مهندسی مجدد این 

 قدرت دادن به و یا تکراری غیر ضروری و یا فعالیت های با حذف پول مقدار قابل توجهی از جویی در

 اشاره به [35] آرال و ویل می باشد. یک شرکت معامالت با مدیریت خود تامین کنندگان را به / مشتریان

 از ساده ترین این طرح در IT سرمایه گذاری دارند.  معامالتی سرمایه گذاری های از جمله سرمایه گذاری

 آسان .است موافق مدت بازپرداخت به ملموس با کوتاه خطر کم نسبتا سرمایه گذاری تمرکز بر دلیل که آنها

هزینه های  IT بخش عمده ای از به طور سنتی سرمایه گذاری ها این نوع از، مورد کسب و کار با برای توجیه

  تشکیل می دهد.را  یاختیار

 

مهم  برای شرکت ما همیشه دارند کاهش هزینه هاپروژه هایی که "که  اظهار داشت تمرکز مدیر گروه یکی 

  چه کار می کنیم در این زمینه برای حفظ تعادل، مهم است که با این حال.  خواهد بود

 .داده شده است کوتاه تخصیص اغلب است که مهم به همان اندازه پروژه های با انواع دیگر از
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 : فعال کردن کسب و کار

سرمایه گذاری در طرح های کسب و کار می تواند سرمایه گذاری های اطالعاتی در نظر گرفته شده را قادر  

و یا تبدیل اینکه که چگونه یک شرکت در کسب و کار  ITسازد. کسب و کار می تواند طرح های گسترش 

ا بیشتر در باالی خط و یا جنبه های درآمد رو به رشد شرکت متمرکز می فعالیت می کند. در نتیجه، آنه

اطالعات  "ال منم"باشد. به عنوان مثال، انبار داده ها می تواند بخش های مختلف یک شرکت را قادر به 

 مربوط به معامله به بهبود مشتری  خدمات، کمک به بازاریابی هدف، درک بهتر خرید 

الگوها، و یا شناسایی فرصت های کسب و کار جدید است. اضافه کردن یک  کانال مبتنی بر وب جدید می 

 است.  تواند آن را برای مشتریان آسانتر کند  برای خرید بیشتر و یا جذب مشتریان جدید

فایل اطالعات مربوط به مشتری می تواند آن را برای مشتری به انجام کسب و کار با یک شرکت آسان تر 

کند )به عنوان مثال، یک تغییر آدرس( و همچنین روش های جدید انجام کسب و کار را تسهیل می کند. 

 یجه، اغلب، بازگشت این نوع از سرمایه گذاری کمتر مشخص است و به عنوان یک نت

سخت تر بوده است. با این حال، بسیاری از  این طرح ها نشان دهنده پایه که  ITآنها را در فهرست اولویت 

شرح داده شده  ایجاد یک فایل  CIOدر آینده  استراتژی کسب و کار ساخته شده است. به عنوان مثال، یک 

اری از واحدهای کسب و کار مختلف توانمندساز کلیدی  برای بسی"اطالعات مربوط به مشتری به عنوان 

به سطح جدیدی از خدمات که دیگر   است. این به ما کمک کرده است تا قدرت ساخت نیمکت و حرکت را

 [.22]"شرکت نمی تواند هماهنگ باشد، را محقق سازیم 

 

 : کسب و کار فرصت های

برای  IT در حال ظهور وجدید  بودن پویا طراحی شده برای تست آزمایشی، طرح در مقیاس کوچک این 

در  باعث می شود، اغلب  تکامل می یابد IT سرعت که در آن با توجه به می باشد. کسب و کار حمایت از

کمک های  در گذشته، . حیاتی است بسیار جدید ITآزمایش  با، در نتیجه از رده خارج موجود IT حال حاضر

. دریافت نکرده اند خود را معرض خطر دلیل ماهیتبه  های سنتی به روش سرمایه گذاری ها این نوع مالی
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 این روزها، ."skunkworks" برای چنین پول به صرفه جویی کردن مانده است CIO به آن است تا اغلب،

  وجود دارد استراتژیک ارزش بالقوه شناخت بیشتر یک

 شرکت های گروه در برخی از. آینده است آماده شدن برای یادگیری و کمک به شرکت های در آزمایش

با این  تخصیص می دهند.ل پو این طرح ها تعدادی از برای تامین مالی که اند CFO مدیر عامل و، تمرکز

 مقاومت، هنوز هم وجود دارد سرمایه گذاری برای چنین قابل توجهی بیشتر پذیرش در حالی که حال،

وجود  [26] غیر قابل پیش بینی یاندر پا که تامین مالی سرمایه گذاری های قابل توجهی را به سازمانی

 ، به تعریف، که دارد آزمایش و تشویق برای حمایت نظم و انضباط طور معمول نیاز بهبه آن  در واقع،. دارد

بهره  کلید توافق کردند که تمرکز گروه است.داشته  حرکت اشتباه نادرست و شروع می شود تعداد زیادکه 

 و ایجاد اصالحات انواع منابع بازخورد از ترکیب، برای یادگیری حی آنهاطرا است که برای آزمایشات گیری از

 .است جهتدر  سریع 

 

 :فرصت اهرم

 آزمایش های اهرم و یا، در مقیاسهای باال، عملیاتی می باشد است که IT سرمایه گذاری مهم نوعغفلت، اما  

یاد  قبال از آنچه که با استفادهما : گفت تمرکز مدیر گروه یک . است نمونه های اولیه و یا موفق استراتژیک

 نیاز به یک جدید فن آوری های و یا استراتژیک یک ایده آینده باکسب کرده ایم.  زیادی موفقیت ایم، گرفته

با اندازه  مدیر یک شرکت "دارد.  بازار درآن  استفاده کامل برای مورد نیاز  مجموعه مهارت های متفاوت

مزیت  به ایده های دیگران  اهرم به استفاده از توانایی خود را در واقع رکت هابرخی از ش  : گفت متوسط

، اما ما می توانیم کنیم رقابت ایده های جدید آینده با در ما نمی توانیماستفاده می کنند.  خود استراتژیک

سرمایه  از خرآ این نوع ..مبهتر انجام دهی آنها را و مکپی کنییرساخت هستند زکه را  های دیگران ایده

 با این حال، .است توسعه یافته کسب و کار و استراتژی IT زمانی که می افتد ترک بین اغلب که  IT گذاری

  تحت تاثیر قرار در دسترس خواهد اطالعات ارتباطات و، میان افزار، نرم افزار سخت افزار، روشن است که

نشان داده است  یک مطالعه اخیر می باشد. ییرتغ و پاسخ به قابلیت های جدید برای ساخت سازمان ظرفیت
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می خواهید  آنچه که مانعی برای می تواند خود میراث زیرساخت های می کنند احساس اکثر شرکت ها که

سرمایه  برای چارچوب یک شرکت های پیشرو نشان می دهد که تحقیقات همچنین ، باشد.انجام دهید

سرمایه  متاسفانه، باشد. بیشتر کلی خود استراتژیک جهت که دارندخود  IT زیرساخت هدفمند در گذاری

شرکت های  تقریبا تمام در نتیجه، د.دیده می شو راهبردی به عنوان است که به ندرت زیرساخت گذاری در

 .می باشند آن تامین مالی مناسب و توجیه به با توجه در حال مبارزه تمرکز گروه

را موجب  ارزش کسب و کار یک نوع متفاوت از ارائه  توضیح دادهدر باال نوع سرمایه گذاری در حالی که هر

 .تأکید کرده است کسب و کار قوی موارد طرح ها با فقط آن دسته از  IT استراتژی، به طور معمول می شود

به  به رسمیت شناختن با این حال، می باشد، بسیار کوچک برای یک قطعه مبارزه و یا کنار گذاشته دیگران

 سنگین در با تاکید IT یک استراتژی منجر به سرمایه گذاری به که این روش های تمرکز در گروه طور کلی

فرایند  ساخت یک راه های جدید برای در تمرکز شرکت های گروه تمام در نتیجه، .وجود دارد خط پایین

خواهند  دنبالرا  باشد  IT از استراتژی همه ابعاد از مناسب تر تعادل استراتژی که منعکس کننده توسعه

 .کرد

 

 :ITبه سوی فرآیند توسعه استراتژی 

این و "، تمرکز گروه یکی از اعضای ":توضیح داد، یک علم هنر است، نه بسیار است که هنوز هماستراتژی "

نتایج قابل  بلند مدت با منسجم طرح، خواهد بود هرگز دوباره استراتژی ".باقی می ماند تا احتمال وجود دارد

 عناصراز ] ترکیب پیش بینی کند که نمی تواندرهبران امروز،   بود تا به حال اگر آن را - ینیپیش ب

 از پیش تعیین شده مواضع خود را نسبت به سازمان آنها می توانند [و] موفق خواهد شد [استراتژیک

 IT تراتژیستاس با آن مواجه مدت زیادی است مشکل این است که تنها این وضعیت .[26] ".نیست رانندگی

جهت کسب و " زمانی که یک زیرساخت، اطالعات و سیستم به ساخت آن را دشوار است که شده است، .بدتر

 انعطاف پذیری این درجه از، با این حال . تحول است به سرعت در حال IT در حال تغییر و به طور مداومکار 

 IT برنامه ریزی  مکانیسم :گفت تمرکز وهگر مدیر .آن است خواستار کسب و کارکه  دقیقا همان چیزی است
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به سرعت  محیط کسب و کار امروز در به سادگی یک سال انجام می شود یک بار سنتی و بودجه بندی های

می  سخت تالش، مهم نیست چقدر تاخیر کسب و کار در پشت به نظر می رسدما همیشه کار نمی کند گام

این است که  به انجام این کار چگونه .متفاوت است ستراتژیتوسعه ا نیاز به سازمان واضح است که، کنیم

 با پیونددر   با استراتژی IT تر به صورت پویا را راه تمرکز در گروه چند سازمان اما آشکار نیست، همیشه

 پاسخ، "به" ادعا کرد که تمرکز در گروه یک شرکت در حالی که هیچ د.در تالش بودن استراتژی کسب و کار

شیوه که با  این هدف است بیشتر به سمت نزدیک در حال حرکت آنها را شیوه ها، که چندین ییشناسا آنها

 را در  IT توافق کردند که تمرکز گروه تمام اعضای "نورد برنامه و بودجه چرخه " زیر توضیح داده شدههای 

است  ماه 18 ریزی رنامهیک ب یک شرکتدارد. در  یک بار در سال بیشتر از نیاز به توجه و بودجه دننظر دار

بسیار  یک قطعه مبارزه برای و یا کنار گذاشته حفظ به روز شده برای با کسب و کار سه ماهه بررسی و که

که این  های تمرکز در گروه به طور کلی رسمیت شناختن در به با این حال، .شده است می از پای کوچک

 تمام در نتیجه، د.وجود دار خط پایینبر  زیاد اکیدبا ت IT استراتژی یک منجر به سرمایه گذاری در  روش

 است که منعکس کننده استراتژی فرایند توسعه ساخت یک راه های جدید برای در تمرکز شرکت های گروه

 .شد خواهد دنبال IT همه ابعاد استراتژی مناسب تر تعادل

 

 :  معماری سازمانی

: گفت تمرکز گروه مدیر است سرمایه گذاری ی توسعهبرا یکپارچه طرح این یک - IT کسب و کار و دو هر 

 تابع است. و داده زیرساخت ها، برنامه های کاربردی،، فرآیندهای کسب و کار ما شاملمعماری سازمانی 

کمک  تکراری راه حل های در شناسایی  IT پروژه های کسب و کار و همه به تصویب ما معماری سازمانی

در حالی ، اعتبار کسب و کاری می یابد و آغاز ITکه است این معماری، ها برخی از شرکت در ".کننده است

 یک معماری هشدار داد که اعضایباید به  با این حال، . است ابتکار عمل مشترکدر برخی دیگر آن  که در

  .دنآن اداری می شو بیش از حد شرکت هاکه  تنگنا یک با پتانسیل را دارد که این 

یک  این شرکت بلند مدت با منافع بازگشت کوتاه مدت متعادل کننده های مختلف سرمایه گذاری "سطل"
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 یک استراتژی موثر برای IT سرمایه گذاری نوع از هر پنج اشاره شد، همانطور که در باال  .است مستمر چالش

IT (و  فرصت،، اهرم کسب و کار فرصت های، را قادر می سازد کسب و کار، بهبود کسب و کار، به عنوان مثال

. بسیار حیاتی است IT سرمایه گذاری های به نمونه کارها روش بنابراین، یک  .ضروری است زیرساخت های

بسیاری از  تامین می شود، به طور مناسب  ITهر نوع مختلف  اطمینان حاصل شود کهاینکه  به منظور

 این می دهند تخصیص وژه هایاز پر انواع مختلف خود را به IT از پیش تعیین شده بودجه درصد شرکت ها

خود را در  ابزارهزینه های  :گفت گروه تمرکز  مدیر. را کاهش می دهد IT فشار مداوم بر کمک می کند که

  از به اجرا این روشاز آنجا که ما " جهت می دهند پروژه ها انواع  دیگر بیشتر برای آزاد کردن منابع جهت

اختیاری  پروژه هایدر ٪70 هزینه و حمایت از اجباری ر پروژه هایدرآمد داز  ٪70 از خرج کردن، ما بودجه

به طور   IT زیرساخت کردن از اینکهاطمینان حاصل یک راه موثر برای این هم است. استراتژیک که آنهایی و

سرمایه  بزرگ چند نه از طریق خود را ایجاد زیرساخت هایشرکت های پیشرو  " افزایش یافته است مداوم

 است. توانایی IT ساخت [که] ... سرمایه گذاری مدوالر افزایشی، از طریق به تدریجما ، اگذاری

 

 :مدیران ارتباط و یا حساب

به همین دلیل  . داردنوجود  تمرکز گروه با توجه به کسب و کار غنی از درک عمیق و هیچ جایگزینی برای 

 است کسب و کار اصلی خطوط مکاری نزدیک بابه ه مدیران IT حساب را قرار داده ایم که برخی از آنها است

 شناسایی به و به طور سیستماتیک خود را محیط برای مشاهده کسب و کار رهبران کمک این مدیران به.

 همکاری و مدیران می توانند حساب با هم، عالوه بر این، .موثر باشد می تواند IT که فرصت های جدید برای

  هر دو دارای یک سازمان را امکان پذیر کند. از کسب و کار خطوط نبی  شناسایی وابستگی های متقابل

 ، آینده به درک نیازهای مدیران کسب و کار با اساسبرای  به طور منظم تابعی و درون استراتژی جلسات

یک  شده است.کسب و کار رسیدن به اهداف  خاص برای نقشه های و سپس به طراحی برنامه ها، توسعه

تبدیل گشته  استراتژی و کسب و کار IT هماهنگ سازی یک عامل مهم دربه  ما حسابران مدی" :گفت مدیر

 .اند
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 :موضوعاولویت بندی 

 به مدت طوالنی IT مدیران . نشده است به خوبی انجام ما اولویت بندی :گفت یکی از شرکت کنندگان 

 از سنتی مورد کسب و کار ز روشبا استفاده ا ابتکارات انواع خاصی از برای توجیه شکایت کرده است که

 در مجموعه بهبود کسب و کار سرمایه گذاری مسئولیت بیشتر منجر به این. بسیار سخت است اولویت بندی

IT با این  است.  به طور کلی کسب و کار فرصت های قابلیت ها و  مهار در استراتژیک سرمایه گذاری تا به و

شده   IT سرمایه گذاری توجیه های متعدد برای روش اتخاذبه  برخی از شرکت ها عث می شود که برای

قابلیت  بر اساس وظایف فرعی  در سطح باید را قادر می سازد کسب و کار پروژه های به عنوان مثال،  است.

 مسئولیت باید مدیریت ارشدمورد توجه قرار گیرد.  حمایت یک کل به عنوان ارائه این شرکت برایآنها  های

 اولویت های است را محقق کند. قوی تر در طول زمان به طور کامل این قابلیت ها که نشد اطمینان حاصل

برگزاری  این کار با ITاز بخش یک .است بودجه تعیین شده یک بار در تعیین چپ به اغلب  IT یزیرساخت

 استراتژیک نیازهای با زیرساخت هزینه های چین ابزار برای و مدیران خود حساب بین استراتژی دوره های

نیافته است. فرصت کسب و کار آزمایش های به اولویت بندی راهی هنوز، هیچ کس متاسفانه .سازمان است

  سمت چپ از "شهودهای و ترغیب" به به طور معمول، این است که در حال حاضر

ا نیاز به انجام م :گفت "، تمرکز گروه مدیر "،به طور کلیباشد.  در کسب و کار و یا  IT، چه در حامی مدیران

 هر نوع به استفاده از می خواهم باشد، ما ما شاخص های عملکرد کلیدی از طریق فکر کردن از یک کار بهتر

تبدیل  رسمی روند کامال  خواهد شد استراتژی توسعه بعید است که در حالی که " .آن را محقق سازیمپروژه 

بیشتر به  اضافه کردن ساختار نیاز به روشن به.  تا به حال وجود دارد در مقایسه با آنچه که شده است

اطمینان حاصل شود  شده استتوسعه داده  استراتژی درک درستی از نحوه بیشتر .است  آن چگونگی انجام

در حالی  است.  در نظر گرفته شده سرمایه گذاری IT طیف وسیع تری از هستند و درگیر همه ذینفعان که

 بودجه به باید چگونه آنها و  فرصت ها جدید فرآیند شناسایی، است مشخصنا همیشه  استراتژی نتایج که
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مطمئن  خود IT ارزش سرمایه گذاری  مطلوب برای تحقق یک کسب و کار اگر شود  تبدیل تر نظام مند

 .شود

 

CHALLENGES )چالش ها ( 

 

به  آن را که توانایی آیدپیش می  نیاز ، به رسمیت شناختن اتفاق می افتد سازمان ها در همانطور که اغلب

به آند  ارتباط و  IT استراتژی تبیین گام های بلند قابل توجهی در اکنون  IT رهبران باید بررسی کرد. محل

 روند کردن تر یکپارچه بیشتر به نیز کسب و کار رهبران است. برداشته استراتژی کسب و کار با طور موثر

هنوز هم وجود  استراتژی توسعه مهار اغلب است که باقی مانده زمانیسا مهم موانع با این وجود،تاکید دارند. 

که بسیاری  در حال حاضر" .وجود ندارد اغلب یساختار حمایت ، اول :تمرکز توضیح داد گروه یک مدیر .دارد

 ساختار هیچ اغلبوجود دارد،  آنها راه بهتری برای مدیریت ما نیاز به یک، در سطح سازمان استراتژی از

 .داردنهای مختلف وجود  فرآیندهای کسب و کار بین وابستگی های متقابل و مدیریت شناسایی ی برایرسم

در  استراتژی، اما شد تراز وسط قرار دارد مرزهای سازمانی همه چیز در اطراف استفاده می شود که این"

  :دیگری گفت "،ازمانیس گسترده تر دامنه برنامه ها با کار بر روی ما در حال از پیچیده تر حال حاضر

 تفکر برای پاداش دادن به طراحی شده اغلب و مشوق فعلی مدیریتی سیستم های کنترل به طور مشابه،

سرمایه گذاری  دوم، .بیشتر است سازمانی خوبی به ،  تراز وسط کسب و کار قرار دارد خط است که به یک

بین  برای سرمایه گذاری مذاکره نیاز به حاضر ما در حال همه چیز وجود ندارد نیز بودجه مدل های گسترده

آن است که ، پیشنهاد تمرکز گروه، IT حتی در .اعالم کرد یک مدیر "،منابع کنترل که از کسب و کار خطوط

 ITدر  ت بیشتردق تبدیل آنها به  و است IT استراتژی برای گرفتن این سازمان در روشن نیست که همیشه

 . نظردارد

مورد غفلت  اغلب  IT استراتژی عنصر این .است یک چالش  بودجه شیوه های سنتی وی ، برنامه ریزسوم

 زمان در همان و یا حتی موازی در انجام :گفت ، همیشه ما ITکسب و کار و  استراتژی . است قرار گرفته

 برنامه ها از دو مجموعه به ادغام و یا تراز وسط قرار دارد به ماندن در نتیجه، .گروه شرکت کنندگانتمرکز "
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  از این رو م.تغییر دهی ما به طور مداوم، طرح کسب و کار دیگر اظهار نظر ت.اس تر آسان

 یک فرآیندبه طور مشابه، " .شود مشترک در طول زمان از هم جدا و پدر دورتر به رشد IT استراتژی برای

به  در یک محیط عملی  هک ممکن است ثابت هزینه های به سازمان قفل تمایل به ساالنه بندیبودجه 

 تامین مالی شیوه های  نیاز بلند مدت دیدگاه هر دو سازمان  ITامروز بنابراین .است تغییر سرعت در حال

 تبدیل شدن به  می باشد نورد بودجه ها در حالی که می باشد.  بیشتر آن تغییرات  فرصت را بهاین  و خود

هر  رهبران چهارم، .ستنیامروز  دنیای کسب و کار و IT هر دو در  رایج به هیچ وجه، آنها قابل قبول ترشکل 

پیاده  بدست ما واقعا :گفت یک مدیر" . دارند استراتژ در بهتر توسعه مهارت های نیاز به IT کسب و کار و دو

 IT سال های اخیر،در است . کمتر توسعه یافته ما و نوآوریاستراتژی  قابلیت ، IT پروژه های سازی خوب

  در، در حال حاضر :دیگر گفتمدیر  دارد . به اهداف خود بهتر بیان نسبت به کسب و کار فشار به گرایش

 به بازی  بررسی می کند.  ITاز طریق است که به خوبی استراتژی از مناطق، کسب و کار ما بسیاری از

در  درصد 20 کسب و کار رشدما می رویم به  فکر می کنم، مانند کلیات فراتر از و آنها را به دفاع  شیطان

در حال  بهتر است، اما  برای به دست آوردن خاص آن است که تقریبا این روند، توجه به با  ."سال جاری

، بارها و بارها در نهایت، .استراتژی توسعه کیفیت محدود منطقه  در این ابتدایی مهارت های مدیران حاضر،

و   الزامات استراتژیک بین  حق تعادل در مورد گرفتن تااست که عمد IT استراتژی که  تاکید تمرکز گروه

قابلیت دراز  ایجاد است که کار ما عملیاتی تعهدات و تاکتیکی و عمل بین متعادل همیشه ایناست .  متضاد

 کار انواع مختلف تجارت آف بین چگونه تصمیم گیری :گفت یکی از شرکت کنندگان را محقق می کند. مدت

کسب  تفکر، تمرکز گروه به گزارش  به خوبی این کار را کسب و کار چند متاسفانه، . است موثر  IT استراتژی

مطمئن  .دارند نظر دراز مدت  IT در حالی که رهبران سود دهی کوتاه مدت به نفع تمایل دارد و کار سنتی

بودجه ی در ( دکسب و کار جدی فرصت های زیرساخت ها،به عنوان مثال، ) IT کار برخی از انواع باشید که

  می باشد (بهبود کسب و کار ابزار،، به عنوان مثال) در حالی که دیگران نمی خوبی نگیره

 .این روز است کسب و کار رهبران و است IT برای همه مستمر یک چالش بودجه نه بیش از
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CONCLUSION )نتیجه گیری( 

 به عنوان می باشند..امروز ای سازمان هایبر  حیاتیعوامل   در حال تبدیل شدن های موثر استراتژی توسعه

با  .است کسب و کار در آن شایسته توجه منجر به است در نهایت IT استراتژی سازمان ها، رشد در IT تاثیر

و  IT استراتژی موثر  چگونگی توسعه یادگیری بسیار اولیه از هنوز در مراحل  سازمان ها اکثر این وجود،

روش های  بسیاری از  تعادل بین حق گرفتن  .می باشندستراتژی کسب و کارا کلی با یک آن همگام سازی

 امروز برای رهبران چالش همیشگیکه  یک کسب و کاردادن  تحت تاثیر قرار می تواند برای IT مختلف

به نظر می ، استراتژی فرایند توسعه IT به خوبی توسعه یافته هیچ ، که هنوز وجود دارد، در حالی که . است

 با گذشت زمان،. وجود دارد درگیر عناصر کلیدی عوامل و خاص موفقیت مهم و حساس در توافق کلی رسد

 یادگیری کسانی که .یکپارچه شده بهتر تصفیه شده کسب و کار با استراتژی کلی توسعه به احتمال زیاد این

به تاکید دارند،  ناپذیر انعطاف راه حل های فنی به شرکت قفل کردن بدون به خوبی را برای انجام این کار

 منجر خواهند شد. امروز  محیط کسب و کار در حال تکامل بزرگ به سرعت در حال پیروزی احتمال زیاد به
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