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تقديم قيمة أ كرب ألعمالك من خالل تبسيط تعقيدات
إدارة تكنولوجيا املعلومات
بقلم إر يك هانسلمان
تواجه املؤسسات مجموعة جديدة من تحديات األعمال ،ويجب أن تحقق البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات مستويات جديدة من
الرسعة والكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية .ولطاملا كانت تكنولوجيا املعلومات الخاصة باملؤسسات عبارة عن بيئة معقدة ومن الصعب
إدارتها بفعالية؛ وقد أدت متطلبات األعمال املتغرية وبىن التطبيقات املرنة إىل إبقاء فرق تكنولوجيا املعلومات على أهبة االستعداد يف ظل
ِ
محاولتهم الحفاظ على تسيري األعمال بسالسة .وتتبىن املؤسسات بشكل مزتايد بيئات مختلطة متعددة األوساط السحابية ،ما زاد من
تعقيد إدارة نماذج البنية األساسية الجديدة هذه.
لضمان استمرار قدرة املؤسسات على املنافسة والنجاح ،تحتاج فرق تكنولوجيا املعلومات إىل تبسيط اإلدارة بطرق من شأنها تبسيط
عمليات التشغيل وإنشاء أساس يسمح ملؤسساتهم بالتكيف مع أولويات العمل املتغرية باستمرار .وستسمح لهم عمليات اإلدارة اليت تتسم
بالكفاءة والفعالية بتلبية متطلبات األعمال الرضورية للمؤسسات لتحقيق أفضل النتائج املمكنة.

زيادة التعقيد بسبب متطلبات األعمال الرضورية
يجب أن تكون املؤسسات قادرة على التكيف مع التغيريات اليت تشهدها األعمال لتظل قادرة على املنافسة ،ويجب أن تكون فرق تكنولوجيا
املعلومات قادرة على دعم هذه التغيريات من خالل توفري التكنولوجيا والبنية األساسية الالزمة .ويمكن أن تقف تعقيدات نظام اإلدارة
كحجر عرثة أمام القدرة على تنفيذ تلك املبادرات.

تعد Research 451رشكة رائدة يف مجال أبحاث تكنولوجيا املعلومات واالستشارات تركز على االبتكار التكنولوجي واضطراب األسواق. يقدم أ كرث من 100 محلل واستشاري رؤية أساسية
ألكرث من 1000 مؤسسة عميلة على مستوى العامل من خالل مجموعة من األبحاث والبيانات املجمعة والخدمات االستشارية وخدمات االنتقال اىل السوق واألحداث الحي ة. ُ
وتعد رشكة
 ،451 Researchاليت تأسست يف عام  ،2000جزءًا من .S&P Global Market Intelligence
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الشكل  :1مساعدة تكنولوجيا املعلومات يف مبادرات األعمال

املصدر :استطالع مخصص لرشكة 451 Research
س :أي من املبادرات التالية تساعد فيها إدارة تكنولوجيا املعلومات لديك حاليًا؟ أو :ما الذي تطلب من إدارة تكنولوجيا املعلومات لديك توفريه يف
الوقت الراهن؟ (تحديد إجابات متعددة) (العدد = )1,555
س :أي من املبادرات التالية تتوقع أن تساعد إدارة تكنولوجيا املعلومات لديك يف غضون  18-12شهرًا القادمة؟ أو :أي من املبادرات تتوقع أن تطلب
من إدارة تكنولوجيا املعلومات لديك مساعدتك فيها يف غضون  18-12شهرًا القادمة؟
(تحديد إجابات متعددة؛ العدد = )1,555
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
%51

زﻳﺎدة اﻻﺑﺘﻜﺎر
%46

زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو زﻳﺎدة ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

%45

ﺗﺤﺴﲔ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء )اﻟﺨﺎرﺟﻴﲔ( أو ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ

%44

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ إﻧﱰﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء )(IoT

%44

ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ

%43

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺤﻠﻴﻼت وذﻛﺎء أﻋﻤﺎل ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

%43

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻸﻋﻤﺎل أو اﻹﻳﺮادات

%42

ﺗﺤﺴﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة

%41
%37

ﺗﺤﺴﲔ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد

%33

ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻘﻠﻴﻞ وﻗﺖ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق
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%54
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البيئة السحابية املختلطة هي حقيقة واقعية يف معظم املؤسسات اليوم .وتختلف الطريقة اليت تستفيد بها تلك املؤسسات من خيارات
ً
جميعا يف املعاناة من التعقيد اإلضايف الذي أحدثته البيئة السحابية املختلطة .ويثري هذا
البنية األساسية الجديدة واملختلفة ،لكنها بدأت
التعقيد مخاوف بشأن قدرة فرق تكنولوجيا املعلومات على تقديم مبادرات األعمال اليت تتطلبها مؤسساتهم ،وترتكز العديد من هذه
املخاوف حول اإلدارة الفعالة يف عامل تكرث فيه األوساط السحابية املتعددة املختلطة.
أجرت رشكة  451 Researchدراسة الستكشاف طبيعة هذه املخاوف واآلثار املتوقعة بالنسبة إىل الرشكات اليت توفر لها الدعم .وقد تم
إجراء الدراسة باالستعانة بفريق عاملي مكون من  1,805شخصيات من كبار صناع القرار يف مجال األعمال وتكنولوجيا املعلومات ،وقد
ً
قطاعا رأسيًا للصناعة
أفادوا بأن لديهم خربة يف تصميم البنية األساسية السحابية املختلطة واستخدامها .وتمثل هذه الشخصيات 11
ُ
يف أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا واملحيط الهادئ والرشق األوسط وأفريقيا وأمريكا الالتينية .وقد أجريت الدراسة يف شكل أداة
ً
سؤال يف يونيو ُ 2020
وجمعت آراء حول حالة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات الحالية
استطالع على شبكة اإلنرتنت تتضمن 21
وأدوات اإلدارة وممارساتها وخطط األعمال.

حددت الدراسة مجموعة من متطلبات األعمال املشرتكة وطلبت من املشاركني تحديد أي من فرقهم التالية تم تكليفهم بها .وكان هدفنا هو
معرفة تصورات املشاركني بشأن ممارسات اإلدارة وأنظمتها من خالل تحديد وجهات نظرهم حول مدى نجاحهم يف تحقيق هذه املتطلبات.
ونظرنا يف تصورات املشاركني حول قدرتهم على تنفيذ مبادرات األعمال الرئيسية من خالل البنية األساسية الحالية لتكنولوجيا املعلومات
(الشكل  .)2ومل تتضمن اإلجابات شعورهم بالثقة يف وضعهم الحايل .وأفاد عدد من املشاركني يقل عن الربع بأنهم يشعرون أن جاهزيتهم
كانت ضعيفة (درجة واحدة أو اثنتني) .وقام ما يزيد عن  %40من املشاركني بتقييم الجاهزية يف املرتبة الثالثة ملعظم املبادرات ،ما يعين عدم
ثقتهم يف املبادرات اليت يعتمدون عليها حاليًا .وقال حوايل  %15فقط إنهم يستطيعون تنفيذ املبادرات بشكل جيد للغاية.

الشكل  :2القدرة على تنفيذ مبادرات األعمال

املصدر :استطالع مخصص لرشكة 451 Research
س :بالنظر إىل البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات املوجودة لديك حاليًا ،يرجى تقييم قدرة إدارة تكنولوجيا املعلومات لديك على تنفيذ
مبادرات األعمال التالية؟
(تحديد إجابات متعددة؛ العدد = )1,555
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ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺤﻠﻴﻼت وذﻛﺎء أﻋﻤﺎل ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
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ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
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ﺗﺤﺴﲔ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد
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زﻳﺎدة اﻻﺑﺘﻜﺎر
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ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو زﻳﺎدة ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
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ً
دائما بعض القلق بشأن الجاهزية ،لكن كنا نريد تحديد الفجوة بني الوضع الحايل وتوقعات االحتياجات املستقبلية.
قد يكون هناك
وسألنا عن مستوى التحول املطلوب يف بيئات تكنولوجيا املعلومات للوفاء باسرتاتيجيات األعمال الجديدة على مدار السنوات الخمس
املقبلة .تتوافق اإلجابة مع الردود السابقة ،حيث إن أ كرث من  %70أشاروا إىل أن البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات لديهم كانت
جاهزة لتلبية أقل من نصف احتياجاتهم.

الشكل  :3قدرة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات على تلبية احتياجات األعمال الحديثة
املصدر :استطالع مخصص لرشكة 451 Research
س :ما مدى جاهزية البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات لديك لتلبية احتياجات األعمال الحديثة؟
(تحديد إجابة واحدة؛ العدد = )1,805
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ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
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ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
ﻏﲑ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ أي ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ

%46
الشكل  :4مستوى التحول املطلوب لدعم اسرتاتيجيات األعمال الجديدة

املصدر :استطالع مخصص لرشكة 451 Research
س :كيف تقيم مستوى التحول املطلوب يف بيئة تكنولوجيا املعلومات بمؤسستك لدعم اسرتاتيجيات األعمال الجديدة على مدى السنوات
الخمس املقبلة؟
(تحديد إجابة واحدة؛ العدد = )1,805
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بهدف رفع مستوى قدرات املؤسسات إىل مستويات أعلى ،لن تحتاج املؤسسات إىل االعتماد على أدوات وانتهاج إجراءات إدارية أفضل
فقط ،بل ستحتاج ً
أيضا إىل التفكري يف كيفية إعادة تشكيل قوتها العاملة الحالية .وكما ُيظهر الشكل ُ ،5يعد نقص املهارات الصحيحة أحد
املوانع الرئيسية .وهذا هو السبب يف أن جميع املؤسسات ستحتاج إىل االستثمار يف األشخاص والعمليات واألنظمة اليت ستساعدهم يف
التغلب على فجوات املهارات والعمل بكفاءة أ كرب وزيادة الرؤية التشغيلية.

الشكل  :5املوانع اليت تحول دون مواجهة التحديات

املصدر :استطالع مخصص لرشكة 451 Research
س :ما بعض "املوانع" اليت تحول دون تلبية مؤسستك لهذه التحديات؟
(تحديد إجابات متعددة؛ العدد = )1,805
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توقع مسار التقدم
كانت املؤسسات الواردة يف الدراسة مدركة بقدر كبري للقيود املفروضة على بيئاتها الحالية ،على الرغم من أن استخدامها للبنية األساسية
املختلطة يضعها يف مقدمة املؤسسات الناضجة من الناحية التشغيلية .ولقد طلبنا من املشاركني تحديد مدى فاعلية إدارة بنيتهم
األساسية يف رأيهم ،وأفاد  %83أنه كان بإمكانهم أن يكونوا يف وضع أفضل (الشكل  .)6وشعر حوايل الثلث ( )%31أنه يمكنهم أن يكونوا
أ كرث فاعلية مما هم عليه اآلن .وهذا مستوى مفيد من الوعي يجب أن يدفعهم إىل تحسني أنظمة اإلدارة لديهم.
عنرص األمان هو التحدي اإلداري األكرب الذي ورد يف الدراسة ،حيث يفوق التحديات األخرى بدرجة كبرية .وتوجد العديد من املشاكل اليت
يمكن أن تثري مخاوف أمنية ،ومن املؤكد أن تعقيد البىن األساسية املختلطة متعددة األوساط السحابية من بني هذه املشاكل .وتحتاج
ً
املؤسسات إىل ضمان أن يتم تحويل قدراتها األمنية ً
نطاقا.
أيضا ،كجزء من جهود التحول األوسع
لقد توصلنا إىل ّ
أن تحسني التشغيل اآليل هو إحدى طرق معالجة كل من األمان وتوسيع النطاق ،وهناك طريقتان أخريان من املهم
مالحظتهما وهما :تكامل أنظمة اإلدارة وتكييف سالسل األدوات اليت تدعم التطوير والعمليات .يمكن أن يكون لتكامل أنظمة اإلدارة
العديد من املزايا وقد سألنا فريقنا عن توقعاتهم بشأن ذلك.

الشكل  :6فعالية إدارة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات

املصدر :استطالع مخصص أجرته رشكة 451 Research
س :ما مدى تقييمك لفعالية إدارة بنيتك األساسية لتكنولوجيا املعلومات اليوم؟
(تحديد إجابة واحدة؛ العدد = )1,805

%5
%11
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن أ ﻛﱶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن أ ﻛﱶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ وﺿﻌﻨﺎ اﻟﺤﺎﱄ
%52

ﻧﺤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻮن ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع
%31

ﻧﺤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪه

سألنا املشاركني عن القدرات الضخمة اليت يستخدمونها وماذا يتوقعون للتوسع بمرور الوقت .تحتاج املؤسسات إىل أن تكون قادرة
على توحيد الطريقة اليت يتم بها استخدام بنيتها األساسية لتقليل االحتكاك التشغيلي وزيادة رسعة التطوير واالبتكار .وقد يصبح
ً
ممكنا من خالل تقديم الخدمات بشكل موحد عرب عدد من مقدمي الخدمات .ويف الوقت ذاته ،تعد إدارة أ كواد التعريف املوحدة
ذلك
رضورية للوصول إىل هذا التحسني لضمان أن عنارص التحكم املناسبة يف املصادر قادرة على تغطية النطاق الكامل للبيئات املختلطة
متعددة األوساط السحابية.

الشكل  :7توسيع اإلمكانيات

املصدر :دراسة مخصصة أجرتها رشكة 451 Research
س :أي من اإلمكانيات التالية توفرها بيئتك اليوم؟ (تحديد إجابات متعددة؛ العدد = )1,805
س :أي من اإلمكانيات التالية ستستمر بيئتك يف توفريها أو ستبدأ يف توفريها يف غضون عامني؟ (العدد = )1,805
ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎﻟﻴًﺎ

اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ

اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ

%59

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ

%59
%54

ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺼﺎدر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﳌﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت واﺣﺪ

%51

ﻧﴩ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﺤﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

%46

ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺼﺎدر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺮد اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻵﱄ
ﻧﴩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ/اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﺨﺪﻣﺔ
إدارة أ ﻛﻮاد اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮﺣﺪة

%37
%34
%33

%72
%75

%63
%64
%65

%56
%46
%50

هناك عامالن لهما دور فعال يف تحسني األمان ،وهما زيادة مستوى الرؤية وتطبيع الضوابط .ويعد أ كرب تأثري يمكن أن تحدثه زيادة مستوى
الرؤية هو ربط النشاط بشكل أ كرث كفاءة بني املصادر املختلفة .وإذا كان ال بد من إجراء التحليل يف بيئات منعزلة ،فقد يتم إغفال العالقات
الهامة والروابط املشرتكة .ويمكن أن تكون إدارة سياسات األمان الفعالة عرب البيئات املختلطة معقدة للغاية وعرضة لألخطاء ،فتنشأ فجوات
يسهل استغاللها ،إذا تم ذلك بشكل مستقل .ويمكن لإلدارة املتكاملة تطبيع ضوابط األمان املختلفة والسماح بتوفري إدارة موحدة للسياسة
وتقييم الوضع.

الشكل  :8مزايا العرض املوحد للبنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات

املصدر :استطالع مخصص أجرته رشكة 451 Research
س :ما املزايا اليت تعود عليك من توفر عرض واحد موحد للبنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات لديك؟
(تحديد إجابات متعددة؛ العدد = )1,805
ﻋﻤﻠﻴﺔ أ ﻛﱶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

%59

ﺗﺤﺴﲔ اﻷﻣﻦ

%59

ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺼﻮرة أﴎع

%52

اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات أﻓﻀﻞ

%52

ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺤﺪدة

%43
%1

ال تعود مزايا هذه التحسينات إىل فرق تكنولوجيا املعلومات والتطوير اليت لديها اتصال مبارش فحسب .فإن اإلدارة املتكاملة تنئش
ً
ً
مشرتكا للبيانات التشغيلية يف البنية األساسية.
مستودعا
تعد هذه التغيريات مهمة ورضورية للنجاح التنظيمي وقد يكون من الصعب تحقيقها من خالل العمل الداخلي فقط .وهذا هو
فحوى السؤال يف الشكل  9الذي يتناول الكيفية اليت يتوقع بها أعضاء فريقنا تحديث قدراتهم .وقد أفاد  %76منهم بأنهم يتوقعون
االستفادة من رشيك يف إطار خطة التحسني .وبالنسبة للبعض ،فإن نقل مسؤوليات اإلدارة إىل اختصايص من طرف ثالث يساعد ً
أيضا
يف حل مشكلة فجوة املهارات ،ويسمح لهم بإعادة تركزي إدارتهم على تلبية األولويات االسرتاتيجية الجديدة.

الشكل  :9خطط تحسني اإلدارة

املصدر :استطالع مخصص أجرته رشكة 451 Research
س :ما خططكم لتحسني إدارة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات لديكم؟
(تحديد إجابة واحدة؛ العدد = )1,805
ﺳﻨﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أو ُﻣﺪارة أو ﻣﻦ
اﻟﱪاﻣﺞ ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

%25

ﺳﻨﺴﺘﻌﲔ ﺑﴩﻳﻚ ﳌﴩوع ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ

%24

ﺳﻨﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ

%20

ﺳﻨﺴﺘﻌﲔ ﺑﴩﻳﻚ ﳌﺮة واﺣﺪة

%14

ﺳﻨﻨﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ ﴍﻳﻚ

ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺨﻄﻂ ﻟﺘﺤﺴﲔ أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة ﻟﺪﻳﻨﺎ

%13
%4

ذكر  %20فقط أنهم سيقومون بالعمل بأنفسهم ،وهذا مؤرش على وجود مستوى مقبول من اإلدراك لحجم املهمة ،باإلضافة إىل إدراك أن
املنظور الخارجي يمكن أن يقدم خيارات ربما مل يتم النظر فيها داخليًا.

ملعرفة كيف تساعد رشكة  IBMيف تحسني البنية األساسية واألعمال من أجل تطوير قابلية النقل واملرونة،
تفضل بقراءة التقرير الكامل أو زيارة موقعنا اإللكرتوين ملعرفة املزيد من املعلومات.

