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 مقدمه

با مااماوریا        1931( از مهرماه  co.com-www.weblogibc) IBCالمللی کارهای بینومشاوران کسب  مجموعه

ارتقا سطح دانش مدیری  و کسب و کار در ایران شروع به فعالی  نمود. در راستای این ماموریا  گاروهای از                   

اساتید، دانشجویان و متخصصان حوزه های مختلف مدیری  و کسب و کار گردهم آمدند تا محتوایی جادیاد و             

 مندان این حوزه ها در ایران فراهم آورند.مناسب از دانش مدیری  برای عالقه

پلی بین آخرین  تغییرات علمی دنیای مدیری  و محیط کسب و کار ایران بوده و از     IBCدر طول مدت فعالی ،  

هاا،  های مختلف به ارائه خدم  و انجام ماموری  در سه بازار مخاطاب  دانشاهااه          طریق انتشار محتوا در پلتفرم    

 ها و مدیران پرداخته اس .شرک 

نوع محتواهای انتشار یافته شامل  اخبار، مقاالت، اینفوگرافی، عکس، فیلم، کتاب و مجالت اقتصادی و مدیریتی                 

هر روز برکیفی  و تنوع محتواها افزوده شاده و      IBCهای شود که با تالش تیم های همکار و درگیر در پروژه      می

 خواهد شد.

فصلنامه الکترونیکی خود را به صورت موضوعی یا ماجاماوعاه        1931در نظر دارند از بهار   IBCدس  اندرکاران  

مقاالت برگزیده به صورت رایهان در فضای مجازی منتشر کنند تا بهتر و بیشتر در دسترس عالقه مندان قارار                     

 گرفته و به صورت آفالین هم قابل استفاده باشد.

مقاله می باشد. این   11اختصاص یافته که شامل  “  استراتژی در عصر دیجیتال   ” اولین شماره فصلنامه به موضوع      

مندان قرار گرفته و قابلیا  اشاتارا  و        شماره در قالب یک مجله الکترونیک به صورت رایهان در اختیار عالقه    

 مطالعه به صورت آفالین را نیز دارد.

امیدواریم که این فصلنامه مورد توجه عالقه مندان قرار گیرد و و برای هرچه بهتر شدن محتوای این فصلنامه و          

ارائه خدم  بیشتر به مخاطبان از طریق به اشترا  گذاری دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهادات خود با ما از طریق           

 IBC_CO@( یا از طریق آی دی    ibc.consulting2020@gmail.comسای  یا ایمیل ) ارتباط با مابخش  

 ، ما را یاری رسانند.اینستاگرامو  تلهرام در

 استراتژی در عصر دیجیتال
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 فهرست

 استراتژی در عصر دیجیتال

وکار برای دنیای  تجدید مدل کسب -1

 دیجیتال

های جدید موجب پیشرف  صنایع بسیاری  طور که فناوری همان

های بیشتری  دهند، شرک  ها را افزایش می شوند و سود آن می

  وکار خود تجدیدنظر کنند. نیز باید در مدل کسب

 صفحه

 سازماندهی برای دنیای دیجیتال -2

اند که ضرورت گذار به دنیای  های پیشرو دریافته شرک 

طرح چهونهی سازماندهی و عملیات  9.1یا  ۰.1دیجیتال نسل 

 منابع در راستای انجام کارهای حیاتی اس 

استراتژی دیجیتال: نبردهایی که باید  -3

 برنده شوید

اند که ضرورت گذار به دنیای  های پیشرو دریافته شرک 

طرح چهونهی سازماندهی و عملیاتی  9.1یا  ۰.1دیجیتال نسل 

 منابع در راستای انجام کارهای حیاتی اس 

های دیجیتال با شکست  چرا استراتژی -4

 شوند؟ روبرو می

های دیجیتال چهونهی تغییر اصول اقتصادی،  اکثر استراتژی

دهند.  ی رقاب  را نشان نمی عوامل اثرگذار بر صنع  و نحوه

ی اصلی در این مسیر توجه داشته  تله 5ها باید به  شرک 

 باشند. 
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 فهرست

 استراتژی در عصر دیجیتال

 صفحه

تدارکات دیجیتال: منافعی فراتر از  -5

 وری بهره

توانند نقشی کلیدی در  های تدارکات یک شرک  می تیم

 استراتژی دیجیتال ایفا کنند. 

سه عامل ضروری برای تحول موفق  -8

 وکارها کسب

ریزی و یا اجرای  ها مشغول برنامه درصد از سازمان 35

درصد از آنها در دو  11وکارشان هستند و  تحول کسب

سال گذشته برنامه تحول را شروع کرده و یا آن را به 

 اند.  پایان رسانده

شرکت های کوچک و بزرگ چگونه یک  -7

 فرهنگ دیجیتالی می سازند؟

رهبران با تجربه در حوزه دیجیتال می دانند که در مقایسه 

سرع  عمل باال و با ثبات، تازه کارها و شرک  های بزرگ 

 میتوانند موارد متعددی از یکدیهر یاد بهیرند.

 بازاندیشی کار در عصر دیجیتال  -6

از مفروضات اساسی در ارتباط با  دیجیتالی شدن و اتوماسیون

   باشد. شدت در حال گسترش می مشاغل و کارمندان به
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 فهرست

 استراتژی در عصر دیجیتال

 صفحه

شرکت شما فراری است یا فولکس   -11

 واگن؟

همه شرکتها باید رشد کنند، اما رشد تنها درباره بزرگتر شدن 

نیس . تعیین اهدافی که زیادی دور از دسترس و جاه طلبانه 

 هستند، منجر به از دس  دادن تمرکز مدیران می شود 

 شوند که باعث برد نمی» برد«های   فرمول -9

ها به نظر خوب  روش مشهور برد در بازاریابی که همه آن 3

کنند اما مشکل  هستند و موفقی  در بازاریابی را تضمین می

 شوند.  ها موثر واقع نمی این اس  که امروز دیهر این روش
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عنوان یک شرک  دیجیتالی بومی مطرح اس . این           به نتفلیکس ،دنیای دیجیتال در میان تمامی آشنایان با      

کند، با استفاده از اطالعات مربوط به مشتری برنامه و             واسطه تمام ابزارها ارسال می      شرک  محتوایش را به   

کند و مقر اصلی شرک  را در سیلیکون قرار داده اس . درواقع، نتفلیکس را                   های تلویزیونی تولید می     فیلم

ها را از انبارهای بزرگ مستقر در سرتاسر  دی وی دی –توان الهوی مشابه سیرز در صنع  رسانه تلقی کرد  می

وکار امروزه این شرک  آخرین برگ از تاریخ شرکتی اس  که در               کند. کسب   وسیله پس  ارسال می     کشور به 

ها را    دی  وی  بار در مدل کسب و کار خود بازنهری کرده اس . از همان ابتدا که دی                 9سال حداقل     ۰1عرض  

ترین پل  فرم پخش ویدئوهای زنده شناخته شد و هدف از آن               عنوان مطرح   کرد، به   از طریق پس  حمل می    

 .واسطه محتوای اصیل و تولیدی بود به چالش کشیدن استودیوهای موجود درزمینه سرگرمی به

 وکار برای دنیای دیجیتال تجدید مدل کسب
 هاتان شروع کنید از کشف دوباره نیاز ابتدایی )خام( مشتری
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ها بر روی     رسد هر برگ از این تاریخچه از برگ دیهرش متفاوت باشد اما تمرکز تمامی آن                که به نظر می     درحالی

ما خیلی خیلی سریع به این نتیجه رسیدیم که           “گذاران نتفلیکس گف       مار  راندولف از بنیان   .  مشتری بود 

هایی خواهد بود که      اش پیدا کردن فیلم     نتفلیکس وظیفه 

دوس  دارید و در حقیق  هیچ ربطی به نحوه دسترسی           

 ”.شما به آن ندارد یعنی همه این وظیفه بر عهده ماس           

از همان ابتدا، این شرک  خود را متعهد کرد هر چه که             

 –ها ارسال کند       آن  برایخواهند را     مشتریان واقعاً می  

مشتری، اکنون دیهر مشتری فیلم را از       ”  نیاز خام “یعنی  

صندوق پستی خود برمی دارد، از گوشی هوشمند خود           

 .های استودیوهای نتفلیکس، داغ و تازه، از تنور درآمده          دریاف  می کند، از آرشیو دیزنی گرفته تا تمامی برنامه         

در  عمیق نیاز خام مشتری و اشتیاق به برطرف کردن آن، به نتفلیکس امکان داد تا به دنبال دسترسی بیشتر، 

کرد   شده ارائه دهد. اگر چیزی به مشتری کمک می          سازی  تر باشد و خدم  شخصی      انتخاب بیشتر، تحویل سریع   

شدت تغییر    که فیلم مورد دلخواه خود را پیدا کند پای نتفلیکس در میان بود. با گذر زمان، مدل اقتصادی به                     

حال از    کرد. تیم نتفلیکس ساختار پرداخ  به ازای اجاره را در مورد عضوی  ماهانه متوقف کرد و درعین                       

 .گذاری در توزیع فیزیکی به سم  زیرساخ  پخش زنده حرک  کرد سرمایه

وجود نتفلیکس نجات پیداکرده اس  و    بالکباستر ، رقیب اصلی نتفلیکس هش  سال پیش ورشکسته شد. با این 

متحده   میلیارد دالر سود کند که بیش از نصف این مبلغ از خارج از ایاالت                  11،  ۰111رود در سال      انتظار می 

 .آمریکا خواهد بود

ها را افزایش      شوند و سود آن      های جدید موجب پیشرف  صنایع بسیاری می          طور که فناوری     امروزه، همان 

وکار   های بیشتری نیز باید در مدل کسب          دهند، شرک    می

وکار خوب همواره   خود تجدیدنظر کنند. ایجاد یک مدل کسب 

یک مشکل اصلی بوده اس . در یک کارگاه آموزشی، اخیرا که   

های   میزبان آن انجمن جهانی اقتصاد بود، مدیران شرک            

عنوان   وکار دیجیتال را به     های کسب   موفق، طرح و توسعه مدل  

های تحوالت دیجیتالی خود        ترین چالش در تالش       بزرگ

هایی   سرع  به یک لنهر سنهین تبدیل شود زیرا حفظ دارایی           تواند به   ای از موفقی  می     تاریخچه.  معرفی کردند 

هایی که در     شوند. نیاز خام مشتری در الیه       عنوان مسئولی  دیده می     اند به   که برای مدت طوالنی نههداری شده     

مدل ها تجربه روزآمد مشتری،        شود. امروزه، در اغلب شرک        آسانی گم می    ها ایجادشده اس  به      عرض دهه 

وکار برای دنیای دیجیتال تجدید مدل کسب  
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کنند تا کاری که امروز       ناپذیر کار می    طور خستهی   ها به   اقتصادی و عملیات روزآمد، در مرکز توجه اس . شرک         

وکار را    دهند را ارتقا دهند و سپس در عرض یک دقیقه یک رقیب دیجیتالی تمامی اجزای مدل کسب                   انجام می 

 . کند متحول می

اند چون    وسیله تاریخچه خود محدود نشده      وارد طغیان گری وجود دارند که به        های تازه   در نقطه مقابل، شرک    

اند. از اسپاتیفای تا ایربی ان بی ، این             ای ندارند و راه بهتری برای تأمین آن نیاز خام پیداکرده              اصالً تاریخچه 

 .ها ابتکارات سریع تر مدیری  ارتباط مشتری دارند         شرک 

های بازار    تمرکز بر نیازهای مشتری تنها قلمرو قدیمی          

با دنبال کردن یک دستور       دومینوز مثال،  عنوان  نیس . به 

از رقبای پیتزافروشی پیشی گرفته اس .        CEO ساده از 

دهد در حین      این رستوران به مشتریان خود امکان می         

قرمز پیتزا سفارش دهند. یک نیاز خام          انتظار پش  چراغ  

در   .وکار تبدیل شد که فناوری زمینه آن را فراهم کرد              به یک مدل کسب      –سفارش راح  پیتزا       –روشن  

کردند همواره    که مشتریان خود را گم می      های قبل، مدیران بازار حاشیه بیشتری برای خطا داشتند. درحالی  دوره

های تبلیغاتی عظیم کمبود      های توزیع متمرکز یا بودجه      ها دس  پیدا کنند. با قدرت کانال         توانستند به آن    می

  .شود تر می کردند. امروزه، نوآوری منجر به پیدا کردن سریع مشتری و پیشرف  سریع نوآوری را جبران می

ها هنهامی ارزش زیاد دارند که به ما کمک کنند             رسد، اما این بینش     در نهاه اول این چالش روشن به نظر می         

ها نتایج مشابهی را به بار خواهند آورد. یک نمونه صنع                ها همان مکانیسم    هایی را ببینیم که در آن        موقعی 

ونقل دیده    اختالل عظیمی در افق حمل      .کنند  سازی اس . مدیران در این صنع  آینده را بازنهری می            اتومبیل

سختی در تکاپو هستند که با سرع  تحوالت بازار خود را وفق دهند، تحوالتی که از تولید  شود زیرا مدیران به می

وکارهای پلتفرمی مانند اوبر و لیف  که با           های کسب   ونقل درحرک  اس . پویایی     به سم  ارائه خدمات حمل    

های   کنند. بودجه   شدت تهدید می    کنند، تسهیم سود در صنع  را به        تسهیل تبادل بین دیهران ارزش فراهم می      

های گسترده فروشندگان که همهی       سوز، شبکه   نامحدود برند سازی و تشویق، تحقیق و توسعه موتورهای درون          

 .اند خودشان را با سرع  بازار همهام کنند بینیم نتوانسته عنوان دارایی می ها را به آن

آور سوق می دهد را به خاطر         عنوان خط راهنما، این شرک  را به سم  رشدی شهف            به BMW شعار شرک  

افزار بخش اعظم آن اس   کند که سخ  این شعار ذهن را بر یک محصول متمرکز می”. نهای ِ یک خودرو“آورید  

شده اس . در بازاری که به سم  توسعه ناوگان خودران اشتراکی درحرک  اس ،  و برای مالکی  شخصی ساخته 

 .رسد این مأموری  ناقص به نظر می
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دهند، اما نیاز     البته، بخش بزرگی از دوستداران اتومبیل همواره به مالکی  شخصی و تجربه رانندگی اهمی  می               

ها به محل تمرینشان یا مالقات دوستان یا رسیدن به محل کار               بسیاری از مردم بسیار ساده اس . رساندن بچه       

دهد   حلی را ارائه می     عنوان یک خدم  راه     ونقل به   بدون اتالف وق . برای این بخش بزرگ و در حال رشد، حمل           

 .تر اس  صرفه تر و مقرون به که نسب  به مالکی  یک اتومبیل آسوده

ها را با تحوالت      رسانه و اتومبیل تنها دو نمونه از بسیار صنایعی هستند که تحوالت فناورانه و طغیان گرانه آن                  

نظیری که نسب  به نیاز خام مشتری وجود           های معتبر باید دیدگاه بی      شهرف روبرو کرده اس . رهبران شرک      

زدگی در برابر وقایع در امان باشند و جایهاه خود را حفظ کرده و حرک                  دارد را اتخاذ کنند تا از هرگونه شهف        

 .وکار آتی را تجربه کنند های کسب به سم  مدل

 Bain & Companyمنبع  
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های بزرگ، حتی صنایع قدیمی مانند ماشین آالت کشاورزی تا حدودی دیجیتالی                  تقریباً تمامی شرک   

به شکس    دیجیتالی شدن  ها به دلیل نبود پتانسیل کافی، تالش برای           اند؛ اما در بسیاری از شرک         شده

مثال در یک شرک  آسیایی، ابتکارات دیجیتالی در جای جای شرک  ظهور پیدا                  عنوان  انجامیده اس . به  

کنند. این شرک  یک انکوباتور        کند و واحدهای تجاری برای کسب استعداد دیجیتالی برابر رقاب  می               می

ها را جلب کند، بنابراین شاهدی اس  بر این مدعا که             دیجیتالی به راه انداخ ، اما نتوانس  نظر دیهر بخش        

 .نروید دنیای دیجیتالهای بزرگ به پیشواز  هیچ وق  در این اندازه

 سازماندهی برای دنیایی دیجیتالی
 نحوه تنظیم مدل عملیاتی و احیای تالش های دیجیتالی متوقف شده
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های سنتی مانند     شود، سازمان   وکارها و بازارها منجر می      همانطور که دنیای دیجیتال به پیشرف  بیشتر کسب        

 های  سخنرانی آنچه گفته شد در تالش هستند خود را با سرع  تغییرات هماهنگ کنند. تیترهای نفس گیر و                 

TED دهند که مدیران اجرایی سوال هایی در هم شکننده مانند موارد زیر را باید روی میز بهذارند نشان می: 

    ده و تح  مدیری       های خودسازمان   همچنان معنی دارد؟ یا باید به سم  تیم       ”  ساختار سازمانی “آیا مفهوم

 کمتر برویم؟

         منابع ها را کنار بهذاریم تا جذابی  کافی برای جذب نسل هزاره                آیا باید ایده وفاداری کارکنان و کار راهه

 داشته باشیم؟ انسانی

    وکار متکی    های داخلی نیاز داریم یا باید به شرکای خود در درون اکوسیستم کسب                 آیا واقعاً به متخصص

 باشیم؟

هایی به این     ها ملزم نیستند گام     شود، اکثر سازمان    طور مشخص دنیای دیجیتال منجر به تغییر می         که به   درحالی

 .ترین رکن این نوع تغییرات اس  بزرگی بردارند. عناصر اساسی یک مدل عملیاتی مؤثر هنوز هم مهم

 

 بازنگری مدل عملیاتی

کند، فشاری اس  که این        ها و عملیات دیجیتالی را بسیار دشوار می           آنچه تحول به سم  پیشنهادها، کانال      

از   –های جدید     ها و قابلی     کند. بسیاری از فعالی       ها وارد می    های عملیاتی قدیمی شرک       تحوالت بر مدل  

سازی سریع    های پیشرفته گرفته تا نمونه      وتحلیل  تجزیه

باید   –و امنی  سایبری و مدیری  مشارک  خارجی          

توسعه یابد و جایی در سازمان مستقر شوند. چه کسی           

گیرد که    هاس ، چه کسی تصمیم می      مالک این فعالی   

گذاری صورت پذیرد و    در هر سطح به چه میزان سرمایه 

ها، همهی سؤاالتی اساسی درزمینه  چهونهی عملکرد آن

های عملیاتی هستند که بایستی پاسخی برای             مدل

 .ها بیابیم آن

ها   عنوان میراث این شرک      ها که به    اند که فرآیندهای فعلی آن      ها متوجه شده    ها، شرک    در مواجهه با این گزینه    

واسطه   شهرت دارند، دیهر با سرع  تغییر تقاضا و رفتار مشتری، همراه نیستند و تقاضا و رفتار مصرفی که به                     

گیری نیز ممکن     گیرد. سرع  تصمیم    ها شکل می    های زندگی آن    تعامالت دیجیتالی مشتریان در تمامی حوزه      

ها ممکن اس  نتوانند       خورده اس . شرک      های بودجه گره     اس  بسیار کند باشد، زیرا این امر به چرخه            

 سازماندهی برای دنیایی دیجیتالی

 IBC Weblogibc-co.com 10مشاوران کسب و کارهای بین المللی 

http://weblogibc-co.com/talk-like-ted/
http://weblogibc-co.com/talk-like-ted/
http://weblogibc-co.com/organizational-reform/
http://weblogibc-co.com/category/human-resources/
http://weblogibc-co.com/category/human-resources/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/


کارگیری انواع    های کوچک خلق کنند؛ بنابراین، منبع یابی و به             های دیجیتالی را در مقیاس پروژه         نوآوری

  .مشخصی از استعدادهای دیجیتالی بسیار سخ  شده اس 

گرف ، بسیار    وکارها صورت می    های تغییر متعارف که در کسب        درنتیجه، تحوالت دیجیتالی در قیاس با برنامه       

شرک  در سراسر دنیا نظرسنجی کرد تا سطح  1111اخیراً از   Bain & Companyنماید. موسسه دشوار می

ها بر پایه درجه       ها را بسنجد. بعد از مقایسه نتایج مالی پنج دسته از شرک                  آمادگی دیجیتالی این سازمان    

ها، به این نتیجه رسیدند که درآمدهای پیشهامان دیجیتالی نسب  به سه سال       پیچیدگی )مهارت( دیجیتالی آن 

هایی بوده اس  که ازنظر        درصد رشد داشته اس  که این رقم بیش از دو برابر عملکرد شرک                    1۱گذشته  

اند. سودآوری نیز الهوی مشابهی داش . اگرچه سودآوری          دیجیتالی در همان صنع  از این پیشهامان عقب بوده        

شده اس . در     ها نرخ موفقی  پایینی ثب       انهیز اس ، اما متأسفانه برای شرک         تحوالت دیجیتال بسیار شهف    

اند، به    هایی که در تحوالت دیجیتالی اقداماتی انجام داده            شرک   5۵این نظرسنجی مشخص شد که تنها          

از   1۰۵اند )در نقطه مقابل حدود          اند و یا از انتظارات قبل از اقدام خود فراتر رفته                های خود رسیده    هدف

از   1۵%های بزرگ دنبال کرده بودند، به موفقی  رسیدند(. دقیقًا            هایی که تحوالت متعارفی را فارغ از گام      شرک 

 (1اند. )شکل  اند و به عملکرد میانه راضی شده های خود کاسته ها از غلظ  ارزش این شرک 

 سازماندهی برای دنیایی دیجیتالی
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بررسی سیستماتیک و تنظیم  9٫1یا  ۰٫1اند که ضرورت گذار به دنیای دیجیتال نسل  های پیشرو دریافته شرک 

طرح چهونهی سازماندهی و عملیات منابع در راستای انجام کارهای حیاتی.             –هر جزء از مدل عملیاتشان اس        

وکار اس ، یعنی حدود مرزی       در همین راستا مدل عملیاتی شامل تصمیمات، اواًل درزمینه اندازه و شکل کسب             

شده، سوما، چهونهی اضافه کردن ارزش  هر کارکرد و عملیات، دوما، نحوه کار افراد با یکدیهر در مرزهای مشخص

به واحدهای کاری توسط مرکز شرک  و چهارما چیستی هنجارها و رفتارها جه  تقوی  و تشویق. این مدل                      

 :گیرد حوزه را در برمی 5هایی اس  که  عملیاتی شامل انتخاب

 شامل ترسیم مرزهای متناسب برای خطوط کاری و عملیاتی و تعریف مراکز تخصص و دیهر                       ساختار

 .واحدهای هماهنهی

 کند که شامل مالکی  سود و        های نهادهای اصلی سازمانی را توصیف می        ها و مسئولی     نقش ها  پاسخگویی

 .افزوده برای مرکز شرک  اس  ضرر و یک نقش روشن و ارزش

 های استراتژیک،    کند که درزمینه اولوی      های مدیران و فرآیندهای مدیریتی اشاره می        به نشس   حکمرانی

 .توجهی دارند ها جه  هماهنهی رفتاری کارکنان، نتایج قابل ها و مشوق بودجه

 کند تا    صورت مکرر ترکیب می     کند که شرک  چهونه افراد، فرآیند و فناوری را به           به این اشاره می    ها  قابلیت

 .نتایج مطلوب به دس  آید

    کننده هنجارهای فرهنهی مورد انتظار برای چهونهی همکاری افراد مخصوصًا در                توصیف راه و روش کار

 .ها اس  سرتاسر مرزها بین عملیات یا گروه

 .مدیران باید در نظر بهیرند که با باال رفتن درجه دیجیتالی بودن سازمان، هر حوزه چهونه تغییر خواهد کرد
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 وکار خود ادغام کنیم؟ ساختار: چه زمانی باید دنیای دیجیتال را در کسب

صورت دیجیتال شروع به کارکردند یا در صنایعی مانند رسانه که  هایی که به های بزرگ، به جز آن در اکثر شرک 

شده   جای دیجیتالی شدن کامل، شاهد واحدهای جداگانه یا نیمه ادغام             از همان اول دیجیتالی بودند، هنوز به       

های دیجیتالی    های دیجیتالی را در مقیاس کوچک شروع کردند و در ابتدا پروژه             ها در کل پروژه     هستیم. شرک  

اند که ممکن اس  آماده       ای رسیده   ها به نقطه    آوردند. حال، برخی از این ابتکار عمل        نوعی فرعی به شمار می      را به 

 .ادغام با دیهر واحدها باشند

ها فرآیندهای دیجیتالی را از       ها مناسب نیس . برخی شرک       هیچ ساختار منحصر به فردی برای تمامی شرک         

ها ابتدا یک واحد مستقل ایجاد کردند؛           دهند. دیهر شرک     های خود گسترش می      ابتدا در سرتاسر سازمان    

های دیجیتالی در     حال برخی قابلی     شود و درعین    همچنین، حالتی میانه که در آن مرکز دیجیتالی درس  می          

 (.9ها مناسب باشد )شکل  یابد. این روش ممکن اس  برای دیهر شرک  واحدها و عملیات توسعه می

 :مدیران برای تعیین اینکه کدام ساختار با شرایطشان مطابق  دارد باید ابعاد مختلفی را در نظر بهیرند

    شوند،   های که با سطح باالیی از اختالل مواجه می          شرک .  وکار با آن روبروست     سطح اختاللی که کسب

ها بسیار آهسته     های دیجیتال را به واحدهای کاری موجود اختصاص دهند، به این اختالل که تالش  درصورتی

ای بی بی، یک تجهیزات صنعتی و شرک  خدماتی، یک تیم   دهند. به همین دلیل اس  که واکنش نشان می
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که واحدهای کاری، اطالعاتی که درون پلتفرم            دیجیتالی برای توسعه توانایی پلتفرم خود داش ، درحالی          

 .داد اند را ارائه می شده تعبیه

   یک شرک  هرچه زودتر به تکامل برسد، به همان اندازه بیشتر به جداسازی و                  :  سطح بلوغ دیجیتالی

های الزم در دیجیتال اغلب متفاوت هستند، بنابراین هنهام             استقالل دیجیتالی نیاز خواهد داش . مهارت      

ها را در یک گروه متمرکز         استفاده از یک استعداد جدید مانند کارشناسان علوم داده، ابتدا بهتر اس  آن               

اند، در نقطه مقابل، عملیات دیجیتالی        هایی که به تکامل دیجیتالی بیشتری رسیده        بندی کنیم. شرک     دسته

سای   بندی و وب فروشانی که سالها پیش هرکدام در بازار، دسته مثال، خرده عنوان شده بیشتری دارند. به ادغام

وکار خود بدل     اندازی کردند، آن واحدها را به هسته اصلی کسب           برای خود واحدهای جداگانه دیجیتالی راه     

 .اند کرده

     :تواند روش یکپارچه را پیش       راحتی می   یک فرهنگ نسبتاً گشوده به     گشودگی فرهنگی نسبت به تغییر

توانند با واحدهای جداگانه عمل کنند یا          هایی که فرهنگ پایدار و یکنواخ  دارند بهتر می            بهیرد. شرک  

شرک  های  ”)برای مطالعه بیشتر می توانید مقاله           .حداقل با یک واحد مرکزی به پیشرف  ادامه دهند           

-weblogibcرا در همین شماره یا در وبال         “  کوچک و بزرگ چهونه یک فرهنگ دیجیتالی می سازند؟        

co.com )بخوانید 

وکار و عملیات پیوند داده شوند. واحدهای         های واحدهای کسب    حتی واحدهای دیجیتالی جداگانه باید به اولوی   

تواند به هماهنهی     وکار ممکن اس  منابع دیجیتالی خود را داشته باشند، اما یک موجودی  جداگانه می                 کسب

های دیجیتالی خود ازنظرت متخصصان  توانند در مورد اولوی  وکار می تمام واحدها کمک کند، یا واحدهای کسب

ها به مراحل بعدی تکامل  بهره ببرند. یک موجودی  جداگانه دیجیتال شاهدی بر این مدعاس  که این موجودی 

 .وکار ارتباط برقرار کنند رسند مهر آنکه بتوانند با واحدهای کسب نمی

های دیجیتالی خود را در برابر رقبای         مثال، اخیرًا یک شرک  مهم و اصلی مواد شیمیایی، روند فعالی              عنوان  به

های این شرک  در دیجیتال از دیهران عقب بود، بلکه نتایج حاصل از                 گذاری  اش سنجید. نه تنها سرمایه      اصلی

شده بود و     های دیجیتالی با هماهنهی اندکی در سراسر شرک  پراکنده          اش نیز خوب نبود. نوآوری      گذاری  سرمایه

های   وتحلیل کامل و بحث     ندرت به نتیجه رسیده بودند. بعد از یک تجزیه            هایی شده بود که به       منجر به تالش  

ایجاد کرد. این امر عمل      شده  بسیار میان تیم اجرایی، شرک  یک واحد دیجیتالی به شکل استارت آپ محافظ           

مدت را داشته باشند  گذاری در کوتاه محافظ  از منابع در مقابل دیهر تقاضاهایی که ممکن اس  بازگش  سرمایه

تر کرد و همچنین جذب استعدادهای دنیای دیجیتال را تسهیل نمود. برای جلوگیری از اینکه واحد به برج    آسان

عاجی بدل نشود، شرک  حدود نصف کارمندان خود را در سرتاسر واحدهای دیجیتالی توزیع کرد تا به                          

نقطه ارائه    به  های مدیران هر واحد گزارش داده و پاسخهو باشند و به کل واحد دیجیتالی گزارش نقطه                    اولوی 

 .دهند
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ها داشتن مقداری تمرکز بر یک واحد جداگانه یا           سرع  تغییر کنند. برای بیشتر شرک  ساختارها ممکن اس  به 

مدت. زمانی که مأموری  یک تیم دیجیتالی          نیمه یکپارچه در مراحل اولیه مناسب اس  ولی نه برای طوالنی            

هایشان ادغام کرده اس ، این تیم خوب حتی     شده اس  و تمامی عملیات و کارهای دیجیتال را به فعالی   تکمیل

ای مشخص کنند که به یک افسر ارشد  طور دوره ها باید به تواند دیهر کارهای غیرضروری را انجام دهد. شرک  می

دیجیتال نیاز دارند یا بهتر اس  آن وظایف را به افسر ارشد اطالعات موجود یا به نقش یک افسر ارشد فناوری                       

 .تعمیم دهند

  

 کند؟ گیری می ها(: چه کسی تصمیم ها )مسئولیت پاسخگویی

ترین  ها وجود دارد، اساساً مهم با تمام تأکیدی که بر ضرورت درگیر ساختن واحدها و کارکردهای متفاوت شرک 

تر   خطوط گزارش دهی بسیار مهم    ”  افزار  سخ “به نام پاسخهویی اس  که از       ”  فکر افزاری “ترین مسئله     و ارجح 

ریزی همهی باید با   فروشی، واحدهای فروشهاه، واحدهای بازاریابی و واحدهای برنامه مثال در خرده عنوان اس . به 

طور کامل    واحد تجارت الکترونیک کار کنند تا اطمینان حاصل شود که موجودی آنالین و آفالین به                         

 .اند شده ادغام

ها و نقش مرکز شرک  را متحول سازد که در این راستا ممکن              گیری همچنین ممکن اس  دیجیتال حق تصمیم 

مارک  شد. در مدیا       صورت توزیعی در طول کل شرک  انجام می            هایی انجام دهد که قباًل به         اس  فعالی  

فروشی لوازم الکترونیکی اروپایی      ترین خرده   که بزرگ  ستورن

شود، مدیران فروشهاه برای عالئم مدیا مارک  و           محسوب می 

هایی   ستورن یک عمل کارآفرینانه بزرگ انجام دادند، انتخاب        

ها کردند.    بندی فروشهاه   گذاری و قفسه    ها درباره قیم     که آن 

اندازی   بعد از آنکه شرک  پلتفرم تجارت الکترونیک خود را راه 

تر و    های باثبات   کرد، مشخص بود که عالئم نیازمند قیم         

های   تری ایفا کند تا داده       ها بودند. مدیا ستورن تصمیم گرف  نقش بزرگ          شده تر در تمامی کانال       بندی  طبقه

بینی اینکه کدام کاالها در هر کانال بیشترین فروش خواهند              های پیشرفته برای پیش     وتحلیل  بزرگ و تجزیه  

توانند پیشنهاد دهند  های متفاوتی می داش  را بکار گیرند. اکنون، مدیران فروشهاه برای کاالهای مشخص قیم 

ای از مجموعه محصوالت را داشته باشند تا            تر باشند؛ و باید هسته       ها باید از قیم  آنالین پایین        اما قیم    –

 .ها تمرکز بیشتر بر ایجاد تجربه بهتر مشتری اس  بتوانند ترکیب خارج از هسته را تنظیم کنند. نقش آن

ها را در جه  مخالف هدای  کند و نسب  به قبل منجر به                    در دیهر موارد، دیجیتال ممکن اس  فعالی         

 .تمرکززدایی بیشتر شود
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های مختلف، متفاوت باشد      در سازمان  پذیری مدیر ارشد دیجیتال     ممکن اس  نحوه پاسخهویی و یا مسئولی        

واسطه این    در اکثر موارد، مدیر ارشد دیجیتال، در تعیین آرمان دیجیتالی نقشی اساسی دارند و به                (.  ۱)شکل  

ها که آرزو دارند سریع        کنند. برخی شرک     های دیجیتالی در طول سازمان را تضمین می           تمرکز بر فعالی   

دهند، مانند منابع     نقش مهمی اختصاص می    های حیاتی به مدیر ارشد دیجیتال       پیشرف  کنند، در برخی حوزه    

گذاری شود. اگر این تصمیمات به واحدهای           گیری درباره اینکه چهونه و چه مقدار سرمایه            تصمیم  –مالی  

 .های کمتر از حد الزم را به جان بخرد گذاری وکار واگذار شوند، شرک  ممکن اس  خطای سرمایه کسب

کند تا خودی نشان بدهند و در راستای اثبات سازمان را از               اما برخی تصمیمات مدیر ارشد اجرایی را ملزم می         

سازی تصریح کرد که در عرض یک         تر ببینند. مدیر ارشد اجرایی یک شرک  صنعتی پمپ           وضعی  فعلی بسیط  

طور مستمر ارسال کند.      هایی را جه  نظارت به      سال تمامی محصوالت باید به سنسورهایی تجهیز شوند که داده         

درصد از محصوالت تولیدی با مشکل کیفی مواجه خواهند شد اما وی تصمیم               11الی    5دانس  که حدود      او می 

ها برای  سازی نصب را بهبود بخشد و توانایی شرک  در استفاده از داده گرف  این ریسک را قبول کند تا دیجیتال

 .ها کرد انجام نظارت بر خدمات را بیشتر کند. یک سال بعد، شرک  شروع به ارائه این سرویس
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 توانیم اژدهای چند سر را رام کنیم؟ حکمرانی: آیا می

های دیجیتالی مختلف در سرتاسر سازمان لزوم تغییر، جه  هماهنهی با حکمرانی        رهبری و کنترل مؤثر فعالی  

تواند  کند. یک شورای دیجیتالی مرکب از مدیران واحدهای کاری و مدیران کارکردهای کلیدی می را ضروری می 

 .عنوان نشستی جه  بحث و مذاکره و به اجماع رسیدن راه را هموار کند به

های دیجیتال را پاسخ      جمله چهونهی پرداخ  به نوآوری      تواند سؤاالتی من    این شورا و یا چیزی شبیه به آن می        

های تلفن همراه در یک خط         افزاری کاربردی را برای گوشی       کننده محصوالت کشاورزی نرم      دهد. یک تأمین  

وکار خود توسعه داد. سپس او برخی کارکردها               کسب

ها( ی دیهر را به آن اضافه کرد تا در دیهر خطوط               )ویژگی

وکار نیز به درد افراد بخورد. همهام بااینکه شرک              کسب

کند تا در     افزار اضافه می    های جدید را به این نرم        ویژگی

دیهر خطوط محصوالت نیز مفید باشد، مجوزی درون             

ها برای استفاده     افزاری را طراحی کرده اس  که شرک         نرم

افزار ملزم به پرداخ  هزینه هستند،          از عملکردهای نرم   

دهد. این    ها ارائه می    افزاری به شرک     نوعی خدمات نرم    به

 P&L امر با مقاوم  برخی مدیران واحدهای کاری که         

کردند مواجه شد. دوراهی که         های خود را مدیری  می      

صورت زیر      توان به     شرک  با آن مواجه بود را می            

بندی کرد  دریاف  هزینه مجوز و یا گواهینامه در             صورت

کند اما    کارگیری آن را کند می       افزار، سرع  به    درون نرم 

الزحمه   بدون این هزینه هم باید پرسید پس چه کسی حق         

افزار   این ابتکار را پرداخ  خواهد کرد؟ تیم اجرایی به این نتیجه رسید که به دلیل اهمی  استراتژیک این نرم                    

 .ای اختصاصی هر شرک  برای آن اختصاص دهد بایستی بودجه

 

 گذاری( خود را دو برابر کنیم؟ : در چه وضعیتی باید به امید یک فرصت شرط )سرمایهها قابلیت

واسطه آن بتوان تشخیص داد    های دیجیتال منوط به این اس  که فرآیند وجود داشته باشد که به توسعه ظرفی  

هایی بایستی ارتقا داده شوند. سؤاالت کلیدی که تمام            های جدیدی سازمان نیاز دارد و چه قابلی           چه قابلی  

ها در درون  هاس  و اینکه آیا ضرورتاً بایستی این قابلی  یابی قابلی  ها با آن مواجه هستند چهونهی ریشه سازمان

 سازمان توسعه یابند؟ 
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های بسیاری دارند، اما      ها باید کارمندان کنونی خود را حفظ کنند، زیرا آن کارکنان مهارت              برخی مواقع شرک   

مثال، یک واحد خدمات غذایی که به            عنوان  اضافه کردن انواع دیجیتالی نیز نیاز دارند. به             حال به   درعین

های مشتریانشان    ها و خواسته    های مدیر، فرآیندهای فیزیکی کافه      دهد باید از اولوی      ها خدمات می    بیمارستان

آگاهی داشته باشد. این مسائل حتی بیش از دیجیتال مهم اس ؛ حال بایستی بدانند که چه ابزارهای دیجیتالی               

تواند   باشند. تنها دانش جمعی کارکنان می       برای هموار کردن راه و ارتقای انتخاب اقالم در قفسه در دسترس می            

های یکپارچه را که برای مدیر ارزشمند اس  را توسعه دهد. در این حال ، آموزش از طریق ابزارها و                           گزاره

صورت صحیح نسب  به جلسات طوالنی      رویکردهای خاص و استفاده کارکنان از این ابزارها در شرایط واقعی و به 

 .درس کالس مفیدتر اس 

شود اما    ها باید از افراد جدید استفاده کنند. استخدام یک گزینه محسوب می                  ها، شرک    در دیهر موقعی   

جای مراکز صنعتی اغلب مراکز دیجیتالی        های صنعتی به    های خود را دارد. به همین دلیل اس  که شرک   چالش

 .کنند خود را در سیلیکون ولی یا برلین مستقر می

خرند تا به کارکنان آن استارت  های بزرگ ریسک خرید یک استارت آپ را به جان می اوقات برخی شرک  بعضی 

فروش انهلیسی به نام جان لویس برای استارت آپ های مبتنی بر فناوری یک                  آپ دسترسی پیدا کنند. خرده    

کند. استارت آپ هایی که       ها فضا و مربی در دفتر مرکزی فراهم می           کند و برای آن     برنامه انکوباسیون اجرا می   

عنوان سرمایه درازای درصدی از سهام استارت آپ از این            هزار یورو به    111توانند    شاید شانس داشته باشند می    

بود. یک شرک  نظارتی از کشور استرالیا که          Localz کنندگان شرک    شرک  دریاف  کنند. یکی از شرک       

ای وارد    فروشان بهوید که مشتری چه لحظه        های مشتریان به خرده      های تلفن   توانس  بر مبنای سیهنال      می

 ”Click-and-collect“ شود. بعد از آزمایش این فناوری، جان لوییس آن را به خدمتی به نام                فروشهاه می 

 .اضافه کرد

ها با متخصصین     دهند. این شرک     های خود را از طریق شراک  توسعه می           ها قابلی    درنهای ، بیشتر شرک   

گذاری استفاده کنند     ها و سرمایه    کنند تا از مزایای متخصصان دیهر شرک         دیجیتالی خارجی اعالم همکاری می    

ها سخ  اس .     ها توسط خود شرک      وتحلیل( که ساخ  آن     )مانند زیرساخ  رایانش ابری یا موتورهای تجزیه       

نیروهای خود را به هم دیهر وصل کردند تا پلتفرم  و زیس ام جی موری، دور، ساف  ور ای جی مثال، دی عنوان به

های   اس . هدف از این مشارک  کاهش هزینه       صنعتی را شکل دهند. نام این پلتفرم آداموس         اینترن  اشیای باز  

توسعه ماشین بود چون با تمرکز راهکارهای مختلف در یک پلتفرم هم خدمات در دسترس همه اس  و هم                       

ها   شده اس . البته، کار با یک گروه از همکاران خارج از شرک  یک چالش برای شرک                   ها سرشکن   اینکه هزینه 

شود و ممکن اس  حتی میان واحدهای داخلی، همکاری قوی به وجود نیاید؛ بنابراین مدیری                      محسوب می 

 .شراک  به خودی یک قابلی  کلیدی اس  که بایستی به مدیران مرتبط آموزش داده شود
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 های جدید کار را یاد خواهیم گرفت؟ های کار: آیا شیوه روش

هایی که در طیف ابعاد        دهد شرک    نشان می  Bain & Company یک نظرسنجی اخیر از سوی موسسه      

های دیجیتالی  ترین جزء موفقی  در فعالی  های جدید کار مهم گویند که روش کنند می اقتصادی خوب عمل می

ها، اتصال بهتر بین عملیات و واحدهای مختلف و           تر برای پروژه    های زمانی سریع    های کار باید چرخه     اس . روش 

 .مشارک  خارجی بیشتر با مشتریان و شرکا را پشتیبانی کنند

های دیجیتالی    ها در پروژه    کند، بنابراین مشارک  سریع گروه      شبیه هر تالش جدید، تجربه بر تئوری غلبه می         

های دستی در میز      اندازی دستهاه   واسطه استفاده از یک ربات در یک فرآیند تولید یا راه             واقعی ضروری اس . به   

های دیجیتالی را طراحی، اجرا و آزمایش  دهند که بتوانند ویژگی پیشخوان یک هتل، مردم را در شرایطی قرار می

که   و ادامه نیز ارتقا خواهند یاف ، درحالی        9٫1و    ۰٫1های    ها یاد خواهند گرف  و به نسخه        کنند. درنهای  گروه  

 .های دیجیتالی خواهند کرد زمان افراد بیشتری را جذب فعالی  هم

تواند تضمین کند که در سیر تحوالت سریع که            وکار در ابتدای راه می      مشارک  دادن مدیران واحدهای کسب    

 (.5طور کامل پشتیبانی کنند )شکل  هاس  از شما به پیش روی آن

 

 

 سازماندهی برای دنیایی دیجیتالی

 IBC Weblogibc-co.com 19مشاوران کسب و کارهای بین المللی 

http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/


های دیجیتالی    کننده تجهیزات کشاورزی که اخیرًا مطرح کردیم توانسته با موفقی  تعدادی پروژه                   تأمین 

ها در داخل واحدهای کاری با تأخیر مواجه شدند           ها، برخی از پروژه     اندازی کند، اما هنهام افزایش دادن پروژه     راه

که اغلب این تأخیرها به دالیل خوبی اتفاق افتادند. برای یک سیستم دیجیتالی پیهیری موجودی که جایهزین                  

های بسیاری برای ارتقای سیستم داشتند.        های عملیاتی انبار، ایده     های یک کاال اس ، تیم      ورودی دستی کیسه  

قیم  شدند زیرا یک    ها آگاهی دارند نیز مانع پرداخ  هزینه برای یک اسکنر پیشرفته گران مدیرانی که از هزینه 

توانس  همان کار را انجام دهد. شرک  فهمید که با مشارک  دادن رئیس یک واحد کاری              تر نیز می اسکنر ارزان 

کند جزئیات عملیات بهتر      تواند این ابتکار را با تیم عملیات به اشترا  بهذارد و کمک می            از ابتدا، آن شخص می 

 .تر انجام شود و سریع

تواند فرآیند تفکر و رفتار متفاوت را          افزاری می   های چابک جدید نه فقط در توسعه نرم           تغییر جه  به روش   

سرع  بخشد، بلکه یک محل خوب برای جا انداختن اولوی  اول چابکی، در توسعه محصوالت دیجیتالی اس ،                  

شوند.   صورت واضح منجر به اختالل می       جایی که دریاف  بازخورد سریع ضروری اس  و در بازارهایی که رقبا به             

های کوتاه و محصوالت با ماندگاری کم اقدام به عمل               ای چابک از طریق تعدادی چرخه        های چندوظیفه   تیم

یابند. سپس،  شوند و ارتقا می کنند، هرکدام از این محصوالت با مشتریان )شامل مشتریان داخلی( آزمایش می می

هایی که  های مبتکر با تیم های توسعه مقیاس ایجاد کنند که به اتصال تیم ای از تیم تواند مجموعه یک شرک  می

های چابک برای تولید       ای آمریکایی از تیم      کنند. یک رستوران زنجیره      باید ابتکارات را اجرا کنند کمک می        

کند؛ این شرک  برای ایجاد یک برنامه         کند، اما برای اجرای این ابتکارات به مدیران اتکا می       ابتکارات استفاده می 

 .آغازین برای هر ابتکار یک تیم افزایش مقیاس معرفی کرد

های مشتری و عملیات رقبا فرص  تأخیر را به               ناپذیر فناوری دیجیتال در زمینه خواسته         توسعه خستهی 

خواهند همیشه در لبه رقاب  باقی بمانند         دهد و همچنین رهبرانی که می       مانند را نمی    هایی که عقب می     شرک 

کننده شکس  یا     ها وجود نخواهد داش . قدرت مدل عملیاتی یک شرک  تعیین              هیچ بازه تأخیری برای آن     

که توانایی سازمان در       طوری  افتد، به   های دیجیتالی بسیار سریع اتفاق می         موفقی  آن شرک  اس . نوآوری     

شود اهمی     بندی، اجرا و افزایش استراتژی نسب  به استراتژی دقیقی که در هر نقطه زمانی انتخاب می                  فرمول

که برخی تیترها ممکن اس  پایان کار سازمان را اعالم کنند، مفهوم مدل                    بیشتری دارد؛ بنابراین، درحالی    

 .های دیجیتالی هوشمند اس  گذاری عملیاتی یک راهنمایی مفید برای مدیران در جه  ایجاد سرمایه

 سازماندهی برای دنیایی دیجیتالی
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رویکردهای ابتدایی گذشته بازدهی نخواهند داش ؛ تقاضاهای دیجیتال باید کاماًل شفاف باشند تا به همراه                

 بخش باشند. نظیر و عزم به ریسک های شجاعانه نتیجه رهبری راسخ، چابکی بی

های  متصور بود، نهایی بودن آن اس . شکاف بین اکثر مدل استراتژی دیجیتالتوان برای  تنها معنایی که نمی

و محیط برای هر چیزی به        –های بزرگ و با آینده دیجیتالی متصور بسیار زیاد اس               وکار در شرک     کسب

 سرع  در حال تغییر اس . های استراتژیک مبتکرانه و جسورانه، به جز برنامه

 استراتژی دیجیتال:

 نبردهایی که باید برنده شوید 
 اند که ضرورت گذار به دنیای دیجیتال های پیشرو دریافته شرکت

طرح چگونگی سازماندهی و عملیاتی منابع در راستای            3.1یا    2.1نسل   

 انجام کارها حیاتی است
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آورد. این دانش از طریق  ریزی استراتژیک، نوعی نهایی نهری را به وجود می های برنامه کارگیری متأسفانه، اکثر به

وکاار در     طور متوسط، منابع بین واحدهای یک کسب        شده اس   به     تجارب و مطالعه اخیر موسسه مکینزی خلق      

در “  1استراتژی فراتر از چوب هاکی” های بزرگ جاری نیستند. کتابی به قلم یکی از همکارانمان با عنوان        سازمان

پی توضیح چیستی به وجود آمدن این اینرسی اس  )بخش اجتماعی استراتاژی، ریشاه در عاالیاق فاردی،                  

های شناختی( تا راهی برای خروج از آن ارائه کند )در  احتماالت واقعی استراتژی             های گروه و سوگیری     پویایی

صورتی که بیشترین اثربخشی را داشته باشناد تاا آن        ریزی به اساسی فرآیندهای برنامه   ۰و تعمیرات و نههداری   

 احتماالت پاسخ داده شود(.

تر اس  و ضروری اس  که توجهی اختصاصی به آن  همه این موارد در مورد استراتژی دیجیتال دو برابر پراهمی  

هاا     ها در  شفافی از معنای دیجیتال ذیل مفهوم استراتژی ندارند. آن            داشته باشیم. رهبران بسیاری از سازمان      

گیرند. هاماچانایان سارعا             کم می وکارهایشان را دس     های اقتصاد کسب    میزان تأثیر دنیای دیجیتال بر پایه     

های دیجیتالی که در حال تغییر مرزهای صنع  و بر هم زننده تعادل رقابتی هساتاناد را ناادیاده                        اکوسیستم

ای باا عاناوان       آیند، به مقاله ها اغلب کوتاه می گیرند. )برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اینکه چرا شرک              می

مراجعه کنید.( پاسخ به دیجیتال  co.com-weblogibcسای   در وب“ های دیجیتالی دلیل شکس  استراتژی”

تک مدیرانی که تغیایار را      تواند برای تک وکارهای جدید و تغییر مسیر از منابع قدیمی می  واسطه ایجاد کسب    به

 کنند تهدیدکننده باشد. آهسته قبول می

های جساوراناه      ای که ما داریم، تنها راه مدیران جه  شکس  اینرسی و نهایی نهری، برداشتن گام           بنا بر تجربه  

و بازی جاناگ     “  برو و ببین” های تجربی مانند  سوی مبارزه و پیروزی در چهار حوزه اس   با استفاده از روش           به

های دیجیتال امروزه، باید با جهال   ها به واقعی  های قدیمی تفکر و واردکردن آن  برای خارج کردن رهبران از راه     

کنند، باید باا     های اثربخش گروه برتر که اعضای اجرایی ارشد را به عمل دعوت می            مبارزه کنید. از طریق برنامه     

وتحلیل ساختاریافته، با حدس و گمان ماباارزه      ( و تجزیه Pilotسنجی )    ترس مبارزه کنید. باید از طریق امکان       

زمان برای دیجیاتاال کاردن       یک چالش دائمی با توجه به نیاز هم –کنید و باید با تالش سرشاری مبارزه کنید  

 وکار. های جدید کسب های ابتکاری با مدل هسته مرکزی و برداشتن گام

 استراتژی دیجیتال: نبردهایی که باید برنده شوید

1- Strategy Beyond the Hockey Stick 

ن کاربرده اس  تا توجه بیشتری از خواننده جذب کند و کمی جمله گنگ باشد تا خواننده مجبور به خواند )مترجم تعمداً این واژه عملیاتی را به - ۰

  دوباره آن باشد(
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حال   غلبه بر اینرسی و درعین      –پردازیم    ها می های واقعی در این مبارزه در این مقاله، به چهونهی پیروزی شرک  

ها بپیوندید و     توانید به این شرک      نفس در مورد نحوه مدیری  اقتصادهای جدید دیجیتال. می            ایجاد اعتمادبه 

درنتیجه، استراتژی دیجیتال خود را دگرگون ساخته و فرآیند استراتژی خود را یکجا تغییر دهید؛ یعنی حتی                   

ریزی ساالنه قدیمی به طی مسیر مداوم که حرکات            طور کامل روشن نیس ، از برنامه       که انتهای مسیر به     وقتی

 دهید. کند تغییر مسیر می بزرگ و دستاوردهای بزرگ تولید می

 مبارزه با جهل

ای در مورد اینکه عملیات       دانند دیجیتال چیس  یا حداقل ایده        طور کامل نمی    بسیاری از مدیران ارشد به    

ساز اس . مدیرانی که   شان چهونه تغییر خواهد کرد، ندارند. این مسئله مشکل وکارشان یا زمینه رقابتی  کسب

خواهند شد  یعنی   “  اشیاء درخشان ”زیاد اسیر دام سندروم        احتمال  به دنیای دیجیتال آگاهی ندارند، به       

های    گذاری در فناوری       سرمایه

دیجیتال عالی )که احتماالً           

وکارها   سختی با دیهر کسب       به

مرتبط هستند(، بدون در           

روشنی از نحوه ایجاد ارزش در         

وکار خود مدیران.     های کسب   مدل

زیاد     احتمال    این مدیران به      

های دیجیتالی      گذاری   سرمایه

خرد، همپوشان یا شکسته انجام      

پوشی کنند که منجر به دور        صورت اشتباه دنبال کنند؛ و یا از حرکات عملکردی چشم            دهند؛ ابتکارات را به   

وکارهای با    ها منجر به کاهش سرع  توسعه کسب        شود. درنهای ، این فقدان     یافته می   شدن از حرکات توسعه   

طور   مندند، برندگان این مبارزه به       های آن بهره    شود. در دورانی که پیشهامان از مزی           فناوری جدید می  

ها را    کنند تا بتوانند به مقیاسی برسند که آن         های لب مرزی رهبری می      واسطه فناوری   پیوسته دیهران را به   

ها به شکل یک درمان باشد، چون این نهاه             قادر سازد به مرحله بعد بروند. نباید نهاه به روندها و فناوری             

 خطرنا  اس .

 استراتژی دیجیتال: نبردهایی که باید برنده شوید
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 ارتقای هوش فناوری شما

توانید هوش فناوری جمعی شرک  خود را ارتقا دهید، تجربه یک                   برای در  بهتر اینکه چهونه می        

وکار خود را دیجیتال کند، اما فکر          دانس  باید کسب    کنهلومرای صنعتی جهانی را در نظر بهیرید که می          

اش تخصص انجام تغییرات موردنیاز را دارد. این شرک  یک موسسه آموزشی                 کرد که گروه مدیریتی     نمی

های دیجیتال مرتبط آموزش دهد و فرومی          دیجیتال ایجاد کرد تا به رهبران خود درباره روندها و فناوری            

تشکیل شد که مدیران در آنجا بتوانند سؤال بپرسند و با همکاران خود صحب  کنند. رهبران موسسه نیز در    

ها بحث کنند، متخصصان خارجی  زمینه موضوعاتی که شرک  متخصصان داخلی کافی نداش  تا در مورد آن

منظور آموزش رهبران بود( ارزیابی وسیعی در طول سازمان از              های موسسه )که به     آورد. در تکمیل تالش   

های دیجیتالی و یک ارزیابی از فرهنگ شرک  به دس  آمد. این امر مبانی واقعی خلق کرد که هر                        قابلی 

توانس  آن را در  کند و آن حقیق  این بود که سازمان به چه چیزی نیاز داش  تا مسیر تحول                        کس می 

های دیجیتالی طراحی کردند، مسئول توضیح        وکار برنامه   طور که رهبران کسب   دیجیتالی را ایجاد کند. همان 

بایس  اطالعات استراتژی دیجیتالی در       ها همچنین می    ها به دیهر مدیران را نیز بودند. آن  و تعریف آن برنامه 

وکار آن را در  کنند و به ایجاد آن کمک کرده             کرد طوری که رهبران کسب      آوری می   سطح شرک  را جمع   

 باشند.

 غلبه بر نقاط ضعف رقابتی

های قدیمی تفکر در      شناسیم، پس هنوز در برخی روش       هایی اس  که می     اگر شرک  شما شبیه دیهر شرک     

توان درآمد کسب کرد گیرکرده اس . شما نیز ممکن اس  از حالتی  مورد اینکه کجا و از طریق چه کسی می 

پوشی کنید. اگر     که دیجیتال در حال تغییر دادن اقتصاد، بازی و بازیهران در زمین صنع  شما اس  چشم                 

چیزی که شما را به سم         –هر یک از این مسائل برای شما آشنا اس ، بنابراین احتمااًل نیاز به تلنهر دارید                

طور خاص، این امر نیازمند فرایندی اس  که با سرع  باال      وکارتان سوق دهد. به تفکر متفاوت در مورد کسب 

کردید، صنع  شما )و نقش شرک         چیز را حرک  دهد تا ببینید اگر از زیربنا شروع می    شود تا همه شروع می 

 آمد و نقشه راهتان را دوباره ترسیم کنید. شما در آن( به چه شکلی درمی

بخش تأمین مالی یک شرک  خدمات مالی اروپایی وقتی تالش کرد تا تأثیر در  دیجیتالی بر خطوط فعلی      

 توان دریاف  وام  مثال، با سؤال چهونه می عنوان وکارش را در  کند، به همچون فرآیندی وارد شد. به کسب

 استراتژی دیجیتال: نبردهایی که باید برنده شوید
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صورت آنالین را برای مردم تسهیل کرد؟، صحبتی درباره بخش وام اتومبیل شروع شد. این سؤال به                         به

ونقل باشند، مدل     تر انجامید اگر مردم از خرید اتومبیل دس  بکشند و بیشتر به دنبال حمل                 بررسی عمیق 

چهونه ”طور مشابه، یک شرک  بیمه خودرو ممکن اس  از سؤال               وکار چهونه تغییر خواهد کرد؟ به        کسب

بیمه خودرو در زمینه وسایط نقلیه خودران به        ”به سؤال   “  صورت آنالین بفروشم؟    توانم بیمه خودرو را به      می

چنین نیس . سؤاالتی که      وتحلیل سؤاالتی این    چیز جایهزین تجزیه    تغییر جه  دهد. هیچ   “  چه معنی اس ؟  

 شوند. هنهام تصادم روندهای اجتماعی، مقررات و دیجیتال با زنجیره ارزش امروزه ظاهر می

العمل دیهر    ها باید به روند در  خود از نحوه عکس           شوند، شرک    های جدید کشف می     که واقعی    هنهامی

تسریع   –ازجمله بازیهران سنتی       –بازیهران  

دهنده خدمات مالی با برگزاری        ببخشند. ارائه 

 war-gamingهای      یک سری از کارگاه      

کارهایش را با جهش شروع کرد. وی گروه             

اش را به دو گروه تقسیم کرد و به              مدیریتی

کنندگان بالقوه مانند آمازون،      نقش حمله ها    آن

رشد داد.    روبهگوگل و یا شرک  استارت آپی        

کنندگانی   نهاه به مسائل از پش  عینک حمله       

انداز جدید عمل     های بسیار متفاوت چهونه در چشم         تواند به در  اینکه بازیهران با شایستهی          آزاد، می 

های   توان یک احساس مشتر  از ضرورت تغییر دادن روش          همچنین، از این طریق می    کنند، کمک کند.      می

 قدیمی تفکر و عمل به وجود آورد.

وکار خود، صنع  و تغییرات دیجیتال هر دو را اساسًا متحول              این جلسات نحوه تفکر رهبران در مورد کسب       

تر   های رهبری پیشرفته برای گسترش دیجیتال در جه  ساخ  سریع           ای از ایده    کرد. نتیجه نهایی، مجموعه   

اندازی یک    های دیجیتال جدید، طراحی و راه         گذاری در پیشنهاد    و مؤثرتر مدل عملیاتی جاری، سرمایه       

کنندگان دیجیتال و همکاری با         اکوسیستم دیجیتال جدید برای تأمین نیازهای در حال ظهور مصرف              

 عنوان بازگیران پیشرو در تحر  پیشرفته، در شرف ظهور بودند. اندازهایی بود که به راه

 

 استراتژی دیجیتال: نبردهایی که باید برنده شوید
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 مبارزه با ترس

تواند برای شرک  شما خطرنا  باشد؛ اما بیشتر مدیران اجرایی شما              عقب ماندن از پیشهامان دیجیتال می     

ها و    العمل نسب  به دیجیتال را برای آینده خود خطرنا  ببینند )یعنی انجام بازی                   ممکن اس  عکس  

طور که متوجه     وکارهای جدید و کنار گذاشتن منابع قدیمی(. همان           های جدید، ایجاد کسب      بندی  شرط

آورد. اگر    کند و اینرسی استراتژیک به بار می          ایم، این امر بخش اجتماعی استراتژی را تشدید می             شده

خواهید اثربخشی زیادی داشته باشید، بایستی با ترسی که گروه و مدیران ارشد شما ناگزیر تجربه                         می

 خواهند کرد مبارزه کنید.

افتد. باید با همان سختی که در طراحی دوباره           طور طبیعی اتفاق نمی     بر مبنای تجربه ما، این نوع مبارزه به       

ریزی    برنامه  هایی قابل   کنید، بایستی قادر باشید تالش       فرآیندهای کلیدی در کل سازمان خود مبارزه می         

طراحی کنید. الزمه این امر آن      

اس  که برای مدیران خود          

شفاف بهوییم که از تغییرات        

ناشی از دنیای دیجیتال راه         

جای   فراری نیس  و بایستی به     

تعقیب آن، حضور آن را تشویق      

و سرع  ببخشیم تا بتوانیم         

ارزش بیشتری خلق کنیم؛         

بنابراین، باید به مدیران، ابزارها     

ها بر جزئیات     ها نیاز دارند. بیشتر شرک        عنوان رهبر به آن     و شبکه پشتیبانی بدهید که برای موفقی  به         

منظور   کنند، اما از گام حیاتی برای ایجاد یک برنامه دقیق به             های ابتکار دیجیتالی تمرکز می      گسترده برنامه 

 شوند. کنند غافل می حفظ رهبرانی که تغییر را رهبری می
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 گفتگوی صادقانه

در مورد شرک  صنعتی که صحب  کردیم، حرک  به سم  دنیای دیجیتال به معنای تغییرات اساسی در                   

 ۰1ها درباره کاهش نفوذ،        طور طبیعی، نهرانی    های رهبران بود که از ضروریات این تحول اس . به             ویژگی

دهی یک برنامه اثربخش  واسطه سازمان وکار آن شرک  را در برگرف . کنهلومرای صنعتی به رهبر واحد کسب

ها بر    ها را کاهش دهد، در مورد چهونهی تأثیر آن              ها مقابله کرد تا اضطراب        گروه ارشد، با این ترس      

های آموزشی،    ها در عرصه را تعریف کند. در کارگاه           سازی کند و نحوه باقی ماندن آن          گیری آگاه   تصمیم

ابتکارات “  مالکی ”های خاص و تغییرات رفتار موردنیاز برای کسب                مدیران اجرایی در مورد ذهنی       

 هایشان بحث و گفتهو کردند. های ایفای نقش برای سازمان عنوان یک گروه و تبدیل به مدل دیجیتالی به

 

 های پشتیبانی شبکه

شدند تا ابتدا     ها متصل می    وکارهایشان به آن    همچنین، مدیران جوامعی تشکیل دادند که در سرتاسر کسب         

اضافه کردن    ها را تسهیم و زمان اجرا را هماهنگ کنند. در طول زمان، نقش این جوامع به                    بهترین فعالی  

دهی   های انهیزشی و سازمان     های تخصصی و پیام     های مهارت سازی مانند آوردن سخنرانان باقابلی         فعالی 

کرد رشد یاف . این جوامع همچنین         بازدیدهایی از سیلیکون ولی که اهمی  تغییر دیجیتال را تقوی  می            

 نام را فراهم کردند. انداز جدید، پشتیبانی بی ها در جه  حرک  به چشم برای کمک به گروه

کنند )اغلب    طور مشابه در حول آموزش رهبری دیجیتال فعالی  می           ایم که به    های دیهری را دیده     سازمان

کنند که با عدم قطعی         کند( و به مدیران اجرایی کمک می         ها را حمای  می     هیئ  مشاوره دیجیتال آن   

خوبی اجراشده    وکار موردنیاز برای یک استراتژی دیجیتال به          بستان های مسیرهای کسب    -مقصد و بده  

های فزاینده هوش     های پشتیبانی با تالش     ها را با آغوش باز قبول کنند. این شبکه          مشکلی نداشته و حتی آن    

کنند. بعالوه،    ها را نیز تقوی  می       شوند و آن    دیجیتالی که اخیرًا در موردشان صحب  کردیم تقوی  می           

کنند که مسیرهای     کنند، این را نیز در  می        یابیم رهبرانی که اقتصاد در حال تغییر را در  می              درمی

 نخواهی تغییر خواهد کرد. وکارشان خواهی کسب
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 مبارزه با حدس و گمان

زمان،   های بزرگ به سم  ناشناخته اس   هم          پیهیری یک استراتژی دیجیتال تهاجمی دربرگیرنده گام        

مکان کنید و     احتماالً به مناطق جدید نقل    

های   وکارهای موجود را با فناوری        کسب

ها، در    سازی کنید. فراتر از این      جدید پیاده 

بیشتر بازارهای دیجیتال، جایهاه             

نیافتنی پیشهام بودن ضروری اس         دس 

تنها مسیر را تغییر دهید، بلکه            که نه 

تر انجام    از همسانان خود سریع     حرک   

سرع ، گاهی    دهید. ترکیب ابهام و نیاز به     

اوقات حدس و گمان و حرکاتی را افزایش        

که حرک     شود  شخص مضطرب می  و    –شده اس      ها با شتاب یا با ضعف انجام        دهد که تفکر در مورد آن       می

 نتیجه نخواهد داد یا نیاز به زمان بیشتری دارد.

 

 زمان با حرکت ایجاد نقاط تثبیت هم

وکاری اس  که     راه مبارزه با حدس و گمان، پیوند تصمیمات استراتژی به یک ایده در مورد نتایج کسب                  یک

و   وکار نیس    سازی مدارس کسب    های دیجیتال مختلف خلق خواهد کرد. این امر مشابه مدل            گذاری  سرمایه

کند و به     ها استخراج می    سرع  و در سطح عملیاتی از داده        ها را به    بیشتر مشابه نوع تفکری اس  که آموزه      

دیهر، به معنی در  این اس  که         عبارتی  بهوکار شما درس  اس  یا خیر.         گوید که آیا منطق کسب      شما می 

گذاری   سرمایه  -عنوان بخشی از یک فرآیند یادگیری یا بیشتر           به  –آیا ارزش کافی وجود دارد که بر چیزی         

دهد  یک دیدگاه خوب از نتایج به این معنی            آمیز را افزایش می     کنیم. این رویکرد، احتمال اجرای موفقی      

توانید نحوه کار استراتژی را پیهیری کنید. این امر ارزیابی ارزش مسیر ازلحاظ سرمایه مالی و                     اس  که می  

 کند. تر می سازمانی را آسان
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های واقعی  دیجیتالی کار گذاشته شوند. تجربه یک شرک  نف  و گاز که             آن شواهد عینی بایستی در بنیان 

گذاری کرده اس  در نظر بهیرید.         وکارش سرمایه   های مختلف پیشرفته در کسب      چرخش بالقوه فناوری  در  

وتحلیل این موارد     جای توسعه سناریوهای تئوری ایجاد ارزش، مرکز دیجیتال تعالی این شرک  به تجزیه               به

وری و امنی  را در سطح عملیاتی ارتقا          توانند بهره ها و هوش مصنوعی چهونه می مشغول بود  حسهرها، ربات 

شود؟ بر چه موانع عملیاتی، مانند شکاف مهارتی بین مدیران و کارکنان خط               دهند که توسط بشر انجام نمی  

 مقدم، بایستی غلبه کرد؟

های   گذاری  های مالی سرمایه    تری از جدول زمانی و نمایه        های عمیق   بینش  “Skunk works”های    تالش

سندروم انهش  در هوا ماندن )مترجم  کنایه از          مختلف به شرک  ارائه دادند، بنابراین شرک  از هر دو              

ازحد )که   سازی بیش کند( و مدل های دیجیتال را با مشکل مواجه می همیشه سؤال داشتن( )که برخی تالش 

بینی از آینده مبتنی بر ایده ارزش افزا در   برد( اجتناب کرد. نتیجه نهایی، یک پیش ها را از بین می دیهر مدل 

طور مشابهی    برسد. این امر به     ۰1۰5درصد تا سال      ۰1بهبود جریان مالی قبل از پرداخ  مالیات به بیش از           

 نفس ادامه کار ایجاد کرد. مدیره اعتمادبه درون رهبران ارشد و هیئ 

 

 های گذر از مراحل سنجی و دروازه مطالعات امکان

( و  Real timeهای زمان واقعی )     راه دوم برای کاهش نیاز به حدس و گمان، استفاده کامل از مزی  داده               

واسطه تصمیماتی که در      های تجربه و آزمایش اس . دنیای دیجیتال عدم اطمینان ناشی از ترس را به        فرص 

گیری   های زمانی برای تصمیم     کند؛ تصمیماتی که مربوط به چارچوب دهد، چند برابر می برابر رهبران قرار می 

های زمانی زیاد     کارگیری آن تصمیمات اس  )مترجم  یعنی چون تعداد تصمیمات در زمینه چارچوب               و به 

اما همین دنیای   دهد(؛    اس ، ترس از تغییر هم بیشتر شده و دنیای دیجیتال آن را چند برابر نشان می                    

وکار.   های سریع و داده محور از اوضاع کسب              دیجیتال روی دیهری نیز دارد  پتانسیل کسب بینش            

دسترس   ها، در طول چند روز قابل        جای ماه   اندازی محصول به    مثال، اطالعات درباره پیشرف  و راه        عنوان  به

تر پیش رود و درنتیجه، شانس موفقی  را به طرز                شود مسیر اصالحات سریع      اس . این امر باعث می      

 توجهی افزایش دهد. قابل
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طور   وکار به   تر توصیف شد تأثیر ابتکارات دیجیتال خود را بر عملکرد کسب              شرک  نف  و گازی که پیش      

وکار بود. آزمون اعمال به شکلی تقریباً          ای مداوم دید که درنتیجه خودکار کردن برخی موارد کسب            فزاینده

شد، زیرا مدیران     ها می   گذاری  مستمر ادامه داش ، چیزی که باعث کاهش سطح اضطراب درباره سرمایه             

های خوبی در     شناختند، داده   خوبی نمی   بر حدس و گمان یا بینش در قلمروهایی که به            جای تکیه   اجرایی به 

های   حل  ها داد تا به راه      نفس بیشتری به آن     ها داشتند. این امر همچنین اعتمادبه       مورد نحوه عملکرد فعالی    

توانستند   های دیهر حوزه نف  و گاز می         ها بدانند اگر شرک      تری سوق یابند  نیازی نبود که آن         پیشرفته

و توقف کرده و روند خود را ببینند که چه چیزهای اثربخش بوده و چه چیزهایی اثربخش                     -پیشهام باشند 

 اند( افتاد. )مترجم  چون خودشان پیشهام چه اتفاقی می -نبوده

های   گذاری  تر بود، به عبارتی سرمایه   های بزرگ به کوچک رویکرد خوب، شکستن پروژه  یک عنصر مهم از این 

گذاری در دیجیتال بود، اما قطعًا پرداخ  هزینه برای            که شرک  نف  و گاز آماده سرمایه        ای. درحالی   مرحله

رو، شرک  در یک دفتر مرکزی تحول دیجیتال با              یک مسئله و انتظاِر بهترین نتیجه جالب نبود. از این            

ها ایجاد کرد. این دفتر  گذاری های عبور از مراحل مختلف را برای سرمایه دروازهای از  مدیری  جدید، مجموعه

ها   گذاری دیجیتال بود تا تضمین دهد که در بهترین پروژه                 مسئول نظارت بر نمونه کارهای سرمایه        

شوند. سپس، رئیس بخش      ها قبل از خراب کردن منابع با ارزش، دفع می   شود و دیهر پروژه گذاری می  سرمایه

شدند و وی دید کلی سازمان        های اولیه منتهی می     هایی بود که به توسعه      دیجیتال شرک  مسئول تأیید ایده    

 داد. های خود قرار می گیری دیجیتال را اساس تصمیم از

 گرفتند دربرگیرنده الزامات واضح برای آزمایش بودند.         وکار نشات می    هایی که اکثراً از واحدهای کسب        ایده

از بیرون سازمان در درون آن کار گذاشته شد تا شرک  اجازه داشته باشد سریعًا از                “  شکس  سریع ”ذهنی   

های بیهوده را حذف کند. سود دیهر این بود که گروه مرکزی                   گذاری  اشتباهات درس بهیرد و سرمایه      

جای   ها به   گذاری  های توسعه برخی سرمایه     شد هزینه   هایی را شناسایی کند منجر می        توانس  همکاری   می

وکارها تقسیم شوند. این فرآیندها از میزان برخی            وکار، بین همه کسب      افتادن بر دوش یک واحد کسب      

داد تا    مینفس    کاس ، به مدیران اعتمادبه     داد می   گذاری خطرپذیر که شرک  انجام می        های سرمایه   ریسک

شدند، شرایط تصحیح     ها از مسیر صحیح خارج می       مانند پیشهامان ابتکار عمل داشته باشند و زمانی که داده  

 کردند. سریع مسیر را فراهم می
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 مبارزه علیه ریزش

های گریزناپذیر دنیای دیجیتال      تمرکز ضرورت یک استراتژی کارآمد اس ، اما پاسخ به پراکندگی ریسک             

مالیدن بسیار ناز  کره روی      ”مثل  

کنم کنایه از     )مترجم  فکر می  “  نون

. اکثر  کاری رو با تمرکز انجام دادن(      

شناسیم، در      هایی که می       شرک 

تالش و تقال هستند تا دو چیز را            

واحد انجام دهند  اول               درآن

هایی مانند    بازمهندسی هسته، تالش  

دیجیتال کردن و خودکارسازی          

برخی از اجزای اصلی هسته، دوم،         

وکارهای دیجیتال نوآورانه  خلق کسب

کارگیری   جدید. چالش بسیار ظریف و پرشتاب اس  چون سرع  تحوالت دیجیتال و عدم اطمینان حول به                

 کننده اس . یک تکنولوژی جدید بسیار گیج

ای از ابتکارات در سطوح        عنوان مجموعه   توانند به شما جه  بدهد. ابتدا، شرک  خود را به             دو مفهوم می  

وسیله   سال پیش به    15  مختلفی از کاش ، داش ، پرورش یا برداش  ببینید. همکارمان آقای لوول برایان             

های زمانی و     ها، چارچوب   تر اس  زیرا فرص      همین دیدگاه پیروز شد و این امر در عصر دیجیتال ما مناسب            

ها را    بنابراین منابع و تالش     –های قبلی بسیار متفاوت اس         وکارهای اصلی نسب  به زمان      اقتصادهای کسب 

 طور یکسان به کار برد. نباید به

وری رادیکال و     گذاری پایدار، بهبود بهره     مانند اختصاص مجدد منابع، سرمایه    “  های بزرگ   حرک ”دوم، لزوم   

M&A       های موفق در بازار تقریباً       دانستند، استراتژی   طور که همکارانمان می     منظم را در نظر بهیرید. همان

منظور   های هسته به    همواره در گرو چنین حرکاتی هستند. با تقوی  دوجانبه این حرکات، یعنی توسعه                

های مربوط به     وکارهای جدید دیجیتال و برعکس، یک بخش حیاتی از مدیری  ریسک              پشتیبانی از کسب  

 کارگیری اس . به
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ها در عمل چهونه اس ، تجربه یک شرک  جهانی خدمات فناوری               برای اینکه بدانیم شکل برنامه این ایده       

جای آنکه سرمایه مساوی      گذاری در دیجیتال در پنج سال آتی اس  )به          اطالعاتی که در تالش برای سرمایه     

وکارهای   وکار خود تقسیم کند( را در نظر بهیرید. این موضوع به معنی بررسی کسب                بین تمام خطوط کسب   

تواند طول عمر آن      اند، آیا دیجیتال می     سنتی اس  که درنتیجه دیجیتال، با خطر منسوخ شدن مواجه شده           

وکارهای   گذاری سریع مناسب بود( و در کدام کسب         وکارها را افزایش دهد )یا در حالتی که اگر سرمایه           کسب

 گذاری کند. جدید دیجیتال و به چه میزانی سرمایه

 

 یک رویکرد سبد محصول

وکارها بررسی انجام داد و بر سه سؤال اصلی           عنوان اولین گام، شرک  برای ایجاد سبد در طول تمام کسب        به

تمرکز کرد  چه محصوالت یا خدماتی خارج از سبد             

محصول ما وجود دارد؟ چه عناصر یا بخشی از                  

طور کامل بایستی     های مدل فعلی بایستی به       پیشنهاد

دیجیتال شود تا سفر مشتری در طول سازمان را بهبود          

ها باید متوقف شوند؟ پاسخ به بازارهای  دهد؟ کدام حوزه

سالم  و بهداش  شرک  از پاسخ به بازارهای بانکداری         

واسطه امتحان، تمام تصمیمات جه  بررسی         های سخ  راح  بود و به        متفاوت اس ، اما شرک  با گزینه      

 های جدید بود. موارد استفاده به دنبال فرص 

طور   وکارها به   چهونه منابع ارزش در هرکدام از کسب      عنوان بخشی از عمل، شرک  سناریوهایی ایجاد کرد       به

خواس  مفهومی از انواع  های ارزش مشتری تغییر خواهد کرد؟ این شرک  می عمودی در طول اجزای زنجیره

رو بلکه تالش     خدماتی که مشتریان و مشتریان بالقوه احتمال درخواس  داشتند را به دس  بیاورد تا ازاین                

سپاری فناوری اطالعات به دس  بیاورد. برخالف رویکردش در           کنندگان یا برون    کند آن خدمات را از تأمین     

ها احتمال    وکارهایی که در آن     شرک  در مورد کسب     وکارهایی که درآمد تغییر زیادی نداش ،        مورد کسب 

های جدید دیجیتال     تر را در پیشنهاد     های بزرگ   راحتی پروژه   توانس  به   درآمد بیشتری داش  تغییر کند، می     

 جایهذاری کند.
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 کننده بزرگ و متقابل حرکات تقویت

ای از چهونهی تغییر رویکرد       های منبع ارزش در طول سبد محصول گفتهوی صادقانه مند فرص  ارزیابی نظام 

وکارهای دیجیتال جدید )که      گذاری در کسب    پذیری سازمان را شکل داد. این امر اشتیاق به سرمایه            ریسک

عنوان بخشی از این تکامل استراتژیکی،        بخشد. به   میلیارد دالر انجام داد( را سرع  می        1.5شرک  تا بیش از   

اندازی کرد تا      شرک  یک برنامه تهاجمی راه      

های دیجیتال کارکردی ازجمله               قابلی 

های پیشرفته و      وتحلیل  خودکارسازی، تجزیه 

ها،   داده بزرگ را بهتر به کار ببرد. این قابلی            

وکارهای   مراحل کلیدی ساختمان برای کسب      

کارگیری مقیاسی    دیجیتال جدید هستند. با به     

ها در سرتاسر           باالتری از این قابلی          

توانس    وکارهای موجود، شرک  بهتر می       کسب

اش عمل    های اصلی   در بسط طول عمر پیشنهاد    

 کند.

گذاری در یک حال  متعادل بین        مثال، سرمایه   عنوان  دهد. به   ها را کاهش می     استراتژی سبد، درآمد و هزینه    

شود پیشنهادهای جدید، بیش از میزان انتظار درآمد بازده داشته              وکارهای اصلی و جدید منجر می        کسب

به دس       درصد از درآمدهایش در عرض دو یا سه سال از آن پیشنهاد                ۱1باشد. شرک  برآورد کرد که       

اند، به همراه درآمدهای      اش که ازلحاظ دیجیتالی ارتقا یافته       وکارهای اصلی   خواهند آمد. عالوه بر این، کسب     

توجه مشتری موجود، منجر به منبع مالی اضافی برای سبد دیجیتال جدید شدند. این مسئله، تعهد                      قابل

های سبد جدید نسب  به  رو، این اطمینان را داد که پیشنهاد رهبری نسب  به استراتژی را افزایش داد و ازاین

 وکارهای اصلی، رشد بیشتری فراهم خواهد کرد. جبران کاهش احتمالی کسب
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های کوچک    گام  –ها نهران باشید       کسانی که واقعًا باید در مورد آن           –بهترین رقبای دیجیتال شما       

های کوچک بردارید. این بدین معنی نیس  که یک استراتژی دیجیتال              توانید گام   دارند. شما هم نمی     برنمی

های دیجیتال قبلی با اعتماد و تضمین کمتری طراحی شود یا به کار گرفته شود.                   باید نسب  به استراتژی   

های اجرایی )و     های علم در مورد بازارهای پیچیده اس ، گروه           استراتژی همواره نیازمند پر کردن شکاف      

بندید،   که شرط می    دهد و هنهامی    میلی به عمل دور کرده و به جلو سوق می              کارکنان( را از ترس و بی      

 کند. ها را کالیبره )دق  سنجی( می ریسک

آورش(، ازآنچه استراتژیس  های      خبر خوب این اس  که حوزه دیجیتال )با همه نوسانات و سرع  سرسام              

کند. رویکردهایی که پشتوانه تحلیلی    کنند، اطالعات بیشتری درباره محیط رقابتی ارائه می دیروزی تصور می 

اند تا مسیر را هموار کنند و در عین       ها باز کرده های جدیدی برای شرک  و آزمون یادگیری سریعی دارند، راه 

هایشان را متقاعد کنند که         زمان، اهداف استراتژیک خود را دنبال کنند. امروزه رهبران باید سازمان                

تر باشند ولی نتایج بهتری در بر دارند       ها سخ  های دیجیتالی ممکن اس  نسب  به دیهر استراتژی  استراتژی

رحمانه و اصالحات فرهنهی      های بی   بندی  در ابتدا برای زنده ماندن و درنهای  برای رشد و پیشرف ، شرط             –

 نیاز اساسی خواهد بود.

 Mckinseyمنبع  
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ی رقاب  را نشان  های دیجیتال چهونهی تغییر اصول اقتصادی، عوامل اثرگذار بر صنع  و نحوه اکثر استراتژی

 ی اصلی در این مسیر توجه داشته باشند. تله 5ها باید به  دهند. شرک  نمی

برای   1313های هوشمند امروزی هزاران برابر بیشتر از کامپیوترهایی اس  که در سال                قدرت پردازش تلفن  

 11سازد در حالی که تنها        ی ماه برد. این ابزارها اکثری  مردم را به هم متصل می              اولین بار انسان را به کره     

 گذرد. ها می سال از شروع استفاده از آن

 های دیجیتال چرا استراتژی

 شوند؟ با شکست روبرو می 
های دیجیتال چگونگی تغییر اصول اقتصادی، عوامل          اکثر استراتژی 

  دهند. ی رقابت را نشان نمی اثرگذار بر صنعت و نحوه
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های بسیار متعددی از زندگی ما مورداستفاده قرار گرفته            های هوشمند در زمینه     زمان کوتاه تلفن    در این مدت  

 Wazeو    Lyftونقل و مسیریابی نظیر       اس . تعداد اندکی از ما بدون استفاده از اپلیکیشن های مربوط به حمل   

 novelرسانیم. به هنهام سپری کردن تعطیالت ما از اپلیکیشن ها نظیر               ی خود را به انجام می       کارهای روزانه 

marine-transport   ها برسانیم. در     های بومی خودمان را به جزیره        ی قایق   وسیله  نماییم تا به    استفاده می

هایمان را بخوانیم، با دوستانمان در ارتباط باشیم،              توانیم ایمیل   زمانی که در سفر هستیم نیز می            مدت

ی مسافرتی تهیه نماییم. حتی       های مالی خود را کنترل کرده و حتی برای سفر بازگشتمان بیمه              گذاری  سرمایه

ای که فراموش     های پیشنهادی مورد عالقمون و یا دریاف  کمک به منظور خرید هدیه              ممکنه برای دیدن فیلم   

های   توانیم آلبومی از عکس      های هوشمند خود استفاده نماییم. همچنین می          ایم نیز از اینترن  و تلفن        کرده

های هوشمند برای     روزرسانی کنیم، در کمترین حال  نیز از تلفن         شده در سفر ایجاد کرده و مدام آن را به           گرفته

 نماییم. برقراری چند تماس تلفنی ساده استفاده می

گردیم، جایی که در آن شناخ  و پذیرش کمتری نسب  به دیجیتال وجود دارد. کار ما                   حال به محل کار بازمی    

ی خود میدانیم تا تمام مدیران عامل در  باشد و ما وظیفه های بزرگ می هایی برای رهبران سازمان ی مشورت ارائه

ها تصور  دسترس خود را از این تغییرات دیجیتالی و پتانسیل انقالبی صنع  دیجیتال مطلع سازیم. بسیاری از آن

گونه نیس . با گذر      اند، اما در حقیق  این      های دیجیتالی خود ابتکاراتی به خرج داده         کنند که در استراتژی     می

گیرید تفاوت خواهند     توجهی با آنچه امروزه مورداستفاده قرار می         های دیجیتالی به میزان قابل       زمان استراتژی 

 داش .

توجهی مسائل از قبیل سرع  دیجیتالی شدن، تغییرات رفتاری و                  ما متوجه شدیم که تعداد افراد قابل          

اند و به     کم گرفته   کند را دس     ها ایجاد می    تکنولوژیکی و همچنین میزان اختاللی که این موارد در زندگی آن           

هایی هستند که     استراتژی  ی  ها هنوز درگیر فرآیندهای توسعه      کنند. بسیاری از شرک      ها توجه خاصی نمی     آن

ی ما ادعا داشتند که        های موردمطالعه   درصد از شرک     1شوند. تنها     های ساالنه گردانده می      توسط سیکل 

ها با تغییرات دیجیتالی صنع  )با سرع  فعلی( کارآمدی اقتصادی            ی آن   وکار فعلی مورداستفاده  های کسب  مدل

 خود را حفظ خواهند نمود.
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 مشکل اول: تعاریف مبهم و نامشخص

روز شده از عملیات  ها دیجیتال را مفهومی به پرسیم، برخی از آن وقتی از مدیران در خصوص مفهوم دیجیتال می

دانند. برخی دیهر اشاره به فروش و بازاریابی دیجیتال دارند، اما درنهای  تعداد خیلی                 فناوری اطالعات خود می   

عنوان قابلیتی سریع،     ها دید وسیع و صحیحی از معنای حقیقی دیجیتال دارند. ما به دیجیتال به               معدودی از آن  

ها و اشیاء فیزیکی را در هرکجا، به یکدیهر           کنیم که توانایی اتصال اشخاص، دستهاه       نقص تعریف می    رایهان و بی  

برابر   9بیلیون دستهاه به هم متصل خواهند شد که این رقم نزدیک به                   ۰1نزدیک به     ۰151دارد. تا سال     

اند را در     هایی که تاکنون ایجادشده      درصد داده   31ها    این دستهاه  .سال گذشته اس     ۰جمعی  جهانی در     

ها به طرز چشمهیری      کاوی این داده    بردارند. داده 

قدرت تحلیل گران را افزایش داده که خود منجر         

ی جدیدی در پردازش و        گیری مرحله   به شکل 

شوند. تمام این        گیری اتوماسیون می       تصمیم

وکار   های کسب   گیری مدل   مسائل سبب شکل   

هایی که این تکنولوژی      گردد. به فرص     نوینی می 

انتقال اطالعات از راه دور توسط کامپیوتر برای          

کند، توجه کنید.         صنع  بیمه ایجاد می        

ی قرار گرفتن چیزی شبیه به جعبه            واسطه  به

شوند( در    روزرسانی می   ی رانندگی افراد )که دائماً به        سیاه هواپیما در ماشین افراد، اطالعات مربوط به شیوه          

سازد تا میزان ریسک رانندگی هر مشتری را          ها فراهم می    اختیار شرک  بیمه قرارگرفته و این فرص  را برای آن         

ی خود را مشخص سازند. فقدان یک          های بیمه   صورت مجزا و دقیق محاسبه کرده و متناسب با آن قیم               به

وکار خود به     های دیجیتال را در کسب      هایی که استراتژی   تعریف مشخص از مفهوم دیجیتال سبب شده تا شرک  

مانده و به نتایج موردنظرشان دس  پیدا نکنند.          اند در فضای این تغییر دیجیتالی معلق و شناور باقی            کار گرفته 

ها  های هوشمند و استفاده از آن سال گذشته در ارتباط با تلفن 11وکار خود تغییراتی که طی  افراد باید در کسب

ایجادشده را در نظر داشته باشند و آگاه باشند که هیچ صنعتی در برابر این تغییرات در امان نخواهد بود و                           

 همهان تح  تأثیر این تغییرات قرار خواهیم گرف .
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 مشکل دوم: درک نادرست از اقتصاد دیجیتالی

ایم و حتی     ای از قوانین اساسی اقتصادی و کاربردهای آن آشنا شده           بسیاری از ما طی سالیان گذشته با مجموعه       

نماییم. این    ها استفاده می     امروزه نیز از آن     

های رقاب       های ما عمومًا با واقعی            دانسته

دیجیتالی در اقتصاد شدید مغایرت دارند. به این        

 موردتوجه کنید  9

 

 کند دیجیتال اجاره اقتصادی را نابود می

این مفهوم به معنای سود     .ی اقتصادی بود یکی از نخستین مفاهیمی که در اقتصاد خرد با آن آشنا شدیم، اجاره 

های مناسب جه      کارگیری برنامه   ی یک شرک  بود. دیجیتال با به        ی سرمایه   مازاد کسب شده نسب  به هزینه     

طور میانهین( برای مشتریان در مقایسه با          در اختیار گرفتن این سود مازاد به دنبال ایجاد ارزش بیشتری )به             

هایی اس  که درصدد استفاده از این           کننده و هولنا  برای شرک        باشد. این یک خبر نهران       ها می   شرک 

ها   نیروهای دیجیتالی به منظور ایجاد مزی  اقتصادی برای سازمانشان بودند. از طرفی دیهر دیجیتال پیشنهاد                

ای ایجاد کرده تا افراد تنها آنچه را که              محصول و خدمات پرسودی را برای مشتریان فراهم آورده و زمینه              

خودشان می خواهند، خریداری کنند. از طرفی دیهر دیجیتالی شدن با فراهم آوردن گزینه های نامحدود و                     

سفارشات دیجیتالی قابلی  تولید مجدد       کنندگان واسطه را از میان برداشته اس .         ها، توزیع   شفافی  در قیم   

های حاشیه ای به صفر و کاهش قیم  ها، ارزش  تقریباً رایهان، با سرع  و عالی را دارند و با نزدیک کردن هزینه

 ۰5درصدی رشد درآمدی و کاهش  ۱1رقابتی با این ماهی  سبب کاهش  فعاالن این بخش را افزایش می دهند.

زیرا آنها با کاهش قیم  ها سعی در حفظ           درصدی رشد درآمدهای ناخالص شرک  های بزرگ بازار شده اس ؛         

معیارهایی   بازار خود داشته و سرمایه گذاری های نوآورانه ی خود را دو چندان کرده تا از سایر رقبا عقب نمانند.  

مثال این تصور که  شرکتی  عنوان مانند. به معنا بوده و بیشتر شبیه سراب می تقریباً بی “در حال حاضر”با مضمون 

برد در بازار باقی خواهد ماند حتی اگر عملکرد           ها و عملکرد خود را مطابق رقبای اصلی خود پیش می            که فعالی  

 کلی اقتصادی بدتر شود.

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  
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خورد. مثاًل در صنع  مسافرت، قباًل خطوط          هزاران نمونه از این دسته مسائل در صنایع مختلف به چشم می             

کردند تا برای آنها مشتری بیاورند، اما این  های مسافرتی پول پرداخ  می کنندگان به آژانس هوایی یا سایر تأمین

روند با ظهور اینترن  کاماًل دگرگون شد و امروزه مشتریان در هر زمان و مکان، تمام خدمات رایهانی که قبالً                       

ی یک انهش  در اختیار خواهند داش .          شد را با اشاره     ها ارائه می    های هواپیمایی به آن     توسط افراد در آژانس   

توانند از نظرات و پیشنهادات سایر افراد که از این خدمات استفاده کرده اند، در تصمیم گیری خود           همچنین می 

های داده ی  ها، خدمات کاربردی و پایهاه استفاده نمایند. در سازمان های سخ  افزار، شرک  ها از سرورها، انباره

، Amazonارائه شده توسط       Cloudهای    ی فیزیکی نههداری می کردند. سرویس         داده  خود در مراکز   

Google   وMicrosotf زمینه را ایجاد کرد تا شرک  ها از آن سرمایه گذاری ها صرف        در میان سایرین، این

ی در    ها، تمام شد، زیرا هزینه     نظر کنند. این مسئله به نفع مشتریان این شرک  ها، خصوصاً مشتریان کوچک آن 

هایی بود که باید به        تر از هزینه    بسیار پایین   Cloudها در فضای      اختیار گرفتن انبار و قابلی  پردازش داده       

شرک  های انبار داده پرداخ  می کردند، در نتیجه برخی از تولیدکنندگان سخ  افزار در این میان متحمل                     

 شکس  شدند.

درسی که ما از این اتفاقات می آموزیم  برندگان اصلی مشتریان هستند و شرک  هایی که ارزش های جدید                       

های پیشین خود نیستند. در نتیجه مدیران باید  موجود در بازار را در اختیار خود درآورده و صرفاً متکی به ارزش 

چهونهی رقاب ، چهونهی ایجاد ارزش برای مشتریان و به اختیار درآوردن برخی از این ارزش ها را بیاموزند و                      

 آگاه باشند که در دنیای امروزه منافع موجود شدیداً رو به کاهش هستند و رقاب  سخ  تر خواهد شد.

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  

 مطالعه موردی: بیمه

 کننده در اختیار گرفتن بهتر مازاد مصرف

در صورتی که شما بر فراهم سازی زمینه ای که مشتری از طریق آن به دستاوردهای عظیمی دس  یابد،                        

تمرکز نداشته باشید، رفتاری بسیار کورکورانه دارید. بخش بیمه را در نظربهیرید، در این بخش رقبای                        

ها و افزایش رقاب  از طریق کاهش قیم  و افزایش سطح خدمات              دیجیتالی به دنبال از میان برداشتن واسطه      

پردازد.   ی متقابل می    ها به مبارزه    های دیجیتالی خود و بازاریابی برای آن        گر با ایجاد سیاس      هستند. یک بیمه  

مثال آن دسته از آژانس هایی که قبالً            عنوان  های خاص خود را به همراه خواهد داش ، به            این کار ریسک  

کردند از او بیزار خواهند شد؛ اما بیمه گر اعتقاد دارد که رویکردهای هوشمند                  خدمات بیمه گر را توزیع می     

گذاری بهتری را برای او فراهم کرده و از طرفی تجربه ی مشتری را در مقایسه با حالتی  دیجیتال قابلی  قیم 

که خدمات توسط آژانس ها ارائه می شوند را بهبود خواهد بخشید، در نتیجه دلیلی به رقاب  در بازار پرداخته           

 و میدان را برای کسی خالی نخواهد کرد.
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دیجیتال اقتصاد را به سمتی پیش خواهد برد که در آن برندگان این بازی تمام منافع را به اختیار                      

 آورند. خود درمی

ها بر بازارهای محلی   ها و شبکه که مقیاس کنندگان درحرک  اس ، هنهامی عالوه بر اینکه منافع به سم  مصرف 

گذارند، ارزش اقتصادی به باالترین حد خود خواهد رسید. این ارزش مانند قدیم میان اعضای معمول                    تأثیر می 

فروشان رفته    اش بسیار فراتر از سایر خرده       که بازار سرمایه    amazonمثال شرک      عنوان  پخش نخواهد شد. )به   

درصد سود صنع  تلفن هوشمند را در اختیار دارد.( این بدان معناس  که                31که تقریباً     iPhoneاس  و یا    

گیرد احتماالً شکس      شرکتی که هدف استراتژیک آن حفظ سهم بازار متناسب با همکاران خود را پیش می                 

 خواهد خورد، مهر اینکه آن شرک  رهبر بازار باشد.

دهد. در باالترین سطح، تحقیقات اعضای     برخی از تحقیقات مکینزی چهونهی ایفای نقش این عوامل را نشان می 

ی گذشته شیب تندتری      ما در ارتباط با توزیع سود اقتصادی نشانهر وجود منحنی قدرتی اس  که در طی دهه                

اند.   ترین بازندگان قرارگرفته    ترین برندگان و در نقاط پایین منحنی بزرگ         پیدا کرده اس . در باالی منحنی بزرگ 

های قرارگرفته    شدت منفی برای شرک      ی چرخش به    دهنده تحقیقات ما در ارتباط با رشد درآمد دیجیتالی نشان 

اثرات منفی رقاب      باشد.  های قرارگرفته در سه چار  باالیی، می          چار  پایینی و افزایش برای شرک         9در  

های ملموس و ناملموس(      ها )پیش از کسر مالیات و استهال  دارایی          دیجیتالی بر رشد درآمد ناخالص شرک       

 باشد. های قرارگرفته در باالی شکل می چهارم پایینی دو برابر شرک  های قرار گرفته در سه برای شرک 

ی تکنولوژی و رسانه، در عصر دیجیتال فعالی  بهتری نسب  به گذشته                  تعداد اندکی از برندگان، در حوزه       

ها در اختیار     ای این شرک     های شبکه   اند. حجم زیادی از اطالعات مرتبط با مشتریان که از طریق مزی               داشته

ی ارزشمندی  بندی اطالعات سبب ایجاد چرخه این دسته اند. سازی کرده بندی و مرتب آنها قرارگرفته بود را دسته

ترین شرکا برای     ی آن توانایی شناسایی تهدیدهای ناگهانی و یافتن مناسب             واسطه  ها به   شود که شرک     می

فشار دیجیتالی پیدا خواهند کرد. عمومًا حاکمان و بزرگان بازار در              های ارزشی خود را تح       حفاظ  از زنجیره  

ها ثاب     شوند. تصور غالب این افراد این اس  که سهم بازار آن             ی( رایج می    چنین محیطی گرفتار چند دام )تله     

پندارند که بدون استفاده از        ها می   باشند. آن   ها تح  حفاظ  می     های سودآور آن    باقی خواهد ماند و موقعی      

توانند با پیشی گرفتن از رقبای        های بازاراس ، می    های دیجیتالی که امروزه در حال به سلطه درآوردن سهم      مدل

 عنوان رهبران بازار باقی بمانند. سنتی خود در جایهاه خود به

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  
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طور که ما درگذر زمان و قبل از عصر دیجیتال              باشد، همان   ای نمی   ی تغییر اساسی صنع ، اتفاق تازه        پدیده

سیلین   سازی، تولید کامپیوترهای شخصی، الستیک، تلویزیون و پنی          تغییرات اساسی در صنایعی نظیر اتومبیل      

ی   شود. مسئله   درصدی روبرو می    %3الی    1%ایم. تعداد تولیدکنندگان عمومًا اوج گرفته و سپس با کاهش              بوده

 حائز اهمی  در این زمینه، تأثیر دیجیتالی شدن در افزایش تعداد و سرع  این اختالالت و تغییرات اس .

 

 دیجیتال برای پیشگامان و دنبال کنندگان اولیه مزایای در بر خواهد داشت.

ترین   شدند ازجمله منطقی    ها با افزایش نوسانات و عدم اطمینان در بازارها روبرو می            که شرک   درگذشته هنهامی 

گرفتند صبوری کردن بود. آنها برای مدتی به بررسی شرایط پرداخته و منتظر                   هایی که به کار می       استراتژی

شدند. اتخاذ    وخطا را پرداخ  کنند و آنهاه وارد میدان می           ی آزمون   شدند تا سایر افراد حاضر در بازار هزینه         می

این رویکرد مستلزم داشتن اطمینان خاطر از توانایی شرک  در انجام کارها بهتر از رقباس ؛ اما در عصر دیجیتال 

 کنند. طبق شواهد ما توجهی کسب می پیشهامان و دنبال کنندگان اولیه نسب  به سایر رقبا منفع  بسیار قابل

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  

 John Deereمطالعه موردی  

 پیشی گرفتن از تهدیدات دیجیتالی

John Deere  هایی در خصوص تغییرات ایجادشده توسط          صحب   ی تجهیزات کشاورزی،     تولیدکننده

وری صنع  کشاورزی  ها برافزایش بهره های و هوش مصنوعی و تأثیر آن های دیجیتالی نظیر تحلیل داده  ورودی

افزارهای مورداستفاده در     دهد. این تغییرات شامل تغییر در سخ          ی این صنع ، ارائه می      در قیاس با گذشته   

با ایجاد یک سیستم مبتنی       John Deereشود.  کشاورزی نظیر تراکتورها و تجهیزات برداش  محصول می        

آوری   کند. این سیستم به جمع        سازی بازدهی محصوالت زراعی کمک می         برداده، به کشاورزان در بهینه      

پردازد. بدین طریق سنسورهای موجود در تراکتورها و سایر           های خا  و تحلیل الهوهای آب و هوایی می          نمونه

صورت   پاشی به   دهد، سیستم آب    ها در اختیار افراد قرار می        ی نههداری آن    آالت اطالعاتی را در زمینه      ماشین

کنند و درنهای  پلتفرمی ایجاد کرده که از طریق آن              وهوا کار می    های مربوط به آب     اتوماتیک مطابق با داده   

توانند خدمات جدیدی را به این اپلیکیشن اضافه کنند. طبق آنچه مدیرعامل این شرک ،                      افراد دیهر می  

Samuel R.Allen                 به سهامداران خود اعالم نموده اس ، دق  در صنع  کشاورزی تا جایی پیش خواهد

رف  که کشاورزان قادر خواهند بود تا تقریبًا تمام گیاهان و محصوالت کاشته شده در زمین خود را دائماً                         

گیری قرار دهند. این شرک  از طریق متمایز ساختن محصوالت و خدمات سنتی خود در                  موردبررسی و اندازه  

 وکار کشاورزی مبتنی بر داده می باشد. حال حرک  به سم  جایهاه نوینی در کسب
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هایی   درصد( تقریباً دو برابر شرک       1۰)بیش از     Fleetestی شرک      ساله  مشخص شده که رشد درآمدی سه     

 اند. اس  که یک رویکرد معمولی نسب  به رقاب  دیجیتالی اتخاذ کرده

وخطا   ها بدون وقفه به آزمون       عل  این قضیه چیس ؟ پیشهامان و دنبال کنندگان مزی  یادگیری دارند. آن              

ترین زمان    اندازی کرده و نتایج آن را در کوتاه   های اولیه را راه ها نمونه آموزند، آن پرداخته و مسائل جدیدی را می 

اند. همچنین    ی توسعه را به چند روز کاهش داده         زمان چندماهه   ها مدت   کنند. حتی در برخی از حوزه   بررسی می 

کنند که موجب پیشی      های اطالعاتی توسط هوش مصنوعی ایجاد می         ها را افزایش داده و شبکه        ها پلتفرم   آن

اندازی   خود را قبل از راه      ۱یا    9شود. درنتیجه پیشهامان ورژن های     کارتر می های کم ها از سایر شرک  گرفتن آن 

وکار خود    کنند. پیشهامان اطالعات خود را در سرتاسر مدل کسب           اندازی می   ی دنبال کنندگان راه     ورژن اولیه 

ها وابستهی بیشتری به این اطالعات         هایی که عملیات آن     گیرند، خصوصاً در بخش     جاسازی کرده و به کار می      

این دسته از افراد از        دارند نظیر بخش تحقیق و توسعه، بخش بازاریابی و فروش و عملیات داخلی سازمان.                 

طور خالصه پیشهام بودن یک مزی          مند خواهند شد. به     کنندگان اولیه نیز بهره     دهان استفاده   به  تبلیغات دهان 

باشد و درنتیجه کمی جلوتر از جریان درحرک             رقابتی اس ؛ زیرا نهاه شما به آینده و رفع نیازهای آن می              

 خواهید بود.

باشد و مضرات     ی خوبی در این زمینه می       ی برقی نمونه    ی وسایل نقلیه    در زمینه   Teslaپیشهام بودن شرک     

توانستند شرک     سال قبل حاکمان بازار می      ۱سازد.    خوبی نمایان می    ی دیجیتال را به     صبوری کردن در زمینه   

Tesla       بیلیون دالر    ۱را به قیم

کدام در این     خریداری کنند اما هیچ   

زمینه اقدام نکردند و تسال به راه          

خود ادامه داد. به دنبال آن              

سازی      های اتومبیل         شرک 

های هنهفتی برای رقاب  با         هزینه

Tesla      ی   در ساخ  وسایل نقلیه

اند اما      برقی خود متحمل شده      

 ۰1سال گذشته رقبای این شرک  بیش از            ۰باشد. تنها در      می  Teslaرهبری بازار هنوز در اختیار شرک         

 اند. ی خود هزینه کرده های حسهر و بخش تحقیق و توسعه فناوری ی بیلیون دالر در زمینه

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  

 IBC Weblogibc-co.com 42مشاوران کسب و کارهای بین المللی 

http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/


 مشکل سوم: نادیده گرفتن اکوسیستم ها

دهد  سوی جلو در حرک  باشید. دیجیتالی شدن نشان می کند تا به در  قوانین نوین اقتصادی به شما کمک می

اند، احتمااًل با چالش های شدید مواجه           هایی که صرفًا در زمینه یک صنع  شرک  تولید شده              که استراتژی 

خواهند شد. رویکردهای سنتی نظیر بررسی دقیق اقدامات رقبا و استفاده از این دانش جه  تنظیم دقیق مسیر      

 اند. ها، با ریسک باالیی همراه کلی سازمان یا بهینه سازی زنجیره ارزش به واسطه آن

 

 صنایع به زودی به اکوسیستم ها تبدیل خواهند شد.

های   دهند تا به راحتی در میان صنع  و مرزهای بخش            پلتفرم هایی که به بازیهران دیجیتالی این اجازه را می          

 مختلف در حرک  باشند، به واسطه مسیر دید آشنای خود در حال براندازی مدل های سنتی هستند.

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  
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شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  

BMW  و خط هواییQANTAS 

 کنند. نیاز به سرعت را برآورده می

مدل مورد    BMWدر صنعتی که چرخه بلند عمر محصول در آن تبدیل به یک هنجار شده اس ، شرک                     

استفاده خود را از مدل چرخه یک ساله به چرخه ای با قابلی  بهسازی مستمر طی یک سال، تغییر داد.                         

ها کمک کرد تا مزی  های تکنولوژی و دیجیتالی شدن را بهتر یاد گرفته و سریعا           استفاده از این چرخه به آن 

ی سنتی    ها کمک کرد تا از رقبایی که هنوز درگیر استفاده از چرخه              مورد استفاده قرار دهند. این امر به آن        

که   BMWی    مدیره  یکی از اعضای هیئ       Klaus Frohlichپیشی بهیرند. طی صحب  اخیر آقای          

تمام وجوه محصوالت ما، اعم از طراحی، کاربرد و استفاده            «مسئولی  توسعه را بر عهده دارد، اظهار کرد            

 »اند. گرفته روزانه با تمرکز بیشتری بر نیازهای مشتریان نسب  به گذشته شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

به دنبال    QANTASحرک  سریع به سم  جلو گاهی مستلزم رقاب  با خود نیز می باشد. خط هوایی                    

افزایش پیش بینی شده فشارهای هزینه ای و ظهور فضایی بسیار رقابتی در صنع  مسافرت و توریسم،                       

JetStar  خود به نامStand-alone lower-fare  را روانه ی بازار کرد. استفاده بسیار زیاد از تکنولوژی

در رزرواسیون، برنامه های وفاداری مبتنی بر اپلیکیشن، بررسی خودکار، خدمات بار و همچنین دیجیتالی                  

شد که نقاط تمایز آن هزینه های          JetStarکردن دیهر عرصه های خدمات و عملیات، منجربه ایجاد برند            

 پایین بلی  و ایجاد تجربه ی بهتر مشتریان بود.

خود را    Flagshipبه منظورافزایش سرع  پاسخ دهی خود در فضای صنع ، برند               QANTASشرک   

از سایر برندهای     JetStarتمرکز کرد. امروزه حاشیه ی سود ناخالص برند              Jetstarازبین برد و روی      

QANTAS . پیشی گرفته اس 
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 Amazonباید مطابق جریان های به وجود آمده توسط             خواربارفروشی ایاالت متحده  امروزه فروشهاه های    

وارد فضای رقابتی موسسات مالی       cum-banksو پلتفرم دیهری به نام         Apple payحرک  کنند. اخیرا    

در حال گسترش اکوسیستم های خود هستند. در حقیق  این              Alibabaو    Tencentشده اند. در چین      

پلتفرم ها در حوزه هایی نظیر بیمه، سالم ، امال  و غیره شرک  های سنتی را به شرک  های دیجیتالی )و                       

اند را می توان جمع       کنند. منفع  بزرگی که وجود این پلتفرم ها به وجود آورده            تأمین کنندگانشان( متصل می   

 آوری میلیون ها مشتری از سراسر این صنایع دانس .

 

 چگونه اکوسیستم ها ترکیبات غیر محتملی از ویژگی را ایجاد می کنند.

 تجربه مشتریرقیبی را در نظر بهیرید که ادعای داشتن باالترین سطح دارایی، سریع ترین زمان تحویل، بهترین  

های استراتژی را خوب آموخته باشید، می          و کمترین قیم  ها را به صورت هم زمان دارد. اگر مطالب کالس               

تر با سطح باالی خدمات و        دانید که این ادعا قابل قبول نمی باشد. در کتب درسی انتخاب میان محصوالت گران        

فضای دیجیتالی و     تر با سطح پایین خدمات و دارایی های کمتر می باشد.            سطح دارایی باالتر یا محصوالت ارزان     

در این فضا بهترین شرک  ها قابلی  دستیابی به             اقتصاد اکوسیستم اصول عرضه و تقاضا را ارتقاء بخشیدند.          

تعداد نامحدودی از مشتریان را به واسطه ی استفاده از هوش مصنوعی و سایر ابزار مهندسی ارائه ی خدمات در           

 Facebookامروزه    سطوح باال را دارند. مدل های کسب و کار غیر محتمل امروزه به واقعی  تبدیل شده اند                   

بدون داشتن ماشین یا      Airbnbو     Uberیک ابزار پخش رسانه ای اس  بدون اینکه هیچ محتوایی تولید کند،              

 هتلی به فروش خدمات حمل و نقل و اقام  در سراسر دنیا می پردازند.

-پیدایش چنین پلتفرم هایی به سرع  شتاب خواهد گرف . پیش بینی های شرک  ما نشانهر این مسئله می                   

تریلیون دالر خواهد رسید، که این        11درآمد مجموع این اکوسیستم های دیجیتالی به          ۰1۰5باشد که تا سال     

به دنبال کمرنگ شدن مرزهای       درصد فراتر از درآمد کل شرک  های جهانی خواهد بود.           91رقم در واقع حدود     

باشد. مدیران ارشد به لنزهای صنایع در دنیای اکوسیستم ها، استراتژی نیازمند چارچوب مرجع گسترده تری می

گسترده تری جه  ارزیابی رقبا و شرکای خود نیازمندند. عالوه بر این در چنین اکوسیستمی رقبا می توانند                     

ها رقاب  داریم( باشند. در صورت        )کسانی که در عین دوستی با آن        Frenemyهمان شرکای ما یا به اصطالح       

 ها را از دس  داده و تهدیدات را نادیده گرفته اید. فقدان دید گسترده در اکوسیستم های امروزی شما فرص 

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  
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مسلما تمام کسب و کارها توانایی فعالی  مناسب در چنین فضای دیجیتالی را نخواهند داش  و این پلتفرم ها                     

با نهاهی به     عالوه بر تغییر بازارهای فیزیکی، شیوه ی پاسخهویی شرک  های سنتی را نیز دگرگون کرده اند.                 

دنیای اطراف خود متوجه می شوید که ساختار دیجیتالی نوین مرزهای صنایع را از بین برده و زمینه را برای به                 

وجود آوردن محصوالت و خدمات با چند عملکرد متفاوت فراهم کرده و بازارهای مجزای پیشین را با هم در                       

آمیخته اس . رهبران این اکوسیستم با قراردادن مشتریان در مرکز فعالی  های دیجیتال خود به ارزشی دس                   

شرک  بزرگ با توجه به بازار سرمایه،          1۰تا از     %  یافتند در یک دهه ی گذشته حتی تصور آن هم دشوار بود.            

 AliBaba  ،Alphabet)google)  ،Amazon   ،Appleاند از       ها عبارت   دارای چنین پلتفرم هستند. آن       

،Facebook  ،Microsoft    وTencent.               ها یک    درصد از آن     9نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که تنها

 استراتژی حمله در پلتفرم خود به کار گرفته اند.

 

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  

INTUIT 

 ساختن یک اکوسیستم به واسطه اکتساب

خود   تکنولوژی در فرآیند های مالی    که از     Fintech  استارت آپ های  یک مقاله ی استراتژی بیان کرد که         

را   Intuitاستفاده می کنند با ارائه ی محصوالت دیجیتالی قابلی  هدف گیری مشتریان شرک  نرم افزاری                  

از دیدگاه اکوسیستمی در ارتباط با بازار کارش بهره گرف . این مقاله همچنین  Intuitدارند، در نتیجه شرک  

راه های منعطف سازی قدرت مالی و مقیاس شرکتها را نیز ارائه کرد. در نتیجه مدیری  تصمیم به اتخاذ                        

با کارکردهایی گسترده تر نسب  به سیستم فعلی کسب و کار گرف  تا به دنبال          دارایی های دیجیتالی جدید 

آن به مشتریانی با مهارت دیجیتالی دس  پیدا کند. این مشتریان با رضای  کامل از اپلیکیشن ها برای                        

 مدیری  پول هایشان و همچنین بررسی سالم  مالی خود استفاده می کنند.

)برای کسب و کارهای کوچک(       Quickbooks)برای مصرف کنندگان(،      Mintآنها سه پیشنهاد فراهم آورند       

در دسترس کاربران قرارمی گیرد. شرک         login)برای هر دو دسته(. این سه به وسیله ی یک         TurboTax و  

Intuit  طی پیشنهادی به بانکها قابلیتی را خواستار شد تا کاربران به وسیله ی آن مستقیما از حسابهای بانکی

 خود به محصوالت دسترسی داشته و قبض های خود را به صورت آنالین پرداخ  کنند.
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 مشکل چهارم: بزرگ نمایی مظنونین رایج

حرکات بومیان )پیشروان( دیجیتال بیشترین توجه را بازار به خود جلب کرده و یقینًا ماهی  مخرب مدل های                   

عنوان یک تهدید یاد      ها از این مسئله به  تشویش ایجاد خواهد کرد و بسیاری از شرک  ها در بازار وکاری آن  کسب

این مظنونین رایج خطرنا  اس  زیرا حاکمان بازار نیز خود در حال دیجیتالی                 ازحد بر   کنند. تمرکز بیش    می

شدن و تغییر دادن عناصر رقابتی هستند؛ و این             

کننده محور بسیاری از رهبران            رویکرد مصرف  

دیجیتال سبب شده تا اهمی  روزافزون دیجیتال در        

 نادیده گرفته شود. B2Bبازارهای صنعتی 

 

 حاکمان دیجیتال بسیار خطرناک هستند.

مند نظیر    حاکمان بازار دیجیتال قادر به نابود کردن خود و ایجاد اختالل در وضع موجود هستند. در صنایع نظام      

ایستد. در ابتدا حاکمان بازار       که یکی از این حاکمان بازار را تر  کند، بازار از حرک  می               بانک یا بیمه، هنهامی   

ها در میان مشتریان زیادی شناخته شده          ترین سهم بازار را در اغلب بازارها در اختیار دارند و برند آن                 بزرگ

زنند.   نمایند، توازن بازار را برهم می       ها اقدام به استفاده از استراتژی تهاجمی نوآورانه می          که آن   باشد. هنهامی   می

کنند و دیجیتالی شدن از یک امر افزایشی          ی ارزش اختالل ایجاد می      های مختلف زنجیره    این حاکمان در بخش   

 شود و عموماً تعداد بومیان دیجیتال در یک بخش بازار صفر اس . تبدیل به یک یورش ناگهانی می

که این    درصد از سهم بازار، بازارهای دیجیتالی اس  درحالی         ۰1نتایج تحقیق نشانهر فرماندهی حاکمان بازار در        

باشد. ما متوجه شدیم که ریسک درآمدی ناشی از افزایش تعداد        درصد می 5درصد برای بومیان دیجیتال حدود  

حاکمان بازار با ریسک ناشی از افزایش تعداد مهاجمان دیجیتالی، برای بازیکنان سنتی این میدان مشابه                       

رساند و در این هنهام افرادی که          ی اوج خود می     باشد. اغلب حرکات حاکمان بازار یک صنع  را به نقطه             می

ها را به خطر      ای قرارگرفته که بقای آن      آهسته در حال حرک  در صنع  هستند در معرض رقاب  تهدیدکننده           

 خواهد انداخ .

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  
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 B2Bفرصت فعالیت در بازار 

شود زیرا تغییرات     راحتی نادیده گرفته می      و کاربردهای رقابتی آن به       B2Bاهمی  دیجیتالی شدن در بازار       

باشد در حالیکه این      ی ارزش آن کمتر مشخص می       و زنجیره   B2Cنسب  به بخش      B2Bی    دیجیتالی در حوزه  

های   ی ما شرک     وکار اختالل ایجاد نماید. در صنایع موردمطالعه          تواند به همان اندازه در کسب        تغییرات می 

سال گذشته سیستم سفارش دهی مرکزی و عملیات خود           9در طی      B2Cنسب  به   B2Bی    بیشتری در حوزه  

های خود    تنها هزینه   ی استفاده از دیجیتال نه  واسطه به B2Bی دیجیتال در  اند. بازیکنان عرصه را دیجیتالی کرده 

ها را نیز ارتقا بخشیدند. تولیدکنندگان پیشرو         را کاهش دادند بلکه کیفی  محصوالت و قابلی  دسترسی به آن           

های الزم برای     بینی نههداری   های پیشرفته قابلی  پیش     از طریق ترکیب اینترن  با تحلیل        B2Bی    در حوزه 

وری صنعتی  ها را به دس  آورده و مسیر جدیدی برای رسیدن به بهره ای و افزایش طول عمر آن کاالهای سرمایه

درصد از عملیات دفتری را در برخی صنایع          11الی    51حدود    (RPA(ایجاد نمودند. فرآیند اتوماسیون رباتیک      

با   Blockchainدیجیتالی کرد. هوش مصنوعی سبب افزایش کیفی  و بازده ی تولیدات شده اس . فناوری                   

استفاده از اپلیکیشن های موفقی که در حال ظهور در شبکه ی هوشمند و مبادالت مالی هستند قصد ایجاد                       

های به وجود آمده توسط این        تغییرات اساسی در فرآیندهای پیچیده و کاغذبازی در مبادالت را دارد. آیا فرص             

 آید؟ پاسخ ما هر دو می باشد. حساب می بخش اس ؟ یا یک تهدید به تغییرات دیجیتالی برای حاکمان بازار الهام

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  

TELEFFONICA 

 بهره برداری از حاکمی 

ی دیجیتال به     متوجه شد که بازیکنان عرصه      Telefonicaی استراتژیک، شرک       های گسترده   پس از بررسی  

تر و مدل های منعطف تری ارائه می دهند که می تواند به آنها آسیب                   قیم   های ارزان   کاربران موبایل برنامه  

)وقتی شرک  یک     brownfieldجدی برساند. در این راستا شرک  اقدام به ایجاد یک استارت آپ مستقل                 

اندازی کرد.    را راه   giffgffاندازی کند( به نام       استارت آپ موجود را خریداری یا اجاره کرده تا کار جدیدی را راه            

های دیجیتالی مبتنی     ها در ایجاد نخستین مدل آنالین پاسخهویی به مشتری بود که از طریق انجمن               تمایز آن 

ها فراهم آورد   پرداخ . داشتن حاکمی  بازار یک تمایز دیهری برای آن بر جامعه به حل مشکالت مشتریان می

های فنی الزم برای حمای   بود که منابع و توانمندی O2ی دیجیتال  های شرک  شبکه ترین دارایی یکی از مهم

 داد. ها قرار می را در اختیار آن giffgraffاز مدل کسب و کار 
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 مشکل پنجم: از دست دادن دوگانگی دیجیتال

اگر من در حال تخریب     «شویم به شرح زیر اس          ها مواجه می    ترین پاسخ به تهدیدات دیجیتالی که با آن          رایج

ی ایجاد استراتژی خواهد      . و در حقیق  این تصمیم انهیزه      »هستم پس نیازمندم که یک چیز کامالً جدید بسازم 

بود. در حال حاضر مسیر دگرگونی و تغییر کلی برای               

توانند   ها نمی   باشد و آن    ها ناهموار می    بسیاری از شرک   

راحتی از کسب و کار فعلی خود دس  بکشند درنتیجه             به

ها نیازمند دیجیتالی کردن کسب و کار فعلی خود و              آن

 خلق مدل های نوین می باشند.

دهد. بنا به جایهاه هرکدام از        را در نظر بهیرید که اندازه و سرع  اختالل دیجیتالی را نشان می                2x2ماتریس  

شود.   ها در خصوص پاسخ دوگانه سازمانشان مشخص می       گیری آنحاکمان بازار در این ماتریس چهونهی تصمیم 

اقدامات جسورانه توسط     آن دسته از کسانی که با اختالالت وسیع و سریعی روبرو هستند، برای بقا نیازمند                  

تری  ها دارای سرع  و اندازه نوسانی اس  باید بستر مناسب باشند. دسته دیهری که اختالالت آن مدیره می هیئ 

بینی تهدیدات و اقدامات سریع فراهم آورده تا بتوانند پاسخهوی این نوسانات باشند. در نظر داشته                    برای پیش 

ی مشتری از محصوالت و خدمات فعلی           ها و بهبود تجربه      ای سبب کاهش هزینه      باشید که تغییرات هسته    

مثال دیجیتالی شدن زمان گرفتن تأییدیه وام مسکن را از چندین هفته به چندین روز کاهش       عنوان گردد )به  می

های رقابتی حاکمان بازار را در مقایسه با سایر              دهد.( پس درنتیجه این تغییرات میزان اثرگذاری مزی             می

 مهاجمان افزایش خواهد داد.

طور که صحب   همان های دیهری مواجه هستند. ای از انتخاب ها با مجموعه عالوه بر این مأموری  دوگانه، شرک 

هایی که به آرامی در حرک  هستند باید هزینه ی این سرع  کم خود را پرداخ  کنند، در واقع                      کردیم شرک  

ی   ها باید اتخاذ رویکرد تهاجمی در مبحث دیجیتالی باشد. رهبران ارشد ادعا دارند که دغدغه                  اولوی  اصلی آن  

ها در    های فرهنهی اس . در نتیجه آن های اتخاذ شده در فضایی لبریز از تفاوت ها پیاده سازی استراتژی اصلی آن 

تالشند تا انرژی خود را بر تغییر شرایط یا بازسازی محیط متمرکز سازند. در حقیق  نمی توان به استراتژی و                      

اجرا به صورت جداگانه یا مجتمع رسیدگی کرد، بلکه برای رسیدن به موفقی  نیازمند رسیدگی همزمان و                      

 مستمرهستند.

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  
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 به دلیل تفاوت در اندازه و سرع  اختالالت، شرکتها نیازمند بررسی نحوه ی پاسخهویی خود هستند.( 1شکل 

می دانیم که مفاهیم سازمانی عمیق هستند، از جمله مهمترین این مفاهیم افراد هستند. همکاران ما طی                       

تحقیق به این نتیجه رسیدند که نصف وظایف انجام شده توسط یک نیروی کار تمام وق  با افزایش رقاب                          

های نوینی    ها نیازمند مهارت    دیجیتالی از بین خواهند رف . برای مواجه با تغییرات و همهام شدن با سرع  آن               

در زمینه تحلیلی، طراحی و فناوری خواهیم بود. همچنین شاهد ظهور نقش های جدیدی مانند صاحبان                       

مجموعه های متنوع از محصوالت دیجیتال و راهنمایانی برای انجام اقدامات سریع خواهیم بود؛ اما سؤالی که در     

چنین خواهد بود  آیا نیاز به جداسازی اقدامات مرتبط با دیجیتالی       زمینه سازماندهی مرکزی مطرح می شود این 

 های اصلی و بخش اقدامات خالقانه وجود دارد؟ شدن در حوزه فعالی 

 

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  

 این 

 IBC Weblogibc-co.com 50مشاوران کسب و کارهای بین المللی 

http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/


های مختلف راهکارهای متفاوتی برای ایجاد این تعادل وجود دارد، دو قانون اصلی در این راهکارهای                   در سازمان 

 به شرح زیر اس  

در این مقاله به موضوعی اشاره کردیم که اقدام کنندگان اولیه برنده خواهند بود و                    –. آرزوهای جسورانه    1

توجهی را کسب خواهند کرد. رسیدن به این موفقی  نیازمند توجه به محل مناسب بازی و تغییرات                     سود قابل 

های کسب و کار می باشد و باید در این زمینه ها سرمایه گذاری های الزم صورت بهیرد. نتیجه                           رایج مدل 

 «باز سازندگان دیجیتال  «ها    ها که اصطالحاً به آن       تحقیق اخیر ما نشانهر این اس  که جسورترین شرک            

های عظیمی انجام دادند و       گذاری  ها در سطوح باالی فناوری سرمایه       اند. آن   گویند، فراتر از مرزها حرک  کرده  می

های کسب و کار خالقانه دارند. این جسارت در نهای  منجر به تمایز                 گذاری در مدل    تمایل شدیدی به سرمایه   

 ها خواهد شد. عملکرد این سازمان

آورند و این حرکات نیازمند       های جسورانه را پدید می      های متغیر فرص  حرک      موقعی   -پذیری بال   . انطباق 2

و ابتکارات سریعًا رد می شوند و ما باید از اشتباهات خود درس                 میل به تغییر و چرخش اس . کلمات کلیدی        

شوند   ها نهایتًا قدرت هدای  بازار و پاسخهویی سریع به محیط را به ما می بخشند و سبب می                   بهیریم. این درس  

سازی استراتژی های خود اتخاذ نماییم. بازیکنان منطبق ایده های اولیه  تری را برای پیاده تا رویکردهای یکپارچه

بسیاری از شرک  ها درصدد رهایی از چارچوب های فکری هستند که              و ابتدایی را طی مسیر تکمیل می کنند.       

ها مانع اصلی ریسک پذیری اس  و انجام           ها ریشه دوانده اس ، وجود این چارچوب         در سیلوهای عملیاتی آن   

سازد. به دنبال این سازمان ها نمی توانند میزان نزدیکی بازار خود              ها دشوار می    اقدامات جسورانه را برای شرک     

 به نقطه ی انفصال را اندازه گیری کرده و از اثرات تغییرات بر کسب و کارشان مطلع شوند.

با سرع  گرفتن این تغییرات دیجیتالی، احساس نهرانی در میان مدیران ارشد به وجود آمده اس  اما هیچ کدام 

رهبران به جای مواجهه با       مشکل مطرح شده در این مقاله اشاره ای نداشتند.           5به طور مشخص به معضالت       

حقایق دنیای دیجیتال پیش روی خود، بیشتر بر جنبه های نوآورانه ی کار تمرکز داشته و در صدد رساندن                       

ها عموماً به     برداری مناسب از ابزارهای اینترنتی هستند. ادعای آن           کسب و کار خود به باالترین نقطه و بهره          

های بی شمار برای       گونه اس   استراتژی من باید من را به نفر اول بازار تبدیل کند، من با ایجاد ارزش                        این

ی پیشنهادت نوین با ارزش تجاری و بهبود کسب و کار              هایم در اکوسیستم، ارائه     مشتریان، تعریف مجدد نقش   

 فعلی خودم به سرع  به اهدافم خواهم رسید.

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  
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چنین دیدگاهی به چالش پیش رو مختص به گام اول در رهبری می باشد. در گام بعدی باید استراتژی                            

گرچه موضوعات مورد بررسی در این متن          دیجیتالی ایجاد کنیم که ما را به اهدافمان برساند و پاسخهو باشد.            

مربوط به مقاله های جداگانه ای می باشند اما ما قصد داشتیم تا به طور کلی دالیل ناموفق بودن استراتژی های        

دیجیتالی را شرح دهیم. درواقع ارکان اصلی استراتژی )رقاب  در کجا و چهونه( دارایی های ارزشمندی در عصر                

دهی یک استراتژی مناسب در این        اصل اساسی برای شکل     ۱دیجیتال باقی خواهند ماند. این شروع ماجراس .        

 راستا به شرح زیر هستند 

وسع  دنیای دیجیتال حاکی از این اس  که امروزه استفاده از استراتژی های                  اس .“  چه کسی ”اولین اصل   

دیجیتال مختص به مدیر استراتژیک نمی باشد بلکه تمام اعضای تیم مدیریتی باید در بکارگیری آن سهیم                      

اس . به دلیل سرع  بسیار زیاد تغییرات در دنیای دیجیتال باید زمان استفاده                “چه هنهامی ”باشند. اصل دوم    

از استراتژی و مشخص کردن مسیر حرکتی را دقیقا تعیین کنیم. استراتژی های ساالنه باید چهار بار در سال                      

مورد بررسی قرار بهیرند و زمان مشخصی را به اصالح و ویراش آنها اختصاص دهیم تا بتوانند سریعًا پاسخهوی                    

اس . استراتژی ها باید خود را مطابق با محیط های سهامداران و               “  چه“تغییرات پیش رو باشند. اصل سوم         

تواند این کار را با استفاده از روش هایی مثل بازی نقش، تمرینات برنامه                  روزرسانی نمایند. آنها می     مشتریان به 

ریزی سناریو و بازی های جنهی انجام دهند. مدل های سنتی نظیر نیروهای پنجهانه بورتر دیهر پاسخهو                        

تعیین کننده چهونهی استراتژی     “مسائل نرم “امروزه بیش از هر زمانی        اس .“  چهونه”نخواهند بود. اصل چهارم   

هستند و این مسئله بیانهر اهمی  چابکی استراتژی می باشد. در نهای  این مفاهیم سبب می شوند تا سازمان                    

فرص  های استراتژیک خود را در زمان مناسب شناسایی کند و خود را برای مطابق  با تغییرات پیش رو آماده                     

 سازد.

 Mckinseyمنبع  

 

 

شوند؟ های دیجیتال با شکست روبرو می چرا استراتژی  
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 خالصه

 های   کنند؛ بلکه راه تیم     وری فراهم می    تنها فرصتی برای ارتقای بهره       های تدارکات دیجیتال نه     حل  راه

 کنند. تدارکات برای ایفای نقش استراتژیک در تسریع نوآوری را هموار می

  مطالعه موسسهBain & Co کند که مبتنی  حل دیجیتال را برجسته می راه ۰۰، امتیازدهی کاربران برای

 باشند. بر اهمی  و رضای  می

            کند که ازجمله این منابع، مشارک          خودکار سازی فرآیندهای خرید، منابع کار استراتژیک را آزاد می

 فوری برای کمک به اجرای دیدگاه دیجیتال شرک  اس .

 وری تدارکات دیجیتال: منافعی فراتر از بهره
 توانند نقشی کلیدی در استراتژی دیجیتال ایفا کنند. های تدارکات یک شرکت می تیم
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اش، با موفقی  از جلسه تیم اجرایی بیرون  ها تشکیل پرونده افسر ارشد تدارکات یک شرک  چندملیتی بعد از ماه

این موفقی ، تأیید یک فرآیند تولید سفارشی برای کمک به تسریع معرفی یک محصول جدید به بازار                     –آمد  

تنها فناوری نوظهور را شناسایی کرد، بلکه یک توافق همکاری مبتکرانه با دو                       بود. تیم تدارکات وی نه      

 کننده برای توسعه فناوری ایجاد کرد. تأمین

وکار افسر ارشد تدارکات را به فکر با تیم           که یک رهبر واحد کسب      همه جریان از شش ماه پیش شروع شد، وقتی 

کننده   اش دعوت کرد تا در مورد نحوه رساندن سریع محصول به بازار گفتهو کنند. افسر ارشد تدارکات دو تأمین    

کرد و دیهری برای تسریع        سازی سریع کار می     شناخ  که یکی بر روی فرآیند تولید مبتکرانه برای نمونه             می

حل تولید سفارشی     کننده، یک راه    کرد. وی با آن دو تأمین        های پیشرفته استفاده می     وتحلیل  طراحی، از تجزیه  

آمیز   پیشنهاد داد. تدارکات یک تیم چابک رهبری به وجود آورد تا فرآیند را آزمایش کنند و در صورت موفقی                    

 زده شده بود. وکار هیجان گذاری در روش جدید را فراهم کنند. واحد کسب بودن، شرایط سرمایه

کنندگان   های تأمین   بعد از تر  جلسه، افسر ارشد تدارکات متأسف بود که پنج سال پیش حتی در مورد نوآوری        

حل تولید سفارشی کمک کند.       ترسید که پیشنهاد دهد که تیمش به توسعه یک راه            یا می   –اطالعاتی نداش    

وکار   شد که واحدهای کسب     های تاکتیکی و خرید محصوالتی صرف می        بعدازآن، اکثر وق  تدارکات برای فعالی   

های نوظهور فرصتی برای تدارکات فراهم        های مشتر  و فناوری     افزارهای داده   دادند. ظهور سریع نرم     سفارش می 

 کردند که نوآوری را تسریع بخشد.

های دیجیتال    شدت متداول شود زیرا فناوری      به  ۰1۰1این سناریو با اینکه تخیلی اس ، اما ممکن اس  در سال            

وکار، نقش بزرگ استراتژیکی ایفا کنند.        کنند تا در تسریع نوآوری کسب       های تدارکات هموار می     راه را برای تیم   

های تدارکات را متحول کنند.        کنند تا کار تیم     اکنون از ابزارهای دیجیتالی استفاده می        های پیشرو هم    شرک 

های   کنند و زمان الزم برای فعالی        هوش مصنوعی و خودکارسازی فرآیند روباتیک، وظایف دستی را خودکار می  

اند و به     وکار کرده   کنند. بعضی افسران ارشد تدارکات شروع به پشتیبانی نوآوری کسب        استراتژیک تر را ایجاد می 

 کنند. تر شرک  کمک می اجرای اهداف دیجیتال وسیع

 

وری تدارکات دیجیتال: منافعی فراتر از بهره  
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های حسابرسای   منافع استراتژیک و اقتصادی حاصل از دیجیتال کردن تدارکات واقعی هستند، اما ازدیاد فناوری   

حال     راه   Bain and Co  ۰۰اند که از کجا شروع کنند. مطالعه موسسه    ها مشکل کرده این امر را برای شرک  

 تدارکات دیجیتال را شناسایی کرده و یک محیط بسیار پیچیده را شفاف نموده اس .

ورزند. تحقیق   ها تنها به آزمایش با ابزارهای دیجیتالی مبادرت می    کند که چرا شرک      همین موضوع مشخص می   

ها ازجمله بیگ دیتا، اینترن  اشیا، معماری بادون     درصد شرک    11دهد که کمتر از       رهبران تدارکات نشان می   

اند. برای تخصایاص     های دیجیتالی را ایجاد کرده   های تدارکات مبتنی بر فناوری      حل  سرور و فناوری بالکچین راه    

درصد یا ابزار ندارند و یا با استفاده از مایکروساف  آفیاس،   11کننده، بیش از  جریان کار و مدیری  روابط تأمین     

بانادی و      کنند. در مورد مدیری  ریسک، مدیری  ذینفعان، مدیری  دسته  های بداهه اعتماد می    ابتدا بر سیستم  

های مبتنی بر ابار، ابازارهاای         رسد. برخالف فناوری   درصد می   1%گذاری اطالعات، این رقم به بیش از          اشترا 

 کنند. سنتی مایکروساف  آفیس زمینه همکاری در زمان واقعی را فراهم می

رفته وجود دارد. تحقیقی که رهبران تدارکاات اناجاام       پذیری، فرصتی ازدس  های هزینه و رقاب  جویی در صرفه 

های  میلیارد دالر در هزینه 11تواند ساالنه  دادند، مشخص شد که یک وظیفه تدارکات که کامالً خودکار اس  می

الی  1هایی هستند که هزینه ساالنه حدود  ها شامل شرک  جویی ایجاد کند. این شرک  شرک  برتر صرفه 5111

های کارمانادان تادارکاات اسا .           جویی ساالنه در هزینه    میلیون دالر صرفه    1۰میلیارد دالر دارند و نشانهر        9

های کاارمانادان       میلیون دالر در هزینه %۰کنند، در حدود  هایی که سه میلیارد دالر یا بیشتر هزینه می       شرک 

 کنند. جویی می صرفه

های دیجیتالی با ارتقای سرع  و کیفی  تدارکات، کاهش ریسک و افزایش ابتکار یک مزیا  رقااباتای              فناوری

شاوناد و خاطاوط بایان                شدت پیچیده و یکپارچه مای    شدن، به های تأمین با جهانی کنند. زنجیره فراهم می 

هایی که برای گسترش همکاری با تمامی سهاماداران،       شوند. شرک     کنندگان، شرکا و مشتریان محوتر می       تأمین

دهند و درنتیجه زمان سفارش خرید تا فاکتاور   گیرند، سرع  خود را افزایش می    ابزارهای جدید را به خدم  می     

هاای     شود که تیم    دهند. در عوض، خودکار کردن فرآیندهای خرید موجب کاهش مقدار زمانی می              را کاهش می  

را برای انجام کارهای استراتژیکی تار از جاملاه                  کنند و زمان    تدارکات صرف دریاف  فاکتورهای پرداختی می     

هایی که در دیجیتال کردن تدارکاات درناگ      کنند. شرک    تر و مبتکر، آزاد می      کنندگان کوچک   شناسایی تأمین 

 گیرند. ها سبق  می تر از آن کنند، رقبای چابک می
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های دیجیتالی دارند.     های قدرتمندتر، در  عمیقی از بازار عرضه و فناوری           های موفق، برای ایجاد بینش      شرک 

گیرند و آزمایش دیجیتال در سرتاسر سازمان یا           کننده را تح  کنترل می      ها ابتکار عرضه    های تدارکات آن    تیم

 کنند. های جدید ازجمله فرآیند تولید سفارشی که در باال توضیح دادیم را رهبری می حل توسعه راه

تر، نحوی که تدارکات  وری و اثربخشی تدارکات را افزایش دهند و مهم توانند بهره نحوی که ابزارهای دیجیتال می

تر شرک  مشارک  کنند      توانند یک نقش استراتژیک تر در تسریع ابتکار ایفا کنند و در مسیر دیجیتال وسیع      می

گیری   کند. با چند گام عملی برای ایجاد یک استراتژی و نقشه راه دیجیتال، به نتیجه                   را این گزارش ارائه می    

 خواهیم رسید.

 وری و اثربخشی تدارکات ارتقای بهره -1

ها   اند. بیشتر شرک     های دیجیتال در تدارکات، به چندین دلیل آهسته عمل کرده           ها در پذیرفتن فناوری     شرک 

ها، بازگش  سرمایه شفاف       های دیجیتال بد بوده اس . برای دیهر شرک            حل  شان در اجرای راه      اولین تجربه 

های   گذاری  کند که تدارکات چرا باید یک اولوی  استراتژیک، برای سرمایه              نیس ، یا تیم اجرایی در  نمی       

های   حل  فناوری اطالعات باشد. درنتیجه، کسانی که مسئول نقشه راه فناوری اطالعات شرک  هستند اغلب راه                

 کنند. تدارکات را از اولوی  خارج می

ها تجربه کسب  ها با این فناوری شدت شفاف شده اس  زیرا شرک  وکار برای تدارکات دیجیتال، به اما مورد کسب

کنند و سرع  تغییر در حال رشد اس . یک نشانه کلیدی، تعداد                   کنند و عملکرد خود را پیهیری می          می

بندند که ارزش     کنند و شرط می گذاری می گذارانی اس  که در توسعه ابزارهای تدارکات دیجیتال سرمایه  سرمایه

گذاری  گذاری جهانی در تدارکات دیجیتال شامل سرمایه ریسک، سرمایه بسیار زیادی تولید خواهند کرد. سرمایه

میلیون دالر در     5%۱، به   ۰11۱میلیون دالر در سال       1%9گذاری اس  که از       خصوصی و دیهر اشکال سرمایه    

های جدید در بازار  گذاری و موانع کم در ورودی منجر به ترویج فناوری (. رشد سرمایه1رسید )شکل  %۰11سال 

  شده اس 
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 بندند. گذاران جهانی در سه حوزه کلیدی، بر ابزارهای تدارکات دیجیتال شرط می ( سرمایه1شکل 

توانند   توانند سه حوزه وسیع تغییر را پشتیبانی کنند، می           ها می   مدیران تدارکات با در  اینکه چهونه فناوری       

آورند را ارزیابی کنند. این سه حوزه شامل فرآیندهای خودکار،               ها به وجود می      هایی که این فناوری      فرص 

های   تر مبتنی بر مجموعه داده      کنندگان و دیهر سهامداران و تدارکات کوچک        همکاری بدون اصطکا  با عرضه    

 تر اس . غنی

ک، بخش حیاتی فعالی           عملیات خودکار و سریع.      های   هوش مصنوعی و خودکارسازی فرآیند رباتی

وری را ارتقا     کنند. این ابزارها بهره      وتحلیل و خرید برای پرداخ  را متحول می           تدارکات شامل صرف تجزیه    

مثال، آی بی ام با کاهش دادن          عنوان  دهند. به   بخشند و خطاها را کاهش می        دهند، فرآیندها را تسریع می      می

شده   ثانیه، از خودکارسازی فرآیند رباتیک برای حل عوامل بلوکه          31دقیقه به     9۰طور متوسط از      زمان وضوح به  

درصد کاهش یاف . ابزارهای     35شده  کند. در عین حال، مداخالت دستی برای حل فاکتورهای بلوکه استفاده می 

جدید کیفی ، نظارت و قابلی  ردیابی در سرتاسر تراکنش را افزایش دادند. این تالش بخشی از ابتکار آی بی ام             

 برای خودکارسازی کردن هر فرآیند ممکن تدارکات بود. برای افزایش سرع  نتایج، این شرک  کارکنان را 
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ای فرستاد که در آنجا کارکنان        هفته  یک“  اردوی رباتیک ”ها را به  تشویق کرد تا یک فرآیند را خودکار کنند و آن 

های ساده برای خودکار کردن کار را یاد بهیرند. یک عضو تیم تدارکات                توانستند نحوه ساخ  ربات     غیر فنی می  

داد و زمان وی را برای        های تخفیف را از سه روز به سه ساع  کاهش می             رباتی ساخ  که زمان ایجاد گزارش     

 کرد. های استراتژیک تر آزاد می انجام فعالی 

آوری   افزارهای همکاری، جمع    های جدید راه را برای نرم        فناوریهمکاری بدون اصطکاک )درگیری(.     

های   کنند. این ابزارها به تیم       گویانه و بلو  چین هموار می         های پیش   وتحلیل  های زمان واقعی، تجزیه      داده

کنند تا    ای کمک می    های چندوظیفه   راحتی به اشترا  بهذارند و به تیم         ها را به    دهند داده   تدارکات امکان می  

ها را توسعه دهند. همکاری بدون اصطکا  با ارتقای هماهنهی داخلی و                 حل  باعرضه و سهامداران داخلی، راه     

ها را به خدم        های پیشرو این فناوری      بخشد. شرک    های چرخه را تسریع می       کننده، زمان   عملکرد عرضه 

وکار تولید کنند. مثال شرک         اند تا سرع  حل مشکل را افزایش دهند و ارزش بیشتری برای کسب                  گرفته

جویی در هزینه تدارکاتش دس  یابد زیرا          صنعتی جهانی را در نظر بهیرید که در تالش بود به اهداف صرفه               

های   جویی  ای از صرفه    ها داشتند. تدارکات اصرار داش  که بخش عمده          مدیران کلیدی نظر مخالفی درباره داده     

وکار و توضیح خسارت نمایان        ها در سود واحد کسب       جویی  شده را تحویل داده اس ، اما آن صرفه           وعده داده 

ریزی کرده بود خریداری نکرده اس . در همین          ای که برنامه اندازه وکار توضیح داد که به نبودند. رهبر واحد کسب 

خالل، مقام ارشد مالی تنظیماتی در بودجه انجام داده بود که اهداف را تغییر داده بودند. مشکل این بود که هر                      

وضوح بداند    تواند به   کس نمی   های مرتبط دسترسی نداشتند. بدون هیچ منبع درس ، هیچ           کل داده   سه طرف به  

 جویی کرده یا نکرده اس . که شرک  چه مقدار صرفه

افزار داده مبتنی بر همکاری اجرا کرد که شامل سوابق قرارداد،        برای ایجاد یک منبع داده قطعی، شرک  یک نرم 

افزار تک منبع     های کلیدی و خروج ذینفعان بود. این نرم         وتحلیل  جویی، معیارها و تجزیه     ها و اصول صرفه     فرص 

وکار   تمامی واحدها و وظایف کسب      های تدارکات بود و دربرگیرنده دسترسی سریع به          حقیق  برای تمامی داده   

های شفاف و هماهنگ در مورد فرآیندهای بودجه هموار کرد و              گیری  افزار موردنظر راه را برای تصمیم       بود. نرم 

 زد را حذف کرد. هایی که به خط زیرین ضربه می جویی اختالفات شدید درباره کل صرفه
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شرفته، منبع یاباای              شرک تدارکات هوشمندتر.     زارهای دیجیتال برای مدیری  رده پی شرو از اب های پی

تر، ماوتاورهاای     های غنی داده  کنند. اجزای سازنده مجموعه  بینی ارتقا یافته استفاده می    ها و پیش    بهتر استراتژی 

هاای     های رده پیشرفته باه تایام          سازی و ابزارهایی برای کنترل تقاضا و تقوی  انطباق هستند. استراتژی             بهینه

 ها را کاهش دهند. کنند که با خرید بهتر و صرف بهتر، هزینه تدارکات کمک می

میلیارد دالر فروش، با قطعاتی که مهندسان طاراحای        91افزار فناوری، با بیش از        یک تولیدکننده جهانی سخ    

جای درخواس  از تیم تدارکات باه ارائاه      کردند مشکل داش . به  طور مستقل برای محصوالت آتی انتخاب می    به

ها از همکاران خود پیشناهااد        کنند، برخی از آن     کنندگانی که کیفی  و قیم  را ارزیابی می         یک لیس  از تأمین   

خواستند و سایرین بعد از جستجوی اینترن ، محصول را انتخاب کردند. زمانی که شرک  آماده سااخا  یاک                     

 محصول بود، فکر کردن به یک قطعه جایهزین خیلی دیر بود و شرک  مجبور شد یک مذاکره ضعیف انجام دهد.

برای گریز از دو راهی، شرک  یک ابزار تدارکات به کار بس  که حاوی یک کاتالوگ از قطعات از قبل ماذاکاره                       

کاردناد. ایان ابازار باه              بود که مهندسانش برای طراحی محصوالت جدید استفاده می      CADافزار    شده در نرم  

زمان انجام و کاار مشاخاص و حاجام                 داد که قطعات را با نرخ مورد توافق قبلی و مدت   مهندسان امکان می  

دسترس انتخاب کنند. اگر یک قطعه در کاتالوگ قطعات تأییدشده در دسترس نبود، ماهانادس مارباوط               قابل

کارد تاا در زماان             توانس  یک قطعه ارزیابی نشده پیشنهاد دهد و تیم تدارکات هشداری دریاافا  مای               می

 کننده را تعیین کند. توجهی، بهترین تأمین قابل

 شروع کردن

حل دیجیتال در اولین بار اجرا، خاطارات    دانند، به دس  آوردن یک راه  طور که بیشتر مدیران تدارکات می       همان

شود. مدیران  های بیشتر می گذاری های رهبری از سرمایه زیادی دارد. یک استقرار ناکام منجر به دلسرد شدن تیم

شده در بازار هستند، یاک     توانند با انتخاب دو یا چهار ابزار دیجیتال که دارای پیهیری سابقه اثبات          تدارکات می 

حال   راه ۰۰متخصص تدارکات نظرسنجی کرد و  ۰۱9از  Bain & Coاستراتژی دیجیتال سالم بسازند. موسسه    

ساال پایاش رو         5شده در بازار و اهمیتشان در  ها را با موفقی  اثبات  بندی کرد و آن     تدارکات دیجیتال را رتبه   

مثال، ابزارهایی که امتیاز بیشتری در رضای  مشتری به دس  آوردند شاامال    عنوان (. به  ۰بندی کرد )شکل      رتبه

های مشتر  بودند )شکل   ونقل و پلتفرم داده سازی حمل کننده، فاکتور الکترونیکی، بهینه    مدیری  کیفی  عرضه  

توانند به دیجیتال کردن کماک   هایی وجود دارند که احتمال موفقی  بیشتری دارند و می حل ب(. راه   9الف و  9

  کنند می
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 کند. بندی برجسته می حل دیجیتالی را از طریق رده ( نظرسنجی بین، پنج راه2شکل 

گام منطقی بعدی انتخاب ابزارهایی اس  که اهمی  باالیی برای سازمان دارند و در رضای  نسبتًا مهم هستند.                   

(. 9cباشند )شکل     ای می   های اصلی چند دامنه      های مدیری  فروش و مدیری  داده        حل  این ابزارها شامل راه   

رو ارزش دیجیتال     دهند و ازاین    دار ارائه می    معنی  ROIها احتمال موفقی  زیادی دارند و         حل  همچنین، این راه  

 دهند. کردن تدارکات را نشان می

کنند،   سومین شاخه از این ابزارها شامل ابزارهایی اس  که اهمی  باالیی دارند ولی رضای  کمتری ایجاد می                   

اند یا بسیار پیچیده هستند. این گروه شامل مدیری  چرخه عمر               عمدتًا به این دلیل که به رشد کامل نرسیده         

ها خطرات باالیی دارند ولی  حل (. این راه9dهای بازار یا شبکه اس  )شکل  بینی تقاضا و هوش داده قرارداد، پیش

همواره برای سازمان اهمی  دارند، بنابراین بااحتیاط ادامه دهید و با دق  انجام دهید تا مطمئن شوید که                        

 کنید. حل درس  را انتخاب می راه
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های الکترونیکی و     چهارمین گروه، رتبه پایینی در رضای  و اهمی  داشتند. این گروه شامل تخفیف پویا، مزایده              

ها باید با دق  انتخاب کنند و ابزارها را سفارشی کنند یا              (. شرک  9eابزارهای تدارکات اجتماعی هستند )شکل      

  دهند ها را افزایش می های بازار باشند که رضای  و اهمی  آن منتظر توسعه
ها که کاربران بر اساس اهمیت و رضایت انجام           حل  بندی راه   (یک رویکرد هوشمند برای تدارکات دیجیتال: نحوه رتبه       3شکل  

 دهند را دنبال کنید. می
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کنند تا بیشترین  کنند، بلکه سازمان خود را آماده می تنها ابزارهای خود را با دق  انتخاب می های موفق نه شرک 

تواند به مدیران تدارکات کمک  اندازی کسب کنند. سه معیار می حل تدارکات دیجیتال را قبل از راه استفاده از راه

و مدیران    –کند کدام موارد کاربرد، بیشترین تأثیر را برای شرک  در بر خواهند داش                     کند که تعیین می    

 سازی موفق را تضمین کنند. کارهایی انجام دهند تا پیاده بایستی چه

افزار   حل نرم   فروشندگان فناوری، با افزایش دادن بازگش  سرمایه برای هر راه             بازگشت سرمایه.   

گذاری در فناوری الزم      توجه غیرمستقیم که ممکن اس  هیچ سرمایه        واسطه اضافه کردن منافع قابل      موردنظر، به 

های غیرمستقیمی که تنها با ابزار   جویی جویی در ابزار، صرفه واسطه محاسبه صرفه نداشته باشند غریبه نیستند. به

دستیابی هستند و هر مزی  کیفی مانند کاهش خطا یا افزایش سرع ، مدیران تدارکات                      در دسترس قابل  

وکار، محل و     مثال، کسب   عنوان  گرایانه برای بازگش  سرمایه به نتیجه برسند. به           توانند با یک برآورد واقع       می

وری عملیات تدارکات موجود یک شرک  بر بازگش  سرمایه بالقوه تأثیر خواهند گذاش . اگر یک دپارتمان                 بهره

 تدارکات در یک کشور با هزینه پایین مستقر باشد، خودکارسازی برخی عملکردها ممکن اس  بیهوده باشد.
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های زیادی بدون در نظر گرفتن اینکه سازمان و             شرک ای:    قابلیت، آمادگی و هماهنگی چندوظیفه    

دهند.   ها را گسترش می     های دیجیتال را ندارند، آن       حل  ها آمادگی الزم برای استفاده خوب از راه           شرکای آن 

ها مطمئن شوند  آیا      حل  کارگیری این راه    توانند با پرسش چند سؤال مهم، از موفقی  به            مدیران تدارکات می  

های جدید را اتخاذ      حل  های دیجیتال دارند و آیا راه       مردمی که از ابزارهای دیجیتال استفاده خواهند کرد مهارت        

های مالی در تکنیک باهوش هستند و تمایل استفاده از ابزارهای فاکتور الکترونیکی را                    خواهند کرد؟ آیا تیم   

کننده گزارش دستی      بینی تقاضا را قبول خواهند کرد؟ اگر عرضه            دارند؟ آیا کارکنان زنجیره تأمین، پیش       

درخواس  کند، یک ابزار مدیری  عرضه کاربرد زیادی نخواهد داش . یک ارزیابی صادقانه از میزان توانایی                      

هایی تمرکز کنید که      حل  های دیجیتال به شما کمک خواهد کرد تا بر راه            حل  های مختلف در استفاده از راه       تیم

 نتایج خوبی در بر داشته باشند.

سیاری به    شرک الزامات فناوری.    شتباه فرض می    های ب طور کامل    های دیجیتال باید به     حل  کنند که راه    ا

( ترکیب شوند. خبر خوب این اس  که اغلب ابزارهای جدید بدون             ERPریزی منابع سازمانی )     در سیستم برنامه  

دهد با  ها امکان می قرار بهیرند. این امر به شرک  ERPهای  توانند در اکثر سیستم اینکه رسماً یکپارچه شوند، می

های   های تدارکات باید مطمئن شوند که سیستم داده          رویکرد بهتر، بهترین ابزارها را گسترش دهند. البته، تیم         

کارگیری را    قابلی  به کنند. زیرساخ  فناوری اطالعات نباید        خوبی کار می    های جدید به    حل  موجود شرک  با راه   

 قبول، ممکن باشد. محدود کند و یکپارچهی باید با هزینه معقول در یک چارچوب زمانی قابل

 

 تر دیجیتال برای شرکت انداز وسیع ( فعال کردن چشم2

کنند، طیف جدید از  های دیجیتال، فرآیندهای تدارکات را نسب  به قبل مؤثرتر و کارآمدتر می حل که راه هنهامی

کنند. در حقیق ، بیشتر عناصر استراتژی تدارکات دیجیتال، ورودی              های استراتژیک را نیز ایجاد می        فرص 

باشند. با کمک به تسریع نوآوری در سرتاسر سازمان، مدیران تدارکات           مهمی برای نقشه راه دیجیتال شرک  می 

 تر شرک  ایفا کنند. انداز دیجیتال وسیع دهی چشم توانند نقش مهمی در شکل می

کنند. یک    های کل را مختل می      های هزینه   بندی  های جدید کار دسته     کنندگان جدید و راه     مثال، عرضه   عنوان  به

تر دوس  شوند و      کنندگان مبتکر سریع    ها را قادر کند با عرضه        تواند شرک    تیم تدارکات معقول دیجیتالی می    
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توانند به    های تدارکات دیجیتال همچنین می  های جدید کار و رهبری تغییر را قبول کنند. تیم درنتیجه تغییر راه 

قبل از    –ها کمک کنند که در مورد مدل عملیاتی، همکاری، استعداد و فرهنگ خود دوباره فکر کنند                      شرک 

 ها پیشی بهیرند. آنکه رقبا از آن

 ها، نه محصولت حل تدارک )خرید( راه

CPO      فرصتی برای شروع تغییر ماهی  مکالماتشان با رهبران واحد         جای محصوالت،     ها به   حل  ها با تمرکز بر راه

سوی   وکار با سؤاالت مختلفی به      وکار دارند. با در دس  گرفتن این نقش توسط تدارکات، واحدهای کسب              کسب

تری نیاز دارم تا در محصول ابتکار         من هوش بازار سریع   ”شوند. اظهارات در مورد مشکل مانند         تدارکات روانه می  

در آینده به هنجار تبدیل خواهند      “  نشان دهم یا من به پیهیری بهتری از محصوالت در زنجیره تأمین نیاز دارم              

 ای پیشنهاد دهند. های مبتکرانه حل های تدارکات باز خواهند کرد تا راه شد و راه را برای تیم

کند تا    مثال، یک کنسرسیوم صنع  شامل مائرسک که سازنده کشتی اس ، پروژه مشترکی اجرا می                  عنوان  به

های خارج    ها و در مکان     در کشتی   یدکیای جه  انبار هزاران قطعه        عنوان گزینه   بعدی را، به    استفاده از چاپ سه   

ها و انتشار گاز      تواند فضای انبار قطعات را کاهش دهد و در هزینه             بعدی می   از کشور آزمایش کند. چاپ سه      

های ارتقا یافته     جویی کند. این گزینه همچنین ممکن اس  دسترسی زمان واقعی به طرح           اکسید کربن صرفه  دی

کرد   ها را ملزم می      های کشتی را ارائه دهد. نههداری، تعمیر و تعمیرات اساسی از قبل شرک                   برای سیستم 

ای در کنسرسیوم ازجمله       موجودی عظیمی از قطعات جایهزین را مدیری  کنند. تیم تدارکات شرک ، پروژه              

 کند. کنندگان اصلی شرک  را رهبری می تمامی تأمین

واسطه فناوری آن را ارتقا داده اس . بیس  سال پیش،             هایی اس  که تدارکات به      بازاریابی یکی دیهر از هزینه    

های بازار را خریداری کردند تا بینش مشتری را گردآوری کنند و تقاضای آتی برای                    نمایندگان فروش گزارش  

های  دهند تا بینش های مبتکرانه پیشنهاد می حل های تدارکات پیشرو، راه بینی کنند. امروزه، تیم محصول را پیش

گویانه را در     های پیش   وتحلیل  تر به دس  آورند  هوش مصنوعی و تجزیه          جدید از بازار را نسب  به قبل سریع        

گیرند تا قابلی  جستجوی داخلی پویایی ایجاد کنند که تقاضای مشتری در زمان واقعی را پیهیری                    اختیار می 

 کند و ابتکار محصول را تسریع بخشد.
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کنند، ماهی  استراتژیک کارشان را افزایش داده و       مدیران تدارکاتی که برای تسریع ابتکار، از فرص  استفاده می 

شناسند، این کار     طور که سهامداران داخلی و خارجی آن مزی  را می           کنند؛ اما همان    مزی  رقابتی را تقوی  می    

 احتمال دارد به کار متداول تبدیل شود و درنتیجه نقش تدارکات را متحول کند.

 روش انجام کار چابک

های چابک تدارکات،     ها با فشار روزافزون برای تسریع معرفی محصوالت جدید به بازار، تیم             شدن شرک    با مواجه 

توانند با ایجاد روابط مشتر  باعرضه مبتکر، زمان توسعه را کاهش  های نوظهور، می با دانش عمیق درباره فناوری

دس  با رهبران     به  کنند که دس     دهند. روابط مبتنی بر ابتکار یا آزمون و یادگیری، مدیران تدارکات را ملزم می              

افزارهای به    وکارهای کوچک نرم    وکار و همچنین با تعدادی از فروشندگان کوچک شامل کسب               واحد کسب 

 گذاری اقتصاد، کار کنند. اشترا 

کنند.   تری ایجاد کنند که ریسک را بیشتر تحمل می           های تدارکات باید قراردادهای منعطف      در این نقش، تیم   

کننده مشتر ، برای کسب هدف خاص، مانند روش جدید تولید که اخیراً               های پیشهام در روابط عرضه      شرک 

کنند. دیهر گزینه، قراردادی اس  که شامل یک           ایم، از قراردادهای مبتنی بر عملکرد استفاده می          توضیح داده 

اس ، به عبارتی اثبات مفهوم یا انتشار مداوم محصوالت. عالوه          تر    های کوتاه   بازهسری از اهداف توسعه متوالی با       

های آینده دار که ممکن اس  هنوز تیم قانونی ندارند، به یک                های بزرگ برای معامله با شرک        بر این، شرک   

 رویکرد جدید نیاز داشته باشند.

 استعداد آینده

کنند. برای کسب  های پیشرو، استعدادهای جدیدی برای پشتیبانی یک مدل عملیاتی دیجیتالی اضافه می شرک 

وتحلیل نیاز  های تدارکات به دانش داده و تخصص تجزیه تر در استفاده از ابزارهای دیجیتال، تیم های دقیق  بینش

اند که آموزش به دانشمندان داده برای نحوه توسعه این تخصص در تدارکات،                 های تدارکات پی برده     دارند. تیم 

 تر اس . ها به متخصصان تدارکات اثربخش وتحلیل نسب  به آموزش دانش داده و تجزیه

کنند و    تر تغییر می    های رده نسب  به قبل سریع       ای کارآفرین اس . استراتژی     طور فزاینده   این نمایه استعداد به   

انداز رقابتی که ممکن اس        ها، فروشندگان و چشم     هایی که بالاستفاده هستند، در مورد در  آخرین فناوری          آن

 پوشی کند فعال هستند. ها چشم شرک  از آن
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های چابک را هماهنگ      کنند و تیم    ای مانند مدیران سهامدار عمل می       طور فزاینده   درنهای ، مدیران تدارکات به   

دهند. یادگرفتن  های مشتر  را افزایش می رو، نیاز به مهارت وکار عمل کنند و ازاین کنند تا در سرتاسر کسب می

شدن به یک ضرورت استراتژیک       بر اس ، اما ایجاد این قابلی ، در حال تبدیل          نحوه کار در محیطی چابک زمان     

 برای مدیران ارشد تدارکات در تمامی صنایع اس .

 ایجاد یک استراتژی دیجیتال و نقشه راه برای تدارکات

آور اس .    کنند دلهره   های دیجیتال فراهم می     هایی که فناوری    برای مدیران ارشد تدارکات، استفاده از فرص        

ها را مدیری  کرده و بدون افزایش هزینه تدارکات،           های تدارکات انتظار دارند این فناوری       های رهبری از تیم     تیم

خدم  بهتری ارائه دهند. خبر خوب  یک استراتژی           

ها و آزاد     تواند به کاهش هزینه      تدارکات دیجیتال می  

های استراتژیک تر کمک کند.       کردن فضا برای فعالی    

ضرورت این امر، وجود یک نقشه راه اس . در این               

توانند   بخش، سه گام فرآیندی که مدیران تدارکات می       

انداز دیجیتال استفاده کنند،      دهی به چشم    برای شکل 

 انداز. انداز؛ و طراحی یک نقشه راه برای رسیدن به آن چشم ارائه خواهیم کرد  گردآوری ورودی، ایجاد یک چشم

کنند و اغلب در دستیابی به مزایای موردنظر  های تدارکاتی بسیاری، در ایجاد یک استراتژی در خأل عجله می تیم

شده اس ، با گردآوری اطالعات       خوبی طراحی   خورند. برای کسب اطمینان از اینکه یک استراتژی به          شکس  می 

در مورد روندهای دیجیتال از رهبری شرک ، صنع  خود، بازار و متخصصان صنع  شروع کنید. مدیران                       

کنند؟ اهداف و استراتژی دیجیتال شرک  کدام ها          هایی در صنع  شما اجرا می       ها و فروش    حل  تدارکات چه راه  

های حیاتی برای شناسایی استراتژی تدارکات دیجیتال صحیح را برای شما             هستند؟ پاسخ به این سؤاالت، زمینه     

 کند. فراهم می

اندازی از نقش آتی )مثاًل سه تا پنج سال از حاال( تدارکات اس . دیجیتال شامل چه                       گام دوم، ایجاد چشم    

وکار و    هایی برای اجرای آن الزم اس ؟ نحوه کار تدارکات با رهبران واحد کسب               حل  فرآیندهایی اس  و چه راه    

وتحلیل،   فروشندگان برای تسریع نوآوری و نتایج را تعریف کنید. برای پشتیبانی این نقش، چه نوع داده، تجزیه                 

 سیستم و فناوری نیاز دارید؟ چه مدل عملیاتی و همکاری الزم خواهید داش ؟
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که عناصر ابتدایی  انداز نقش جدید برای تدارکات اس . هنهامی سازی چشم سومین گام، یک نقشه راه، برای پیاده

مدتی   هایی مانند اهداف کوتاه      توانند اولوی    برای یک تغییر دیجیتال فراهم اس ، مدیران ارشد تدارکات می            

وکار دقیق برای     های کلیدی، یک مورد کسب       گذاری  سوی تغییر، سرمایه    تنظیم کنند که منجر به حرک  به        

 شوند. گذاری و جدول زمانی می سرمایه

درصد از متخصصان تدارکات باور دارند که باید بیشتر کار کنند تا از مزی                    11دهد که     مطالعه ما نشان می   

برند تا بیشترین حد      آخرین ابزارهای دیجیتال بهره ببرند. در تجربه ما، رهبران تعدادی عناصر ابتدایی به کار می           

 های جدید را خلق کنند  حل از راه

ک مجموعه داده، تنها منبع درس  برای تمامی سهامداران اس .های پاک و باکیفیت.  داده  ی

های سریع کاری، به       گیری، حکمرانی و راه      های شفاف، حقوق تصمیم      نقشمدل عملیاتی چابک.     

های جدید    وکار خلق کنند و مدل      کند مکالمات استراتژیکی با مدیران واحد کسب         های تدارکاتی کمک می     تیم

 کننده را توسعه دهند. مشارک  تأمین

شارک  در ایجاد راه         استعداد دیجیتالی و کارآفرینی.      شتیبانی مؤثرتر ابتکارات، چه م ها، یا    حل  برای پ

های دیجیتال    های تدارکات آتی به مهارت       سازی با تسریع سرع  رسیدن محصول به بازار، تیم            مدیری  نمونه 

 پیشرفته و توانایی کارآفرینی نیاز خواهند داش .

حتی بیش    –زده خواهند شد      پنج سال بعدازاین، مدیران ارشد تدارکات از ذات استراتژیک نقش خود شهف              

شده اس  اما هر شرکتی این تغییر را انجام نخواهد داد. مدیران تدارکات امروزه  ازآنچه در سناریوهای ما منعکس 

های جدید، تغییر را رهبری کنند و یا          های دیجیتال و توسعه قابلی       حل  اند؛ یا با اتخاذ راه      بر سر تقاطعی ایستاده 

العمل نشان دهند. با قبول تدارکات دیجیتال توسط تعداد زیادی            انداز در حال تغییر عکس      صبر کنند و به چشم    

 کنند، از رقاب  عقب خواهند ماند. ها، کسانی که صبر می از شرک 

وری سودهای عظیم کسب      توانند تغییر استراتژیک را انجام دهند، تنها در سطح بهره           متخصصان تدارکات که می   

انداز دیجیتال برای کل       نخواهند کرد. بلکه رهبری تغییر نقش تدارکات را خواهند داش  و خالق یک چشم                 

 شرک  خواهند شد.

 bain & companyمنبع  

وری تدارکات دیجیتال: منافعی فراتر از بهره  
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شدت در حال گسترش      از مفروضات اساسی در ارتباط با مشاغل و کارمندان به           دیجیتالی شدن و اتوماسیون   

 در اینجا چارچوب جدیدی برای تفکر در دنیای نوظهور امروزی ارائه خواهیم داد. باشد. می

های جدیدی در خصوص       های کاری سنتی گشته و ایده        دیجیتالی شدن سبب ایجاد تغییراتی در محیط        

 ASIMOها نظیر     های شبیه انسان    های ماشین   ها مطرح ساخته اس . دائماً گزارش       چهونهی انجام فعالی   

ها   گذارد. همچنین آن    ها را به خود جلب کرده و بر اذهان عمومی اثر می            شرک  هوندا توجه بسیاری از رسانه 

ی نیروهای کار و امکان ایجاد اختالل در مشاغل اصلی توسط                 های موجود در خصوص آینده       به نهرانی 

 کنند.  نیز اشاره می اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی

 بازاندیشی کار در عصر دیجیتال
از مفروضات اساسی در ارتباط با مشاغل        دیجیتالی شدن و اتوماسیون   

   باشد. شدت در حال گسترش می و کارمندان به
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ها   . آن Upworkیا   Toptalها توانایی مهار نیروی این فضای جدید دیجیتالی را دارند، نظیر               خوشبختانه شرک  

توانند با اتخاذ استعدادهای موجود در بازار کار به تعریف مجدد مرزهای سازمان خود پرداخته یا از طریق                       می

شناسایی برترین استعدادهای داخلی سازمان،       

 های اصلی خود را به انجام برسانند. پروژه

های اتوماسیون در حال          که فناوری     درحالی

ها در      باشد و فرضیه       پیشرف  روزافزون می   

ها بیشتر و         خصوص میزان اثرگذاری آن       

بیشترمی شود، مدیران ارشد به دنبال                

باشند. ما با توجه به       بندی این مفاهیم می     دسته

تحقیقات و تجارب خود و با در نظر گرفتن              

نظرات دیهران سعی در مشخص کردن خطوط        

ی دیجیتالی شدن و      وسیله  ها و عقاید اس  که به        ای از ایده    ی شروع ما مجموعه     اصلی این تغییر داریم. نقطه     

های کاری نوظهور ارائه       دهی محیط   اند و قوانین جدیدی را برای سازمان          اتوماسیون به چالش کشیده شده     

مراتب سازمانی، مفاهیم مرتبط با       های مختلفی نظیر مسیرهای شغلی در سلسله        اندازها در زمینه    دهد. چشم   می

داران و کارمندان در حال تغییر         ی اقتصادی اصلی بین سرمایه       ها و حتی مبادله      وق  در شرک     مشاغل تمام 

وکارها مستلزم درگیری با مسائلی       گیری فضای کاری نوین طی چند سال آینده کسب           باشد. به دنبال شکل     می

ی تغییر، خواهند     های اولیه   های کاری و شناسایی نشانه      نظیر محتوای مشاغل موجود، افزایش چابکی در محیط       

 بود.

تر روندهای    دسته فرضیه روبرو هستیم و مطالعات بیشتری را جه  شناسایی و کاوش عمیق                %در ادامه ما با     

ی   شوند  ماهی  مشاغل، عرضه     بندی می   ی اصلی تقسیم    دسته  9ایم. این فرضیات به        ها فراهم آورده    تغییر آن 

 )تأمین( نیروی کار و تقاضا برای نیروی کار.

 بازاندیشی کار در عصر دیجیتال
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 تغییر ماهیت مشاغل

سازی اجزا و وظایف              از حالت بسته به حالت جداسازی شده:         -1 دیجیتالی شدن با باز کردن و جدا

ی یک شغل، مشاغل را تغییر داد. در سال گذشته طی تحقیقی که شرک  مکینزی انجام داد                       دهنده  تشکیل

صورت   تواند کامالً به    ی آمریکا را می     متحده  درصد از مشاغل موجود در ایاالت        5مشخص شد که اگرچه تنها       

۵ وظایف مربوط به مشاغل را       1%توان تا حدود       درصد از مشاغل موجود می       ۰1اتوماسیون انجام داد اما، در       

باشد.  های مذکور می کارگیری تکنولوژی روز دنیا توسط شرک  خودکار کرد که البته این نیازمند وجود توانایی به

 (1)شکل 

 

 بازاندیشی کار در عصر دیجیتال
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عالوه بر این در برخی از واحدهای اقتصادی جداسازی وظایف مشاغل جه  ایجاد مشاغل جدید شروع شده                     

قبالً ظرفی     تصور کنید که این اتوماسیون چهونه بازار تبلیغات تلویزیونی را دچار تغییر کرده اس .                    اس .

های   کند که برنامه    گونه تصور می    شد. فرضیه این    فروش می   های تبلیغاتی قبل از شروع یک فصل پیش           آگهی

شدند درواقع یک نماینده از اندازه و ترکیب جمعیتی مخاطبان            های تلویزیونی پیشنهاد می   ای که به شبکه  شبکه

شوند و همچنین خریدهای مکرر و دائمی جایهزین خریدهای  ها اکثراً خودکار انجام می بودند. امروزه خرید آگهی

باشد بلکه سایر مخاطبین      فصلی شده اند. عالوه بر این آگهی تلویزیونی تنها مختص به مخاطبان تلویزیونی نمی              

دهد. ازجمله    های ارتباطی فراتر از تلویزیون را نیز در برگرفته و فرص  فروش محصوالت را افزایش می                     کانال

های دیجیتالی که اخیرًا در صنایع دیده           های حاصل از جداسازی وظایف شغلی، مبتنی بر فناوری             مسئولی 

ها و    تغییر کانال   :مثال  عنوان  ی مدیری  عملکرد. به      شوند  تحلیل گران متخصص و متخصصین در حوزه           می

 های تبلیغاتی عصر سنتی در مقایسه با عصر دیجیتالی. ی دارایی تجزیه

ها اکثر افراد را برای انجام کارهای         سازمان  ای:  شده به کارهای پروژه     تغییر از وظایف کاری مشخص      -2

گونه بوده اس . ممکن بود کارمندان در یک سازمان در            کنند. درواقع این تصور سنتی این       مشخص استخدام می  

 ها اساساً تغییری نخواهد کرد. جا شوند اما ماهی  شغل آن مشاغل متفاوتی جابه

مراتب   شده و سلسله    ها از مرزهای مشخص های بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه و سایر فعالی  با جدا شدن بخش 

ای تغییر    سازمانی این روند تکامل یاف  و فعالی  این واحدها از شکل سنتی به شکل مبتنی بر تقاضا و پروژه                     

شد و با افزایش دیجیتالی شدن این          ای انجام می    عموماً به شکل پروژه     ITی    ها و توسعه    فعالی  رسانه   یاف .

طور مؤثر مهار کردند یک رشد چشمهیر         های که این تغییر را به ی جدید شد. سازمان مسئله تبدیل به یک قاعده 

 داشتند.

صورت گسترده به کار      هایی که ابزارهای دیجیتالی را به نتایج تحقیق حاکی از این اس  که تقریباً دوسوم سازمان 

های کاری در آینده خودشان را        گرفتند انتظار داشتند که جریان کاری مبتنی بر پروژه داشته باشند و این تیم              

شده  باشند. مشاغل جدیدی تعریف گیری  ساختارهای سازمانی در حال تغییر می دهی خواهند کرد. نتیجه سازمان

 تری هستند. ای تر و پروژه های زمانی کوتاه که حاصل از پیشرف  تکنولوژی دارای چارچوب

 بازاندیشی کار در عصر دیجیتال
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 ی نیروی کار دنیای جدید عرضه

تنها سبب تغییر     دیجیتالی شدن نه    تغییر از مشاغل دارای حقوق ماهیانه به انجام کارهای مستقل:       -3

 ۰5دهد که حدود      کند. آخرین تحقیق ما نشان می        ها شد بلکه از این فراتر نیز حرک  می           مشاغل در سازمان  

درصد از افراد دارای مشاغل سنتی تمایل دارند تا مشاغلی مستقل با خودمختاری بیشتر و کنترل ساعات کاری                   

یابی فردی و یا حتی مدل ترکیبی         خود داشته باشند. دیجیتالی شدن حرک  به سم  مشاغل مبتنی بر مهارت           

)ترکیب کار سنتی و کار مستقل( را         

تر کرده اس . شرک           بسیار آسان  

TopCoder       ترین    یکی از بزرگ

افزاری، اجتماعی از      های نرم   شرک 

مهندس به وجود آورده که        %51111

اغلب به انجام کارهای مربوط به            

پردازند تا انجام کارهایی      ها می   شرک 

 که بدان منظور استخدام شدند.

های کارآفرینانه در قالب اپلیکیشنی  ی خدمات جدیدی برای فعالی  ها با ارائه سای  فروشی، وب ی خرده در زمینه

، ازجمله فراهم آوردن سیستم فروش و توزیع جهانی و استفاده از ابزارهای هوش               “Business in box”  به نام   

های عامل آنالین کاری نظیر       کنند. سیستم   منظور حمای  فروش و رسیدگی به مشتریان، فعالی  می  مصنوعی به 

Upwork،Freelancer.comT        و اپلیکیشن هایی مانندUber    وTaskRabbit      شماری   به نیروهای کار بی

ها کارمند و کارفرما را در سراسر دنیا به هم متصل کرده اس . در دیدگاه کالن،                  انهیزه بخشیده و امروزه میلیون   

وق  یا    این گمان محدودکننده در خصوص اینکه تأمین نیروی کار زمان ناپذیر اس  )باید انتخاب بین کار تمام                 

های موجود در     وق  صورت بهیرد( به چالش کشیده خواهد شد، زیرا کارمندان در مواجهه با چالش                  کار نیمه 

 گزینند. های استخدام، خودمختاری در کار را برمی ارتباط با ابعاد و شیوه

 بازاندیشی کار در عصر دیجیتال
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ها   شده در داده    های تحصیلی تغییر کرده و حقیقت و ذهنیت منعکس             مبنا بودن گواهینامه    -4

 گیرند.   موردبررسی قرار می

ای از استعداد و مبنایی       های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات نشانه      تاکنون مدار  تحصیلی خصوصاً در زمینه 

اند، حتی در عصر دیجیتال نیز این روند ادامه داشته اس . یکی از همکاران ما در                     جه  استخدام نیروها بوده   

صدها هزار نفر      Catalyst DevWorksیکی از گزارشات اخیرش به این موضوع اشاره داشته که وقتی شرک               

را مورد ارزیابی قرار داد به این نتیجه رسید که هیچ همبستهی بین مدر  تحصیلی و موفقی                        ITاز مدیران 

های فنی بلکه بر ابتکار و         تنها بر مهارت    ای این افراد وجود نداشته اس . دیجیتالی شدن و اتوماسیون نه              حرفه

نوآوری نیز اثرگذار بوده اس  که تحقیقات اخیر حاکی از این هستند که این مسائل هیچ ارتباطی با تحصیالت                     

 ندارند. STEMهای  رسمی، حتی در رشته

کند  استفاده از      ها رخنه کرده و سطوح زمین بازی را تراز می                فضای کسب و کار آنالین به تمام شکاف          

منظور دستیابی به اطالعات مربوط به وظایف شغلی و          های بزرگ به ی داده بندی شغلی و تجزیه های رتبه  سیستم

هاس . این مسئله برای      گیری توانایی   تر و مؤثرتری برای اندازه      عملکرد، نسب  به مدار  تحصیلی ابزار مناسب       

دهند که فضای     های ما نشان می     طورکلی تمام اقتصاد مفید خواهد بود. نتایج بررسی         کارمندان، کارفرمایان و به   

تنها سبب تحریک بسیاری از افراد برای قرار گرفتن مجدد در میان نیروهای کاری در فضای               وکار آنالین نه  کسب

ی   شود. نتیجه   ها نیز می    شود، بلکه سبب تناسب میان مشاغل و افراد در داخل و مابین سازمان      کاری منعطف می 

 جهانی شود. GDPیافته را تغییر داده و باعث رشد  تواند نرخ بیکاری در اقتصادهای توسعه حاصله می

 

شخص کردن دستمزدها، آموزش         اتحادیه  ها به جوامع:    تبدیل اتحادیه   -5 های   ها در موضوعاتی نظیر م

روند؛ اما عضوی  در       ها به شمار می      ها و دول     ای و مسائلی از این قبیل شرکای مهمی برای انجمن               حرفه

یافته اس  و فضاهای دیجیتالی برای ایفای         سرع  کاهش   به  OECDهای اخیر در کشورهای       ها در دهه    اتحادیه

 رسد. نقش نمایندگی کارمندان آماده به نظر می

شدت در حال حرک  به سم  کار مستقل و آموزش             کرده بودیم، ترجیحات کاری افراد به        طور که اشاره    همان

عنوان یک فضای تعامل اجتماعی در بستر وب برای              موازات این قضیه جوامع آنالین به        باشد. به   شخصی می 

 توانند نقاط  های همکار ما، در حال فعالی  هستند که خیلی از این نقاط می کاربران عادی و کاربران انجمن
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توانند مثال خوبی در این زمینه        فروشند می   چینند و می    تماس نیروی کار با سازمان باشند. افرادی که میوه می         

ها از طریق     گشتند، اما امروزه آن     ها خودشان به دنبال کارفرما می       ها در فصل چیدن میوه      باشند، درگذشته آن  

کنند. سای     دهی کرده و نیروهای مشتر  خود را به کارفرمایان معرفی می                جوامع آنالین خود را سازمان     

Fruitpickingjobs.com.au  ی همکاری    تنها زمینه   ی مناسبی اس ، این سای  نه       در کشور استرالیا نمونه

ی   سازد. اتحادیه   ها فراهم می    کند بلکه خدماتی ازجمله ویزا و محل اقام  نیز برای آن            افراد را برایشان فراهم می    

Freelancers  ی آمریکا یک انجمن متشکل از نیروهای کاری مستقل و متخصصان خویش                 متحده  ایاالت

کند. ازجمله خدماتی که      ی دستمزد عمل نمی     فرماس  که در ارتباط با اعضای خودش به روش سنتی مذاکره           

های   ی آنالین و نرخ     های مباحثه   ای، انجمن   توان به رویدادهای شبکه     دهد می   این شرک  به اعضای خود ارائه می      

 ی گروهی اشاره کرد. بیمه

 

 تغییر پویای تقاضا

های مکمل در نیروی کار و سرمایه.         گذاری  تغییر از جایگزینی سرمایه برای نیروی کار به سرمایه           -6

توانند   دانند و عقیده دارند این دو عامل می          های اقتصادی عمومًا سرمایه و نیروی کار را عوامل تولید می              مدل

تواند متفاوت باشد.      ی دیجیتالی شدن و اتوماسیون، علم اقتصاد نیز می              واسطه  جایهزین یکدیهر شوند. به    

های جدیدی و فهم      ها در حال ایجاد تعداد زیادی شغل هستند که به دنبال آن نیازمند افرادی با مهارت                  شرک 

دارای بیشترین تقاضا  LinkedInهایی که در فضایی نظیر  دیجیتال برای انجام این مشاغل خواهند بود. مهارت 

ی کاربر با     های بازاریابی و طراحی رابطه       ی بزرگ، تحلیل    هایی نظیر محاسبات توزیعی، داده       هستند مهارت 

ی دیجیتالی    های بهتری برای سرمایه     ها مکمل   باشد. در فضای جدید، این مهارت       کامپیوتر و فضای مجازی می    

 ها؟ های بزرگ و سیستم ای داده هستند. نرخ بازگش  سرمایه در ساختار سرمایه

دهند  باشد. تحقیقات مک کنزی نشان می های مذکور می ی پرفضیل  فراتر از مزی  هرچند که مزایای این چرخه

ها روبرو اس  و در اروپا نیز سطح سواد            ی آمریکا با کمبود شدید استعدادهایی در این زمینه           متحده  که ایاالت 

ی   گذاری در اشکال جدید سرمایه       هایی که به دنبال سرمایه       دیجیتالی ناکافی اس  و این مسائل راه شرک          

 سازند. دیجیتال هستند را مسدود می
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ستراتژی       ها  ها تا اکوسیستم    ها از شرکت    کارگیری ماشین   به  -7 عث شده تا ا های   . دیجیتالی شدن با

ای از مخاطبین در سراسر       عنوان پلتفرمی با مجموعه  گذاری خودشان به ها در پایه ها از آن وکاری که شرک   کسب

کنند.   های مختلف را مدیری  می    هایی تبدیل شوند که تعامالت میان سازمان کنند به استراتژی بازار، استفاده می 

ی استخدام بخشیدند.      شده، به مقوله     وکار وسعتی فراتر از مرزهای تعیین         های نوین کسب     این اکوسیستم 

سبب تولد صنع  اپلیکیشن موبایل شد که خود          Appleتوسط شرک      iTunesمثال معرفی پلتفرم      عنوان  به

ی آمریکا و اروپا ایجاد کرد )هرچند که           متحده  ها شغل در ایاالت     بیش از میلیون  

تنها بخشی از این رقم را به استخدام خود درآورد(. پلتفرم                  Appleشرک   

Youtube     های چندکاناله )که بانام       سبب ایجاد شدن شبکهMCNs   شناخته

های زیادی را به وجود آورد تا نظر                شوند( شد که خود میکرو کانال           می

 گیری مخاطبین جلب نماید. های جدیدی هدف کنندگان را به راه تبلیغ

ی تولید محتوا، محصوالت دیجیتال و غیره گش . در             ها منجر به ایجاد مشاغل جدیدی در زمینه          این پویایی 

هایی ایجاد    پلتفرم  Rakutenو    Alibaba  ،Amazon  ،eBayتجارت الکترونیک بازیکنان اصلی مانند       

ها سازمان کوچک و متوسط و همچنین افراد زیادی کمک کرد تا محصوالت و خدمات خود      کردند که به میلیون 

ی حیات    باشند، اما ادامه     ها کارفرمایان مستقیم نمی      را در سرتاسر دنیا به فروش برسانند. این اکوسیستم            

عنوان موتورهای اصلی اشتغال امروزی، ما        ها به   ها وابسته اس ، درواقع این پلتفرم       کارمندان عصر دیجیتال به آن   

ی خودشان، کامالً جدا      کننده  های تأمین   ام و حتی گاهی از هنجارهای سازمان        ۰1را از هنجارهای شرکتی قرن      

 اند. ساخته

ها چهونه به تکامل خود ادامه خواهند داد بسیار پیچیده و              ی دوم ماشین    پاسخ به این سؤال که مشاغل در دهه       

منظور  ها به توان گف  که فرضیات قدیمی کامالً رو به افول هستند. شرک  باشد، اما یقیناً می غیرقابل توصیف می

هماهنگ شدن با انعطاف نیروی جدید کار نیازمند چابکی بیشتری خواهند بود. کارمندان نیازمند یادگیری                    

شوند تا این فرص  را داشته باشند که با            های جدید و سازگاری با کار هستند زیرا این عوامل سبب می              مهارت

ی مطلوب به انجام برسانند. منظور از این مطلوبی            تر، کارهای خود را به شیوه       های کاری منعطف ساختن محیط 

هایی که اتوماسیون هنوز قادر به انجام         ایجاد توازن میان زندگی کاری و شخصی اس . برای دستیابی به مهارت            

ها جایهزین نمود، کارمندان نیازمند مساعدت         راحتی در آن افراد را توسط ماشین         توان به   ها نیس  و نمی     آن

ها( فضای کار چهونه در       گذاران هستند و در آخر در  این مسئله که فرضیات )ارتودوکسی             ها و سیاس     شرک 

 حال تغییر هستند، اولین قدم برای تمامی افراد اس .
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کارها و شرک  های بزرگ     رهبران با تجربه در حوزه دیجیتال می دانند که در مقایسه چابکی با ثبات، تازه                

 می توانند موارد متعددی از یکدیهر یاد بهیرند.

توسعه یک فرهنگ دیجیتال در سازمان به عنوان یک چالش کلیدی برای شرک  هایی که در حوزه کسب و            

کارهای امروزی بوده و  به دنبال رشد هستند، وجود دارد. این که چهونه این فرهنگ را به وجود آورده و آن              

 را به کار بهیرند مسئله ای اس  که تجارت های بزرگ و کوچک با آن درگیر هستند. 

 شرکت های کوچک و بزرگ

 چگونه یک فرهنگ دیجیتالی می سازند؟ 
رهبران با تجربه در حوزه دیجیتال می دانند که در مقایسه چابکی با ثبات، تازه           

 کارها و شرکت های بزرگ میتوانند موارد متعددی از یکدیگر یاد بگیرند.
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در این مباحثه، برایان گرگ، یک همکار در اداره سانفرانسیسکوی مکینزی که مسئول بخش نوآوری دیجیتال                  

بررسی می کند. شرک        Silicon Valleyمرتبط با مصرف کننده اس ، این مسئله را با برخی از رهبران                  

، که Impossible Foodsکنندگان در این بخش عبارت بودند از  دیوید لی، مدیرعامل و مدیر مالی  شرک  

یک شرک  تولیدکننده نوآور در زمینه گوش  و پنیرهای کامال گیاهی بوده؛ همچنین پاوان تاپادیا، رئیس                      

، که یک شبکه اجتماعی خدمات داخلی بوده که اکنون بخشی از مایکروساف  اس ؛ و     Yammer محصوالت در 

دیان ازبر، معاون و رهبر برند در بخش دیجیتال مکینزی در سانفرانسیسکو. در ادامه رونوش  ویرایش شده ای از 

 این مباحثه ارائه گردیده اس .

امروز می خواهیم      دیان ازبر، معاون و رهبر برند در بخش دیجیتال مکینزی در سانفرانسیسکو:               

فرهنگ را در شرک  های کوچک و بزرگ مورد بررسی قرار داده و اقدامات آنها در مواجهه با چابکی در مقابل                       

ثبات و مواردی را که می توانند از یکدیهر یاد بهیرند، مورد بحث قرار دهیم. همیشه از شرک  های بزرگ می                       

شنوم که  من می خواهم شرک  چابک تری داشته باشم، چهونه این کار را انجام دهم؟ آیا باید این مسئله را                        

 حل کنیم که چابک تر باشیم یا به دنبال ثبات و مقیاس پذیری باشیم؟

  این بستهی دارد شما بپرسید کاه ایان       Impossible Foodsدیوید لی، مدیرعامل و مدیرمالی شرکت  

 Best Buyارزیابی ها بر عهده رهبران یا شرک  ها اس  ؟ من فکر نمی کنم این وظیفه رهباران بااشاد. در              

)جایی که دیوید معاون ارشد بخش مالی شارکا  در ساال                

بود(، وقتی تغییری در سطوح باالی رهبری رخ مای           ۰119

داد، هوبرت جولی )مدیر عامل( و شارون مک کالم )مدیرمالی             

سابق(، این ترکیب غیر طبیعی و به شدت سریع را از طاریاق               

اقداماتی که بهترین نوسازی را در خرده فروشی منجر شاود،            

نشان می دادند و از این طریق منجر به سه برابر شدن قیما             

سهام گردیدند. رهبران بزرگ این مبادله را انجام نمی دهناد.             

می شود گف  که شرک  ها این کار را انجام می دهند اما ناه               

به شکلی همهن. اگر شما یک استارت آپ هستید، انتاخاابای              

ندارید. باید چابک باشید، زیرا باید چیزی را خلق کنید که تاا              

به حال دیده نشده اس . اما بررسی ها نشان مای دهاد کاه             

بسیار اهمی  دارد پایه و اساس آن  را در بخش مالی یاا در                 

مدیری  ریسک قرار دهید، تا قادر باشید به قابلی  اطمینان و           

 تکرار دس  یابید.

 شرکت های کوچک و بزرگ چگونه یک فرهنگ دیجیتالی می سازند؟

دیوید لی، مدیرعامل و مدیرمالی 

  Impossible Foodsشرک  
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  من  که اکنون بخشی از مایکروسافت است       Yammerپاوان تاپادیا، رئیس بخش محصولت شرکت       

معتقدم همواره ارزیابی هایی واقعی میان چابکی و ثبات وجود دارند. شرک  های کوچک چابک هستند، اما این               

چابکی بدون برنامه ریزی اس  زیرا با فرآیند و برنامه ریزی مشخصی صورت نمی پذیرد. الزم اس  در تمامی                      

ابعاد کسب و کار خود، میان تحقق ثبات یا چابکی تصمیم گیری نمایید. الزم اس  شناسایی کنید که کدام                       

 عناصر باید گاه به گاه تغییر کنند و کدام عناصر، باید ساختاری با ثبات برای پشتیبانی از آن تغییرات باشند. 

آیا فرایندی وجود دارد                    دیان ازبر:  سب و کارها،  کی برای ک باتوجه به اهمی  و حیاتی بودن وجود چاب

 که برای همیشه چابک بماند ؟

ک            پاوان تاپادیا:  شه چاب مواردی وجود دارد که الزم اس  همی

بمانند. اما چابک ماندن در شرک  های بزرگ، با توجه به مقیاس،                

سخ  اس . برای مثال اگر شما بخواهید در خصوص محصوالت،               

سرع  عمل باال داشته باشید و در این خصوص به منظور تغییر دادن             

اولوی  محصوالت، نیاز به سازماندهی مجدد نیاز باشد، واضح اس  که       

بسیار پر هزینه اس . بسیاری از شرک  های بزرگ مواردی را در                 

مدیریتی یا چارت سازمانشان محکم کرده اند و این          -سیستم عملکرد 

مورد چنان باثبات می شود که حتی اگر این مورد، بخشی مهمی از               

کسب وکار آن ها بوده که حتما باید با چابکی بیشتری همراه باشد، به 

 سختی به چابکی تبدیل می شود. 

ک           دیوید لی:  شتر مرتبط با ارتباط نزدی ع بی برای من، این موضو

تر با مشتری بوده تا به اندازه سازمان مربوط باشد. در استارت آپ ها،              

ضروری اس  که برای بهره مندی از فرصتی از طریق تکنولوژی به                

منظور تامین یک نیاز اساسی مصرف کننده ، چابک باشند. از این رو هرچه که به مصرف کننده نزدیک تر باشید 

و در بخش های گوناگون نظیر محصوالت، بازاریابی و فروش با مصرف کننده در تعامل بیشتری باشید، الزم اس  

چابکی بیشتری نیز دارا باشید. اما برای عملکردهایی که از مشتری دورتر هستند، الزم اس  که به منظور                         

 توانمندسازی آن عملکردها از ثبات بیشتری برخوردار باشند. 

 شرکت های کوچک و بزرگ چگونه یک فرهنگ دیجیتالی می سازند؟

پاوان تاپادیا، رئیس بخش 

  Yammerمحصولت شرکت 
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برایان گرگ، همکار مکینزی در اداره سانفرانسیسکو و سرپرست بخش نوآوری دیجیتال مکینزی                

تا زمانی که بخشی از مایکروساف  شد         Yammerپاوان، تو که از روزهای اول          مرتبط با مصرف کننده:   

 شاهد آن بودی، آیا راهکار مانند گذشته اس ؟ 

ما در بخش های خاصی که تغییرات چندانی             پاوان تاپادیا: 

ندارند، نیازمند متخصصان محصوالت هستیم. همیشه به کسانی           

نیاز داریم که در پیام دادن یا جس  و جو چابک هستند. اما زمانی              

که شروع می کنیم روی مشکل بزرگی کار کنیم که برای کسب و              

کارها مهم اس ، تمرکزمان را بر مشتریان کمتر می کنیم. فکر کنم     

چیزی که شما باید بشناسید این اس  که کار، خارج از چارت                 

سازمانی اتفاق می افتد. وقتی این را متوجه شوید، شرک  های               

بزرگ می توانند در سایه این ثبات ، چابکی داشته باشند. شرک               

های کوچک تر بیشتر تح  تاثیر هدف هستند که هم ترازی با                

ماموری  آنها اس . در بسیاری از شرک  های بزرگ، این موضوع             

 محر  شغلی بیشتری اس .

آفرین             دیوید لی:  گ چیزی اس  که ارزش  برای من، فرهن

اس . منظورم تنها از نظر مالی نیس . چه رفتار و نوع صحب                  

کردنی، موجب حمای  اجتماعی شده و منجر به پیشرف  شغلی و دستاورد مالی می شود؟ اگر فرهنگ را بدین                    

شکل توصیف کنید، نمونه هایی که در مورد شکس  خوردن فرهنگ دیده ام، زمانی اس  که تمرکز برروی                       

بخش ظاهری فرهنگ اس  و جلسات مستمر و متعددی دوباره بیایید به عنوان یک تیم بحث کنیم که در بیانیه 

ماموری  باید از باید و احتماال استفاده شود یا خیر، یا آیا زمان انقضای این ارزش ها رسیده اس ؟ بیایید یک                        

 استراتژی مشاوره را به کار بهیریم تا به کمک آن، ارزش های شرک  را از نو بسازیم برگزار نمایید.

 

 هدف گذاری دوباره در شرکت های بزرگ

ساله اند. آن ها ارزش را خلق کرده اند اما رشد             51شرک  های زیادی وجود دارند که حدودا          برایان گرگ: 

 نمی کنند. پیشنهاد شما برای هدف گذاری دوباره چیس ؟

زامات                          دیوید لی:  ساسا با ال گ ا ک رهبر در موقعیتی قرار دارد که در آن، فرهن فکر می کنم اگر ی

موفقی  ارتباطی ندارد، این تقریبا یک موقعی  ناممکن اس  که در زمانی کوتاه تغییر کند و در واقع شما در                       

 یک دگرگونی بسیار بلندمدت قرار دارید و باید درباره آن واقع گرا باشید.

 شرکت های کوچک و بزرگ چگونه یک فرهنگ دیجیتالی می سازند؟

برایان گرگ، سرپرست بخش 

 نوآوری دیجیتال مکینزی 
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آرامی و                    پاوان تاپادیا:  شما باید هزینه شکس  را کاهش دهید. چه کاری می توانید انجام دهید که به 

مکررا تغییر را شروع کنید؟ اگر وارد شوید و بهویید در این جا یک مجموعه کامل از ارزش های جدید داریم، می

خواهیم آن ها را انجام دهیم، این ایده رد می شود. اما چهونه می توانید وارد آن مسیر شوید؟ فرایندها یا                          -

سیستم های جدید یا ابزارهای ارزشیابی عملکردی که می توانید به وسیله شان به آن مسیر وارد شوید، چه                       

 هستند؟

کنولوژی     دیوید لی:    گ ت این اس  که به گونه ای عرضه می شود که اساسا            Silicon Valleyبخشی از فرهن

عمل می کنند، متفاوت اس . من معتقدم این یک           East Coastو   Midwesternبا راهی که شرک  های       

استدالل غلط اس  و اساس کسب و کار خوب و رهبری خوب بسیار با یکدیهر مرتبط هستند، چه شما این جا                       

 باشید و یک مرکز نوآوری داشته باشید، یا در شیکاگو باشید.

ک مرکز                   پاوان تاپادیا:    سازید. اما اگر ی سیر جالب ب ک م س  این جا باشید تا ی سیار موافقم. الزم نی ب

جوجه کشی یا مرکز نوآوری داشته باشید، فرهنگ سازمانی شما  تغییر نمی کند و شما را در معرض ایده هایی                      

محبوب هستند و به اشترا  گذاشتن آن می تواند به پیشرف  یک                 Silicon Valleyقرار می دهد که در       

فرهنگ بهتر، کمک کند. اگر بتوانید از آن ایده ها استفاده کرده و در تمام شرکتتان آن ها را پراکنده کنید، این             

ارزشمند اس . فکر نکنم به یک مرکز نوآوری برای انجام آن نیاز داشته باشید. اما اگر به شما کمک می کند که              

 چیزی که در رابطه با شرکتتان اس  را یاد گرفته و تجربه کنید، می تواند ارزشمند باشد.

 

 آنچه استارت آپ ها  درباره ثبات نیاز به یادگیری دارند.  

م، می دانند که از طریق فراهم                     دیوید لی  شته ا ها را دا آن   شرک  های بزرگی که من تجربه همکاری با 

آوردن راهی برای پیشرف ، می توانند به ثبات دائمی دس  یابند. مدیری  برند یک نمونه اس . مدل عملکرد                     

برندهای سنتی که با مصرف کننده روبرو می شدند، در چندین سال و با عناوینی که به دق  طراحی شده اند تا      

پیشرف  بر یک پایه معمول نشان دهند، اندازه گیری می شود. شرک  های بزرگ می دانند عالوه بر توسعه و                      

 ارتقای کارمندان، الزم اس  رضای  آنها را نیز جلب نمایند. در رابطه با کاربرد تکنولوژی، تجربه قوی داشته ام. 

در یک سازمان تخ ، تکنولوژی، با این هدف که کارمند دیهر به همان شیوه مراحل اولیه مشارک  نکند. باعث                    

 ایجاد نوآوری می شود که بسیار عالی اس .
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ها می دانند که اگر                    پاوان تاپادیا:  آن سیاری از شرک  های بزرگ افزایش کارایی شرک  اس .  هدف ب

هرکسی نقش متمایزش را انجام دهد، این محصول را به شکلی بسیار کارامد ارائه خواهیم کرد. محصول به بازار                    

می رسد و ما سود مورد انتظار را به دس  می آوریم. که از این طریق کارایی حاصل می شود، اما برای ایده های         

جدید، نوآوری یا انهیزه دادن به افراد که قادر باشند خارج از چارچوب فکر کنند، مناسب نیس . شرک  ها الزم             

اس  میان دستیابی به کارایی یا تحقق نوآوری تصمیم گیری نمایند. اگر شما در صنعتی باشید که در صدد                       

دستیابی به صرفه جویی به مقیاس یا کارایی باشد، این مدل ممکن اس  به خوبی کار کند. اما در جهانی که                        

 اطالعات در جریان اس ، این مدل، ایده های جدید و نوآوری را فرو می نشاند.

ک شرک  بزرگ و جزء صد شرک  برتر                 دیوید لی:  باشید و مایل به         Fortuneفکر می کنم اگر شما ی

ایجاد تغییر باشد، الزم اس  سه یا چهار سطح رهبری را کنار گذاشته، و مدیری با انهیزه، توانمند در سطوح                        

میانی یا پایین سازمان بیابید که قادر باشد مسولی  یک تیم ضربتی عملکردی را متقبل شده و حس تعهد به                      

ماموری  سازمان را ایجاد نماید. این روش موفقی  هایی به همراه دارد. زیرا باعث کاهش ثبات و ایجاد چابکی                     

بیشتر در سازمان می گردد و این کار توسط افرادی صورت می پذیرد که هم اکنون این فرهنگ سازمان را می                       

شناسند اما ممکن اس  تجربه کافی برای جلوگیری از اشتباهاتی را که باعث بروز مشکل برای شرک  می گردد، 

 را نداشته باشند. 

دیدم این اس  که عوامل    Impossible Foodsیکی از چیزهایی که من در استارت آپ های رو به رشد مانند

اصلی مانند منابع انسانی یا منابع مالی این توانایی را دارند که کاری بیش از پشتیبانی انجام دهند و قادرند به                       

رهبری مسیر کمک کنند. اما در شرک  های بزرگ و باثبات، نقش این عوامل حذف کردن ریسک اس ، درس                 

بیایید آن تصمیم مالی را که می تواند شرک  را خراب کند، نهیریم، یا بیایید یک سیاس  منابع انسانی              "اس ؟  

را که منجر به یک بدهکاری می شود، توسعه ندهیم. اما یک رهبر عالی مردمی، حتی در یک شرک  استارت آپ 

کارمند، باید درباره کاشتن بذرهایی برای رشد دادن فرهنگ فکر کند، که این چیزی اس  که من          51با کمتر از  

می گویم  کار شما این نیس  که از اشتباهات مالی جلوگیری کنید.             Impossible Foodsبه تیمم در شرک      

 کار شما این اس  که راه هایی بیابیدکه بدهی ها را در مقابل رشد به نصف برسانیم.

ک موقعی  سخ  می شوید.                  پاوان تاپادیا:  سک باشد، شما وارد ی ک تیم حداقل سازی ری اگر هدف ی

 به زندان نمی روید ولی ممکن اس  ورشکسته شوید.
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 چابکی کسب وکارها در کالس جهانی به چه صورت است. 

سب و کاری در حال            دیوید لی:  هزین ک سب و کاری اس  که جای کی، ک در ذهن من، سنجش واقعی چاب

، رشد تجارت الکترونیک چند کاناله Best Buyنابودی  کنید. اغلب این زمانبندی به درستی عمل نمی کند. در 

به عنوان راه حلی برای کاهش در فروش فروشهاه، به دلیل اندازه بزرگشان کافی نبودند. این دگرگونی مستلزم                    

صرف زمان زیادی اس . نهاه کردن به نتایج اولیه یک استدالل غلط اس . به جای آن، به کسب و کارهای مهمی 

 نهاه کنید که چشم اندازهای بلندی برای رشد در مقابل چشم اندازهای رو به افول دارند.

سب و کار جهانی با ارزش نهایی با                         برایان گرگ:  ک ک ک حال  گوشه ، به ی اما شرک  ها چهونه از ی

 ساله تبدیل شوند؟ %تا  5یک افق سرمایه گذاری 

شار مالی کوتاه مدت مواجه می شوند، نیاز دارند مجدد                      دیوید لی:  عام که با ف شرک  های سهامی 

مدل کسب و کار خود را به صورت واضح تعریف نمایند و برای سرمایه گذاران بازگویی نمایند.  یکی از چیزهایی      

یاد گرفتم این اس  که آن ها این دگرگونی را ایجاد کردند و               Best Buyکه من از هوبرت جولی و مک کالم در        

سال آینده اس  و بدین شکل رشد         5به آن نوسازی آبی گفته و بیان داشتند  این سود حاشیه ای تجارت برای                

چندکاناله جدید و تجارت الکترونیک آن را ارائه می دهند. آن ها گزارشات سه را کنار گذاشتند و گزارشاتی یک     

ساله ارائه دادند تا تمرکز سرمایه گذاران بر تغییرات سالیانه و بلندمدت بیشتر گردد. تجدید انتظارات به صورت                   

بلندمدت )در مقابل کوتاه مدت( ، انجام تغییرات، و تمرکز بر معیارهای غیر مالی مرتبط با عملکرد بلندمدت،                     

موجب گردید که سرمایه گذاران از این تغییرات پشتیبانی نمایند. هنهامی شما یک شرک  سهامی عام هستید و 

سرتان را باال می گیرید و می گویید  فراموش کن در کوتاه مدت چه اتفاقی می افتد. من قول می دهم اتفاقات                       

خوبی رخ دهد، احتماال شما درجه مشابهی از آزادی دارید. می توانم بهویم امروزه سازماندهی مجدد و تمرکز                     

برروی معیارهایی که موفقی  بلندمدت را در مقابل عملکرد کوتاه مدت پیش بینی می کنند، برای یک دگرگونی 

 کارا بسیا حائز اهمی  اس .

 

 چگونه با اکوسیستم بیرونی ارتباط برقرار کنیم؟

ستم یکی از مهم ترین موضوعات          برایان گرگ:  هستند. آیا شرک  های بزرگ و         Silicon Valleyاکوسی

کوچک باید از ایده اکوسیستم استقبال کنند یا این چیزی اس  که عمدتا باید به شکل درون شرکتی ساخته                      

 شود؟

شتری در مرکز قرار دارد، کمتر                    دیوید لی:  ستم درباره مرکز و اصل آن اس . اگر م کلید سوال اکوسی

کنندگان متمرکز می شود.      سازید و بیشتر بر نیاز مصرف   درباره جامعه ای اس  که شما با عرضه کنندگانتان می 

 این وضعی  اقتصاد ، نشان دهنده جامعه ای اس  که کمتر توسط کسانی به حرک  در می آید که ماشین ها را 
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فراهم می کنند، و بیشتر در مورد این حقیق  اس  که مطلوبی  های مصرف کننده را سریع تر، ارزان تر و                          

 راح  تر ایجاد نمایند. 
آزادانه یا محکم به هم متصل شوید. یکی از چیزهایی                   پاوان تاپادیا:  ک مبادله وجود دارد. می توانید  ی

درجه اس . این باعث می شود  915بر آن تمرکز داریم، محکم متصل شدن با مدیری    Yammerما امروزه در 

تجربیات زیادی را برای مصرف کننده ایجاد کنیم. اما نقظه ضعف این روش آن اس  که ما کمی چابکی را از                        

دس  می دهیم. بنابراین اگر ما می خواهیم در آینده چیزی را تغییر دهیم، به توافق دیهران برای تغییر نیاز                        

داریم. این مبادله در حال شروع شدن اس  و درواقع نشان دهنده طیفی از تصمیمات اس . به عبارتی در مورد                     

سوال  ارزش تجربه ای که شما می خواهید کسب کنید، در مقابل صرف هزینه برای آن اتصال چیس ؟ هیچ                       

 جواب واضحی وجود ندارد. این به اتصال آزادانه یا محکم شما بستهی دارد. 

 

 درباره نویسندگان

اس ؛ پاوان تاپادیا رئیس اداره تولید در           Impossible Foodsدیوید لی، مدیرعامل و مدیرمالی شرک          

Yammer           که اکنون بخشی از مایکروساف  اس ؛ دیان ازبر، معاون بخش دیجیتال مکینزی در سانفرانسیسکو

 اس ، جایی که برایان گرگ با او همکاری می کند.

 Mckinseyمنبع  
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نشان داد که مدیران اجرایی در       “  Clarity on Transformation”تح  عنوان     KPMGاخیر  مطالعه  

اند.   وکار هماهنگ شده    گذاری بر روی تحوالت پیوسته کسب        خوبی با نیاز فوری برای سرمایه        سوئیس به 

هایشان به دلیل وجود موانع داخلی مانند عدم توانایی در              کنند که سازمان    حال بسیاری احساس می     بااین

خواهانه الزم برای ایجاد      پیش بردن تغییرات تحول     نوآوری و عملیاتی کردن یک مدل عملیاتی جدید، قادر به      

 .عملکردهای باالتر نیستند

 سه عامل ضروری برای

 وکارها تحول موفق کسب 
ریزی و یا اجرای تحول         ها مشغول برنامه     درصد از سازمان     95

درصد از آنها در دو سال گذشته برنامه          66وکارشان هستند و      کسب

  اند. تحول را شروع کرده و یا آن را به پایان رسانده
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 شود؟ میچه عواملی سبب شکست تحول 

وکارشان هستند و     ریزی و یا اجرای تحول کسب       ها مشغول برنامه    درصد از سازمان    35این مطالعه نشان داد که      

درصد از آنها در دو سال گذشته برنامه تحول            11

اند.   را شروع کرده و یا آن را به پایان رسانده               

زمان کمتر از نیمی از رهبران              صورت هم     به

درصد در    %۱درصد در چین و         ۱3وکار )   کسب

اروپا( بیان کردند که قادر به تحقق ارزش پایدار از          

ترین   های تحول هستند. در سوئیس عمومی        پروژه

شده برای موفقی  دسته کم گرفتن         مانع شناخته 

ای اس  که برای اثرگذاری بر تحوالت و تغییر شکل سراسری در سازمان ضروری                اهمی  تغییرات مدل عملیاتی   

 اس .

 

 اند از: سایر نکات برجسته این مطالعه عبارت

 مدت شکس  بخورد مدت تا میان وکار سازمان آنها در کوتاه درصد از همه مدیران انتظار دارند مدل کسب 91

های تغییر در  اند سیهنال درصد در اروپا( معتقدند که نتوانسته 51درصد در چین و  %۱ها ) تقریباً نیمی از شرک 

فردی نسب  به تقاضا و سلیقه         های مشخص و منحصربه     واسطه آن بینش و فرضیه       بازار را دریاف  کنند تا به      

 مشتریان توسعه دهند.

عنوان   های دموگرافیک مشتریان خود را به   های جهانی تغییر انتظارات، رفتارها و ویژگی درصد از سازمان ۱1تنها  

اند. در    ها و روندها برای استراتژی تحول و تغییر شکل خود شناسایی کرده               ترین منبع بینش    ترین و مهم    قوی

درصد از پاسخ دهندگان      ۱9های فعال در صنایع مجاور هستند که          ترین منبع، سازمان    ترین و مهم    سوئیس قوی 

 دهند. را تشکیل می

( را  D&Aوتحلیل )   درصد جهانی( داده و علم تجزیه         ۱۱درصد چین و       ۱5کمتر از نصف مدیران اجرایی )       

 اند وکار تشخیص داده های جدید عملیات و کسب عنوان یک پیشران و توانمند ساز مدل به

وکارها سه عامل ضروری برای  تحول موفق کسب  
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 چه عواملی سبب موفقیت تحول می شود؟

به سه عامل ضروری و حیاتی برای موفقی            “Clarity on Transformation”با عنوان     KPMGمطالعه  

 کند. وکار اشاره می تحول و تغییر شکل کسب

 

 بر مشتری تمرکز کنید

Vivek Gambhir    مدیرGodrej Consumer Products مشتریان همیشه در حال تغییر      ”گوید     می

وکارها باید یک مدل سازگار برای پاسخ و          مدیران ارشد کسب  “.  کند  هستند؛ بنابراین نیازهای آنها نیز تغییر می      

صورت   بندی مشتریان به    واکنش سریع به این مشتریان و نیازهای در حال تغییر ایجاد کنند. درنتیجه تقسیم                

درصد در چین     ۱5درصد از مدیران اجرایی )      ۱۱های دقیق و توانایی تحلیلی قوی اس .     استراتژیک نیازمند داده 

های جدید    ترین پیشران و توانمند ساز مدل        عنوان مهم   وتحلیل به   ها و علم تجزیه     درصد در اروپا( به داده       ۱%

 هایشان اشاره کردند وکار و عملیات در سازمان کسب
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 وکار خودتان نهادینه کنید نوآوری مستمر را درون کسب

کنند که سازمان  درصد اروپا( از مدیران اعتراف می 9۰درصد چین؛  91درصد ) 91دهد که  این مطالعه نشان می

بندی رسمی نوآوری، ناتوان اس . امروزه حرک  پایاپای با سرع             سازی فرآیندها، مدیری  و بودجه      آنها در پیاده  

گذاری پیوسته و فزاینده اس .        رسانی مستمر به مشتریان نیازمند سرمایه         منظور خدم    پیشرف  نوآوری به  

وکار برای پیاده سازی سیستم ها و           و نوآوری موفق در گرو همکاری بین فّناوری و رهبران کسب                 استراتژی

 وکار هستند. فرآیندهای جدید به درایورهای ارزش برای کسب

 

 یاد بگیرید که در حین تغییر رشد کنید

که محیط فعالی  آنها      که مادامی   طوری  های خود برقرار کنند به       مدیران ارشد باید چابکی را در درون سازمان        

های ایجادشده در محیط سازگار شود و تطبیق یابد.  کند سازمان آنها بهتر بتواند تغییر کرده و با نوآوری تغییر می

 کند. اراده و مهارت برای حرک  سریع ایجاد می، انداز های توأم با چشم اختالل برای آنها فرص 

 KPMGمنبع  
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کنیم که ممکن اس  از بعضی از صاحبنظران که طرفدار          روش مشهور برد در بازاریابی را بیان می 3در اینجا  

کنند اما    ها به نظر خوب هستند و موفقی  در بازاریابی را تضمین می              باشند شنیده باشند. همه آن      ها می   آن

 شوند. ها موثر واقع نمی کند مشکل اینس  که امروز دیهر این روش همانطور که کاتلر بیان می

  

 »برد«های   فرمول

 شوند که باعث برد نمی 
ها به نظر خوب هستند و موفقیت در           روش مشهور برد در بازاریابی که همه آن          9

  شوند. ها موثر واقع نمی کنند اما امروز دیگر این روش بازاریابی را تضمین می
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 برد از طریق کیفیت بالتر -1

پسندند. آیا این همان موضوعی نیس     چه مشکلی در این روش وجود دارد؟ مشتریان محصوالت با کیفی  را می 

شود؟ مطمئنًا هنوز کیفی  موثر اس . اما کاتلر          که در مدیری  کیفی  جامع به طور کلی در مورد آن بحث می             

 .کند باشند اشاره می به چهار مشکل که در این رویکرد موجود می

اول اینکه کیفی  دارای معانی بسیاری اس . اگر یک شرک  خودرو ادعا کند که از کیفی  خوبی برخوردار                       

ترند؟ آیا شتاب بیشتری دارند؟ آیا بدنه  هایش از نظر استارت قابل اطمینان باشد معنایش چیس ؟ آیا اتومبیل می

کنند. بنابراین    های امروزی بهتر اس ؟ مشتریان به موارد متفاوتی توجه می            خودروهایش نسب  به سایر خودرو    

 .ادعای کیفی  بدون تعریف بیشتر، معنای زیادی ندارد

توانند تنها با نهاه       دوم اینکه مردم اغلب نمی     

کردن به محصول به کیفی  آن پی ببرند.             

خرید یک دستهاه گیرنده تلویزیون را در نظر          

شوید   می  تی  بهیرید. شما وارد سیرکوئی  سی     

صدها نوع مختلف را همراه با تصویر و                 

کنید. به چند مار         صدایشان مشاهده می   

اندازید.    تان نهاهی می          مشهور مورد عالقه    

ها مشابه    ها با اکثر گیرنده      کیفی  تصویر آن   

ها   توان چیزی در مورد قابل اعتماد بودن آن          اس . موارد انتخاب ممکن اس  مختلف باشند، اما به سختی می            

توانید از فروشنده بخواهید پش  یک دستهاه را باز کند تا کیفی  اجزای آن مشخص شود، در            دریاف . شما نمی 

 .گونه مدرکی در اختیار دارید ای با بهترین کیفی  مورد نظر، بدون هیچ ه نهای  شما گیرند

پردازند، در این     ها در ارتباط با کیفی  موجود در اکثر بازارها با یکدیهر به تبادل نظر می                سوم اینکه، اکثر شرک  

 .باشد ی بلند مدتی در انتخاب یک مار  نمی صورت دیهر کیفی  عامل تعیین کننده

باشند. مانند موتوروال، هنهامی که کیفی  شش  ها به داشتن کیفی  باال معروف می چهارم اینکه، بعضی شرک 

سیهمای خود را ارائه داد. اما آیا به تعداد کافی مشتری وجود دارد که به این سطح از کیفی  نیاز داشته باشند و 

موتوروال در دس  یافتن به کیفی  شش سیهما چه میزان هزینه کرد؟ آیا امکان دس   پولی برای آن بپردازند؟ 

 های بسیار وجود دارد؟  یافتن به باالترین کیفی  با صرف هزینه

 شوند که باعث برد نمی های برد  فرمول
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   از طریق خدمات بهتر برد -2

شوید، به محض اینکه سر میز        پرسد خدمات خوب یعنی چه؟ شما وارد یک رستوران می            کاتلر در این مورد می    

کند و آن را سریعًا به آشپزخانه منتقل            تان را دریاف  می     آید، سفارش   نشینید گارسون به سم  شما می        می

کند. قبل از اینکه فرصتی داشته باشید تا حتی یک جرعه آب بنوشید، او با غذایی که سفارش داده بودید                         می

کند. و زمانی که در حال خوردن آخرین          تان تا نیمه خالی شد، او آن را دوباره پر می         برمی گردد. زمانی که لیوان 

دهد. آیا خدمات خوب این بود. یا احساس کردید  تان قرار می  تان هستید صورت حساب را در مقابل  لقمه از غذای

گوید اینس     گونه که کاتلر می     که بسیار سریع و با عجله بود؟ مشکل موجود در برد از طریق خدمات بهتر، همان      

 .که مشتریان تعاریف متفاوتی از خدمات دارند

  

 تر های پایین  برد از طریق قیمت -3

توانید از طریق کیفی ، یا خدمات برنده شوید، چرا            ای، ،آ و وال مارت از این روش استفاده کردند. اگر نمی            

پرسد آیا اتومبیل یوگو را بیاد دارید، قیم  پایینی داش  اما کیفی  آن نیز پایین بود  ارزانترین نباشید؟ کاتلر می

های پایین کافی نیستند بلکه شما همواره مجبورید که سطحی از کیفی  و                  و سرانجام از بین رف . تنها قیم       

 خدمات را حفظ کنید. اما چه سطحی؟

  

 برد از طریق سهم بالی بازار -4

گام در سهم بازار هستند از درآمد باالیی برخوردارند؟ آیا از صرفه جویی                 آیا این درس  اس  کسانی که پیش       

کنند را به     ها را دارند و خریدارانی که برای اولین بار به آن مراجعه می                مندند؟ مشهورترین مار     مقیاسی بهره 

ای آمریکا بود. اما      ه  ترین فروشهاه زنجیر    بزرگ A&P .کنند؟ از نظر کاتلر خیلی درس  نیس         آسانی جذب می  

ای بی ام، سیرز و جنرال موتورز دائمًا با یکدیهر در حال کشمکش بودند.               سود پایینی داش . در آن زمان شرک  

 .گامان سهم بازار در صنایع خود بودند اگر چه جزء پیش

 

 برد از طریق تولید انبوه به صورت سفارشی -5

آید   تان می     ی هر مشتری که به سراغ       در سفارش انبوه شما محصول یا خدم  خود را متناسب با نیاز و خواسته              

ها اثربخش بوده اس  اما برای          کنید. به عقیده کاتلر اگر چه سفارش انبوه برای بعضی از شرک                   تولید می 

 .آید ها یک استراتژی هزینه بر و فاقد سود به حساب می سایرشرک 
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 برد از طریق بهبود مداوم محصول -6

تر کنید. این امر به منزله        مایع یا پودر رختشویی خود را هرسال یک مقدار بهتر کنید. تیغ خود را تیزتر یا روان                 

کند، ممکن اس  از نظر        طور که کاتلر عنوان می       باشد. همان   بلیطی برای رسیدن به موفقی  در بازاریابی می         

ارزش چندانی نداشته باشد. بعضی از محصوالت جایی برای بهبود یا حداقل بهبود به               ”میزان کمِ بهبود  ”مشتری

 .ها را از سایرین متمایز سازد، ندارند میزانی که آن

  

 برد از طریق نوآوری محصول -7

هایی که  و سایر توصیه” نوآوری یا ناپدید شدن“گوید   کاتلر چنین می 

شود مطمئن باشید که موثر خواهند بود. سونی،            در این زمینه می    

9M                و غیره از این روش استفاده کردند. اما از نظر کاتلر نوآوری در

گاهی ممکن اس       باشد،  ها مناسب نمی    ی شرک    محصول برای همه  

مجبور به نوآوری شوید یا از ناپدید شدن جلوگیری کنید اما بدانید              

 .باشد نوآوری با هزینه باالیی همراه می

  

 برد از طریق ورود به بازارهایی با رشد بال -8

های جذاب هستند که شامل بازار قدرتمند الکترونیک، بیوتکنولوژی، ربوت، ارتباطات             بازارهایی با رشد باال بازار     

هایی برخوردار شده اند. اما همانطور که کاتلر ذکر           ها در این بازارها از فرص        باشند. شرک    از راه دور و غیره می     

باشند و    های خود را از دس  داده اند.این بازارها، بازارهایی با سرع  رشد باال می         هایی نیز فرص  کند، شرک   می

ها نیاز به دوندگی زیادی دارید. منتظر دس  یافتن به سود حاصل از خدمات فعلی                   شما برای بقاء خود در آن      

 .شوند گذاری می ها برای بهبود خدمات بعدی شما سرمایه خود نباشید. آن
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 برد از طریق افزایش انتظارات مشتری -9

سعی نکنید که فقط مشتری را راضی کنید، بلکه او را   

زده و مشعوف نمائید. این امر موثر          خوشحال، شهف  

گوید درس  اس  برای بار اول         خواهد بود. کاتلر می   

باشد اما دفعه بعد چطور؟ دفعه بعدی که             موثر می 

کند سطح خوشحال و        مشتری با شما معامله می      

کننده خدمات دیهر به سطح مورد انتظاری از          مشعوف

زدگی   شود. عاملی که باعث شهف       خدمات تبدیل می  

پرسد   باشد. کاتلر می    ها شده اس  اکنون عادی می       آن

 بنابراین چه کار باید کرد؟

ها را شهف   کنید که بیشتر از قبل خوشحال شان کند؟ چهونه دوباره آن ها خدم  یا محصولی ارائه می آیا به آن

یابد او دفعه بعد      زمانی که انتظارات مشتری افزایش می      “کنید؟ از نظر کاتلر مشکل موجود اینس  که            زده می 

باشد. شرک  باید تنها      توقعات باالتری خواهد داش ، عمل افزایش انتظارات باالتر، بسیار سخ  و پرهزینه می              

آخرین انتظارات را مدنظر قرار دهد. از طرف دیهر مشتریان امروزی، باالترین کیفی ، خدمات اضافی، راحتی                    

بسیار، سفارشی شدن محصول و خدمات، حق برگش  محصول، گارانتی، همه را با نازلترین قیم  خواستارند.                  

تواند به طور     های فراوان مشتری را می         بدیهی اس  که هر شرک  باید در مورد اینکه کدامیک از خواسته               

 ”.سودمندانه برآورده سازد تصمیم بهیرد

  

های     گامان در بازاریابی )راهنمایی مختصر به سوی بهترین ایده               کتاب رهنمودهای پیش   منبع:  

 بازاریابان برتر روز(

 شوند که باعث برد نمی های برد  فرمول
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” در یکی از کارزارهای تبلیغاتی جالب شرک  ای تی اند تی، یک مصاحبه گر سوالی را از چند بچه می پرسد 

و بچه ها همیشه پاسخی که مد نظر مصاحبه گر بود می دادند. این                ”  کدام بهتر اس ؛ بزرگتر یا کوچکتر؟      

یک کارزار بانمک تبلیغاتی بود که برای ای تی اند تی خوب و موثر بود؛ وقتی درباره شبکه های موبایلی                        

از ” بزرگی“صحب  می شود، بزرگتر بهتر اس  اما این برای همه شرکتها صادق نیس ؛ بعضی وقتها مشکالت 

 .مزایایش بیشتر اس 

شرک  فولکس واگن را در نظر بهیرید؛ برای سالها هدف جاه طلبانه اش مبنی بر فروش یک میلیون خودرو                    

میالدی سالی چند     ۰111در بوق و کرنا کرده اس . این شرک  در سالهای اولیه دهه                در سال در آمریکا را    

 111٫111ظرف سه سال فروش خود را به دو برابر )            ۰113صدهزار خودرو در آمریکا فروخته بود. از سال          

دستهاه( رساند اما در رده بندی کیفی  پایین تر از رقبایی مانند هوندا، تویوتا و هیواندای ایستاد. در سال                      

دستهاه رسید ودر حال حاضر فروش        ۱11٫111فروش در بازار آمریکا کاهش چشمهیری داش  و به            ۰119

 .یک میلیونی کامال دور از دسترس به نظر می رسد

 شرکت شما فراری است یا فولکس واگن؟
  همه شرکتها باید رشد کنند، اما رشد تنها درباره بزرگتر شدن نیست.
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تعجبی ندارد که این عقب افتادگی اثرات خود را نشان دهد؛ رییس اتحادیه کارگران که جزو هیات نظارت                        

خواند. به طور رسمی فولکس واگن اعالم        ”  فاجعه“فولکس واگن اس ، استراتژی این شرک  در آمریکا را یک             

این امر    ۰119درصدی در     %کرده که فروش یک میلیونی در آمریکا در دسترس اس ، اما با کاهش فروش                   

بیشتر به رویا می مانس . تعیین اهداف بزرگ بلندنظری می طلبد و از این لحاظ فولکس واگن قابل ستایش                       

 .اس 

اما تحقیقات نشان داده که تعیین اهدافی که زیادی دور از دسترس و جاه طلبانه هستند، منجر به از دس  دادن 

تمرکز مدیران می شود. در مقابل، شرکتی که تمرکز فوق العاده بر مشتریان اصلی دارد می تواند با اعتقاد راسخ                     

در بازار حضور داشته باشد و نوع دیهری از رشد را به دس  آورد  رضای  و ترجیح مشتری.این به حاشیه سود                       

 .عالی منجر شده که خود شرک  را به بهبود کیفی  محصوالت و خدمات قادر می سازد

به عنوان نمونه شرک  خودروسازی فراری را در نظر بهیرید؛ این شرک  برای دومین سال پیاپی رکورد فروش                    

خود را بر جای گذاشته اس  و از وقتی که فراری تصمیم گرف  میزان فروش محصوالتش را کاهش دهد، هم                       

خودرو فروخ ، حرکتی که      ٫111%کمتر از     ۰119درآمد و هم سود هر دو افزایش داشته اند. فراری در سال               

آنهایی که یک   ”  برای بهبود هاله برند عالی آن طراحی شده بود. رییس هیات مدیره فراری درباره تصمیم گف                  

این استراتژی نه تنها    ”  فراری می خرند، یک رویا می خرند و باید به رویای ویژه بودنشان اطمینان داشته باشند.             

 .برای فراری و مشتریان محدود فعلیش، بلکه همچنین برای تمام مشتاقان ورود به این کلوپ انحصاری، موثر بود

به عنوان قویترین برند جهان شناخته شد. برند فاینانس شرکتی               توسط برند فاینانس فراری     ۰11۱در سال    

اس  که متخصص ارزشیابی برند اس . این مقام نه تنها بر اساس وفاداری مشتری، بلکه بر اساس خواستنی                      

بودن به طور کلی و احساسات مشتری در میان دیهر فاکتورها به دس  می آید. فراری در این رده بندی از                          

برندهای معروفی مانند کوکاکوال، دیزنی، رولکس و گوگل باالتر ایستاد. دلیلش اینس  که این برند الهام بخش                   

 .”یک سرسپردگی شبه مذهبی اس  ” اس  چنانکه مدیر اجرایی برند فاینانس گفته 

همه شرکتها باید رشد کنند، اما رشد تنها درباره بزرگتر شدن نیس . اگر شما مانند فولکس واگن با سرع                         

زیادی اندازه را افزایش دهید، به سادگی ممکن اس  دچار مشکالتی مثل کیفی  در خدمات و محصوالت و                      

همچنین مشکالت فرهنهی داخلی شوید. در عوض با تمرکز بر پرورش دادن وفاداری مشتری نه تنها یک چرخه          

فضیل  سود و سرمایه گذاری بلکه همچنین یک حس غرور و رضای  را نیز می آفریند. همچنان که مدیر                         

 .”کیفی  فروش از کمی  فروش مهمتر اس ” اجرایی فراری گفته 

 شرکت شما فراری است یا فولکس واگن؟
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