
 به نام خدا

 coronavirusمديريت در موج اول بحران ) مديران ارشد فناوري اطالعات (:  "CIO’s"لحظه 

در طول شیوع بیماری، نقش اصلي را در هدایت این بحران ها    CIOدر حال حاضر روشن است که

 .ها با پیامدهای آن دست و پنجه نرم کنندکنند، حتي در حالي که شرکتایفا مي 

کنم با بسط بارگذاري هاي آنالین افرادي  و من سعی می  ها به من دوخته شدهچشمهمه 

که در جاهاي دور مشغول به کار هستند و در مقابل تهدیدات سایبري جدید مقابله کنم. 

 . این قضيه هرروز به شكل جدیدي است 

آوری را برروی رهبران فنقول از مدیر ارشد بخش اطالعات بانكي برخي از ضرورت و فشار این نقل

ما شاهد فروپاشي زیر  .ترین چالش شغلي خود مواجه هستندها با بزرگ CIO نشان مي دهد.

حتي با .ها، حمالت عدم پذیرش خدمات، و افت سایت ها به خاطرحجم ترافیك هستیمساخت 

است مواجه هستند، واضح  COVID19 گیر شدن جهاني ها با پیامدهای همهوجود اینكه شرکت 

 کنند. ها نقش اصلي را در هدایت این بحران ایفا مي  CIO که

ترین تراژدی بشری است و تكنولوژی در خطوط مقدم اولین و مهم COVID19گیر بیماری همه

از  بسیاری از این تغییرات که به نحوه کار و زندگي ما شكل تازه ای داده،  .این بحران قرار دارد

مي کنند تا مشتریاني که خرید خود را به صورت آنالین جابجا  کارمنداني که از راه دور کار

و از آنجاکه تكنولوژی، بخش زیادی از هر شرکت را با هم  متكي به تكنولوژی هستند  کنند، مي 

ها دیدگاه منحصر به فردی در مورد آنچه که واقعا در حال وقوع است و نحوه  CIOدهد، پیوند مي 

 مدیریت آن دارند.

COVID19 هایي از آسیا تا اروپا و آمریكا در مراحل مختلفي از ای جهاني است و شرکت ده پدی

موج  :ما شاهد ادامه گستردگي این بحران در سه موج هستیم .نحوه واکنش به این بحران هستند

های شیوه  نهادینه سازی، دوماول ، تضمین ثبات و تداوم تجارت همزمان با مهار بحران؛ موج 



آوری به منظور بندی تحول فن، با درس گرفتن از بحران برای اولویتسوم جدید کار؛ و موج

 .جهش

تمرکز این مقاله بر این است که چگونه مي توان موج اول را هدایت کرد و شروع به تغییر از 

های خود را که با موفقیت شرکتها یي  CIOما معتقدیم که  .به بحران تا غلبه بر آن کرد واکنش

کنند بلكه به شهرتي کند نه تنها فعالیت های تجاری اصلي را تثبیت مي ایت مي در موج اول هد

 .برای مدیریت موثر روبرو خواهند شد

در شرکت های جهاني صحبت کرده ایم. بر اساس   CIO 100در ماه های گذشته ، ما با بیش از 

ها  CIOی قبلي ، این مكالمات و تجربه ما در زمینه کمك به مشاغل از طریق بحران های اقتصاد 

 اقدام زیر متمرکز کنند:  10روز آینده بر 90تا  60باید انرژی خود را در 

 تمرکز بر آن چه اکنون اهميت دارد 

 از افراد خود مراقبت کنيد. .1

مهم است که اذعان کنیم که مردم بر   ، مراقبت از کارمندانش است.CIO اولین قانون تجارت

مدیریت فرزندان خود که دیگر در مدرسه نیستند ، تامین ضروریات زندگي مراقبت از عزیزانشان ، 

و سعي بر سالم ماندن متمرکزشده اند و همه دارند کار خود را انجام مي دهند. این امر مستلزم 

 ها است.   CIOپذیریهمدلي و انعطاف 

CIO  ه دور، با کار از را -ها در حال حرکت به سمت فراهم کردن مقدمات کاری انعطاف پذیر

 شیفت های قابل تغییر و آمادگي برای عدم حضور هستند. 

یك افسر ارشد فناوری اطالعات تایید کرد که افرادی که درخانه کار مي کنند تحت تاثیر تعطیلي 

 مدارس قرارخواهند گرفت و سریعا یك مدل پشتیبان برای هر شخص فرضي طراحي کرد. 



مبتال شده اند تا   COVID-19ارمنداني است که به متعهد به پرداخت حقوق کیك شرکت جهاني 

 .آن ها بدون نگراني از پرداخت حقوق از دست رفته برای بدست اوردن سالمتي خود زمان بگذارند

برای آنان  امني را محیط  وظیفه دارند کهها   CIOبرای افرادی که هنوز الزم است به سرکار بروند، 

توانند از یك افراد نمي  است.ت شش منطقه کاری ایجاد کرده ایجاد کنند. به عنوان مثال ، یك شرک

توانند آن را به سرعت از اگر کسي در یك منطقه بیمار شود، مي  .منطقه به منطقه دیگر بروند

اند به طوری  در یك موسسه مالي اروپایي، متصدیان تغییراتي را اتخاذکرده  .مناطق دیگر جدا کنند

اتاق نیستند و پشتیبان هایي را برای هیئت رئیسه و مدیران اصلي که متصدیان اصلي در یك 

 .اندمشخص کرده 

این تمرکز بر روی افراد همچنین به کار با کارگران آزاد و فروشندگان و بسیاری از کساني که 

یك مدیر ارشد بانكداری دیگرنیز با تمام   برروی سایت کار مي کنند نیزبسط پیدا مي کند.

گرفت تا  از آن ها بپرسد که هر فرد در طول دو هفته گذشته به لحاظ فیزیكي  فروشندگان تماس

ها برای هفته پیش رو درچه مكان  هایي حضور داشته ، چه کارهایي انجام داده بوده و برنامه آن

این موضوع به او کمك کرد تا درک کند چه کسي واقعا نیازمند این مكان بوده  .است چه بوده

 .بوده، تا در معرض خطر بودن افراد خود را کاهش دهداست و چه کسي ن

موفقیت مدیر ارشد اطالعات در کمك به افراد خود در طي این بحران، احتماال تاثیر قابل توجهي 

 بر وفاداری کارمندان و حفظ آنان در آینده خواهد داشت. 

اطمینان باعث ترس   عدم بااعتماد به نفس، به طور پيوسته، و با اطمينان ارتباط برقرار کنيد. .2

با توسعه یك برنامه مرتبط با بحران مبتني برشفافیت با ها باید  CIOشود. و سردرگمي مي 

هایي که برای رسیدگي به مسائل در مدیران ارشد و کارمندان، در مورد وضعیت فعلي و گام 

گیرد، حال برداشته شدن است با این واقعیت دست وپنجه نرم کنند. مورد استفاده قرار مي 

تشكیل جلسات توجیهي منظم روال مشخصي را بوجود مي  .با این واقعیت مبارزه کنند



های کالن مي هر گونه تاخیری در توسعه   .شودآورد که باعث ایجاد اعتماد و اطمینان مي 

 .بایستي برنامه ریزی شده وابالغ شود

به عنوان مثال، یكي از           مهم باشد.  "چه چیزی"مي تواند به همان اندازه  "چگونه"        

مدیران ارشد اطالعات، در حال ارسال پیامك به کل شرکت به روزرساني های منظم         

است ، زیرا او معتقد است بیشتر اهمیت دارد که ارتباطات انساني باشد به جای این         

 از کانال های رسمي شرکت استفاده شود.  

 

با توجه به این که اوضاع با چه سرعتي در حال تغییر است، مدیر ارشد فناوری اطالعات  

اصلي باشد تا به بقیه گروه کمك کند تا همزمان با تغییر  "یادگیرنده"باید در این شرایط 

ها باید  CIOشرایط، بهتر و بهتر شوند. پیش بردن فناوری به تنهایي مفید واقع نمي شود. 

سهامداران مختلف را در اولویت قراردهند تا نیازهای و فشارهایي که آنان به دستیابي به 

ها باید   CIOمنظور ارائه راه حل های درست مدیریت کرده اند را درک کنند. عالوه براین، 

در نظرداشته باشند که به آساني از کارگران از راه دور نظرسنجي کنند برای این که متوجه 

ت و چه چیزی نیست تا بتوانند به اصالح قابلیت ها و سطوح شوند چه چیزی موثر اس

 پشتیباني کمك کنند. 

 فراتر از فناوري باشيد تا درخانه اشتغال ایجاد کنيد .3

یك موسسه اروپایي  -تغییر و تحول ناگهاني برای کارمنداني که در منزل کار مي کنند

برابر افزایش پیدا کرده   15 شاهد افزایش عیني نیروی کار از راه دور خود بوده که یك شبه

که مسائل زیادی را ایجاد کرده است، از قابلیت های ویدئوکنفرانس تا اتصال ضعیف  

 اینترنت در خانه کارمندان. 

 CIO  ها باید به سرعت حرکت کنند تا به مدیران عامل(CEO)  مشاوره دهند و شرکت را

ینكه هر بخش سریعا شروع به کارکند در مورد نحوه کار از راه دور به بهترین وجه، قبل از ا

ها درحال گرفتن   CIO بسیاری از .و ابزار مشارکتي خود را انتخاب کند، هدایت کند



توانند ظرفیت ها مي  CIO مجوزهای اضافي و ارتقای شبكه برای افزایش دسترسي هستند.

ISP)4های با توزیع مودم )شرکت های سرویس دهنده اینترنتG 5G /   یا پرداخت هزینه 

 های ارتقای اینترنت را مورد توجه قرار دهند. برنامه

با این حال، در پایان، تكنولوژی تنها یك ابزار توانمند سازی است. روش های جدید کار 

توانند با به اشتراک گذاری بهترین تجارب و مي ها  CIO نیازمند یك تغییر فرهنگي است.

توانند آزمایش ها مي آن .ایجاد تغییرات فرهنگي کمك کندارائه جلسات آموزشي موثر، به 

ها را به تجارت باز گردانند، و یادگیری از روش های مختلف را  راه اندازی کنند و آن 

مدیریت بحران، یك کار مخاطره آمیز تلفیقي است و مدیر ارشد فناوری اطالعات به طور 

 .شودکلي برای تسهیل روش جدید کار قرار داده مي 

 

 اتخاذ روش هاي جدید کار .4

ها با چیزی روبرو دهند، بسیاری از آنهمانطور که کارکنان رفتار کاری خود را تغییر مي 

ها به ای پیچیده از ابزارها با تجربه کمي از نحوه استفاده موثر از آنشوند که مجموعهمي 

ینان از اتخاذ  کسب اطم"همانطور که یك مدیر ارشد اطالعات اذعان کرده ،   .نظر برسد

 ."اندهایي که تا کنون آزاردهنده ترین بخش فرآیند بوده ابزارهای جدید و پروتكل 

ها کشد تا اثرگذار باشد. بنابراین ما باید آن روز طول مي  ۳0رفتارهای جدید به طور معمول 

ه  به عنوان یك قاعده سرانگشتي، دریافته ایم ک .را با قدرت در طول ماه آینده ارتقا دهیم

 .گذاری در وهله اول استرسد نیازمند دو برابر سرمایهدریافت ابزاری که به تصویب مي 

بنابراین، در حالي که ضروری است تا دستورالعمل های روشني در مورد ابزارها و روال کار 

های ضروری و یا استفاده از اعتباربخشي چند  به عنوان مثال، دانلود برنامهارائه شود،)

محرک رفتاری، سمینارهای آموزشي پیشرفته و گرفتن  زم است که در تكنیكال ، چندگانه(

مجوزی برای اطمینان از این که ابزار مورد پذیرش واقع نمي شوند مگراین که به مردم در 

 کارهایشان کمك کنند سرمایه گذاری صورت گیرد. 



مانند برقراری  عالوه براین ،الگو برداری یك روش مهم برای تاثیرگذاری بر رفتار است.

 ، اسكایپ، یا سایت Zoomارتباط از طریق ابزارهای مشارکتي، برگزاری جلسات بر روی 

Webexیكي از  .کنندگان برای روشن کردن دوربین خود، و درخواست از همه شرکت

مدیران عامل یك شرکت دارویي بزرگ در تماس ویدئو کنفرانس خود از همه درخواست 

 د را روشن کنند. کرده که دوربین های خو

 

 . درامنيت پيش قدم باشيد .5

عناصرتهدید اکنون درحال تشدید حمالت سایبری برای سوء استفاده ازسردرگمي و عدم  

فیشینگ بوده ایم که به عنوان  -اندازی کمپین های ایمیلاطمینان هستند. ما شاهد راه 

خواهند اطالعات هویتي را با تیم های راهنمای شرکت خود را جا زده و از کارگران مي 

به   شوند(.نیز شناخته مي  "smishing"د )همچنین به عنوان استفاده از متن تایید کنن 

کارمندان ممكن است سعي کنند  :کندعالوه، کار از راه دور خطرات دیگری را ایجاد مي 

سابقه های امنیتي را نادیده بگیرند تا کار خود را از راه دور انجام دهند، استفاده بي کنترل 

کند و کار از راه دور منیت را پیچیده مي نظارت بر ا (VPN)از شبكه خصوصي مجازی 

 میتواند بازدارنده های تهدیدات داخلي را تضعیف کند. 

 

کاری نزدیكي با افسران ارشد امنیتي خود دارد، باید بر روی که هم ها CIOدر واکنش به این امر، 

حساس   هایاقدامات امنیتي تمرکز کنند، به خصوص کاهش خطر در دسترسي از راه دور به داده 

برای فراهم کردن کار  چند گانه افزاری، و به کارگیری اعتبارسنجي های نرم توسعههای یا به محیط 

های امنیتي کنترل از راه دور و نیز ها بر روی پروتكلعالوه بر این، الزم است که شرکت  .درخانه

  های شناسایي و تشدید تهدیدها تمرکز نمایند.روش 

 باید   (آوریمثال، جبران فاجعه، جانشیني فروشنده، پشتیبان خطر فن برای)های امنیتي برنامه



ها وجود نداشته باشند، باید ایجاد شده و امتحان  اگر این برنامه .سریعا مورد آزمایش قرار گیرد

برای مثال، در دسترس بودن  )باید منابع را برای کمك به نظارت جمع آوری کنند. ها  CIO شود.

پاسخگویي به برای کوتاه کردن زمان (های نهایي ید بدافزار، دسترسي به دادههای جدشبكه، گونه 

 خطر.

 تثبيت سيستم ها و عملگرهاي اصلی

 تثبيت زیرساخت، سيستم و فرآیند نهایی.  .6

تغییرات گسترده در کار کارکنان و الگوهای رفتاری مشتری باعث ایجاد فشارهای بي سابقه ای بر 

زیرساخت های هر موسسه مي شود. ارائه دهندگان خدمات اینترنت در مناطق به شدت آسیب  

 همچنین بسیار دیده، از افت سرویس ارائه شده به دلیل اضافه بار کارگران از راه دور رنج مي برند. 

ها، سرویس دهنده  مانند، )های زیرساخت های تدارک معمول برای مولفهتر از زمانطوالني 

 باعث اختالل در زنجیره های تامین آسیا مي شود. ( که سازی، قطعات، تجهیزات شبكه ذخیره

در تب و تاب اقدام فوری،  به راحتي مي توان در وضعیتي که) مكررا با نتایج نامطلوبي همراه 

ها باید گامي به عقب بردارند و یك دیدگاه   CIO   اکنش به آخرین موضوع ،گرفتارشد.و –است(

های کاربردی برای تثبیت ضروری هستند  ها و برنامهمشخصي در مورد این که کدام سیستم

 توسعه دهند و سپس آن کار را در اولویت قرار دهند. 

سازی برای مسائل پیش رو، مانند ایجاد  ریزی سناریوهایي برای کمك به آماده این شامل برنامه

و یك فرآیند توزیع (برای مثال، کامپیوترهای شخصي، آیفون)افزار عرضه قطعات مورد نیاز و سخت 

نند، عالوه بر پرداختن به مسائل کلیدی )ما  برای رساندن این قطعات به جایي که مورد نیاز است.

ها باید در مورد  VPN ،)CIOافزایش سریع ظرفیت زیرساخت، پهنای باند شبكه، دسترسي به 

آن ها همچنین باید طیف وسیعي از موارد را شناسایي و اثرات دفعه دوم و سوم فكری بكنند.

ها تستي جامع از زیرساخت و شبكه   CIOآزمایش کنند ، از جمله موارد استفاده زیاد. یكي از 

 .ها تحت سطوح مختلف میزان نیاز عمل خواهد کردچگونه شرکت آن  داد تا معلوم شود که انجام



یكي دیگر از آن ها  تست پیشگیرانه فشار یك روزه را برای نظارت بر کنترل از راه دور و مدیریت 

های اصلي انجام داد، در صورتي که هیچ از یك پرسنل قادر به رفتن به محل کار  تمام سیستم 

موارد مورد استفاده به گستره این کار کمك خواهد کرد، به عنوان مثال، میزان  د. توسعهنباشن

( دیگری CIOظرفیت شبكه برای ارتقا و تعداد مجوز برای ایمن سازی. مدیر ارشد اطالعاتي)

های پهنای باند به حدی شدید بوده که همه ارتباطات باید به جای مشخص کرد که محدودیت

    .از طریق صوت باشند  ویدیو کنفرانس، 

همچنین باید با همكاران خود در دیگر فعالیت های مهم تجاری برای ارزیابي ها   CIOدر نهایت، 

به عنوان  .سازی برای تغییرات و الزامات پشتیباني، مشارکت داشته باشندنیازهای سیستم و آماده 

توانند فرآیند پرداخت مي ها   CIOرود، مثال، همانطور که سازمان به سمت مجازی شدن پیش مي 

حقوق   مزد را تحت سناریوهای مختلف مورد ارزیابي قراردهند تا اطمینان حاصل شوددست 

 .شودکارکنان پرداخت مي 

 فراهم سازي تغيير در فرایندهاي تجاري .7

مرکز تماس،  :شودهای خاص ناشي مي در تعدادی کانال  افزایش ناگهاني فشار بر سیستم از 

 McKinseyطبق یك بررسي  .های تعاملي با مشتریانها و برنامهمیز، وب سایت کمك به 

درصد افزایش یافته  20تا  15از مشتریان چیني  از سه هفته قبل ، ورود آنالین حدود 

است. به ویژه برای طبقه بندی هایي با تعداد دفعات خرید باالتر. در ایتالیا، تجارت 

 درصد افزایش یافت.  81یه تا الكترونیك از هفته آخر ماه فور

CIO  ها و باید ظرفیت خود را برای مدیریت بارهای ترافیك بیشتر بر روی وب سایت ها

های تعاملي مستقیم با مشتریان ارتقا دهند، ابزارهای خود محورخود را گسترش  برنامه

دهند.   های پاسخ صوتي متقابل را برای پشتیباني از نیازهای مشتری ارائهدهند و قابلیت

های مربوط به توانند خطوط اختصاصي را برای مدیریت تماس ها همچنین مي آن 

COVID19  هایي را توسعه دهند تا کارمندان سرویس دهنده به افزایش دهند، سیستم

مشتری بتوانند از راه دور کار کنند و  از پوشش کافي در میز راهنمای کاربر اطمینان 



درحجم برگه های)تقاضای پشتیباني مشتری(را پوشش  حاصل کنند تا بتوانند افزایش 

ها باید هم چنین استعالم های جمعي توسط میز راهنما و مراکز تماس خود را CIO دهند.

دریافت کرده و سازماندهي کنند تا به طرح های  جدیدی دست یابند و ببینند که آیا اقدام  

 دیگری الزم هست یا خیر.

.را پيش بينی کنيد آنچه در آینده رخ خواهد داد   

 برروي اولویت هاي اصلی پافشاري کنيد. .8

در این شرایط پرتنش،  اقتضای طبیعي این است که در مورد برنامه هایي که باید کنار 

گذاشته شود و عقب گرد به روشهای قدیمي کارفكر کرد.البته ارزیابي مجدد اولویت ها، 

الزم به ذکر است که این ت دارد، ولي تغییر منابع و پیگیری پیشرفت ها از نزدیك، اهمی

 بحران کنوني یك نقطه عطف مهم و یك موقعیت رقابتي است. 

هایي که یك رویكرد کم و بیش ) تردستي( دانیم که شرکت های گذشته مي در حقیقت ما از بحران

بدتر از آن شرکت هایي هستند که هم سرمایه گذاری کرده و هم با فكر   کننداز پیش اتخاذ مي 

 .گذاری مي کنندسرمایه 

CIO  ها باید یك دیدگاه چرخشي سراسری داشته باشند و به اهداف تحول گسترده تری که پیش

 هایي در زمینه داده، ابر و سریع العمل بودن. برده اند متعهد باشند از جمله برنامه

است.   مهماز نزدیك   پيشرفت گيريپی  و تغييرمنابع ها،اولویت  مجدد ارزیابی

آن  از بدتر کننداتخاذ می را از پيش بيش) تردستی( و کم رویكرد یك که هاییشرکت 

 .گذاري می کنندسرمایه بافكر و هم کرده گذاريسرمایه  هم که هستند شرکت هایی

حرکت ابری تغییراتي را فراهم مي کند که جهش های ) ناگهاني( فعلي و تغییر کارمند و  

ها فقط خارج   CIOهدف ا صرفه اقتصادی فراهم مي کند. نیاز های مشتری را سریعا و ب

 وضعیت مدیریت بحران نشده نیست ، بلكه قوی تر بودن به خاطر آن است. شدن از این 

 تواند هایي که مي مهم است که بر روی ابتكارات و برنامهها   CIOبه همین دلیل، برای



 هدایت کند کنترل داشته باشند. آوری را رو به جلو وکار کمك کرده و فنبه کسب 

 بر مشتریان متمرکز باشيد .9

وار برای کسب اطمینان از تداوم فعالیت های تجاری، از دست های دیوانهدر میان تالش 

رفتار مشتری در طول این زمان و در بسیاری از  .گیری مشتریان آسان استدادن پي 

احتماال یك چسبندگي باقي مانده   های دیجیتالي است.ها، در حال تغییر به کانال موقعیت 

شده وجود خواهد داشت، همانند رشد سریع تجارت الكترونیك از این رفتارهای آموخته 

 .چین به دنبال همه گیری سندروم شدید وحاد تنفسي یا سارس

در عین حال، دلیلي وجود دارد که باور کنیم زماني که بدترین بخش بحران سپری شود،مطالبات 

از مصرف کنندگان   McKinseyنظرسنجي اخیر  .شده زیادی وجود خواهد داشتپاسخ داده ن

خوشبین هستند و  COVID 19ها نسبت به بهبود کلي اقتصاد خود پس از چیني نشان داد که آن 

ها انتظار مي رود در همان سطح یا بیشتر از زمان قبل از شیوع بیماری درصد از آن  80بیش از 

ها همچنان از طریق مجراهای دیجیتالي  ي بیشتری وجود دارد که آن و احتمال خیل .خرید کنند

 .خرج کنند

های خود  هایي را تسریع کنند که فاصله رقابتي برای شرکت گذاری شرکت کنندگان باید سرمایه

که بر روی پرداختهای آنالین  ( Fintechمدیران ارشد فناوری مالي)یكي از  .کنندایجاد مي 

را به دست آورد تا محصوالت شرکت را آزمایش کرده و به بازار عرضه  متمرکز است این فرصت

تواند محصول را  مي )یعني فقط االن(   "هیچوقت "یا  "حاال  " کند که تشخیص داد این شرکت یا

الزم است از متصدیان تجارت پشتیباني کنند تا با ها   CIO در مقیاس موردنظر به موفقیت برساند.

تكنولوژی، مدل های تجاری جدیدی را طراحي کرده و سریعا آن را ایجاد کنند؛ برای مثال، کمك 

های موادغذایي نیاز باید سفارش آنالین را و تحویل خانگي را برای حمایت از مردم فروشگاه 

 دیده فراهم کنند.آسیب 

 پيامدهاي هنجار جدید را درك کنيد  .10



وز کامال مشخص نیست، ما معتقدیم که پایان  هن COVID-19در حالي که نتایج اقتصادی 

-COVIDتاثیر شغلي  .وکار طبق روال معمول نیست بحران به معنای بازگشت به کسب 

مدت کاهش دهند که به ها را به ویژه در کوتاه تا هزینهها را ملزم کرد  CIOبه ناچار،   19

های ابتكاری  لویت طرحعنوان مثال ،ارزیابي ظرفیت ثابت که استفاده نمي شود و کاهش او

ها برای کاهش تاثیر رکود اقتصادی درنتیجه این  CIOرا شامل مي شود. از آنجا که 

وری  ها باید شروع به شناسایي روش هایي برای ایجاد بهرهکنند، آنبیماری تالش مي 

 .کنند

فعال شده با  الزم است بدانند که این تغییر به چه معني است و مدل اجرایيها  CIOتر اینكه، مهم

ها شروع به فكر کردن درباره این روش های CIOآوری جدید چگونه به نظر مي آید؟ برخي از فن

های ها به ایمیلاند، از جمله حذف پیوست نوین فعالیت برای محدودکردن رفتارهای جدید کرده

های  ایجاد روال برخي هم چنین این را فرصتي برای  داخلي و تنها استفاده از وقفه برای ارتباطات.

کاری بهبود یافته حول جذب کار و مدیریت تقاضا تا از توانایي گردش به سمت رسیدن به 

 ترین و ارزشمندترین فعالیت در موقع بحران یا کاهش ظرفیت اطمینان حاصل کنند. بیش

دیل فرصت را دارند تا به پیشتازان عرصه نوآوری تبها ( این CIOمدیران ارشد فناوری اطالعات ) 

 شوند، به جای فقط صرفا مدیران کارآمد بخش های زیرین.

دهند احتماال  ها نسبت به نیازهای کارمند و مشتری جدید واکنش نشان مي اینكه چگونه شرکت 

 .های آینده شكل خواهد دادرقابت آن ها در سال 

ش بروند، بدتر ها کارها ممكن است قبل از اینكه به خوبي پیدانیم که در بسیاری از مكان ما مي 

با این حال، ما همچنین بر این باوریم که برای . شوند، و هنوز ناشناخته های بسیاری وجود دارد

توانند به طور موثری مدیریت کرده و پیش آن دسته از مدیران ارشد فناوری اطالعات که مي 

 ای برای درخشش آن ها باشد. تواند لحظهبروند، این مي 

 



 


