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  شگفتاريپ

  
به عنوان و  نويسم می اطالعات يت فناوريريکارور مد يشخص دورنمایشگفتار را از ين پيمن ا

 يبهتر يها ، عدم تفکر به روشيالعاده رقابت فوق يشاغل در بازاربازرگاني اطالعات بانک  ير فناوريمد

 يبه سطح بعد و کردهوکار بانک کمک  ل کسبيتواند ابداع کند تا به تبد ياطالعات م يروکه فنا را

شه نقش ياطالعات هم يوکار، فناور کسب يها ر بنگاهيمانند ساهدانم.  يت برساند، دشوار ميموفق

 فرم پلتا ي صليا يستم بانکداريکه س نينمونه، تصور ا يفا کرده است. برايا يدر صنعت بانکدار يمحور

ان يد بازار و مشتريها با ، دشوار است. به عالوه، بانکبيفتداز کار  يدوره زمان کوتاه يبرا يحت يتجار

ان يو جذب مشتر يان فعليحفظ مشتر جهتدرک کنند تا محصوالت و خدمات نوآورانه را كامالً خود را 

به  يوکار بانکدار کسبديد ش يوابستگ. )يفروش خرده يدر بانکدار به خصوصنمايند (د ابداع يجد

 يوکار و فناور ران کسبياست که مدامر ن يگر مستلزم ايد يوکارها اطالعات مانند کسب يفناور

وکار را قادر به رقابت  اطالعات چگونه کسب ين امر که فناورياز ا يدرک مشترک ياطالعات دارا

در د يرد تا فرض کند هر ابتکار جدياطالعات را مسلم بگ يد فناوريوکار نبا کند، باشند. کسب يم

وکار  کسبضعيف امور) با مشارکت  يعيب طبيتوسط ترت يياطالعات (گو يوکار توسط فناور کسب

 ياطالعات ناج يد فکر کنند که فناورياطالعات نبا يران فناوري، مدطور همينل داده خواهد شد. يتحو

 يازهايجلوتر از ن يفناور جديد يها تيقابلراي معرفي واحد امتيازي ب يو دارابوده وکار  کسب

اطالعات و  يکه فناور يين صورت، جاير ايوکار است. در غ ت کسبيفاقد واقع يا حتيو وکار  کسب

 از بين رفتن ارزش باعث وکار جاد ارزش کسبيا ياطالعات به جا يو فناوربوده وکار نامرتبط  کسب

فکر  آن ماننددرک و  را وکار د کسبياطالعات با يفناور يها سازمان دهد. می وضعيت ناگواری رخ شود،

 يها وهين شي. انمايد ينيآفر تواند ارزش ياطالعات چگونه م يفناوركه د درک کند يباوكار  و کسب کنند

د يار مفيمن آن را بس و خواهند شدح داده ين کتاب توضيدر ا يبوها به خ ن آنيريز يها يمهم و تئور

  دانم. يم

ت من يريکه تحت مد يبانيپشت يو کارکردها عملياتو  يفناور يزير در سازمان من، برنامه

 يها تهيت و کميري. من به عنوان عضو اجرا، مدشوند ير عامل گزارش ميس و مديماً به رئيهستند، مستق

 يريگ ميند تصميماً در فرآيهستم که مستق يگاهياطالعات، در جا يفناور يها تهيس کميو رئ ياتيعمل

وکار  موارد، کسب تمامباً در يباشم. تجربه به من آموخته است که تقر مين سطح سهيوکار در باالتر کسب

ش از يب يزيچ ياست. فناور آفرينی جهت ارزش يدرباره استفاده از فناوريعني ست؛ ين يدرباره فناور

در  يواقع يزندگ يها ونه که با نمونهگ ست، همانيوکار ن به اهداف مطلوب کسب يابيدست ياي برا لهيوس



 
  

     مديريت استراتژيك فناوري اطالعات                            ٨

 
 راستايي هم يبررس جهتن روش يف شده و به عنوان مثال آمده است. بهترين کتاب آشکارا توصيا

جاد ينمونه با ا ي، برااست وکار کسب يبا آن به عنوان عامل اساسبرخورد اطالعات،  يفناورو وکار  کسب

 يها اطالعات به برنامه يران فناوريوکار، ارسال مد خطوط کسب راستاياطالعات در  يفناور يها ميت

به مرور زمان، . يها تا سطح شخص ان آنيک در ميج شراکت نزديو ترو هوکار مربوط کسب يآموزش

مسئول در افراد  که يحال، در دادخواهد  توسعهاطالعات را  يفناور يها ها و چالش تيجامعه کاربر قابل

. سنجش ساده خواهند کرد يآور وکار را جمع و مسائل کسبها  تياز اولو ياطالعات درک خوب يفناور

که در آن  نيست يتعداد جلسات اند تنها منوط به کردهم کار ين دو تا چه حد به عنوان تينکه اياما مؤثر ا

درکی عميق و  ،ما  است. در بانک وابستهها  آن ياجتماع يها يآور جمع به شتريکنند بلکه ب يشرکت م

و وکار  کسبتوافق کامل  مشترک درباره چگونگی ايجاد تمايز رقابتی توسط فناوری اطالعات وجود دارد.

داشته است. محوري  یتا اجرا نقش يجاد استراتژيت" از ايک موجوديبه عنوان "اطالعات  يفناور

  ف شده است.ين کتاب توصياطالعات در ا يفناورو وکار  کسب راستايي هم

ر هستند و بازار ييها به سرعت در حال تغ تياولودر نتيجه وکار و  کسب يها تيواقعلبته ا

اطالعات  يو به خصوص گروه فناور يطور کل هرحم شده است. در پاسخ، سازمان ب يو ب يت رقابتينها يب

جه يدر نت شه محدود ويتر شود. با توجه به بودجه هم تر و مستحکم ابد تا چابکيوسته تکامل يد پيآن با

ارزش  يها نهيشيپ يوکار رو ت کسبيرياطالعات و مد يت فناوريريمد تمرکزمنابع در دسترس، 

ک يت استراتژيريوه مدين شي. ااست ياتيح ها خود حول آن اصلي يها مهارتو ايجاد  شرکت يديکل

به صورت گام  ن کتابيآن است. ا ياطالعات مؤثر و اجرا يفناور يجاد استراتژيا جهت يابزار ،سخت

د انجام دهند يوکار با اطالعات و کسب يران فناوريآنچه را که مد و کاربردی، هاي نمونه به گام و با مثال

نه از يهز يساز نهيوکار و به کسب يدهد. چابک يح ميتوض ،ابنديک مؤثر دست يت استراتژيريتا به مد

 يو خارج ياي از منابع داخل ب مدبرانهياست که ترک يابيز قابل دستيخالق ن يابي منبع يق استراتژيطر

ها و  يق تئورين کتاب، رفتار عميادر کند.  يب ميوکار ترک تحقق هدف کسب جهت) را يسپار (برون

دقيقي از آنچه كه  يابيارز“ خواهد کرد ها کمک که به شرکتشود  ميارائه  يسپار برون يها وهيش

  .داشته باشند ”موفق يسپار برونم يتنظنحوه کنند و  مي يسپار برون

 FX-Linked Deposits or Taxجمله از رسد  به فروش ميها  که در بانک ياز محصوالت ياريبس

loan  دارند.  يعمر کوتاهطول ا يو العاده حساس به بازار هستند  فوق ياتيمال يها ا واميمرتبط به سپرده

را  يد فرهنگ نوآوريت مهم است. ما نه تنها باينها يبرسيدن ا به ارزش يبه بازار عرضه ن زمان يبنابرا

 قدرتمندت دانش يري/ مدتسهيمزمينه د يم، بلکه بايآموزش ده” پرسرعت“ يند نوآوريهمراه با فرآ

 خطا يبرا ييجاد شود و جايد همان بار اول درست ايم. محصول بايداشته باشرا نيز  ينوآور جهت ايجاد

ز يوکار و ن کسب ينوآور اصولندها و ياز فرآ ينينش آفريل بيکتاب تحلاين وجود ندارد. در انتها، 
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برخوردار  ها از آن يل نوآوريتسه جهت ديکند که شرکت با يت دانش را فراهم ميريمد يها تيقابل

 . باشد

 يفناور يگذار هيبنگاه، سرما يمعمار يها وهيرا درباره اصول و ش ييها نشيکتاب باين ن يهمچن

سبد ت يرياستفاده از مد توان به می مثال يبرا که كند ميفراهم  اطالعات يت فناورياطالعات و حاکم

کار “اطالعات  يفناور يها که سازمان نينان از ايحصول اطم يبرا يبه عنوان ابزار اطالعات يفناور

های  و استفاده از حاکميت معماری برای حصول اطمينان از اينکه پروژه ”دهند يرا انجام مدرست 

طور مناسب درک و  ها به وهين شي. اگر ااشاره کرد ”دهند يکار را درست انجام م“فناوری اطالعات 

شي به درپو باشد ير و محرک نوآورييکه عامل تغاين  يبه جا تواند ياطالعات م يد، فناورنت نشويريمد

ت يدر هدا مدير فناوري اطالعات يکتاب، نقش بحراناين ل شود. يتبد يتحوالت سازمانرشد و بر 

اي که تجربه  افتهيدهد ( يح ميتوضكامالً اطالعات را  يفناور حاکميتوه يوکار و ش کسب ينوآور

  دهد). يمن را انعکاس م يشخص

 راستايي هموکار و  وه کسبيات درباره شيقات و نشريتحق از يقابل توجهتعداد  که يحالدر 

ر ياخ يها اطالعات در سال يفناور يت و استراتژيريمد يها وهيتر، ش عينه وسياطالعات و در زم يفناور

ند ارائه جامع، همه جانبه و نتوا يوجود دارد که م يات معدوديقات و نشريتحق اما ،وجود داشته است

 يد کمتررموا يو حتد نداشته باش همربوط يکردهايو رو يها، متدولوژ هيم، نظرياي از مفاه افتهي ارساخت

ن ي. ادنكنها فراهم  آن يساز ادهيرا درباره پ يکاربرد يها ن دستورالعمليد بهترند که بتواننوجود دار

از دو مؤلف،  يکيدانشگاه است. من  يد کنونياطالعات سابق و اسات ير فناوريکتاب تأليف دو مد

و  ياز تجربه صنعت يزيب منحصر به فرد و سابقه متمايترک يکه داراشناسم  يرا م Chewپروفسور 

پروفسور  يعني شان و همکار مؤلفيب، به نظر من اين ترتياست. به هم يت دانشگاهيصالح

Gottschalk ان رار کارويدرباره موضوع را در اخت يعمل ييه و راهنمايگاه را دارند که توصين جايبهتر

را ارزش خواندن را دارد نه يدانم ز ين کتاب را روشنگر و آگاه کننده مياطالعات قرار دهند. من ا يفناور

م بلکه يشو يها مواجه م که روزانه با آن ييها مسائل و چالشن يتر گام به گام مهم يتنها به خاطر بررس

ان ران و کارويکنم که دانشجو يه مين توصي. بنابرايواقع يها و مثال يعمل يها حل ه آن درباره راهيتوص

دارم.  يدست خود نگه مهمواره كنار ن کتاب را مطالعه کنند. من کتاب را ياطالعات ا يت فناوريريمد

  ن کنند.يچننيز دوارم خوانندگان يام

  

Michael K. M. Leung 
  اطالعات ير فناوريرشد و مدااول  ونمعا

  ا) هنگ کنگين (آسيچ Constructionبانک 

  



 
  

     مديريت استراتژيك فناوري اطالعات                            ١٠

 
Michael Leung  اطالعات بانک  ير فناوريو مد ارشد به عنوان معاون اول ۲۰۰۰در سال

 يها ستميو توسعه س ياطالعات بانک شامل طراح يا) منصوب شد. او کارکرد فناورين (آسيکا و چيآمر

کند. به  يت ميريد را مديتول يها ستميس يبانيات مرکز داده و پشتيت پروژه و عمليريوکار، مد کسب

 باشد. می خدمات توليد و دپارتمان اجرايی بانک نيز عملياتی، يزير مسئول برنامه Leung يآقاعالوه، 

اطالعات، متخصص در  يدر فناور يالملل نيو ب يسال سابقه تجربه بوم ۲۵ش از يب دارای Leungآقای 

ا)، او در بانک يکا (آسيوستن به بانک آمري. قبل از پباشد می نيز يمال نيتأمو  يصنعت بانکدار

Standard Chartered ک و يتمل يها تيارائه خدمات و فعال يها ستميمسئول نظارت بر سو ر ارشد يمد

س يرئقبالً  Leung ي. آقابود فيكيا پاسيمصرف کننده خود در منطقه آس يبخش بانکدار ياادغام بر

ت توسعه يوکار در بانک توسعه سنگاپور بود که مسئول کسب يها ق و توسعه مدليدپارتمان تحق

را بر  يفروش خرده يمحصوالت و خدمات بانکدار يد برايع جديتوز يها وکار و کانال کسب يها مدل

 Consulting Group IBMت در يريمشاور مد Leung يآقا يبانکدارهاي  مسئوليتعهده داشت. قبل از 

ا بود. بالفاصله بعد ياسترالدر هنگ کنگ و  Price Waterhouse Management Consulting Servicesو 

 Dutch Philips Telecommunicationsرا در  ياديز يها سال Leung يدر هلند، آقا يليالتحص از فارغ

and Data Systems پردازش تراکنش و  يها ستمياز س يبانيفروش پشت شيمشغول بود و در توسعه و پ

 The Netherland از كارشناسي ارشد مهندسي را Leung يمشارکت داشت. آقا يبانکدار يها ناليترم

Universities Foundation  و دكتراي علوم را ازChinese University of Hong kong  گرفت. در دو

 London Business School ،MIT Sloan School ofدهه تجربه كاري، او به آموزش اجرايي در 

Management،  از پرداخته وGraduate School of Retail Bank Management ا ينيرجيدانشگاه و

اي و سخنران  حرفهنهاد ن يهنگ کنگ و چند يوتري. او عضو جامعه کامپگرفته است ديپلم افتخاري

  اي است. منطقه يها اطالعات در کنفرانس يکار و فناورو از موضوعات کسببخشي در  اي باتجربه

  

  ادداشتي

ر نام داده است که از توافق شراکت ييا) تغين (آسيچ Constructionبانک  هن بانک هم اکنون بيا) ۱

  کند. يم يروين پيچ Constructionو بانک  Bank of Americaک با ياستراتژ

  

 



  

  مقدمه

  

  اطالعات يفناور يز استراتژيآم تيموفق يساز ادهيجاد و پيا جهت يروش

 ياطالعات ابزار طراح ين فناوريوکار است. بنابرا هدف کسب ياي برا لهياطالعات وس يفناور

اطالعات تنها در  يفناور از اين رو،وکار است.  کسب ينه کليدر زموکار  فه کسبيانجام وظ يشده برا

موفق  ياستراتژ يک ،نيوکار را برآورده کند. بنابرا کسب يازهايند که نك يم ينيآفر ارزش يصورت

تا اجرا و  گرفته ياستراتژريزي  و برنامهن يياز تع ،باشد راستا هموکار  د کامالً با کسبياطالعات با يفناور

جاد و يا جهتوکار  کمک به کسب ،اطالعات يفناور يمفصل. هدف استراتژ يها برنامه ليتحو

ن يان و شرکت است. بنابرايل ارزش به مشتريتحو يبرا فرد بهمنحصر رقابتي گاه يجا يساز ادهيپ

ک يانداز، اهداف استراتژ ت، چشميمورأوکار، م ق از کسبياطالعات با درک عم يفناورمؤثر  ياستراتژ

د مدل يبا استراتژی فناوری اطالعات شود. می شروع يط بازار رقابتيدر محتعيين موقعيت و شرکت 

ل يز را تحليجاد تمايا جهتاز يوکار مورد ن کسب اصلي يندهايارزش و فرآ يکربنديوکار شرکت، پ کسب

 يکه فناور ييها از روشكاملي د دانش ياطالعات با يفناور يها ، سازمانمعمولطور  بههمچنين کند. 

 يها، استراتژ نشين بيا طريق د. ازنباشداشته کند،  ييافزا زشروکار شرکت ا به کسب تواند می اطالعات

مورد نياز نده يهدف آسازماني و  يفناور يها يوکار به همراه معمار با کسب راستا هماطالعات  يفناور

شده توسط  يبانيانداز پشت چشمو استراتژيك  مسيرهدف، سازماني  يد. معمارنابي يتوسعه م

و هدف،  يفعل يها ين معماري. شکاف بگيرد در برميوکار را  اطالعات و کسب يفناور يها ياستراتژ

 فتهايکاهش بايد کند که  يف ميرا تعركالن وکار سطح  و کسب ياطالعاتهاي  سيستم يها تيقابلفاصله 

به عنوان يک ابزار مهم  سازماني يمعمار ،نيرشد حفظ کند. بنابرا يشرکت را برا يگاه رقابتيتا جا

معماري سازماني، مراحل منطقي را در دوره ضروري براي در  کند. می ريزی استراتژيک عمل برنامه

معماری  كند. وكار ترسيم مي انداز كسب چشموكار و معماري فعلي به سمت  برگرفتن محيط كسب

با استفاده از  يساز ادهيپ يکه براكند  تعيين مياز را يک مورد نيوکار استراتژ کسب يها برنامه ،يسازمان

و  يبند تياولو ،وكار كسبها و استراتژی  تياولو مطابق ،پروژه/ برنامه يفوليو پورت تيرياصول مد

سازي و تحقق  استراتژي تا پيادهاز كامل فناوري اطالعات  -وكار كسبراستايي  هميك  .شوند يانتخاب م

اطالعات  يفناور ي. استراتژشود يممعتبر ها  يازمندين يابيردقابليت روش يك با استفاده از  منافع

 يبرا يز مدل و فرهنگ سازمانياز و نيمورد ن شايستگي كليديو  يابي منبع يها يد استراتژين بايهمچن

از  ياطالعات را به عنوان بخش يت فناورياطالعات، حاکم يفناور يف کند. استراتژيموفق را تعر ياجرا

منضبط به  يها برنامه يت اجرايريوکار و مد کسب يها برنامه يبند تياولو جهت يت سازمانيحاکم

 طور وکار به کند. کسب يب و اعمال ميوکار، ترک شده کسب يزير برنامه يها يل خروجيمنظور تحو
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بلکه در را ارائه دهند  ياطالعات انتظار دارد که نه تنها خدمات عال يفناور يها اي از سازمان ندهيفزا

اطالعات  يران فناوريه مدبتوجه وکار در حال شروع  ، کسبواقعم باشند. در يز سهيوکار ن کسب ينوآور

 يجه، استراتژي، دانش است. در نتياديبن يوکار است. نوآور مدل کسب يد نوآوريبه عنوان منبع جد

فناوري  يوه استراتژين شي. بهترساس كنداحرا  يت دانش و نوآوريريمد هاز بينبايد اطالعات  يفناور

در  يقو يها زمينهو  يو مستلزم رهبريكپارچه بوده اطالعات  يت فناوريريوه مدين شيبهتراطالعات با 

  هاست. ستميند و سي، فرآافرادوکار،  و همه جانبه کسب يكپارچهت يريمد

  

  ن کتابينه و مخاطبان هدف ايزم زش، هدف، پسيانگ

کند  ينان حاصل ميوکار است که اطم کسب ياتيح زمينهاطالعات آشکارا  يفناور ياستراتژ

اطالعات خوش ساخت و اجرا  يفناور يدهد. استراتژ يل ميتحو وکار کسباطالعات، ارزش را به  يفناور

را شرکت  يو خدمات برا يت رقابتيوکار بلکه محصوالت نوآورانه با مز ات مؤثر کسبيشده نه تنها عمل

 يفناور يها اند که سازمان افتهيدر يو دولتتجاري  يها از سازمان يراين حال بسي. با اداد خواهدل يتحو

 يا حتيو نيستند  راستا هموکار  کسب يها ي، با استراتژضعيف يو اجرا يها به علت استراتژ اطالعات آن

وکار  اطالعات، ارزش کسب يتوسط فناور ييافزا ارزش يدارند در واقع به جاكه سوء عملكردي با بدتر، 

 ۲۰۰۲در سال در فناوري اطالعات ارد دالر يليم ۸۰۰حدود که  يوکار کسب ي. برابرند مين ياز برا 

اطالعات و  يفناور ياستراتژ، Jeffry & Leliveld, 2004)کند ( يم يگذار هيسرما )کايفقط در آمر(

وکار را  برتر کسب ييآدن به کاريکه قصد رس ييها شرکت يد براين بدون تردآ زيآم تيموفق ياجرا

  است. ياتيدارند، ح

اطالعات  يفناور ياستراتژ يجاد و اجرايمربوط به ا يح اصول و متدولوژين کتاب، توضيهدف ا

 يوکار تا ارائه ارزش است. برا کسب يکپارچه از استراتژيو كامل  ينديفرآ و وکار با کسب راستا همموفق 

 اين کتاب همچنين شده است.مثالي آورده وکار  ت کسبيريو مد ياستراتژ ياصلم ينشان دادن مفاه

 يها برا ستميند و سي، فرآافراد ،وکار کپارچه و همه جانبه کسبيت يرياز در مديمورد ن يقو زمينه

  دهد. يح مياطالعات را توض يت فناوريريو مد يوه استراتژين شيبهتر

ه يوکار در ناح کسب يسال تجربه عمل ۱۰ش از يباست که حاصل تجربه محور ک کتاب ين يا

هاي  نوشتهت معاصر و يريو مد يستم اطالعاتيس يها هي، نظريدقت دانشگاه يالقا ي. براباشد ميهدف 

فناوری  يت و استراتژيريمد يها وهيش يح مبانيو توض يبند تا به ساختارايم  به كار گرفتهرا  يقاتيتحق

ن کتاب حاضر يوکار است. بنابرا ت کسبيريمد زمينهاطالعات،  يفناور ي. استراتژكنيمکمک  اطالعات

وکار  دگاه کسبياطالعات را از د يفناور يت و استراتژيريوه مدين شيبهتر و وکار محور است کسب

 ينوآور يها وهيتا ش يت استراتژيريمد يها وهيتا ش يمقدمات يها دهد (گام به گام از مدل يح ميتوض

  وکار). کسب
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 كارشناسي ارشدبرنامه كه جزء است اطالعات  يفناور ياستراتژدرس از برگرفته ن کتاب يا

ان ثبت نام شده يدانشجوباشد و  مي يدنيسفناوري اطالعات) در دانشگاه  يت فناوريريوکار (مد کسب

 تيريمد يها ن از دورهياطالعات هستند. همچن يوکار و فناور اي کسب ران حرفهيمد اکثراًدر آن 

ت يري(سنگاپور)، دانشکده مد Nanyang)، دانشگاه ي(شانگها  Fudanس شده در دانشگاهيرتد

Norwegian ه يکل ين کتاب برايجه اي. در نتنيز استفاده شده استعرب (مصر)  ي(نروژ) و آکادم

 يبرا به خصوصشود،  يس ميتدرها  در آن MIS١درس اطالعات که  يوکار و فناور کسب يها دانشگاه

اطالعات که  يوکار و فناور ران فعال کسبيد است. به عالوه، مديمف كارشناسي ارشدان يدانشجو

توانند از اين كتاب  ) ميعياز همه صنا(اطالعات سازمان خود را بر عهده دارند  يخدمات فناور يتمسئول

  .استفاده كنند

را کسب کنند تا ع يق و وسيد بدنه دانش عمياطالعات با يت فناوريريمد کارورانان و يدانشجو

از را فراهم ين کتاب بدنه دانش مورد نياطالعات خبره شوند. ا يفناور يت و استراتژيريمد يها وهيدر ش

ها،  هيم، اصول، نظريمفاهاي از  زمينه پيشخالصه شده است تا  يکند. بدنه دانش در بخش بعد يم

ا به رهبر تاز دارند ين به آن وانندگاناطالعات را که خ يت فناوريريمد يها وهيها و روابط متقابل ش روش

  کند. يل شوند، ارائه مياطالعات تبد ير مؤثر فناوريو مد

  

   اطالعات  يفناورز يآم تيموفق ياستراتژ جهتبدنه دانش 

ها به  ان در بازار است. سازمانيجذب مشتر يبرا يز رقابتيگاه متمايجاد جايدرباره ا ياستراتژ

گاه يد تا جانبخش يوکار) خود قدرت م ا مدل کسبيت يستم فعاليوکار (س انجام کسب يها منابع و روش

 يه مکمل سازمان براي). دو نظرPrime & Bulter ،۲۰۰۱ ؛Porter ،۱۹۸۵جاد کنند (يرا ا يزيمتما

  .محور فعاليته يو نظر محور منبعه يرد: نظريگ يد استفاده قرار مروکار مو کسب يمطالعه استراتژ

ها و  تيک سازمان توسط قابليت استراتژيو مز عملکردکند که  يح ميتصر محور منبعه ينظر

 يط صنعتيشرابه سبب که  يخارج يدهايها و تهد فرصتاز طريق ز شود و نه يها متما آن يمنابع داخل

، Prime & Bulter ؛Loewendahl،۲۰۰۰؛ ۲۰۰۱و همكاران،  Hitt ؛Barney، ۲۰۰۱( شود يل ميتحم

د ارزش يدار، منابع سازمان بايپا يت رقابتيجاد مزيکند که به منظور ا يان ميه بينظر ني). ا۲۰۰۱

عامل  يدر بازارها يراحته و ببوده ن يگزيجابدون  و ريدناپذي، تقلفرد بهمنحصر كرده، را فراهم  ياقتصاد

خوبي  يو ارزشمند باشند، بازده تقليدناپذيراطالعات  يمنابع فناور اگر نينباشند. بنابرا يقابل دسترس

 ياطالعات و منابع انسان يشرفته فناوريرساخت پيب منحصر به فرد زين ترکيطور خاص، ا . بهنيز دارند

                                                 
  نگر مراجعه كنيد. هاي اطالعات مديريت" انتشارات آتي ، به كتاب "سيستمMISبراي اطالعات بيشتر در مورد  -١
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و ارزشمند  تقليدناپذير است که يزيمتما يجاد کننده ارزش مشتريا و ) سازماناصلي يها مهارتماهر (

  ).Ravichandran & Lertwongstatien ،۲۰۰۵است (

ه يمجزا از دسته منابع در نظر(ها  تياز فعالاي  مجموعه، سازمان را به عنوان محور فعاليته ينظر

 در ارزش شرکت دي، کارکرد تولمحور فعاليتمدل  .)Sheehan ،۲۰۰۱رد (يگ يدر نظر م )محور منبع

منابع (اما نه بر  يها انيجر رتمرکز آن ب و کردهبررسي را  ييها به محصوالت نها يل وروديتبد و آفرينی

ه يدگاه نظرياست. از د يجاد ارزش اقتصاديها در ا تيستم فعاليمنابع) در س يها يها در موجود تفاوت

کند که موسوم به  يکربنديجاد ارزش پيا يخود را برا يها تيتواند فعال ي، سازمان ممحور فعاليت

به عنوان  اطالعات ذاتاً يفناور رايارزش مهم است، ز يکربنديات پيارزش است. درک خصوص يکربنديپ

 يکربنديمناسب است. سه نوع پ يکريدرون پ يها تيو کنترل فعال يون، هماهنگياتوماس يکمک برا

)، کارگاه ارزش و Porter ،۱۹۸۵ره ارزش (يمورد استفاده قرار داد: زنج يمدلساز يتوان برا يارزش را م

ا يمجموعه  ياست که دارا يارزش، سازمانره يزنج .)Stabell & Fjeldstad ،۱۹۹۸( شبکه ارزش

ل يو فروش و خدمات را تشک يابي، بازاريخارج يبانيه است که پشتياول يها تياي از فعال رهيزنج

 شود يجاد ميره اين زنجيق ايد مؤثر محصوالت و خدمات از طريتول از طريق يدهند. ارزش اقتصاد يم

)Porter ،۱۹۸۵ي، منابع انسانرساختيزه شامل يثانو يها تيتوسط فعالها  تيه فعاليره اولين زنجي). ا ،

بر  يمبتن يها از سازمان پسره ارزش يزنج کهبه دليل اين شود.  يم يبانيو تدارکات پشت يتوسعه فناور

 يبرادر نتيجه د محصوالت استاندارد)، يتول جهتها  تياز فعال يشود (مجموعه ثابت يم يد مدلسازيتول

 جهتها  تياز فعال يريست (مجموعه متغيدانش محور چندان مناسب ن يخدمات يها سازمان يمدلساز

 Stabellکرد ( يتوان توسط کارگاه ارزش مدلساز يها را م ن نوع سازماني). اياختصاص يها حل د راهيتول

& Fjeldstad ،۱۹۹۸يبرا فرد بهاست که ارزش را با حل مسائل منحصر ي). کارگاه ارزش سازمان 

به کار و منابع شده  يبند ها زمان تيکند. در کارگاه ارزش، فعال يجاد ميا ها رباب رجوعاان و يمشتر

. مشخصه هستند ارباب رجوعمسأله نيازهاي و مناسب بوده عد ُبداراي اي که  گونه شوند به يم گرفته

ارباب (از طريق تعامل با  ت در آوردن مسألهيافتن و به مالکيه است: يت اوليکارگاه ارزش پنج فعال

کند).  يحل تا چه حد مسأله را حل م که راه ني(ا يابي، انتخاب، اجرا و کنترل و ارز)، حل مسألهرجوع

است و فاز حل  يحل ناکاف : الف) راهدهد يمبازتاب مسأله را حل  راهافتن ي ،با دو روش يابيکنترل و ارز

محدوده مسأله را  ارباب رجوعز است و ممکن است يآم تيحل موفق شود. ب) راه يمسأله از نو شروع م

است که ارزش را با مرتبط  يحل مسأله شروع شود. شبکه ارزش، سازمانجديد گسترش دهد و فاز 

کند  يجاد ميا )،خواهند باشند يا مي(گر هستند يکديکه مستقل از  ارباب رجوعان و يکردن مشتر

)Stabell & Fjeldstad ،۱۹۹۸(. کنند.  يع ميها اطالعات، پول، محصوالت و خدمات را توز سازمانن يا

ها در  تيشوند، فعال يانجام م يبيطور ترت به و کارگاه ارزش ره ارزشيها در زنج تيکه فعال يدر حال

ابد (هر چه تعداد و ي يتوسعه م” ر شبکهيثأت“دهند. ارزش توسط  يرخ م يطور مواز شبکه ارزش به
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شبکه  ).ارزش شبکه برای مشتريان بيشتر است ط دسترسی به شبکه بيشتر باشد،و نقا انيب مشتريترک

م ير مستقيم و غيو روابط مستق کردهل يگر را تکميکديکند که  يد مييرا تأ يانيمشتر ،ارزش(سازمان) 

شبکه دانش شامل  يها از سازمان ييها د. مثالنده يو خاتمه مكرده نظارت و جاد يان را اين مشتريب

دهند: الف)  يت را انجام ميارزش سه فعال يها است. شبکه يدور و مؤسسات مال ارتباطات راه يها شرکت

د و بهبود يد ب) توسعه خدمات جديان جديو جذب مشتر يابيق بازارياز طر يتوسعه شبکه مشتر

  تر و مؤثرتر فراهم کرد.آرا بتوان کار ياي که خدمات مشتر گونه به رساختيزج) توسعه  يخدمات فعل

وکار  کسب ياستراژ هوکار سازمان است که ب ش، مدل کسبارز يبند کريمفهوم مرتبط با پ

کنند  يم تعيينها  دهند؛ آن يح ميها را توض نحوه کار سازمان ،وکار کسب يها است. مدل مرتبط سازمان

ستم يگونه به صورت سوکار چ کسب يکه اجزادهند  توضيح ميهستند و  يان چه کسانيکه مشتر

كسب كنند سود كرده و جاد ياارزش مت مناسب يان با قيمشتر يشوند تا برا يم يآور گردهم

)Magretta ،۲۰۰۲(. منحصر  يکربنديشنهاد، پيتوان متشکل از سه جزء دانست: پ يوکار را م مدل کسب

 ياطالعات را طراح يتوان فناور ير). ميدناپذينادر و تقل به خصوصها و سازمان و منابع ( تيفعال فرد به

). Hedman & Kalling ،۲۰۰۲م باشد (ين سه جزء سهيک از ايبودن هر  فرد بهکرد تا در منحصر

ل مدل به عناصر مستحکم از يها با تبد ؛ آنهستنده يوکار متشکل از نه بلوک سازنده پا کسب يها مدل

ها  ستميو س رساختيز) و گردش كاروکار ( کسب يها ندي)، فرآيوکار (مدل سازمان ل ساختار کسبيقب

ر هستند. ييدر معرض تغ يسازمان يها ). مدلOsterwalder & Pigneur ،۲۰۰۵شوند ( يم يساز ادهيپ

تحليل تأثير نيروهاي خارجي براي تعريف اين  جهتوکار  کسب يها مدل هيپا يها از ساختارها سازمان

اطالعات)  يفناور يها طين محي(و بنابرا ها وكار آن ي كسبها كنند كه چگونه مدل مسأله استفاده مي

وکار (تحقق،  ر مدل کسبييکرد تغيها حفظ شود. چهار رو آن يرقابت يها تير کنند تا مزييد تغيبا

 & Linderشوند ( پذيرشوکار سازمان  کسب يتوانند بسته به استراتژ يد و سفر) ميتوسعه، تجد

Cantrell ،۲۰۰۰در عصر وکار  کسب يها ). مدلdot.com ن مدل ي. چندمورد توجه قرار گرفتند

خاص سازمان  يکيالکترون يها ياطالعات بسته به استراتژ يبر فناور يمبتن يکيوکار الکترون کسب

و ز يار متمايل خدمات بسياز تحو يآور وکار که هدف آن سود مدل کسب ياصول اساس اند. شنهاد شدهيپ

امر ن ي. ادر نظر گرفته شود يکيوکار الکترون کسب يها مدلتوسط د ياست، باان يبه مشترارزشمند 

 يکيوکار الکترون است. کسب انيمشتربه ل ارزش يمتمرکز بر تحو يکيالکترون يمستلزم توسعه استراتژ

ن يا .)Weill & Vitale، ۲۰۰۲کرد ( يبند طبقهبنيامين  يکيوکار الکترون توان به هشت مدل کسب يرا م

کنندگان سازمان را  نيتأم ها و اتحاديهان، ين مشتريها، روابط ب ، نقشيکيوکار الکترون کسب يها مدل

 يا برايمت و مزايمحصوالت، اطالعات و پول همراه با ق ياصل يها انيو جرداده ح يتوض

، ي) (شامل کنترل اقتصادFinnegan )۲۰۰۵و  Hayesارچوب هکند. چ يم تعيينکنندگان را  مشارکت
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ن مدل ييتع يتوان برا ي) را ميابي منبعو  ي، نوآوريکارکرد يکپارچگي، نيتأمره يزنج يکپارچگي

  مناسب سازمان مورد استفاده قرار داد. يکيوکار الکترون کسب

) Porter)۱۹۸۵  وکار با اصول کسب مطابقوکار  با کسب راستا هماطالعات  يفناور ياستراتژ

ف شود. يتعر "تداوم مديريت و رهبري"روشن و  يبا هدفبايد ابتدا وکار  کسب يابد. استراتژي يتوسعه م

ارزش مجزا باشد.  يکربنديشده توسط پ يبانيشنهاد ارزش منحصر به فرد پشتيپ يد دارايبا ياستراتژ

) شرکت با هم متناسب يها تيچگونه همه عناصر (منابع و فعالتوضيح دهد كه د يبا ين استراتژيهمچن

، يسازمان يست. استراتژستدهادادومعموالً شامل انجام مسأله ن يکنند. ا يت ميگر را تقويکديهستند و 

د يمختلف با يسازمان يها ن نقشيدهد، بنابرا ياطالعات را شکل م يوکار و فناور کسب يها ياستراتژ

 يها انتخابک خود، ياستراتژموقعيت  تدوين جهتک يت استراتژيريمد زمينهشوند. سازمان از شناخته 

، Johnson & Scholesکند ( يا استفاده ميبه عمل و تحقق مزا يل استراتژينده، تبديآ يک براياستراتژ

 يزير ک است. برنامهياستراتژ يزير برنامه يها مستلزم مهارت به عمل يل استراتژي). تبد۲۰۰۲

زان يرد و ميگ ياست که سازمان بر عهده م ييها برنامه يا ها درباره پروژه يريگ ميند تصميک فرآياستراتژ

وه يش عملکردافت. يص خواهد ينده تخصياست که به هر برنامه در چند سال آ يمناسب منابع

جان يز، تمرکز و شور و هينه، تمايهز يرهبر يها دگاهيتوان از د يک را مياستراتژ يزير برنامه

، سودمند دانسته شده يمند رسم مک نظاياستراتژ يزير ند برنامهي). فرآNavvy ،۱۹۹۳کرد ( يريگ اندازه

  ).Grant ،۲۰۰۳( کند يف ميک را تعرياستراتژبرنامه  يديو عناصر کل

بازارها و به عنوان بستري بين سازمان را  فرد بهها و منابع منحصر تي، قابلمحور منبع ياستراتژ

دهد  يبه سازمان امکان م محور فعاليت ي). استراتژBarney ،۲۰۰۱بخشد ( يقدرت ممتعدد محصوالت 

 اسيل مقيقب از محور فعاليت يها خود با استفاده از محرک يها تيفعال يبند کريگاه سودآور را با پيتا جا

دو مقايسه اين  يرقبا دشوار باشد، به دست آورد. برا ياز آن برا تقليدکه  فرد بهمنحصر يکربنديپ و

  ). Sheehan ،۲۰۰۲ها هستند ( تيفعالبراي ها  تيو قابل ها ، منابع مشابه با محرکياستراتژ

اطالعات باشد.  يفناور و وکار د مطابق با اخالق کسبياطالعات با يفناور يت و استراتژيريمد

است.  يت سازمانيريه اخالق و مدينفع مطالعه شود که نظريه ذيق نظريتواند از طر يوکار م اخالق کسب

غالباً مسأله ن يهستند، هر چند ا يخاص ياخالق يمحتوا يک داراياتژاستر يها هينظرواقع تمام در 

ها ذاتاً  هياست که موضوع مورد مطالعه نظر ين مورد بدان معنيدر ا ياخالق ياست. محتوا يحيتلو

ات و ياخالقبه را ينفع، مجزاست زيه ذيستند). نظرين ير اخالقيها غ ، آنيعنياست ( يموضوعات اخالق

و  يت سازمانيپردازد. هدف فعال يها م ت سازمانيريمدمحوري  يژگيبه عنوان وو ح يصرطور  ها به ارزش

رند که در يگ يقرار م يمورد بررس ينفع به روشيه ذيدر نظر يطور بحران ن هدف بهيبه ا يابيله دستيوس

نفع يذ هي). استفاده از نظرPhillips ،۲۰۰۳اند ( نشده يک بررسيت استراتژيريمد يها هياز نظر ياريبس

 ينه استراتژينده است. در زميمطالعه آ يبرا ياطالعات همچنان موضوع يفناور يقات استراتژيدر تحق


