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 دولت و منابع انسانی در عصر دیجیتال

 صفحه

  خلق نیروی کار برای دنیای دیجیتال -1

ها باید درک کنند که نیازهای کارمندان مشابه هم  همه شرکت
 . نیستند
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روند برتر منابع انسانی دیجیتال برای  9 -2

 2119سال 

روندهای منابع انسانی دیجیتال برخالف معنای ترند 
معموالً آمده اند که بمانند. در این مطلب ترندهای 

  معرفی می شود. 9102منابع انسانی دیجیتال در سال 

 دستورکار دیجیتال جدید منابع انسانی -3

منظور استخدام های دیجیتالی برای منابع انسانی بهفناوری
استعدادهای برتر و ارز  افزایی به تجارت به ضرورتی 

 اند.انکارناپذیر بدل شده

 آموختن از رهبران دیجیتال -4

این مطلب پرتوی از زندگی رهبران دیجیتال را روشن و 
  دهد.کند را نشان میرفتارهایی که آنها را از هم متمایز می
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انقالب  2119سه روند آموزشی که در سال -8 47

 بزرگی در محل کار ایجاد خواهند کرد . 

بحث پیرامون دیجیتال: جنگ نوین برای  -5

 استعداد

ها  دهد  ارز  هزاره را تغییر می مدیریت استعداد ها  چگونه داده
بعدی کجا قرار خواهد   در مرحله دیجیتال چیست و قطب

 گرفت؟

محل کار دیجیتالی چیزی بیشتر از  -7

 .ارسال پیام فوری است

عنوان یک ارز  وکارها صرفاً بههمکاری از نگاه کسب
شود  اما ضروری است فراتر از آن تحول پیدا تلقی می
  کنند.

چگونه در عصر دیجیتال محل کارتان را  -6  

  ایمن کنید و شتاب دهید؟

محل کار مدرن دیجیتال پویاتر از گذشته شده است و کارمندان             

ها برای  ها و فناوری  ای از برنامه  در تمام صنایع از طیف گسترده       

 کنند.های تجاری استفاده میدسترسی به داده
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های  آموزش مجدد و ارتقای مهارت -9

 کارکنان در عصر اتوماسیون

ای به دنبال آموز  مجدد و  مدیران به شکل فزاینده
 .های کارمندان خود هستند ارتقای مهارت

  واسطه دیجیتالی سازی تحول دولت به -11

واسطه دیجیتالی کهردن      توانند خدمات را به     ها می   دولت
فرآیندها و ِاعمال تغییرات سازمانی بهبهود بخهشند  در           

جویی نمایند و کیفیت زندگی شههروندان   ها صرفه  هزینه
 را افزایش دهند.
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موضوع تغییرات موفق دیجیتالی  گروهی از مدیران در مورد           بااخیراً در کارگاه آموزشی انجمن جهانی اقتصاد       

کنندگان در این     شان یعنی سرمایه انسانی به بحث و گفتگو پرداختند. مشارکت          های مدیریت و منابع     چالش

ولی و حتی   های فناوری سیلیکون    فروشی در سطح جهان تا شرکت        های اصلی خرده    گفتگو شامل شرکت  

 .استارت آپی که به دنبال افتتاح دفتر مرکزی در اروپا هستند  بودند

ها با چالش خلق نیروی کار دیجیتالی در محیطی که همواره در حال تغییر است  روبرو                   تمامی این شرکت  

ها   هستند. برای انجام این مهم  تمام آنها به توافق رسیدند که باید دو کار اساسی انجام گیرد. اول  تمام آن                      

باید شکاف موجود در زمینه استعداد را که برای استراتژی دیجیتال حیاتی است  پر کنند. دوم  باید هشتاد                    

 .ها استفاده خواهند کرد  توسعه دهنددرصد نیروی کار حال حاضر خود را که در آینده هم از آن

امروزه کارکنان بیش از آنکه     (.  0چالِش استعداد مسئله نوینی نیست  اما محل کار در حال تغییر است )شکل              

شان به چشم بیاید و دیده شوند  بخشی        به دریافتِی خود توجه داشته باشند  خواستار آن هستند که فعالیت           
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شان این قابلیت را داشهتهه        های امروزی رشد یافته است و در نهایت شغل          از فرهنگی باشند که متناسب با ارز       

هها   ها نیز متغیر است. شرکت  حال  نیازهای شرکت ها شود. درعین  ها را درگیر کند و باعث انگیز  آن        باشد که آن  

کهنهنهد و      تر  جاری )همانند یک رودخانه( و  منعطف عمهل    شان به شکلی چابکخواستار آن هستند که کارکنان    

زمان نیازهای کارکنان و کارفرمایان را جهامهه            روزی داشته باشند. استراتژی استعداد الزم است هم          های به   مهارت

 .عمل بپوشاند

 های دیجیتالی نیازهای کارمندان و کارفرمایان را تغییر داده است فناوری -1شکل 

شود که نحوه تخصیص انهجهام کهار درون               شروع می     کارگیری موفق استعدادها با استراتژی      جذب  توسعه و به    

جای شرکای خارج از سازمان(  چگونگی انجام کار )توسط افراد یا فناوری( و انهجهام دههنهده کهار                             سازمان )به  

ها نیاز دارنهد تها        کند. در مرحله بعد  شرکت  وقت  پیمانکاران و یا شرکای خارجی( را مشخص می   )کارکنان تمام  

-نوبه خود دربرگیرنده آموز  مهههارت        کننده برای افراد بااستعداد ارائه دهند که به           یک پیشنهاد ارزشمند و قانع    

سبکی جدید برای استعدادها. این ایده جدید تنههها در حهیهطهه                    –توسعه باشد   های قابل   های جدید و موقعیت   

ای و مرتبط با مأموریت و هدف. این نقطهه    گیرد: مالی  توسعه  آموز  یا توسعه نیست  بلکه پادا  را نیز در برمی         

طور هوشمندانه ابزارهای دیجیتالهی را         های مدیریت استعداد نوین است که به        ها جهت ایجاد سیستم     آغاز شرکت 

ههای  کارگیری و توسعه استعدادها با سهیهسهتهم         در راستای شناسایی  نیروگیری  درگیرسازی  جبران خدمات  به       

 .کند فعلی ادغام می

 خلق نیروی کار برای دنیای دیجیتال  
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برای جذب و حفظ این     ”  قراردادی“کند و چه نوع       این گروه درباره اینکه چه چیزی کارمندان جدید را تشویق می          

های   ها  آیا باید اتاق      ترین  کارمندان ضروری است  به بحث و گفتگو پرداختند. برای جذب بهترین و باهو                  

ها ارائه شود؟ یا اینکه جبران خدمات به          و یک مأموریت برای نجات دنیا به آن       استراحت  ناهار رایگان  میز فوتبال 

شکل پولی کافی خواهد بود؟ پاسخ این سؤال بسته به بخش  نسل و مجموعه مهارتی کارکنان متفاوت است  اما                    

 .برخی مضامین مرتبط و مشترک  در حال ظهور و شناسایی هستند

بینی پذیری مسائل و جایگاه شغلی هنوز اهمیت دارد  اما شکل این                امروزه برای کارکنان امنیت  قابلیت پیش      

العمر نخواهد بود و بیشتر به سمت         ها در حال تغییر است. مفهوم امنیت نسبت به گذشته  اشتغال مادام             خصیصه

دستیابی است.    های مرتبط و جدید قابل       قابلیت اشتغال پذیری  سوق خواهد یافت که با کسب مداوم مهارت             

شود و    تر می   روز کوتاه   ها روزبه   کنند  اما جدول زمانی آن      پوشی نمی   بینی پذیری چشم    کارکنان از قابلیت پیش   

ها جایگاه شغلی مهم است اما در          های مختلف در حال رشد است. هنوز هم برای آن             تمایلشان به تجربه نقش   

های محول شده؛ اما      های منصفانه برای عملکرد بیشتر از مسئولیت         قالب جبران منصفانه خدمات  مزایا و پادا        

گیرد و    نشات می مسئولیت فزاینده   تر دارند  مفهوم جایگاه از تخصیص         های امروزی که ساختاری افقی      در سازمان 

 .شود مراتب عناوین شغلی بود  تغییری ملموس محسوب می در قیاس با گذشته که بر اساس سلسله

آورد. تأکید بیشتر بر توسعه         وجود می ها برای کارفرمایان به      ها و موقعیت    ای از چالش    این تغییرات مجموعه  

ای است. کارفرمایان از ایجاد پیوند        های شغلی چندوظیفه    گذاری در آموز   کارآموزی و چرخش       مستلزم سرمایه 

های جدیدی که     برند. سیستم   شود  سود می    محکم و شفاف بین کار کارکنان و هدفی که برای آن  کار انجام می              

ها قبل به رشد درآمد و منابع         ها از مدت    مثال پرداخت   عنوان  کنند باید توسعه یابند. به      این تغییرات را منعکس می    

ها بسته به کار یک شخص یا یک تیم بود. حال  معیارهای مختلفی الزم است                 سودده مرتبط بودند که هردوی آن     

شود    ای یا ذیل اهداف غیرقابل سنجشی که کل شرکت را شامل می              تا سهم یک فرد را در یک گروه چندوظیفه        

 مشخص کند.

نیازهای تمامی کارکنان   :  ها باید درک کنند      آید که شرکت    طور برمی   از گفتگوهای این گروه از فعاالن این        

 .شناسایی باشد های مشتریان قابل بندی های کارکنان شاید همانند بخش بندی بخش. یکسان نیستند

جای آنکه در برابر      ایم. به   های فردی حرکت کرده     بندی  های انبوه به سمت بخش      بندی  در قلمرو مشتری  از بخش    

بینی نماییم.    نیازهای مشتریان صرفًا واکنشی عمل کنیم  باید توانایی آن را داشته باشیم که این نیازها را پیش                  

فرد کارکنان    توانیم نیازهای منحصربه    توانیم همین منطق را در مورد کارکنان خود اعمال کنیم؟ آیا می              چرا نمی 

های اختصاصی    های یادگیری فردی  پیام     توانیم برنامه   ها را برآورده کنیم؟ آیا می        خود را شناسایی کرده و آن      

ها و ابزارهایی که در مورد         توانیم نوع یکسانی از داده       های فردی ارائه دهیم؟ آیا می        جذب نیرو و حتی پادا      

 کار ببریم؟گیریم در مورد استعداد درونی کارکنان خود نیز به می کارمشتریان خود به

 خلق نیروی کار برای دنیای دیجیتال  
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پژوهشی انجام  مایکل هریک،   کنند. اخیراً     اکنون مدیران منابع انسانی به سمت این رویکرد ظریف حرکت می             هم

کند که مدیران منابع انسانی با استفاده از ابزارهای پیشرفته دیجیتالی قادر به درک                     داده است و اشاره می     

ریزی مسیر شغلی و ارزیابی       توانند در بهبود مدیریت مسیرشغلی  برنامه       نیازهای هرکدام از کارکنان هستند و می      

 .ها به خودشان کمک کنند عملکرد آن

های دیجیتالی قابلیت آن را دارند که تجربه کارکنان و متصدیان استخدام و                  در زمینه جذب استعداد  فناوری     

تر سازند و درنهایت داوطلبین را        حال منبع استعداد را هر چه غنی        سازی کنند و درعین     افراد منتخب را شخصی   

ها را قبل از      طور مؤثرتری شناسایی و پایش نمایند و حتی نیازهای استعدادی آن             های صحیح به    بر اساس مهارت  

کارگیری شناسایی نمایند. در زمینه مدیریت عملکرد و انگیز   فناوری به شناسایی معیارهایی که برای                     به

ها ادامه    کند و این پشتیبانی تا بازخورد میان کارکنان  همکارانشان و سرپرست              عملکرد مهم هستند کمک می    

دهد و دستیابی      های در دسترس  نیازها را زودتر تشخیص می         یابد. در قلمرو یادگیری  فناوری از طریق رو          می

 .دهد اشتغال و حفظ اطالعات را ارتقا می

ها در مدیریت استعداد بسیار امیدوارکننده هستند. مطالعات به این            های متکی بر داده     نتایج اولیه از کاربرد بینش    

 0۱تواند    مثال چه کسی استعفا خواهد داد  یادگیری ماشینی می          عنوان  بینی اینکه به    اند که در پیش     نتیجه رسیده 

ها عمل کند. پرداز  زبان طبیعی در جانسون و جانسون  اطلسیان  توییتر و دیگر                  تر از دیگر رو      برابر صحیح 

بندی مشاغل را بهبود دهند و دربرگیرندگی       ها به مسئوالن جذب نیرو کمک کرده است کیفیت فهرست            شرکت

ها  از تعیین     ای از چالش    سازمان را افزایش دهند. تیم اختصاصی تحلیل افراد گوگل  بر روی طیف گسترده                

 .کند های بعد از مرخصی زایمان کار می بهترین اندازه و شکل یک دپارتمان گرفته تا کاهش دادن نقص

های دیجیتالی    سازند ممکن است به این نتیجه برسند که فناوری          هایی که نیروی کار دیجیتالی آماده می        شرکت

های استعداد    شده برای رویکردهای جدید مدیریت استعداد به بخش مهمی از نحوه حل چالش                   کار گرفته به

 تبدیل شوند. 

 ایم. در نهایت باید اذعان کرد ما تازه در ابتدای راه هستیم و صرفاً سطحی ازآنچه ممکن است را درک کرده

 Bain & Company, 2018منبع: 

 خلق نیروی کار برای دنیای دیجیتال  
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کند. مثل آهنگی که برای مدتی      شنویم  امری موقتی به ذهنمان خطور می      را می “  روند/ترند“هر وقت کلمه    

کنند و بعد از مدتی دیگر جایی آن را           ها  همگی آن را پخش می      ها و حتی درون مغازه     ها  ماشین در خانه 

اند که بمانند.   شنویم. با این حال  روندهای منابع انسانی دیجیتال و فناوری منابع انسانی معمواًل آمده                نمی

-بینم همان موضوعات ظاهر می     کنیم  اغلب می  های گذشته نگاه می   های برتر سال  وقتی به برخی فهرست   

شوند. حال فارغ از موقت بودن یا نبودن روندها  در ادامه موضوعات روندهای منابع انسانی دیجیتال و                        

 کنیم.را معرفی می 9102فناوری منابع انسانی سال 

 1. کارمندان ضد آینده1

ها  این بزرگترین چالش آنها و به همین دلیل مادر همه روندهای فناوری منابع                   برای بسیاری از سازمان    

خصوص از آنجایی که    توانیم برای آینده آماده شویم؟ به      است. چگونه می    9102انسانی دیجیتال برای سال     

% کارهایی که کارکنان در     58رسد. البته تعداد دقیق متفاوت است  اما حدود          نظر می آن آینده مبهم هم به    

 انجام خواهند داد  اکنون حتی وجود هم ندارند. 9101سال 

——————————————————————————-  
1 Future-proofing 
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هزار کارمند  01در عین حال  فناوری هو  مصنوعی با سرعت زیادی در حال تغییر دنیای کسب و کار است و                     

با عنوان    910۱شوند! یک گزار  مکینزی در سال        سنتی قدیمی هر روز فقط در ایاالت متحده بازنشسته می           

-می  9101% از فعالیت های کاری تا سال         01دست آمده  نشان داد که       های از دست رفته  شغل های به       شغل

های نوظهور قرار   توانند تحت تأثیر فناوری    میلیون کارگر در سراسر جهان می         0۱8توانند خودکار شوند و تا        

 گیرند.

 Z. نسل 2

اند. با  اکنون چندین سال است که وارد نیروی کار جهانی شده            -آیند  ها می گروهی که پس از هزاره     -  Zنسل  

 های شغلی در همان ورود هستند.این حال  تاکنون  عمدتاً در کارآموزی و موقعیت

کار خود دارند و اگر هنوز      شوند  تعداد سازمان بیشتری این بومیان دیجیتال را در نیروی     این افراد هرچه پیرتر می 

 کنند.استخدام می Z ای افرادی را از نسلکم به طور فزایندهاینگونه نباشند  کم

 این به معنای:

   .به این معنی که باید یک نرم افزار موبایلی را داشته باشید که در                    -در فرآیند استخدام شما      موبایل

افزار عنوان مثال به سیستم یادگیری کارمندان خود و نرم            شود. به داخل شرکت شما از آن استفاده می         

مدیریت عملکرد خود بیاندیشید. آیا تجربه کاربری آنها قابل مقایسه با کاری است که کارمندان شما برای                     

 کنند؟های دیگر زندگی خود استفاده میهمه جنبه

   .سل   فیلم شود. شود  استفاده از فیلم نه تنها چیز خوب  بلکه ضروری پنداشته می           می Z وقتی صحبت از ن

شوند برای یافتن راهنمایی در مورد چگونگی حل آن به            اینها افرادی هستند که وقتی با مشکلی روبرو می          

ها در پروسه   داشتن آنها استفاده از فیلم    های جذاب نگه  کنند. بنابراین  یکی از بهترین راه     یوتیوب مراجعه می  

 درخواست و استخدام  هنگام آشنا کردن آنها با کار و غیره است.

   .سوتی کردن  پدیده      مربیگری شک ای است که اخیرًا بیشتر و بیشتر مورد توجه          مربیگری یا ارشاد و پی

های مختلف کارگران است که از      قرار گرفته است و آن هم به دالیل خوب: این شیوه یک راه عالی برای نسل                

ممکن است    Zالعاده برای تقویت تعامل است. نسل        ها  این یک رو  خارق     یکدیگر بیاموزند. برای سازمان   

های فنی باشند و از آنجا که مرتبًا اوقات         تر آنها ممکن است فاقد مهارت     های اجتماعی  نسل قبل   فاقد مهارت 

گذرانند  ممکن است همه افراد در این روند  کمی تحمل بیشتری داشته               خود را با افراد نسل دیگری می       

 باشند!
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 . ذهنیت فنی3

نیازی به گفتن دوباره این نیست که هو  مصنوعی در راه است. هو  مصنوعی اینجاست. تعداد زیادی از                        

های کاربردی فناوری منابع انسانی با تزریق هو  مصنوعی برای هر عملکرد منابع انسانی تقریبًا وجود                    برنامه

جای اینکه از خود بپرسیم چه       یابی تا گزینش گرفته تا بازخورد و مدیریت عملکرد؛ بنابراین  به             دارد: از منبع  

خواهیم زمانی قصد داریم از این نوع فناوری استفاده کنیم  وقت آن است که از خود بپرسیم که چگونه می                        

 کارکنان خود را برای آینده آماده کنیم.

از آنجا که اگر فرض کنیم قطعیتی در مورد این آینده وجود داشته باشد  این است که ما باید از فناوری بیشتر و                        

عنوان چیزی که زندگی آنها را       بیشتر )مبتنی بر هو  مصنوعی( استفاده کنیم؛ بنابراین  نیروی کار ما باید به               

خواهند به  ای را که آنها  نمی      کنندهکند  راجع به فناوری بیاندیشد. ابزاری که بیشتر کارهای خسته          تر می آسان

طور گذارد. به گیرد و وقت بیشتری برای کارهای دیگر در اختیار آنها می              هر حال انجام دهند  به عهده می        

 خالصه  زمان آن رسیده است که یک ذهنیت طرفدار فناوری در بین کارمندان ایجاد شود.

 یادگیری مداوم -4

های مختلف( سعی در ورود به این بازار          ها )با تال   یادگیری و توسعه کارکنان بحث داغی است. انبوه شرکت          

دهیم به احتمال زیاد همان کاری        یادگیری دارند. با تغییر سریع دنیای فناوری  کارهایی که امروز انجام می               

نخواهد بود که ما طی چند سال آینده انجام خواهیم داد. این بدان معنی است که یادگیری یک اصل است و ما                        

ها هم  باید به کارکنان خود امکان یادگیری مداوم را بدهند؛ و در حالی که                باید خودمان را توسعه دهیم. سازمان     

تر های فرعی مهم  ها و شایستگی  های خاص مرتبط با شغل در آینده نیز مرتبط خواهند بود  سایر مهارت              مهارت

توانیم مهارت الزم را برای آمادگی       دانیم مشاغل آینده به چه شکلی خواهد بود  نمی          شوند؛ زیرا وقتی نمی   می

برای این تغییر را آموز  دهیم. با استفاده از فناوری خودکارسازی کارهای روزمره  باید آماده انجام کارهای                      

های ارتباطی خوب  توانایی     های نرم  مانند توانایی عمل به عنوان بازیکن تیم  مهارت            تر باشیم. مهارت  پیچیده

 حل مسئله و مدیریت زمان ضروری است.

 رفاه و آسایش -5

رفاه و تندرستی بسیار بیشتر از یک جلسه یوگا در هفته یا یک ناهار جمعه سالم است. رفاه به معنی سالمت                         

جسمی  روحی و مالی کارکنان شماست؛ و به همین ترتیب  شرط شماره یک آماده شدن نیروی کار شما برای                     

آینده است. در مجموع  اگر کارمندان شما در رفاه نباشند  قادر نخواهند بود کار خود را به بهترین شکل ممکن                      

ها و  و انفجار برنامه    -دهندها اهمیت روزافزونی به رفاه کارکنان می       انجام دهند. به همین دلیل است که شرکت        

 ایم نیز به همین دلیل است.های سالمتی کارمندان که در طول سال گذشته شاهد آن بودهبرنامه
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 ای یا گیگ. اقتصاد کاره6

مدتی است که اقتصاد گیگ بر سر زبان ها افتاده است. پس چرا در لیست روندهای منابع انسانی دیجیتال و                         

ایم؟ زیرا به سرعت در حال رشد است و به احتمال زیاد به رشد  ادامه                  فناوری منابع انسانی این سال آورده      

دهند براساس شرایط خاص خود کار کنند: کی  کجا  چگونه و با            ای از مردم ترجیح می    خواهد داد. تعداد فزاینده   

و غیره مکانی     UpWork   Fiverr   Freelancer.comافزاری مانند   های نرم خواهند کار کنند. پلتفرم   چه کسی می  

 خود را به باالترین پیشنهاد دهنده بفروشند.“ گیگ”دهند که در آن بتوانند را برای کارمندان گیگ ارائه می

ها در حال حاضر     پردازند. در حقیقت  بیشتر شرکت     ای به فضای کارگر گیگ می      طور فزاینده ها نیز به  سازمان

ها  پیمانکاران و فریلنسرها هستند )گاهی اوقات به میزان           وقتیدارای نیروی کاری هستند که ترکیبی از تمام         

های خاص خود همراه است. غالبًا افراد در یک مکان          %(. کار با ترکیبی از کارگران گیگ و غیر گیگ با چالش           01

کنند و غیره. اینها فقط     حضور فیزیکی ندارند  ساعات کار یکسانی ندارند  از نرم افزارهای متفاوتی استفاده می              

های صحیح برای اطمینان از     توانند رخ دهند. استفاده از فناوری و برنامه        تر است که می   برخی از موارد کاربردی   

 های سازمان شما ضروری است.یک روند کار صحیح  برای موفقیت پروژه

 . فناوری استخدام در حال رونق است7

-کنندگان اگر می  تر نشده است. در بازار امروزی مبتنی بر نامزدها  استخدام         ها آسان بازی استخدام در طول سال    

خواهند فرصتی برای یافتن و استخدام استعدادی که سازمانشان به شدت مورد نیاز است  قرار بگیرند باید                        

شاهد افزایش فزاینده نفوذ هو  مصنوعی در استخدام  تمرکز             9105بهترین عملکرد خود را ایفا کنند. سال         

 ها و غیره بود.چتبیشتر بر استخدام کارکنان متنوع  اقتصاد گیگ رو به رشد  ربات

 توان در چند سال آینده انتظار داشت عبارتند از:ای از آنچه مینمونه

 استخدام مشارکتی: ارجاع و تحرک داخلی 

 اهمیت روزافزون بازاریابی استخدام 

  استخدام نسلZ 

 های نرم(.نگری )مهارتاستخدام افرادی با قابلیت آینده 

 شوند.همه این روندهای استخدام با استفاده از فناوری مناسب پشتیبانی و تا حدی هدایت می

——————————————————— 
1 gig economy 
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 فرهنگ منابع انسانی مبتنی بر شواهد -8

چه   9102از اریک وان وولپن  از کارشناسان علم تجزیه و تحلیل پرسیدم که به باور او موضوعات اصلی سال                       

 خواهند بود  پاسخ داد:

اهمیت روزافزون تحلیل افراد به خوبی اثبات شده است. با این حال  رو  کار مبتنی بر داده از کاربرد علم                          

 تجزیه و تحلیل برای حل مسائل تجاری فراتر خواهد رفت.   

های تحلیلی است. این مشکل فراتر از صحبت         سازی یافته های تحلیلی افراد  پیاده   یک چالش مشترک در پروژه    

 تر است.ای از یک موضوع ساختاریها است: این نشانهپردازی و تجسم دادهکردن در مورد داستان

دهد که متخصصان منابع انسانی معمواًل از تجربه شخصی خود به عنوان                نشان می   CIPDتحقیقات اخیر از     

کنند. طبق این نظرسنجی  دومین شکل مشهور شواهد          مدرک برای آگاهی از تصمیمات تجاری استفاده می         

 است.“ قضاوت متخصصان باتجربه در سازمان من”
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دهندگان اظهار  % از پاسخ  29شود.  از ادبیات مدیریت و نتایج حاصل از تحقیقات علمی کمترین استفاده می               

 کنند.گیری خود استفاده میعنوان شواهدی برای تصمیمداشتند که هرگز یا به ندرت از نتایج تحقیقات علمی به

ترین برای تغییر این مسئله  یک فرهنگ انسانی مبتنی بر شواهد مورد نیاز است. ادبیات علمی باید یکی از رایج                    

 شواهد برای متخصصان منابع انسانی باشد.

 آوری پاداش: واقعیت مجازی. روند فن9

توانست واقعیت مجازی چندین سال است که در حال ورود به فضای منابع انسانی است. تاکنون  این فناوری می                  

نمایش کارها و جلسات در زندگی واقعی مورد استفاده قرار گیرد. با این                برای مواردی از جمله مصاحبه  پیش      

های دیگر  این فناوری به سرعت در حال پیشرفت است و اکنون در حال ورود به                   حال  مانند بسیاری از حوزه    

 باشد.  فضای یادگیری الکترونیکی شرکتی نیز می

 AIHR, 2019 Digitalمنبع: 
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منظور استخدام استعدادهای برتر و ارز  افزایی بهه تجهارت بهه          فناوری های دیجیتالی برای منابع انسانی به      

 ضرورتی انکارناپذیر بدل شده اند.

 در یک نگاه

  ای در حهال    های دیجیتال قرار گرفته و پتانهسیل تهازه         های منابع انسانی تحت الشعاع فناوری     تمام جنبه

ههای چهت کهه      بینی یادگیری ماشینی است که جای خهود را بهه ربهات      ها شامل پیشظهور است. برنامه  

 های مرخصی استعالجی را سر و سامان می دهند خواهند داد.درخواست

     با این وجود تحول دیجیتال آسان نبوده است. در بررسی جدید موسسهBain    سه چهارم مدیران اجرایهی

 اند.های فعلی آنها هنوز به عملکرد مطلوب نرسیدهگویند که فناوریو مدیران منابع انسانی می
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   کهار ماننهد سهرعت       وهای دیجیتال  پاسخ دهنهدگان نتهایج کهسب        فراتر از صرفه جویی قابل توجه در هزینه

 کنند.کیفیت و دقت را دلیل اصلی سرمایه گذاری ذکر می

 هها و   سازی و استانداردسهازی فرآینهدها  داده      های جدید  باید همچنان بر ساده     ها هنگام اتخاذ فناوری   شرکت

 ها متمرکز شوند.سیستم

ای ایفا می کنند. تغییرات ناپایدار    های دیجیتال نقش برجسته   در نبرد مداوم برای استخدام استعداد برتر  فناوری       

های مختلف فاصله از راه دور  کار که توسط عوامل جمعیتی  تمهیدات جایگزین کار و فناوری     کار و محل  در نیروی 

کننهد   شود  بازنویسی قوانین را ضروری ساخته اند. درحالیکه ابزارهای دیجیتالی تغیهیر را تهسریع مهی        انجام می 

دهند تا استعدادهای زیادی را به خود جلهب کننهد       های منابع انسانی ارائه می های جدیدی را نیز برای تیم     رو 

 سپس به آنها انگیزه داده و آنها را مجهز کنند.

های اشتغال به هر طریقی در حال تکامل است: از جبران خدمات و مزایا گرفته تا پادا  کهل  از مدیریهت                   شیوه

تعداد کارمند گرفته تا مدیریت اکوسیستم نیروی کار  از مشاغل مادام العمر تها یهک مهسیر شهغلی مبتهنی بهر                    

یادگیری مداوم  از بررسی عملکرد ساالنه گرفته تا بازخورد مداوم  از پیهشرفت فهردی تها همکهاری تیمهی و از                   

 مدیریت پرسنل گرفته تا مشارکت نیروی کار.

های منابع انسانی که به استقرار فنهاوری تهسلط      های دیجیتال موتور این تحول هستند. آن دسته از واحد  فناوری

 Bainکنند. بررسی جدید  دارند  یک مزیت رقابتی مشخص و پایدار را در شکار استعداد در صنایع خود ایجاد می      

& Company  دههد کهه    مدیر اجرایی و مدیر منابع انسانی در ایاالت متحده  انگلیس و آلمان نهشان مهی    811از

 توان از فضا و پتانسیل دیجیتال در حل مشکالت استفاده کرد.چگونه می

توانند با این واقعیت که تحول دیجیتالی هنهوز     کنند می های منابع انسانی که احساس عقب ماندگی می       دپارتمان

% از پاسهخ    5۱توانند به نتایجی برسهند. حهدود        در مراحل اولیه است خود را تسکین دهند  چرا که هنوز هم می      

هها و   کننهد کهه سیهستم     % اذعان می ۱8دهد  اما دهندگان معتقدند که دیجیتال اساساً منابع انسانی را تغییر می 

اند. پنجهره زمهانی ممکهن       وکار مورد نظر خود نرسیده  فناوری اطالعات آنها هنوز به عملکرد بهینه یا نتایج کسب   

اطالعات خود را در طی دو      دهندگان قصد دارند بودجه فناوری % از پاسخ8۱است در حال بسته شدن باشد  زیرا       

 (.0% افزایش دهند )شکل 01ها را بیش از % برآنند تا بودجه98% افزایش دهند و 01% تا 0سال از 
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 کنندگذاری میهای دیجیتالی خود سرمایهها در سیستم: رهبران منابع انسانی برای پرکردن شکاف0شکل 

 های کاربردی عملی فراوانندبرنامه

انهد.  های جدید طی دو سال آینده به نقطه عطفی برای استفاده گسترده رسهیده    رسد بسیاری از فناوری   نظر می به

ههای  ههای جدیهد ماننهد اسهتخدام سیهستم عامهل            های منابع انسانی به سرعت در حال اتخاذ فنهاوری        دپارتمان

های میکروآموزشی هستند. محاسبات ابری جریان اصلی خود    عاملکار و سیستم مدیریتی  تجزیه و تحلیل نیروی    

های بزرگ در حال حاضر حداقل در یک فرآیند منابع انسانی از حداقل یهک    % از شرکت   52را طی کرده اند  زیرا      

های کوتاه مهدت     صورت آزمایشی در استخدامکنند؛ و بالکچین به( استفاده می SaaSعنوان سرویس )   افزار به نرم

 شود.کارگرفته میها بهغربالگری اشتغال  حقوق و دستمزد و سایر حوزه

( گرفتهه تها یهادگیری ماشهین و           RPA  در تمام اشکال خود از اتوماسیون فرآیند رباتیهک )   (AI)هو  مصنوعی  

عنوان مثهال  یهادگیری     ای را نشان داده است. به  در حال حاضر نتایج امیدوارکننده(NLP)پرداز  زبان طبیعی    

بینی استعفا باشهد. غربهالگری متقاضهیان شهغلی          های دیگر در پیشتر از رو برابر دقیق 0۱تواند تا ماشینی می 

عنوان مثال در یونیلور    تواند دقت در استخدام را بهبود بخشد و بهمبتنی بر هو  مصنوعی در کسب استعداد می      

ها برای بهبود   کنندگان در جانسون و جانسون  توییتر و سایر شرکت% کاهش دهد. استخدام   ۱8زمان استخدام را    

 کنند تا یک مکان کار فراگیرتر را طراحهی کننهد؛ بررسهی              استفاده می  NLPهای شغلی خود از کیفیت لیست 

Bain   ها اکنون حداقل در یک فرآیند منابع انسانی در حهال اسهتفاده از        دهد که تقریبا نیمی از شرکت   نشان می

NLP  درصد برسد. ۱2رود طی دو سال به هستند یا قصد آزمایش آن را دارند و انتظار می 
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را ببینیهد(. در      9انهد )شهکل     های دیجیتال را درک کهرده    فقط ظاهر قضیه پتانسیل     AIهای کاربردی   این برنامه 

-تواند ضمن تجربه استعدادهای درخشان  تجربه جذب متقاضیان را شخصی    کسب استعداد  فناوری دیجیتال می    

های صحیح  کارآمدتر و مؤثرتر فیلتر کرده و بهه شناسهایی نیازههای آینهده           سازی کند  برای متقاضیان با مهارت     

کنهد و باعهث     آل را مهشخص مهی   ریزی نیروی کار  فناوری ترکیبات تیم ایدهاستعداد زودتر کمک کند. در برنامه      

شود. در مدیریت عملکرد  فناوری به شناسهایی معیارههای واقعهی بهرای          افزایش همکاری در بین اعضای تیم می 

کنهد. در   عملکرد کمک می کند و از بازخورد مداوم در بین کارمندان  همکاران و سرپرستان آنها پهشتیبانی مهی          

دهد و دستیابی  تعامل و حفظ اطالعهات را از طریهق        زمینه یادگیری  فناوری نیازهای آموز  را زودتر نشان می  

 بخشد.های دستی بهبود میرو 

 های کاربردی هو  مصنوعی مانند این ها در منابع انسانی در حال افزایش استبرنامه: 2شکل 

 

در واقع  اشتیاق رهبران منابع انسانی برای ابزارهای دیجیتالی بیشتر ممکن است از توانایی آنهها در جهذب ایهن                 

ههای منهابع انهسانی هنهوز از          درصد از بخهش    00تا  90ابزارها فراتر رود. بسته به روند منابع انسانی مورد بحث    

-های دستی  اکسلی یا کاغذی به عنوان رو  اصلی برای ارائه خدمات مختلف منابع انسانی اسهتفاده مهی               رو 

 کنند. 
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کند که طی دو    بینی می شوند. نظرسنجی ما پیش   های منابع انسانی به سرعت به حاشیه رانده می        البته این بخش  

% ادارات منابع انسانی که در      90عنوان مثال  از    سال آینده تغییر واضح از فرآیند دستی به دیجیتال انجام شود: به         

% 00رسیم و این میزان در مدیریت شغلی از         % می 2کردند به   ابتدا از فرآیندهای دستی در استخدام  استفاده می       

 (.  0یابد )نگاه کنید به شکل % کاهش می۱به 

 کنندریزی می: دپارتمان های منابع انسانی یک تغییر اساسی از فرآیندهای دستی به دیجیتال را برنامه0شکل

های منابع انسانی حداقل در یک فرآیند منابع انسانی از            % از بخش  ۱5رود طی دو سال آینده حدود        انتظار می 

 را ببینید(.   2یادگیری ماشینی استفاده کنند )شکل 
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 هو  مصنوعی را اتخاذ کنند 9191های منابع انسانی قصد دارند تا سال : اکثر دپارتمان2شکل

 نقاط تشدید

های منابع انسانی  مدیران منابع انسانی ممکن است نسبت به          با توجه به میزان دشواری مسیر در بیشتر دپارتمان      

حد داشته باشند. کدام موارد باعث        ازتوانند تغییر کاربری داشته باشند  اطمینان بیش        اینکه چقدر سریع می    

-ویژه ابزارهای تلفیقی را ذکر می     دهندگان بیش از حد ابزارهای دیجیتالی به      بیشترین خسارت شده است؟ پاسخ    

دهند هایی که درک آنها برای کاربران دشوار است و ابزارهایی که عملکردهای مهم را از دست می                    کنند؛ رابط 

 را ببینید(. 8)شکل 

های فناوری اطالعات ترکیب کنید: جایگزینی        ترین دالیل افزایش هزینه    اکنون  این مشکالت را با متداول        

های ( موجود و اضافه کردن قابلیت      HRMSهای مدیریت منابع انسانی )    روزرسانی سیستم های قدیمی  به  سیستم

را ببینید(. در حقیقت  بخش قابل توجهی از رهبران منابع انسانی قصد                6جدید از تولیدکنندگان فعلی )شکل       

دارند به جای ابزارهای مستقل شخص ثالث یا ابزارهای سفارشی داخلی  فناوری بیشتری را از طریق مجموعه                    

HRMS      دهنده انتظارات بزرگ از فروشندگان       ها نه تنها نشان   (. این پاسخ  ۱خریداری کنند )شکلHRMS  بلکه  

های جدید  با پیچیدگی بیشتری روبرو        کنند که ادارات منابع انسانی در هنگام اتخاذ برنامه           آنها پیشنهاد می  

موجود خود تالشی هماهنگ را انجام دهند. چالش این خواهد             HRMSشوند  مگر اینکه برای ادغام عملکرد در         

 های جدید در باالی ابزارهای مختلفی که قبالً متفاوت هستند ادغام شود.بود که تمام فناوری
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 های یکپارچه  فقدان عملکرد و تجربه کاربر ضعیف سر و کله می زنندادارات منابع انسانی اغلب با ابزارها و منابع داده: 5شکل 

 

های مدیریت منابع   روزرسانی سیستم های قدیمی و به   ها قصد دارند در درجه اول در جایگزینی سیستم         بیشتر شرکت :  6شکل  
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فناوری بیشتری خریداری کنند و       HRMSهای  های منابع انسانی قصد دارند از طریق مجموعه       دپارتمان:  7شکل  

 از ابزارهای داخلی و سفارشی فاصله بگیرند

های اند. تجربیات آنها  همراه با بینش     ها پیدا کرده  هایی برای پیمایش این چالش    های پیشرو منابع انسانی راه    تیم

دست توانند زمام امور تحول دیجیتالی خود را به         ها می دهد که چگونه شرکت    حاصل از بررسی ما  نشان می       

 بگیرند  نه اینکه تحت تأثیر آن قرار بگیرند.

سانی از فناوری خود          وکار اندازه بگیرید.    موفقیت را بر اساس نتایج کسب       ع ان از لحاظ تاریخی  مناب

کرد. امروزه نقش فناوری در منابع انسانی بسیار          وری در فرآیندهای منابع انسانی استفاده می       برای بهبود بهره  

آورند. در حقیقت    ها به فناوری روی می    جویی در هزینه  ها به دالیلی فراتر از صرفه     تر شده است. شرکت   برجسته

تر های گسترده های سطح فرایند از اولویت     برای حوزه هایی غیر از حقوق و دستمزد و استخدام  کاهش هزینه             

 را ببینید(. 5تجارت مانند سرعت  دقت و کیفیت  اولویت بسیار کمتری دارد )شکل 
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 ها  به دیجیتال روی آورده استجویی در هزینهمنابع انسانی به دالیلی فراتر از صرفه. 8شکل 

سانی در طول چرخه       تجربیات غنی و سطح مصرف کننده را به محل کار بیاورید.               ع ان شتریان مناب م

ای ای انتظار تجربه   طور فزاینده کاران  کارمندان بازنشسته  مدیر و پیمانکار( به         عمر )از جمله متقاضیان  تازه      

آسان  راحت و شخصی را زمانی که با بهترین خرده فروشان یا ارائه دهندگان خدمات روبرو می شوند  دارند.                       

  9106کنند. در سال    های دیجیتال استفاده می   های پیشرو برای برآورده کردن این انتظارات از فناوری          شرکت

اندازی کرد. یک آزمایشگاه هفت     تر کردن برخورد کارکنان خود با فناوری راه        را برای ساده    HRRevفورد برنامه   

ها را از کارمندان جمع آوری کرده و آزمایش هایی را برای بهبود فرایندها ابداع کرد. ابتکارات دیجیتالی                  نفره داده 

های تعامل  ها سرچشمه گرفت  از جمله توسعه ابزارهای منابع انسانی کاربرپسند  مدل                 متعدد از آزمایش   

 چندکاناله با منابع انسانی و ابزارهای بازخورد در زمان واقعی.

زار مهمی برای            بازی را در زمینه تجزیه و تحلیل مطرح کنید.             علم تحلیل  اب اثبات شده است که 

گیری در منابع انسانی  یک تیم       رسانی در مورد تصمیمات منابع انسانی است. گوگل برای بهبود تصمیم             اطالع

کند. تحلیل افراد به گوگل در مورد موضوعات متعدد منابع انسانی               سازی می اختصاصی تحلیل افراد را زمینه     

های مورد نیاز متقاضی  کمک کرده است. بهترین اندازه و شکل یک دپارتمان                مانند نحوه درج تعداد مصاحبه     

مشخص چیست؟ چگونگی کاهش ترک کار بعد از مرخصی زایمان؛ و چگونگی یافتن بهترین استعداد از بین                      

 متقاضیان متخصص.
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ها حتی در مرحله     توانند مسافت پیموده شده زیادی را از فناوری         ها می شرکتتست کنید و یاد بگیرید.       

به یک    Overstockها را در نظر بگیرید. خرده فرو  آنالین          چتآزمایشی دریافت کنند. به عنوان مثال  ربات       

توانند به  های مربوط به کارکنان مرکز تماسی که به دلیل بیماری نمی          برای مرتب کردن اعالن     Milaربات به نام    

-طور خودکار تنظیم می   ها را به  کند و برنامه  اطالعات را به مدیران منتقل می       Milaکند.  سر کار بیایند  تکیه می    

جویی در وقت و پول       کند. این سیستم جایگزین یک خط تلفن تماس منسوخ شده است و باعث صرفه                     

Overstock          چت به نام   ای هتل ماریو  یک ربات     های زنجیره در مکالمات تلفنی طوالنی شده است. فروشگاه

MC               کند.  را برای تعامل اولیه با متقاضیان شغلی از طریق مسنجر فیسبوک مستقر میMC     به سؤاالت معمولی

های شرکت  دهد و در مورد فرهنگ و ارز         های باز مطابقت می    دهد  عالیق نامزدها را با موقعیت       پاسخ می 

تعامل دارند بعداً برای شروع         MC% متقاضیان که با       61دهد. ماریوت گزار  داد که بیش از            آموز  می 

توانند در بسیاری از      ها می چتگردند. درحالیکه عملکرد امروز محدود است  ربات          گفتگوهای جدید برمی   

 ها راهی مناسب برای برقراری ارتباط باشند.موقعیت

آنجا که کارکنان به    اکوسیستم درست کنید، نه جزایر.       طور فزاینده انتظار دسترسی به محتوا  خدمات و        از 

ها را انجام دهند. درعوض      توانند خودشان همه فعالیت   های منابع انسانی دیگر نمی    های برتر را دارند  بخش    شبکه

همکاری کرد تا بتواند یک بستر         Degreedبا    Mastercardآورند.  آنها به شرکای خارج از سازمان روی می         

های مختلف کشف    یادگیری برای کارمندان ایجاد کند تا منابع داخلی و خارجی را در هزاران موضوع در قالب                  

 گذاری و ردیابی کند.سرپرستی  به اشتراک

و یادگیری ماشینی کاربردهای ارزشمند         RPAها را اصالح و ساده کنید.         ها و سیستم  فرآیندها، داده 

ها را  ها بتوانند فرایندهای اساسی تجارت  داده ها و سیستم        ای دارند. اگرچه  اغلب بهتر است که شرکت       گسترده

می تواند با خودکارسازی بررسی        RPAساده و استاندارد کنند. مدیریت نامه تقاضاهای کاری را قبول کنید.               

های تقاضا را برای کارکنان جدید متناسب  دقیق و            ها در پایگاه های داده و مقررات متنوع  نامه           دستی داده 

ای که سؤاالت بیشتری را      دهند به گونه  هایی را ارائه می   ها نامه سازگار تهیه کند. با این حال  برخی از شرکت          

های زیادی از نامه وجود داشته باشد. طراحی مجدد قالب          آورند و ممکن است نسخه    نسبت به پاسخ به وجود می     

شود که در وهله اول کار دستی که به           نامه تقاضا و انتقال به نسخه های کمتری یا به نسخه واحد  باعث می                

 کاهش یابد. RPAاتوماسیون نیاز دارد از طریق 

تواند در زمان کمتری با دقت بیشتری نسبت به غربالگری دستی رزومه                طور مشابه  یادگیری ماشینی می     به

توسط افراد استخدام شده  از یک مجموعه متقاضی بزرگ شروع به کار کند. با این حال  یک الگوریتم یادگیری                    

ها نیاز  کند. اول  یادگیری ماشین به حجم زیادی از داده         ها کار می  ماشینی فقط در صورت با کیفیت بودن داده        

 ها را غربال کند.دارد تا یاد بگیرد که چگونه همانند یک استخدام کننده انسانی به دقت رزومه

 دستورکار دیجیتال جدید منابع انسانی
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کند  هرگونه تعصب انسانی در فرآیند استخدام       دوم  از آنجا که یادگیری ماشینی در رفتار گذشته الگویی پیدا می       

ها  فعلی باید هنگام ساخت یک الگوریتم کشف  شود و از بین برود. بدون پرداختن به مدیریت و کیفیت داده                       

 ها دارای ارز  محدود هستند.الگوریتم

های سنتی قادر به آن نیستند        های جدیدی را ارائه دهد که فناوری       تواند قابلیت درحالیکه هو  مصنوعی می   

کنند. در بعضی موارد  مانند      های جدید لزوم پرداختن به دالیل اصلی ناکارآمدی را برطرف نمی              این فناوری 

 یادگیری ماشینی  ممکن است این فناوری حتی کار نکند  مگر اینکه به این دالیل اصلی توجه شود.

های دیجیتال خود و دو برابر کردن       گذاریتر عمل کردن در سرمایه    برای رهبران منابع انسانی متعهد به گزینشی      

 کسانی که بیشترین پتانسیل را دارند  پاسخ دادن به چندین سوال کلیدی مفید است.

 فهمیم نقاط قوت و شکاف دیجیتالی ما کجاست؟  آیا ما دقیقاً می 

                 عنوان مثال  در    کنند؟ به چگونه اطمینان خواهیم یافت که ابتکارات دیجیتال تجربه بهتری را ایجاد می

 تواند تجربه کارکنان جدید و مدیران استخدامی را بهبود بخشد؟پذیر  سازمانی  فناوری چگونه می

            تری از قبیل کاهش زمان رسیدن به          وکار گسترده چگونه برای جلوگیری از محرومیت  ما ارز  کسب

 استعداد را ارائه خواهیم داد؟

 های منابع انسانی اتخاذ کنیم؟آیا ما باید یک سیاست اولیه ابری در بین فناوری 

 دهیم؟ای را که نتیجه تال  همه ابزارهای جدید موجود هست  جا میچگونه برنامه کاربردی گسترده 

 های سازمانی استفاده کنیم؟برای دستیابی به اهداف دیجیتالی ما باید از کدام قابلیت 

تواند همه مشکالت منابع انسانی را برطرف کند. قضاوت انسان            برای اطمینان  یک ربات چت یا الگوریتم نمی         

های کاربردی برای دیجیتال همچنان در      برای ارزیابی و ایجاد انگیزه در کارکنان ارزشمند است؛ اما دامنه برنامه            

حال رشد است و دستورالعمل برای مدیران منابع انسانی روشن است: آنها فرصتی برای ایجاد یک پرتفولیو از                      

گیری در مورد استعداد بهتر از طریق       کنند  تصمیم های دیجیتالی دارند که تجربه نیروی کار را دگرگون می         شرط

ها و از   های با ارز  باالتر  کاهش هزینه      تجزیه و تحلیل  خودکارسازی فرایندها  آزاد کردن زمان برای فعالیت           

 گیرد.وکار انجام میهمه مهمتر بهبود نتایج کسب

 Bain & Company, 2018منبع: 
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کند را  پژوهش ساالنه ما پرتوی از زندگی رهبران دیجیتال را روشن و رفتارهایی که آنها را از هم متمایز می                    

 دهد.نشان می

 در یک نگاه

          ها است؛ با این وجود برای بسیاری        اجرایی کردن تحول دیجیتال اولویتی اساسی برای بسیاری از شرکت

ها به اهداف خود    درصد از تحوالت دیجیتال در شرکت       09موفقیت همچنان دور از دسترس است. تنها         

 شود.رسند و در اکثر مواقع به چالشی بزرگ بدل میمی

       ایم تا برخی از عوامل کلیدی که        مدیر اجرایی در سطح جهانی را بررسی کرده          0911ما اخیراً بیش از

 کند شناسایی کنیم.های دیجیتال متمایز میماندهرهبران دیجیتال را از عقب

   اند که در نتیجه  آنها را برای آزمون و خطا            گیری و اجرا سریع   طور خاص در تصمیم   رهبران دیجیتال به

تری دارند شناسایی و     سازد. آنها روندهای تکنولوژیک را که اهمیت بیش           در موارد ضروری توانا می      

عیار بسیار  کردن تا تحول تمام    سازی و حرکتِ مؤثر از آزمایش      ها در هماهنگ  کنند؛ آن سازماندهی می 

 چیره دست هستند.
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برای شرکت شما    دیجیتال خوانید احتمااًل از پیش به این امر واقف هستید که حوزه              شما که این متن را می      

دانید که عملی کردِن یک تحول دیجیتال تا چه اندازه دشوار             طور بدیهی می  چقدر اهمیت دارد و احتماالً به      

 است.

مدیر اجرایی    0911دیجیتال در مطالعات ساالنه  بررسی بیش از           های کسب شده از حوزه    ترین بینش در تازه 

دیجیتال در طول پنج سال آینده        کنند حوزه بینی می درصد از پاسخ دهندگان پیش      82دهد که ارشد نشان می 

ها دگرگون  دهند و شرکت  ها اثری بزرگ خواهد گذاشت. همچنان که صنایع تغییر شکل می          بر روی صنعت آن   

 Bainشوند  بسیاری در کشاکش خواهند بود و با چالش روبرو دست و پنجه نرم خواهند کرد. پژوهشی که                   می

& Company            درصد از کل تحوالت شرکتی به اهداف خود دست            09انجام داد به این نتیجه رسید که تنها

ها هستیم  تحوالت دیجیتال حتی دشوارتر از        یافتند؛ درحالیکه ما در روزهای ابتدایِی ثبت بسیاری از تجربه           

 دهند.پیش خود را نشان می

های بسیاری برای آموختن    دیجیتال در حال وقوع است  درس       ها در حوزه  همچنان که هنوز بسیاری پیشرفت    

کنند  از جمله آموختن تمایزاتی که      ها وجود دارد که تحوالت دیجیتال خود را به خوبی مدیریت می            از شرکت 

 دهد.های دیجیتال را نشان میماندهظهور رهبران دیجیتال در قیاس با عقب

ای نسبتًا روشن ظاهر شد. دو گروه  به          گونهها به ماندههای میان رهبران و عقب     ما  تفاوت   در بررسی ساالنه  

درصد مدیران اجرایی در حوزه         51های متفاوت عمل کردند و به نتایج متفاوت رسیدند. از میان                  شیوه

های ماندهکم به نیمی از اهداف دیجیتالی خود در مقایسه با عقب             کنند که دست  دیجیتال  برخی اظهار می    

اند. رهبران دیجیتالی این کار را با برتری         آمیز دست یافته  درصد  به شکلی موفقیت     91دیجیتالی با کمتر از      

 یافتن در سه زمینه انجام دادند:

        سازد جلوتر از بازار     ها را قادر می   گیری سرعتی دارند که آن     رهبران دیجیتال سریع هستند و در تصمیم

 حرکت کنند و موارد اجرایی را با شتاب بیشتری به آزمون بگذارند و تجربه کنند.

      کنند. سازماندهی حول تعداد مشخصی از روندها که         تعریف می ”  صحیح”آنها حوزه دیجیتال را در سطحی

 گیرد.ها اهمیت دارد  صورت میبه واقع در صنعت آن

 های درست در جای خود به نقطه برتری رسیده اند و           سازی  قرار دادن فرآیندها و دارایی     ها در هماهنگ  آن

 کنند.آمیزی تحوالت دیجیتال را در شرکت خود در سطح مقیاس اجرایی میطور موفقیتبه
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 گیری و اجرای سریعتصمیم

توان مسائل مرتبط با سرعت  یک ِخرد تجاری مورد قبول عموم است و به نحوی .اضحی متعارف است که می                    

کند که سرعت حیاتی است: سه مورد از پنج           گردانی مدیران از آن اغماض کرد. پژوهش ما تأیید می           از روی 

ها به سرعت مربوط است و پیشرواِن سرعت  با احتمال شش برابر              ماندهتفاوت درجه اول میان رهبران و عقب       

نگاه کنید(. اما شاید کارآمدتر از آن باشد که درک کنیم              0بیشتر  در واقع رهبران دیجیتال هستند )به شکل          

کند تا سرعت را در روشی که بیشتر بخش بخش است تعریف کنیم  چیزی که                  داده چگونه به ما کمک می      

 سازد که مدیران اجرایی به واسطه آن عملکرد خود را بهبود بخشند.بینشی را فراهم می

 رود که رهبر دیجیتال باشند  های سریع نزدیک به شش برابر بیشتر احتمال میشرکت: 1شکل 

گیری سریع   دهد که سرعت  بیشترین تأثیر را در سه موقعیِت خاص دارد: تصمیم            های پژوهش نشان می   پاسخ

تواند با سرعتی که الزم است عمل کند        که می   ITها با سرعت مورد نیاز و داشتن یک سازمان          اجرا کردن برنامه  

 نگاه کنید(. 9)به شکل 

کنند که ممکن   کنند و سپس با این فهم این امر را شروع می           های پرسرعت  ابتدا تصمیمی را اتخاذ می      شرکت

است بر اساس اطالعاِت ناقص دست به کار شوند تا در طول راه چندین بار گرد  داشته باشند. مدیر اجرایی                      
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ای فکر کنند   گونهها به کنند که به تصمیم   ارشد و موسس شرکت آمازون  جف بزوس  کارمندان را تشویق می           

یا در یک     -ناپذیرند یا تقریباً چنین هستند    هایی که بازگشت  آن تصمیم   –که یا در یک مسیر یک طرفه هستند         

ها در  ها  اگر نه اکثر تصمیم    توانند به جای اول بازگردند. تشخیص این که بسیاری تصمیم         مسیر دو طرفه که می   

های محاسبه شده انجام دهند و با سرعت        کند که ریسک  واقع مسیرهای دوطرفه هستند  مدیران را تشویق می       

اگر شما نگاهی   ”  نوشت:   9106داران در   حرکت کنند  حتی بدون اطالعات کامل. بزوس در نامه خود به سهام            

بر باشد  در حالی که کُند       کنید هزینه چه فکر می  تر از آن  تواند کم گام به گام داشته باشید  برخط بودن می         

 “بودن به طور قطع پرهزینه خواهد بود.

 کنند  عناصر سرعت  رهبران دیجیتال را تعریف می :9شکل

اقدام تاکتیکی و اقدامات کوتاه مدت که الزمه به حرکت در                -فرایند مسیر را به عنوان یک پله تلقی کنید          

ی پیشرفت قدم به    ها آن قدر ساده نیستند که فقط درباره       باشد. قدمگاه آوردنِ یک سازمان در مسیر صحیح می      

ای هستند برای حرکت به جلو و در عین حال سازگار شدن در طول مسیر. ضروری                    قدم باشند؛ بلکه شیوه   

که بدانید در روز اول دقیقًا رهسپار کجا هستید.            –و در قبال تحوالت دیجیتال اغلب ممکن نیست            –نیست  

پایاِن کار ممکن است هرگز روشن نباشد  اما شرکت هایی که قادر به اقدام سریع و سپس سازگار شدن هستند                 

 ای هستند که از پیش واضح و معین نیست.یابی و توفیق در آیندهبهترین شانس برای شکل
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بینی پذیری برای   ریزی بلندمدت  لزومِ شفافیت و پیش      های بزرگی که عادت به برنامه      این امر برای شرکت    

تواند مستلزم یک تغییر پارادایم باشد. جز آن         ی تصمیم گیری دارند  می    شدههای تثبیت سهام داران  و چرخه   

آنکه به پایان   تان برای حرکت به سمت اقدام سریع بی        که شما یک بومی دیجیتال باشید  بهبود دادن توانایی         

 هایی تازه برای کار کردن خواهد بود.کار مطمئن باشید  احتماالً نیازمند راه

های قابل  توانند بر روی خرد کردن تحول دیجیتال به بخش         هایی که به دنبال ایجاد سرعت هستند می       شرکت

 تحول  ها از طریق به اجرا گذاشتن همزمان چندین          مدیریت  آزمایش و آموختن تقسیم شود. رهبران شرکت        

-های استراتژیک را عملیاتی می    بندی شده که به سرعت انتخاب     دیجیتال خرد  با مجزا کردن ابتکارهای زمان      

 توانند سرعت تبدیل خود را شتاب بخشند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.کنند  می

 برای این کار  رهبران نیازمند آنند که بر روی این موارد تمرکز کنند:

 قدرت دادن و اختیار دادن به اشخاص 

 برجسته کردن الگوها 

 هاها در میان تیمبه اشتراک گذاشتن آموزه 

 شود؛ها در راستای اطالعات و تجربه  واضح میها هنگامی که موفقیت آنانتقال منابع برای حمایت از برنده 

 شوند؛ وهای بهتری از یک واحد داده شده با موفقیت آزمون میگذشتن و عبور به جلو هنگامی که نسخه 

 خورند.هایی که شکست میچرخش و تعطیل کردن آزمایش 

کاهش ریسک و     وسیلههای کوچک و صعودی  خرده پیکارها نوآوری را به         با شکستن کارهای ابتکاری به گام      

عنوان مثال یک کمپانی بزرگ چندملیتی مواد        دهند. به آسان کردن آن برای آزمایش و آموختن  پرور  می         

خود گستر  داد. کمپانی با شروع کار با یک               شیمیایی  خرده پیکارها را جهت ارتقای عملیات پیچیده          

های کوتاه و   ای را توسعه داد  که قابلیت آن را داشت که در مجموعه چرخه                 تحلیلی  اولیه  کارخانه  نمونه 

شوند( آزمایش و تصحیح شود. کمپانی پس از تعیین این که کدام            تکرارشونده ) که معموالً اسپرینت نامیده می      

اولیه به دیگر نواحی که خرده          گیری داشتند  اکنون در حال گستردن ابعادی از نمونه           عناصر قابلیتِ اندازه  

 باشد.توانند آن را تصحیح کنند میپیکارهای بعدی می

 آموختن از رهبران دیجیتالی
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 سازمان دهی حول روندهای مشخصی از تحول دیجیتال

معنا شده  شود. در نتیجه تقریباً بی    بسیاری اوقات غیرشفاف است و به دشواری تعریف می         “  دیجیتال”اصطالح  

ای های ویژه ی فناوری درباره“  دیجیتال”ها  ها عمیقًا در میانه آشفتگی هستند. برای آن          است. برخی شرکت  

های خاصی  سه بعدی است که به شکل نزدیکی متمرکز بر فناوری            افزار امنیت سایبری یا چاپ     همچون نرم 

هستند و در وصل کردن نقاط مختلف در نقشه تحول دیجیتال به سمت مشتری  خلق ارز  و خط مقدم                        

 عملکردها  توانا نیستند.

درست میان این     رسیدن به نقطه    مسئله  –نه بسیار باال و نه بسیار پایین           –تعریف دیجیتال در سطح درست      

ی بزرگ و جهانِی خودرو این امر را به درستی دریافته است. مدیر ارشد شرکت                دو حد است. یک تولید کننده     

پذیری و پویایی الکتریکی    کند  اما در عوض بر اتوماسیون  اتصال       به کلی خودداری می   “  دیجیتال”از اصطالح   

های مزیتی رسم کرده که به هر یک از واحدهای تجاری خود             متمرکز است. این شرکت مجموعه ای از کانون        

های خود ترجمه کند.    های استراتژیک روشن و مرتبط با سازمان       کند تا آن سه مفهوم را به اولویت        کمک می 

را نیز در بر      OEMرود تا راننده  فروشندگان و شرکای        پذیری به خوبی فراتر از خودرو می       برای مثال  اتصال  

تأمین  به هم متصل است. هر کانوِن مزیت  سلسله برندهای متعدد شرکت را مجزا                   گیرد. سراسر زنجیره  می

کند تا استراتژی مخصوص خود را پدید آورد. با پویایی الکتریکی  تمامی             وکار کمک می  سازد و به هر کسب    می

ی مشتری خاص   شود اما هر کدام برای یک پایه        های حاصل آمده  خودروهای الکتریکی را شامل می         برنامه

 شود.جفت و جور می

-خواهید بیازمایید که آیا عملکردتان در سطح درست دیجیتال است یا نه  در نظر بگیرید که چقدر می                  اگر می 

ای توانید رویکرد دیجیتال خود را به طور چکیده توصیف کنید. دستیابی به یک استراتژی دیجیتال که به گونه                 

 میزان شده است که در سه تا پنج کلمه قابل توضیح باشد  هدفی ارزشمند خواهد بود.

 سازیماهر شدن در هماهنگ

تر هم به ما گفته بودند  اظهار داشتند که           طور که پیش  پاسخ دهندگان به پژوهش ما در سال جاری  همان          

ترین جنبه در تحول دیجیتال  نه استراتژی چشم گیر  یا حتی تکنولوژی چشم گیر بلکه هماهنگ سازی                   مهم

چه شما برای مقیاس پذیری از آزمایش کردن تا تحول دیجیتال کامل             است. هماهنگ سازی عبارت است از آن    

نیاز دارید  و بر اساس بررسی ما  هنگامی که موفقیت دیجیتال مطرح است  هماهنگ سازی دو برابر بیشتر از                     

 ها و تکنولوژی واجد اهمیت است.استراتژی و سه برابر بیشتر از سیستم
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های مشخصی را به منصه ظهور       طور مداوم مهارت  خوبی عملی می سازند  به     هایی که هماهنگی را به     شرکت

تر عنوان شد  خرده پیکارها ابزاری       که پیش گیری کنند. همانگونه  ها قادرند تغییر را اندازه    رسانند. ابتدا  آن  می

ها ابتکارها را به اجزای      پذیر کنند. آن  ها هستند تا نوآوری را به سرعت مقیاس         حیاتی برای کمک به سازمان     

گمارند تا مسئولیتِ تغییر  سرعت     دهند و آنها را می    های ساختارمندی شکل می   کنند و تیم  خردتر تقسیم می  

های بی چون و چرای رهبران دیجیتال        سازی و اجرا را به عهده بگیرند که در واقع مهارت            بخشی به تصمیم  

هایی کنند یا دست کم حفاظ    ها را تنظیم می   طور مرکزوار  جهت  سازی به است. همچنین  رهبران در هماهنگ    

کنند که در خالل آن خط مقدم را پرداز  و به موازات آن تقویت کنند تا نوآوری داشته باشند. این                     را برپا می  

کنند و با ترویج فهمی بهتر از        شرکت ها رهبرانی دارند که تشکیالت را برای داشتن بینشی روشن تراز می               

-ها به شکل موفقیت   کنند و رهبران آن   تکنولوژی و هنر امر ممکن در تمامی سطوح  تعهِد انتقادی ایجاد می             

 کنند.های دیگر بدل میگذاری و تعامل با شرکتهایی جهت سرمایهآمیزی موارد کاری را به نقطه

هایی سازد  توانایی برای آن است که راه       طور مستمر متمایز می   سازی را به  دیگری که قهرمانانِ هماهنگ     حوزه

به مدت طوالنی ابزاری برای       (ROI) گذاریمجدد بر سرمایه    جدید و بهتر برای ارزیابِی اجرا پیدا کنند. تکیه          

 ROIو به خصوص     ROI وسیلهتعییِن هر موفقیت ابتکار در شرکت بوده است  اما پیشرفت دیجیتال همیشه به             

های شود. ابزارهای دیگر مثل ارز  دارایی خالص در آینده  یا سنجه           کوتاه مدت  به شکل مطلوب ارزیابی نمی      

کند  معموالً بهترند. همیشه هم      دهند که یک کوشش تا چه اندازه خوب کار می           پردازشی که بهتر نشان می     

-ها را به سمت منابع جدید رشد هدایت کنند. سرمایه          گذاریای تصور کنیم که سرمایه    نباید اقدامات را حمله   

وکار در برابر دیگر شرکت ها یا منسوخ         محافظت از کسب    –های دیجیتال اغلب خاصیتی تدافعی دارند       گذاری

 ها نیازمند روشی هستند تا بتوانند سنجه های تدافعی خود را بازبینی کنند.و شرکت–شدن

ها به طور مثال بناست که      شود. اگر آن  گیری می های گوناگونی اندازه  های دیجیتال به رو    گذاریفواید سرمایه 

تواند برای نوآوری مهلک    کردن را ارتقا دهند  این امر که خیلی زود به دنبال حسابرسی مالی باشیم می              آزمایش

باشد. یک شرکت خدمات مالی  تصمیم گرفت که تمامی تال  های خود را در زمینه دیجیتال ارزیابی کند.                     

روز ساخت. این یک موفقیت برای دستیابی به بیش           01در    Apple Watchتیم دیجیتالِ شرکت یک نرم افزارِ       

افزار موبایل خود  را ایجاد کرد       درصِد رضایت مشتری پنداشته شد. هنگامی که تیِم تجربه شرکت  نرم            51از  

موفقیت آن با این واقعیت ارزیابی شد که این فرایند به شکلی دراماتیک  تعهد مشتری را ارتقا داد و در                            

 ی تبدیل سرمایه در میان شرکت های اجاره خودرو قرار گرفت.باالترین رتبه

سازی باشد:  تواند کلید حل یکی از دشوارترین معماهای هماهنگ        می  ROIهای هوشمند برای    یافتن جایگزین 

شود و  های دیجیتال جدید منتقل می    های داخلی از کسب و کارهای قدیمی به فعالیت        اطمینان از اینکه بودجه   

 مدیریت کردن استلزامات این تغییرات.
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 نگاه به جلو

برداشتن سه گام ملموس به سوی        وسیلههای خود را در تحول دیجیتال به       توانند تعداد موفقیت  شرکت ها می  

 تبدیل شدن به رهبران دیجیتال بردارند:

 .شناسایی اینکه شما کجا باید ارتباط خود با همتاهای خود را حفظ کنید  به خصوص در ارتباط با سرعت 

              هایی برای تکمیل   کنید؟ چه گام  شما در کجای رونِد دیجیتال خود هستید؟ تا چه میزان سریع حرکت می

 اساسی هستند؟

 ی دیجیتال را در صنعت امروز خود روشن سازید و اثری که در آینده خواهد داشت را تجسم کنید.نقش حوزه

                      به راستی دیجیتال در کجا صنعت شما را دگرگون خواهد ساخت؟ شرکت شما چگونه نقش ایفا خواهد

هایی الزم است بردارید تا این روند را آغاز کنید           دیجیتال پیروز باشد؟ امروز چه گام       حوزه  کرد تا در آینده   

 حتی اگر آینده به تمامی وضوح نداشته باشد؟

 سازی را از روز اول عهده دار شوید.مسائل هماهنگ 

گیری پیشرفت  کردن به تحول حرکت خواهید کرد؟ آیا به رتبه بندی و اندازه           چگونه به شکلی موفق از آزمایش     

طلبی مشترک  پردازید؟ آیا تیم اجرایی شما در پشت یک جاه          در برابر نشانگرهای روشن تحول دیجیتال می       

اید؟ تر را مد نظر قرار داده     انداز  شرکتی گسترده  دیجیتالی سطح صف سازماندهی شده است؟ آیا در آن چشم          

دیجیتال هستید؟ چگونه در مسیرهای متفاوت          آیا در حال ساختن انبوهی از کارپردازان و شاغالِن حوزه             

 کنید؟دیجیتال سرمایه گذاری می

طور مستمر   دانند که رهسپار سفری هستند که هم اینک در جریان است و باید به                   رهبران دیجیتال می   

ها فرصت و زمانی برای خرسند شدن از خود ندارند.          استراتژی را با مالحظات تاکتیکِی بیشتری ادغام کنند. آن        

 آغاز ماجراست. ها تازه و صرفا نقطهتحول دیجیتال برای آن

 Bain & Company, 2018منبع: 

 آموختن از رهبران دیجیتالی
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ها مدیریت    طی یک بحث گسترده تعدادی از مدیران سیلیکون ولی پیرامون این موضوع که چگونه داده                   

ها چیست و قطب دیجیتال در مرحله بعدی کجا قرار خواهد گرفت                 دهد  ارز  هزاره    استعداد را تغییر می   

 صحبت کردند.

کارگیری فرآیندهای دیجیتال با آن روبرو       ها به هنگام اتخاذ و به        هایی که شرکت    ترین چالش   یکی از بزرگ  

ترین استعداد برای انجام آن کار است و این حقیقتی انکارناپذیر است. این مقاله حاصل           شوند یافتن درست  می
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باشد که به بررسی جنگ بر سر استعدادها              ولی می مباحثه بین چند تن از مدیران مکینزی و سیلیکون             

 اند. پرداخته

 

 تغییر به سوی مدیریت استعداد مبتنی بر داده

Brian Gregg      :رسد که ما با تحولی بزرگ روبرو هستیم که در آن تحلیل                  نظر می بهاز مدیران مکینزی

انداز   نگر  ما به ارزیابی و مدیریت استعدادها در حال تغییر هستند. تغییرات تکنولوژیکی چشم                   ها و نحوه    داده

 مدیریت استعدادها را نیز دچار تغییر خواهد کرد  به نظر شما این تغییرات بزرگ چه خواهند بود؟

 Anne Robie      مدیر منابع انسانی شرکتStubHub  :             از منظر منابع انسانی  ما در نسل تقریبًا تاریکی

ها شروع به کار کردیم و امروزه افراد با عناوینی نظیر مدیر ارشد در                    عنوان پرسنل بخش    ایم. ما به    قرارگرفته

کنند.   وکار کمک می    وکار به یک دیدگاه استراتژیک به آن کسب         ها با ارتقای کسب     اند. داده   سازمان به وجود آمده   

ها از جنبه عملکردی آنها است و اینکه چطور           شود. نگاه من به داده      خط فاصل بعدی به منابع انسانی مرتبط می       

یک از این     بینی کنیم که کدام      کنند تا استعدادهای خود را بشناسیم و بتوانیم پیش           ها به ما کمک می       داده

استعدادها در آینده یک کارمند موفق خواهد بود؛ اما مسائل مهم دیگری در زمینه تناسب فرهنگی و احساسات                    

 فردی و غریزی افراد نیز در مسئله اثرگذار خواهند بود.

Kiran Prasad       معاون ارشد مهندسی شرکتLinkedIn  :          یقینًا این مسئله ترکیب متوازنی از علم و هنر

خواهیم مبتنی بر     هنری آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. هر وقت می             باشد  گرچه در برخی مواقع جنبه     می

شویم که عامل انگیز   عاملی بسیار          بینی کنیم متوجه می      کاری استعدادها را پیش        ها موفقیت آینده    داده

 باشد. گیری نمی اندازه اثرگذار است که قابل

Anne      های تحلیلی جالب نگاهی انداختیم. ازجمله سؤاالتی که مطرح است مفهوم                بینی  : ما به برخی از پیش

  وسیله  اصطکاک )فرسایش شغلی( است. این اصطکاک به چه دلیلی و در چه زمانی رخ خواهد داد؟ آیا به                         

بینی کنیم؟ این مسئله      ماه آینده را پیش     92یا حتی     05و    09و    6توانیم اتفاقات     روندهای تاریخی موجود می   

تواند به ما کمک کند تا بدانیم در آینده به چه مهارت خاصی نیازمندیم و در صورت لزوم کارمندان جدیدی                        می

 داریم تا به ماندن در سازمان ما تمایل داشته باشند. را پیش استخدام کرده یا کارمندان فعلی را راضی نگه
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Tim Anderson         معاون ارشد مدیریت محصول شرکتGlassdoor  :        ما در حال حاضر یک ابزار فرو

کند  برای    ها را امتیازدهی می     در حقیقت نشانه    دهد.  های ما انجام می     ایم که این کار را برای حساب        به کار گرفته  

ماه به مرکز کارفرمای خود وارد نشده باشد یا عنوان شغلی خود را در                       9مثال اگر یک کارمند به مدت          

LinkedIn             توانیم آنها را به فرسایش شغلی        کنیم و می    تغییر داده باشد و مواردی از این قبیل را امتیازدهی می

 ارتباط دهیم.

 Dianne Esber   ها سیستم امتیازدهی خود به       به شرکتی نظیر گوگل توجه کنید  آن       :  از اعضای مکینزی

ها مدام به     را دارند که بر اساس هنرهای کیفی مورد اهمیت خودشان طراحی شده است. آن                   Googleyنام  

عنوان   اند. به   بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته و در طول زمان بسیاری از فرآیندهای خود را تغییر داده                   

دادند اما    خوانده بودند بسیار اهمیت می      و اسم دانشگاهی که افراد در آن درس          SATبندی    ها به رتبه    مثال آن 

ها دیگر از این عوامل برای        سپس متوجه شدند که بین این عوامل و موفقیت همبستگی وجود ندارد  بنابراین آن              

 گری خود استفاده نکردند. غربال

 

 برای نسل هزاره چه چیزی اهمیت دارد؟

Brian             دادند  اما    بار شغل خود را تغییر می       سال یک   91: دریکی دو نسل گذشته ما شاهد افرادی بودیم که هر

 افتد. بازار کار برای نسل هزاره چه تفاوتی دارد؟ امروزه این تغییر شغل عموماً زودتر اتفاق می

Kiran         2مانند. در شرکت ما افراد تقریبًا هر           سال در شغل خود باقی می        91: در برخی مناطق افراد به مدت 

ی چهارساله    تر. سیستم پادا  شرکت برای یک چرخه        دهند  گاهی اوقات حتی سریع      سال شغل خود را تغییر می 

دهند.   پذیر نیستند و زیاد شغل خود را تغییر نمی           سازی شده است. اغلب افراد در آمریکای میانی ریسک           بهینه

پذیر هستند تمام دنیا را مورد قضاوت قرارداد و             توان با توجه به کارکنان سیلیکون ولی که بسیار ریسک             نمی

 ها برخورد کرد. مطابق این قضاوت با آن

Anne   در :StubHub                باشد. برای    آنچه برای جمعیت نسل هزاره ما اهمیت دارد چگونگی ارتباط ما با جوامع می

صورت محلی است؟ ما      دهیم. آیا ارتباطات ما به      کارهایی انجام می    ها مهم است که ما چه ارتباطی داریم و چه           آن

 دهیم؟ کاری انجام می المللی چه بین  در عرصه

Tim                   های   هایی بر اساس داده     : ما در کنیا تیمی تأسیس کردیم که در این تیم به مدیریت محتوا و انجام پروژه

هایی که    کنیم و واکنش    هایی از این تیم و کارهایش برای تمام شرکت ارسال می               پردازیم. ما عکس    خود می 

شوند. اگر    کنیم بسیار جالب هستند. افراد از ایجاد ارز  در سراسر دنیا توسط ما بسیار خوشحال می                  دریافت می 
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شخصه از سیلیکون     توانید این کار را در هر شهری انجام دهید. من خودم به             فرهنگ موردنظر را داشته باشید می     

کنم زیرا این محیط بسیار رقابتی است. ما زمان زیادی برای استخدام استعدادهای برتر در                      ولی دوری می   

مشتری و علم داده صرف کردیم و این شانس را داریم تا با جابجایی                    های مختلف نظیر مهندسی  تجربه      زمینه

 کارمندان خود دفاتر جدیدی را بازگشایی کنیم.

Kiran:                      سازمانی که برای      من مخالفم. من به مسائلی نظیر چگونگی انجام کار توسط سازمان و فرهنگ

کنم. تکرار این کارها نیازمند گردآوری جریان اصلی کاری آمریکا و             ولی منحصر به فرد هستند  فکر می      سیلیکون

 هاست. عنوان یک قطب و شناسایی تفاوت های بزرگ به شرکت

 

 کاری بدون کارمندان؟  پیکر و آینده اقتصاد غول

Brian         ها ایجاد    استخدام آن     کنندگان یا شیوه    رفتار استخدام     : آیا این شفافیت نوین تغییرات اساسی در زمینه

 خواهد کرد؟

Anne                    امروزه استخدام به معنای تمرکز بر معیارهایی است که بسیار برای شرکت مهم است. حدود یک سال و :

های این    توانستیم را استخدام کردیم و امروزه هزینه        تقریباً هر مهندسی که می      StubHubنیم پیش ما در شرکت      

های شرکت  فرسایش شغلی و در بررسی تعامالت پرداخت              های مختلف نظیر گزار       ها را در بخش      انتخاب

کنیم. درنتیجه من مدیران را وادار به اعمال دقت بیشتر در انتخاب افرادی متناسب با آنچه ما هستیم و آنچه                       می

ها تمایلی برای کارفرما شدن ندارند بلکه          استعدادها به نحوی است که آن          نمایم. آینده   خواهیم باشیم  می    می

ماهه در    6ها عالقه دارند تا با قراردادی          باشد. آن   ها در راستای یادگرفتن تجربیات گسترده می         تال  اصلی آن  

صورت گذرا    فرانسیسکو مشغول به کار شوند و سپس به سنگاپور  لندن یا هر جای دیگر بروند. این افراد به                     سان

گاه خسته نشده و      روند و بدین طریق هیچ      شوند و سپس به سمت مهارت بعدی می         در مهارت مشخصی عمیق می 

 درواقع نیروی کاری موقت هستند.

Kiran           های تخصصی    ای از مهارت    سال آینده افرادی با مجموعه      01: آینده بازار کار پروژه محور خواهد بود. تا

من میدانم چگونه این کار را       «گویند:    آیند و می    خاص در بازار کار حضور خواهند داشت که به سراغ شما می             

 »نامه هم دارم.ام توصیه انجام دهم. شما باید من را استخدام کنید  من از افرادی که برایشان کارکرده
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 استخدام و استعدادهای موردنیاز آینده  نرخ بازگشت سرمایه

Brian          گذشته دانشمندان      و دهه   21    در دهه «کند که:     : هال واریان  مدیر اقتصادی شرکت گوگل بیان می

 »شدند. آیا با این موضوع موافقید؟ کامپیوتری گل سرسبد استعدادهای بازار محسوب می

Anne توانیم متخصصان    کنم که بخش منابع انسانی مسئولیت این مسئله را بر عهده دارد؛ اما چگونه می            : فکر می

های   دهند را به سمت نقش      منابع انسانی خود که استخدام  توسعه و حفظ استعدادها را به رو  سنتی انجام می               

افراد مناسب برای       نوین مبتنی بر علوم داده حرکت دهیم؟ وظیفه منابع انسانی درگذشته استخدام و توسعه                 

ای منابع انسانی را تغییر دهیم. درواقع این کار نیازمند نوعی هنر               سازمان بوده است  ما درواقع باید معنای ریشه       

شود. ضروری    ها حس می    باشد و متأسفانه فقدان بخش علمی مرتبط به منابع انسانی در بسیاری از سازمان                 می

ها را    های تحقیقات را مطالعه کرده و نرخ بازگشت سرمایه را بشناسند  همچنین هزینه               است که این افراد تحلیل    

 از منظر مشتری درک کنند.

Tim         ها بپرسید که چقدر برای فرآیند        باشد. از شرکت    میلیون دالر می    02: استخدام یک صنعت جهانی به ارز

سیستمی   Glassdoorها چقدر است. ما در شرکت         کنند و هزینه هر استخدام آن       استخدام شرکت خود هزینه می    

توانیم از طریق آن هزینه هر استخدام را محاسبه نماییم             داریم که بودجه ما برای این کار را مشخص کرده و می           

 سازد. ها فراهم می برای سازمان LinkedInدقیقاً شبیه قابلیتی که 

Kiran های   آوری و تحلیل داده مرحله نخست است  مشکل اصلی این است که اگر این اطالعات و تحلیل                   : جمع

های خود از     گیری  توانند در تصمیم  دست مدیران نرسد نمی   ترین زمان به    صورت مختصر و کاربردی در کوتاه        به

توانند این  ها نمی   هایی که با دانشمندان علوم داده داریم این است که آن            ترین مشکل   ها استفاده کنند. از مهم      آن

توانید   دهند و نمی    ای از داده را روبروی شما قرار می         ها صفحات گسترده    درستی به تصویر بکشند  آن      ها را به    داده

ی مهندسی  بازاریابی یا    کنید. افرادی که بتوانند این اطالعات پیچیده         ها استخراج     راحتی نتایج الزم را از آن        به

درک و کاربردی تبدیل کنند بسیار نایاب و ارزشمند هستند. به نظر من نیازی به                     های قابل   فرو  را به پیام   

شوند   افزاری استخدام می    های نرم   استخدام دانشمندان داده در حجم زیاد وجود ندارد زیرا این افراد توسط شرکت         

 ها به این افراد را برطرف نمایند. افزارها نیاز سازمان تا با ساختن نرم

Tim                 دهند تبدیل مسائل     ها انجام می    : یک طراح خوب دنیا را متفاوت خواهد کرد. در حقیقت کاری که آن

باشد. من یک طراح نیستم اما نسبت به          استفاده برای تمام افراد می      پیچیده و غیرقابل فهم به مسائل ساده و قابل        

شود. طراحان در برابر       ها باعث پیروزی ما می     طراحان تعصب خاصی دارم زیرا از دیدگاه من نتیجه کار آن              

 شوند که ازنظر من این دیدگاه اشتباهی است. کم گرفته می مهندسان و آمارگیران دست
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 سیلیکون ولی بعدی

Brian سال آینده را ترسیم کنید  انتظار دارید که سیلیکون ولی بعدی کجا ظهور کند؟ 01: اگر قرار باشد 

Timکنم توزیعی باشد و در یک مکان مشخص مستقر نباشد. : فکر می 

Anne  توسعه قرار گیرد  کشورهایی      تواند در کشورهای درحال     متحده نباشد  احتماالً می     کنم در ایاالت    : فکر می

 دهند. که باهو  هستند و به مردم اجازه ابتکار عمل می

Dianne  گیرم. پاسخ این سؤال شما وابسته به نوع             شخصه همیشه تحت تأثیر استعدادها قرار می          : من به

اقتصادی است که در آینده خواهیم داشت. برای مثال من با دانشمندان کامپیوتر در لهستان  سائوپائولو و سایر                    

ها همگی در یک نقطه در        کنم در آینده آن     های مناسبی همکاری داشتم  بنابراین فکر می        نقاط دنیا در موقعیت   

 کنار هم کار خواهند کرد.

Kiran                       من دو پاسخ کاماًل متفاوت برای این سؤال دارم. پاسخ اولم کشور چین و شهر شانگهای است. مدتی :

العاده است. پاسخ دوم منزل شخصی افراد          قبل آنجا را مالقات کردم و سطح ابتکار و نوآوری در این کشور فوق               

دهم   عنوان یک طراح  مهندس یا مدیر محصول ترجیح می          شخصه به   های مدیریتی  من به     استثنای نقش   است. به 

 در فضای خارج از دفتر و در منزل کارکنم و این زمینه موفقیت بیشتری را برای من فراهم خواهد کرد.

 McKinsey, 2015منبع: 
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-محل کار مدرن دیجیتال پویاتر از گذشته شده است و کارمندان در تمام صنایع  از کارگزاران مالی  ارائه                     

های فروشی گرفته تا کارگران کف کارخانه و حتی شرکت            های بهداشتی  کارگران خرده    دهندگان مراقبت 

-های تجاری استفاده می   ها برای دسترسی به داده    ها و فناوری  ها  دستگاه ای از برنامه  پستی از طیف گسترده   

 کنند.

شاهد افزایش نرخ بوده است: کاربران        (BYOD) “دستگاه خود را بیاورید    “به همین دلیل است که روند         

ها تناسب دارد آزادی داشته      ها به بهترین وجه با کار آن       ها و فناوری  مایلند در انتخاب اینکه کدام دستگاه      

-بینی می منتشر شده است  پیش     ResearchAndMarkets.comباشند. براساس گزارشی که اخیرًا توسط        

رشد   9190درصد تا سال      0۱در آمریکای شمالی با نرخ رشد ترکیبی سالیانه بیش از              BYODشود که بازار    

 کند. این رشد بیشتر به دلیل تقاضای نیروی کار است.

کارکنان برای انجام کار خود به صورت کارآمد  باید بتوانند از هر دستگاه  با استفاده از هر برنامه  از هر مکان                     

درصد از کاربران نهایی نیاز به دسترسی         21ای کار کنند. طبق مطالعه جدیدی  حدود         و از طریق هر شبکه    

شود این تعداد در طی دو سال آینده        بینی می های همراه دارند. پیش   های تجاری بر روی تلفن    روزانه به برنامه  
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های تلفن همراه افزایش یابد. مشاغل همچنان برای         های تجاری در دستگاه   دلیل گرایش فزاینده به نصب برنامه     به

 کنند.رقابتی ماندن  از تحوالت دیجیتالی استقبال می

)از طهریهق       Verizon 9102حال  تهدیدهای ناشی از تلفن همراه رو به رشد است. شاخص امنیت موبایل  درعین

ITProPortal  ها در مهعهرض       % از مدیران ارشد فناوری اطالعات معتقدند سازمان آن 50( حاکی از آن است که

% از آنها تهدیدهای تلفن همراه در سال گهذشهتهه              65تهدیدات تلفن همراه قرار گرفته است  درحالیکه به گفته          

 % موافقند که این نوع تهدیدات سریعتر از هر تهدید دیگر رو به رشد است.85افزایش یافته است و 

ترین مجموعه سیستهم  ها به یک رویکرد امنیتی کامالً یکپارچه نیاز دارند که وسیعسازمان، BYODدر این دوره    

گیرد تا بطور مؤثر تهدیدات موبایل را کاهش دهد درحالیهکهه امهکهان چهابهکهی و              عامل و دستگاه را در بر می     

ای به امنیت  بهرای    طلبد. رویکردهای سنتی  ایستا  محیط محور و جزیره دسترسی تمام وقت به کارمندان را می    

ها روی امنیت اعتمهاد صهفهر )       محیط کار مدرن ساخته نشده است. به همین دلیل است که بسیاری از سازمان             

zero trust securityکنند.گذاری می( سرمایه 

کهنهنهد    ای که کارمندان انتخاب مهی      های تجاری را در هر دستگاه و برنامه       یک رویکرد امنیتی اعتماد صفر  داده     

وری قهرار       کند. این امر بسیار مهم است زیرا اگر امنیت بر سر راه بهره بدون تأثیرگذاری بر تجربه کاربر ایمن می   

هرگز اعتهمهاد نهکهنهیهد           ” گیرد  کاربران راهی برای آن پیدا خواهند کرد. هنگامی که دسترسی ایمن با رویکرد                

محور که قبل از اجازه دسترسی نهیهاز   شود  یعنی امنیت اعتماد صفر موبایلتعیین می“  همیشه احراز هویت کنید 

 ها و وجود تهدیدات دارد.ها  شبکهبه احراز هویت دستگاه  کاربر  برنامه

 همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد اجرای یک رو  اعتماد صفر موبایل محور بسیار آسان است:

              های خهود  روشهی      ها باید از داده   ایجاد یک محل کار دیجیتال ایمن. این امر بسیار حیاتی است  زیرا شرکت

 های درگیر محافظت کنند.دسترسی و استفاده صاحبان مجاز دستگاه

      ههای  های مجاز بر اساس متن کامل. قبل از دسترسی به داده            های شرکت مجاز کردن دسترسی کاربر به داده

 های سیستم را در نظر بگیرید.وکار  باید دستگاه  اپلیکیشن  شبکه  تهدید  زمان  مکان و سیگنالکسب

   های ها و قابلیت  ها در حالت استراحت و در حال حرکت. این جایی است که محتواسازی داده              محافظت از داده

 -که بر روی دستگاه اجرا می شود  نزدیک به مکانی که اطالعات در آن وجود دارند                   -دفاعی تهدید یکپارچه    

 ضروری هستند.
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     تر بودن امهنهیهت    تر باشد  ضرورت قویها پیشرفتههای قرنطینه. هر چه کنترل    نظارت مستمر بر روی دستگاه

 شما بیشتر خواهد بود.

ها به یک رویکرد مدیریت     برای تحقق یک استراتژی امنیتی اعتماد صفر مبتنی بر تلفن همراه  بسیاری از شرکت             

-ها و بهرنهامهه   ها در دستگاههای شرکتهایی که برای محافظت از دادهمشترک نیاز دارند. به عنوان مثال  شرکت       

های تلفن همراه )  ( و مدیریت برنامه MDMافزاری مدیریت دستگاه تلفن همراه )   های خاص  از یک محصول نرم     

MAM   بهره می )             ( گیرند  باید از یک سیستم عامل قدرتمند یکپارچه مدیریت نقطه پایانUEM         نهیهز بهرای )

ها باید یهکهدیهگهر را       حلهای موجود در محل و در ابر استفاده کنند. راه     ها و همچنین برنامه   امنیت سایر دستگاه  

تر را برای پشتیهبهانهی از ههمهه          تر و گسترده تکمیل کرده و با هم همکاری کنند تا بتوانند یک اکوسیستم قوی           

 ها ایجاد کنند. در غیر این صورت  همیشه شکاف امنیتی وجود خواهد داشت.ها و ارائه دستگاهسیستم عامل

ها برای بهبود وضعیت امنیتی خود  همچنین باید رمزهای عبور را از بین ببرند. محل کار مدرن دیجیتهال               شرکت

پذیری داشته باشند. تکهیهه       ها و همچنین بهترین تجربه کاربری نهایی  انعطاف       ها و دستگاه  باید در انتخاب برنامه   

ها نه تنها برای کاربران ناامیدکننده است  بلکه بار سنگینی بر فناوری اطالعات گذاشتهه و یهکهی از                 بر گذرواژه 

-توانند با استفاده از فناوری بیومتریهک  نهرم         ها می مهمترین دالیل نقض اطالعات سازمانی است. امروزه شرکت        

 ها و رویکردهای دیگر رمزهای عبور را از بین ببرند.افزاری  گواهیافزارها و عالئم سخت

وکارهاست پذیرا  ها باید محیط کار دیجیتالی را که آینده کسب        و بعد از آن  سازمان      9191برای موفقیت در سال     

کار کارکنان خود  خطر را کهاههش          مانند. عالوه بر این باید با تضمین صحیح نحوه         شوند وگرنه از قافله عقب می     

کند تا سفر دیجیتالی خود     ها کمک می  دهند. یک رویکرد امنیتی اعتماد صفر مبتنی بر موبایل نه تنها به سازمان             

 کند.را در محل کار تضمین کنند  بلکه به سرعت بخشیدن به سفر نیز کمک می

 Forbes, 2020منبع: 
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وکار موظف نیستند محصوالت و     امروزه دشوار است تصور کنیم صنعتی وجود دارد که در آن فعاالن کسب              

های هایی با پیشینه  تر از همیشه ارائه دهید. همکاری در تیم         خدمات جدیدی را برای مشتریان خود سریع       

 توان این کار را در نیروی کار امروزی ممکن ساخت؟کند  اما چگونه میگوناگون این نوآوری را تسریع می

های تلفنی و ایمیل     ها  تماس های سنتی جلسات  همایش    های اخیر  همکاری بسیار فراتر از حوزه        در سال 

آوری  پارادایم جدیدی را در همکاری ایجاد کرده است که            های مداوم در فن   گستر  یافته است. پیشرفت   

-های پیشرفته  محاسبات ابری  اتصال به اینترنت پیشرفته و رفع موانع ارتباط در سیستم عامل              توسط برنامه 

های فیزیکی را با ابزارهای همکاری       پذیر کرده است. یک محیط کار مدرن اکنون حوزه همکاری            ها امکان 

وری را در بین کارگرانی که در آن مستقر هستند بهینه کند بلکه برای                آمیزد تا نه تنها بهره    مجازی در می  

 های از راه دور و متفاوت امکان هماهنگی در زمان واقعی را فراهم آورد.تیم
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شود  اما ضروری است فراتر از آن تحول پیدا           عنوان یک ارز  تلقی می     وکارها صرفاً به  همکاری در نزد کسب   

کنند. اکنون هر سازمان باید یک مکان کار دیجیتالی باشد. البته این بدان معنا نیست که فقط به یک محل کار                      

آوری مجازی تبدیل شوید که در آن افراد در هر زمان با هر دستگاهی کار کنند  بلکه به معنای مدرن کردن فن                      

ای که با دوستان و خانواده خود به         مورد استفاده کارمندان است تا کار گروهی بدون اصطکاک و همانند شیوه             

 کنند انجام شود.صورت آنالین تعامل می

های همکاری  اند  ارتقاء به حوزه    درحالیکه ابزارهای همکاری مجازی به طرز بسیار باورنکردنی ارزشمند شده             

به همراه    -های جلسات و غیره    بردهای الکترونیکی  اتاق های کنفرانس هوشمند  اتاق        ترکیب وایت   -فیزیکی  

های شخصی رومیزی و تلفن برای ایجاد          تر در محل مانند رایانه      آوری سنتی های تلفن همراه و فن      دستگاه

پذیری  حرکت به محل کار دیجیتال باید کاماًل جامع و            پذیری به همان اندازه مهم است. برای انعطاف         انعطاف

 دهند.صورت جداگانه و با هم انجام میهایی باشد که کارمندان شما بهترین کار خود را بههماهنگ با رو 

 کنید؟چرا سرمایه گذاری می

تواند بسیار زیاد احساس    کار دیجیتال در ابتدا می    مانند هر ابتکار عمل نوآوری  هزینه حرکت به سمت یک محل          

-شود سرمایه شود و بعضی اوقات نیاز به خرید سازمانی دارد. با این وجود دالیل مختلفی وجود دارد که باعث می                 

 گذاری به خوبی انجام شود:

 دهند. طبق نظرسنجی انجام شده توسط       های دیجیتال کارایی را افزایش می     مکانWorkfront ،   21ما فقط %

گویند که آنها ابزارهای     % از کارگران می    22از روز کاری خود را صرف کارهای اصلی خود می کنیم و                   

تواند به طور خودکار وظایف و خطاهای اداری         خواهند. محل کار دیجیتال می    بیشتری برای مدیریت کار می    

ای را  تحلیل پیشرفته وهای مشترک شده توسط ذینفعان مختلف را مدیریت کند و تجزیه          را کاهش دهد  داده   

 تر عمل کنید.تر و سریعتر  چابکارائه دهد تا به شما امکان دهد باهو 

    اند. تحقیقات   کارگران هرگز سیار نبوده IWG    از کارکنان در سطح جهان حداقل یک روز         ۱1نشان داد که %

دهند. این را   کنند و بیش از نیمی از آنها این کارها را حداقل در نیمی از هفته انجام می            در هفته دورکاری می 

هم در نظر بگیرید که تنها در عرض چند سال  نیمی از نیروی کار ما ممکن است متشکل از فریلنسرها                          

هر ”ها فرا رسیده است و ما به جایی رسیده ایم که            باشد. به لطف یکپارچه بودن ابر  همگرایی واقعی دستگاه        

 به واقعیتی بالفعل برای مشاغل تبدیل شده است.“ ایکجا  هر وسیله
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           های همکاری بسیار   آوریدر فن   -بومیان دیجیتال     -این یک ضرورت استخدام است. نسل جوانتر کارگران

هایی را در محیط کار دارند. برای جذب بهترین استعدادها           ماهر هستند و تا حد زیادی انتظار چنین فناوری        

های های فوری و چت   توانید آنچه را که انتظار دارند ارائه دهید؛ باید از آن فراتر بروید. پیام                شما فقط نمی  

 گروهی کافی نیستند.

     گیرندگان فناوری اطالعات   بخشد. طبق بررسی جدیدی که شرکت من از تصمیم         به تجارت خوب معنی می

گویند کارگرانشان حداقل یک بار در روز به         % می 66وکارهای کوچک و متوسط انجام داده است          در کسب 

دلیل ابزارهای ناکارآمد همکاری  تاخیر یا نتایج بدتر از حد انتظار را تجربه می کنند؛ به عبارت دیگر  اگر                       

 خواهید محیط کار را مدرن کنید  باید این کار را به درستی انجام دهید.می

 کنم؟گذاری میمن در چه مواردی سرمایه

-حلی به یک اندازه مناسب برای ساخت یک محل کار دیجیتالی وجود ندارد. هر کسب               با کمال تعجب  هیچ راه    

رو دشوار است. تنها    شمار  تعیین راه درست پیش    وکاری نیازهای مختلفی دارد. همراه با محصوالت و خدمات بی         

راه پاسخ به این سؤال که کدام ابزارها برای سازمان شما مناسب هستند  این است که یک ارزیابی صادقانه و                         

کند انجام دهید. کارمندان شما مایلند چگونه کار        جامع از آنچه بیشترین معناداری را برای تجارت شما ایجاد می          

های شما در زمینه همکاری و ابزار ارتباطی در حال            اند؟ هزینه کنند؟ آنها از نظر جغرافیایی چه میزان پراکنده        

 تر و / یا کارآمدتر جابجا کرد؟هزینههای کمها را با فناوریتوان هرکدام از این فناوریحاضر چگونه است؟ آیا می

توانید تعیین کنید که کدام ابزار به بهترین وجه با نیاز شما مطابقت دارد. برخی از مواردی که شاهد                     از آنجا می  

-  سیستم عامل  (all-in-one)وری چند منظوره    های بهره ام شامل مجموعه  تغییر عمده آن در محیط کار بوده       

 بر ابر و خودکار است.های مبتنی های مدیریت پروژه مبتنی بر ابر و مدیریت دستگاه

 چه چیزی در حال پدیدار شدن است؟

تری توان انتظار داشت که انواع ابزارهای دیجیتالی پیشرفته       می  -  9191حتی تنها در سال       -طی یک دهه آینده     

ای در فضاهای دیجیتالی    توانیم انتظار داشته باشیم که کارمندان به طور فزاینده        به صورت آنالین منتشر شود. می 

از طریق صدا  فیلم  چت       -های گروهی  میزبانی جلسات مجازی      ور شوند  کل روزکاری را در همکاری      خود غوطه 

 و اسناد گزار  همکاری  همه را از طریق یک رابط واحد بگذرانند. -

افزاری کم کد / بدون کدنویسی  انواع کارهای          مدت  به احتمال زیاد خواهیم دید که محصوالت نرم           در کوتاه 

دهند و کارمندان بیشتری )بطور خاص  کسانی که سابقه کدنویسی ندارند( را            تجاری را به طور خودکار انجام می      
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ها( نیز ممکن است نقش مهمی      های پیشرفته استفاده کنند. دستیاران دیجیتال )ربات       سازند از فناوری  قادر می  

 را در محل کار بازی کنند.

وکارها این امکان   کند و به کسب   سیم به طور مداوم تداوم شبکه را تقویت می        در درازمدت  پیشرفت در اتصال بی     

های پوشیدنی نیز ممکن است با ارائه        تری را مدیریت کنند. گجت    تر و پیچیده  دهد تا بارهای کاری سریع    را می 

ویژه نیروی کار سیار     کار دیجیتال  به  بینی فناوری  بر محل    تجزیه و تحلیل پیشرفته و باز کردن درهای پیش          

 تأثیر بگذارند.

 افکار نهایی

های تلفن همراه و نیروی     ها  دستگاه تاپها پیش از لپ   همکاری در محل کار برای تجارت ضروری است و از مدت          

کار پراکنده وجود داشته است. با این حال  آنچه اکنون تغییر کرده این است که حصارهای بین کارکنان و                          

توانند به سمت خالقیت و     شوند و می  شدن است و کارگران از وظایف دستی خالص می         فناوری در حال شکسته   

ریزی شده نیستند.   نوآوری بیشتر سوق پیدا کنند. تعامل و همکاری بین کارگران دیگر منتظر جلسات برنامه                 

 ها دائمی هستند.اکنون این همکاری

کند تا یک رویکردی روشن بینانه و آینده نگر         وکار را مجبور می   معتقدم که این موضوعات تمامی صاحبان کسب      

را برای بهبود و اصالح محیط کار اتخاذ کنند تا نه تنها با سرعت پیشرفت فناوری بلکه انتظارات در حال تحول                       

 مانند.توانند همگام شوند به زودی عقب میکارگر باهو  مدرن همگام باشد. کسانی که نمی

 Forbes, 2020منبع: 

 

 

 محل کار دیجیتالی چیزی بیشتر از ارسال پیام فوری است  
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هایی فکر کنیم که       شویم  مهم است که به آینده بنگریم و به شیوه              نزدیک می   9191که به سال       در حالی 

تغییر خواهند داد و چگونه این تغییرات بر جایگاه کسب و کار تأثیر خواهند                     9102یادگیری را در سال      

ها و    های نرم بحث کردیم؛ چگونه دگرگونی مهارت         ما بر روی افزایش ارز  مهارت        9105گذاشت. در سال    

ظهور مسیر شغلی غیرخطی  بر رو  کار ما تاثیرگذار است. این موضوعات صرفًا تغییرات بزرگی را که در                        

مجادالت   9102دهند و در سال       بینیم به طور اجمالی مورد بررسی قرار می         کار می وتحصیالت و جایگاه کسب   

 ادامه خواهد یافت.

 در ادامه چند موضوع  مهم که باید در حوزه آموز   به آن توجه کرد آمده است:
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     های ای مرکب از مهارت     کارهای آینده نیازمند مجموعه   وکسبهای ترکیبی.      آموزش با تاکید بر مهارت

مختلف در موضوعات گوناگون است که چندین بار در طی مسیرشغلی ما دگرگون خواهند شد. این بهدان                   

معناست که برای نمونه  خواندن یک رشته تحصیلی در دانشگاه برای چهار سال ممکن است اصاًل کارآیهی                  

های منعطف و سفهارشهی سهازگهار            نداشته باشد و الزم است که مدارک تحصیالت عالی با خلق اعتبارنامه           

سهازد     ها و تحصیالت ماژوالر رشد خواهد کرد زیرا دانش آموزان و دانشجویان را قادر مهی             شوند. یادگیری  

 ها و دانش فراگرفته را مطابق با نیازها و اهداف خود شخصی سازی کنند. مهارت

        آموزش وارد کانال همه کاره یاomnichannel     .کنههنههدگههان    در جهان متصل  مصرف   می شود

ها قرار بگیرد و تحصیالت هم از این امر مستثنهی          خواهند در اختیار آن     انتظار دارند که هر چیزی را که می       

نیست. افراد مشغول به کار انتظار دارند تا قادر باشند هر مهارت و دانشی که الزم دارند را در همان لحظهه                       

کار بگیرند. حرکت روان بین کارکردن و یادگیری  بدون نیهاز            یاد بگیرند و قادر باشند هرچه سریع آن را به         

به گرفتن وقت برای رفتن به محل آموز  آن مهارت )مدرسه(  ضروری خواهد شد. بعالوه افراد به دنبهال                      

ههای   کنند که ترکیبی از آموز  آنالین و شخصی است؛ برنامه یادگیری  تجارب چند کاناله ای را تقاضا می 

دهند که سهریهعهاً        شوند و به افراد اجازه می       آموز  آنالین با در نظرگرفتن این جابجایی سریع طراحی می         

-ای را هم مهی       نامهکه مدرک یا گواهی     دانش خود را برای کارکردن روی شغلشان به کار بگیرند  در حالی           

 گیرند.

  شرفت سههریههع        دوام مهارت های نرم اساسی، حیاتی خواهد بود.          آموزش مهارت های سخت با پی

ههای  های نرم و یها مهههارت           روند. مهارت    شود و کارها بیشتر به سمت خودکار شدن می          فنآوری کمتر می  

گهیهری سهریهع از            (  از جمله همکاری  ارتباطات  تفکر انتقادی و توانایی تصمهیهم   power skillقدرتی ) 

ای از اطالعات  برای همه کارکنان ضروری است و مدیران استخدام کننده به شدت در پهی آن                       مجموعه

 هستند.

 Forbesمنبع: 

 انقالب بزرگی در محل کار ایجاد خواهند کرد 9109سه روند آموزشی که در سال 
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های کارمندان خود هستند و به این           ای به دنبال آموز  مجدد و ارتقای مهارت           مدیران به شکل فزاینده    

ها   دولت    و رهبری آن بر عهده      انجام    نگرند که وظیفه  وکار می   عنوان یک اولویت حیاتی در کسب        موضوع به 

 ها است. شرکت  نیست بلکه بر عهده

گذار نیروی کار در    «باشد. بنا بر گزار  اخیر شرکت مکینزی با عنوان            گذار می     دنیای نیروهای کار در دوره    

 شود که بینی می باشد  پیش که در خصوص از دست دادن شغل یا گرفتن شغل جدید می »عصر اتوماسیون
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درصد از نیروی کار جهانی( به دلیل دیجیتالی            02میلیون کارمند )تقریباً حدود        0۱8حدود    9101تا سال   

هایی در زمینه هو  مصنوعی که سبب ایجاد اختالل در دنیای کار خواهند شد                    شدن  اتوماسیون و پیشرفت   

که این تغییرات     ها تغییر خواهند کرد     های موردنیاز شرکت    شغلی خود خواهند شد. مهارت        نیازمند تغییر حوزه  

 ها هستند در پی خواهد داشت. که کارمندان نیازمند دنبال کردن آن  پیامدهای عمیقی برای مسیرهای شغلی

توان گفت که به مقابله با تغییری بزرگ از کار                ی آن می    این چالش چه وسعتی دارد؟ در ارتباط با اندازه           

کشاورزی به تولید که در اوایل قرن بیستم در آمریکای شمالی  اروپا و اخیرًا در چین رخ داد بستگی دارد؛ اما در                       

های جدید را پیدا کند  ما در حال حرکت به سمت یک قلمروی                    باید این شغل   “چه کسی “خصوص اینکه   

که نیروهای کار     نحوی  افتاد  به   های زیادی اتفاق می     تغییرات نیروی کار قبالً طی دهه       ناشناخته و جدید هستیم.   

شدند. اما امروزه     منظور انتقال به صنایع در حال رشد وارد کار می             شدند و افراد جدیدی به      پیرتر بازنشسته می  

 باشد. تر می صورت بالقوه سریع سرعت این تغییرات به

ها ای که هر اقتصادی  خصوصًا اقتصادهای پیشرفته  با آن مواجه هستند  آموز  مجدد و بازنشستگی ده                  وظیفه

باشد. گزار  مکینزی بیان      سال می   سال و کارمندان میان     01کاری تخصصی بیش از         میلیون نفر از افراد باسابقه    

آمیزی آموز  مجدد این تعداد زیاد از         های کمی وجود دارد که در آن جوامع به شکل موفقیت            کند که نمونه    می

ای که پیش روی ما قرار دارد به عمل تبدیل نشده             افراد را انجام داده باشند. تاکنون این افزایش آگاهی از وظیفه          

صورت پیوسته در     ها به   های عمومی در راستای آموز  و حمایت نیروی کار طی این سال             است. در حقیقت هزینه   

های مربوط به     یافته است. بودجه    همکاری و توسعه اقتصادی( کاهش           )سازمان  OECDاکثر کشورهای عضو     

 باشند. رسند اما این مسائل درشرف تغییر می ها نیز ناپایدار به نظر می آموز  شرکت

هایی که در خط اول در حال فعالیت هستند  مدیران به شکل                بر اساس گزار  اخیر مکینزی در میان شرکت        

عنوان یک    های کارکنان فعلی خود به       گذاری در خصوص آموز  مجدد و ارتقای مهارت          چشمگیری به سرمایه  

  ها عقیده دارند که رهبری و هدایت این موضوع بر عهده                اند. همچنین آن    وکار پرداخته   اولویت حیاتی کسب  

 هاست. باشد بلکه از وظایف شرکت ها نمی دولت

نفر از اهالی      0811در این زمینه انجام شد به بررسی نظرات بیش از                 910۱تحقیق ما که در اواخر سال         

  شده  های ارائه   های مختلف  پرداخت. تحلیل   وکار در بخش عمومی و غیرانتفاعی در مناطق  صنایع و بخش             کسب

میلیون دالر دارند  متمرکز      011هایی که درآمد ساالنه بیش از          مدیر از شرکت    011های تقریباً     ذیل بر پاسخ  

 است.
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در ارتباط با     »رفع شکاف مهارتی مربوط به دیجیتالی شدن و اتوماسیون        «    درصد مسئله   66ها    در میان این گروه   

اولویت اصلی خود     8درصد این موضوع را در        01دانستند. حدود     اولویت اصلی خود می     01نیروی کار خود را جز      

  ها تسریع سرعت تغییرات گسترده      علت اصلی قرار گرفتن این مسئله در اولویت         (.0ی    دادند )شکل شماره   قرار می 

سوم از مدیران اعالم کردند که به دلیل تغییرات             کنیم تنها یک  سال پیش نگاه می      8هاست. وقتی به       شرکت

سال   8اند  اما وقتی به        چهارم کارکنان خود شده     تکنولوژی مجبور به آموز  مجدد یا جایگزینی بیش از یک           

 کنیم این روند تغییر کرده است. بعدی نگاه می

رفع شکاف مهارتی ناشی از دیجیتالی شدن و اتوماسیون در نیروی کار سازمان شما تا چه اندازه                         -1شکل  

 اهمیت دارد؟

به دلیل پیشرفت اتوماسیون و دیجیتالی شدن  نیازمند          9190ها تا سال      درصد از مدیران معتقد بودند که آن        69

متحده آمریکا و     چهارم نیروی کار خود خواهند بود. این تهدید در ایاالت           آموز  مجدد و یا جایگزینی بیش از یک    

درصد( خواهد بود و در میان        88تر از سایر کشورهای دنیا )فقط         درصد( گسترده   ۱1درصد و     62اروپا )به ترتیب    
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 811هایی با درآمد ساالنه بیش از           درصد از مدیران شرکت      ۱1های بزرگ بیشتر احساس خواهد شد.        شرکت

ها اثر خواهد     چهارم نیروی کار آن     سال آینده بر یک     8میلیون دالر باور دارند که این اختالل تکنولوژیکی طی            

 گذاشت.

ها   رود که سازمان    درستی که این چالش پیش رو بااحساس قوی مالکیت همراه خواهد بود و انتظار نمی                      به

باشد.   تنهایی به آن بپردازند بلکه نیازمند ایجاد یک مشارکت خالق و گسترده با افراد درگیر این فرآیند می                       به

ها باید هدایت اصلی این جریان را در دست داشته باشند و              مدیران در آخرین تحقیق ما عقیده داشتند که شرکت     

تر شدن این شکاف مهارتی جلوگیری کرده و آن را برطرف سازند. از طرفی دانشجویان  کارکنان  دولت                    از بزرگ 

درصد از مدیران بخش خصوصی در        62و سایر مراکز آموزشی نیز باید در این زمینه همکاری نمایند.  این نظر                 

اند )شکل    اولویت اصلی سازمان خود قرار داده       01درصد در اروپاست که این مسئله را جزء            82متحده و     ایاالت

9  .) 

ها یا مؤسسات زیر باید هدایت رفع شکاف مهارتی ناشی از دیجیتالی شدن و                      یک از گروه     کدام  -2شکل  

 های آینده در دست داشته باشند؟اتوماسیون را طی سال
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میلیون دالر عقیده دارند که آموز  مجدد و             011هایی با درآمد سالیانه بیش از            % از مدیران شرکت    59

های   ها تفاوت   تواند نصف مشکالت مربوط به شکاف مهارتی را حل نماید. در میان آن                    یابی تنها می     مهارت

% از افرادی که در اروپا تحت بررسی قرار گرفتند تأکید داشتند که                22خورد.    ای واضحی به چشم می       منطقه

تواند ترکیبی یکسان از استخدام و آموز  مجدد یا صرفًا آموز  مجدد باشد  درحالیکه این درصد در                    پاسخ می 

متحده اعتقاد داشتند     % افراد در ایاالت   08% بود. از طرفی دیگر      69متحده کاهش چشمگیری داشت و برابر         ایاالت

% بود  ۱که این مسئله فقط با استخدام استعدادهای جدید حل خواهد شد درحالیکه این درصد در اروپا تنها                       

 ( .0)شکل 

ناشی     های مهارتی بالقوه    سال آینده به بهترین نحو به رفع شکاف         8تواند طی     سازمان شما چگونه می     -3شکل  

 از دیجیتالی شدن و اتوماسیون بپردازد؟

برای رفع این     »آمادگی کامل «% از مدیران کسب و کار در بخش خصوصی احساس              06خبر بد اینکه؛ تنها      

 »کامالً نا آماده  «یا    »تقریباً نا آماده  «درحالیکه تقریبًا دو برابر این تعداد احساس            شکاف مهارتی را داشتند    

ها   نفس آن   را داشتند )که احتمااًل بر خواسته از اعتمادبه          »تا حدودی آماده  «داشتند. اکثریت افراد احساس      

 باشد(.   می
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سوم از مدیران نیاز شدیدی به بازبینی و ارتقای ساختار فعلی منابع انسانی               موانع اصلی کدام هستند؟ حدود یک      

های الزم برای به      کنند. بسیاری از مدیران نیز به دنبال یافتن تغییرات شغلی و مهارت              شرکت خود احساس می   

عنوان اولویت    سال آینده هستند. برخی دیگر از مدیران که به این مسئله به               01تا    8ها طی     انجام رساندن آن  

کنند نیز اظهار داشتند که در حال حاضر دچار فقدان یک درک صحیح از اثرگذاری آتی                      اصلی خود نگاه می   

% در سایر   00% در اروپا و     92متحده     % در ایاالت  29باشند. )   اتوماسیون و دیجیتالی شدن بر نیازهای شغلی می        

 کشورها(

های   دهد آموز    طور که تجربه نشان می       باشد زیرا همان    درک می   چنین درجه باالیی از اضطراب کاماًل قابل        

ها توانایی رساندن ما به مسیرهای جدید کاری را نداشته و                اند زیرا آن    ازحد سنتی از جریان خارج شده        بیش

 شوند. ها می گذاری ازحد متکی بر تئوری هستند. درنهایت نیز سبب شکست سرمایه گرایی  بیش جای عمل به

توسط شرکت    9108باشد در سال      که یک سازمان جوان گرای غیرانتفاعی می        (Generationسازمان جنریشن )  

ی   حوزه  91کشور مختلف در      8ها  تأسیس شد. در حال حاضر این شرکت در             مکینزی با هدف رفع این کاستی     

هایی است که نیاز      گیری آموزشی در بخش     هایی متمرکز بر هدف     شغلی در حال فعالیت است. جنریشن به برنامه       

به   (RIO)منظور اثبات نرخ بازگشت سرمایه           باشد و اطالعات الزم به         شغلی فراوانی در آن موجود می        

 نماید. آوری می یادگیرندگان و کارمندان را جمع

% حفظ شغل داشته    ۱9% جاگیری شغلی و     59التحصیل دارد  در یک سال        فارغ  06111درنتیجه جنریشن حدود    

زودی ابتکار جدیدی به      جنریشن به  ی پیشین را ایجاد کرده است.       برابر درآمد حاصل از برنامه      6الی    9و درآمدی   

را به کار خواهد گرفت تا با استفاده از همان فرمول که شامل همکاری قوی با کارمندان                      Re-Generationنام  

سال کار تخصصی را دارند کمک        01ی بیش از      شود  به افرادی که سابقه      های غیرانتفاعی می    ها و سازمان    دولت

 های نوینی برای انجام کارهای جدید بیاموزند. کند تا مهارت

شان از طریق   یابی تا حدی باهدف حفظ مجوز فعالیت         ها رمزگشایی این فرآیند مهارت       برای بسیاری از شرکت   

% از مدیران در تحقیق ما  در تمام مناطق            05  گیرد.  وری  انجام می    توانمندسازی کارکنان برای افزایش بهره     

ها برای اقدام     ترین دالیل آن    های جهان ازجمله مهم     راستا شدن سازمان با مأموریت و ارز         اظهار داشتند که هم   

% از مدیرعامالنی که      51در زمستان گذشته در انجمن اقتصاد جهانی داووس                 در این راستا بوده است.      

هایی در خصوص     صورت عمومی وعده    هو  مصنوعی انجام داده بودند  به         های هنگفتی در زمینه     گذاری  سرمایه

 حفظ و آموز  کارمندان فعلی خود نیز ارائه دادند.
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اما دلیل اصلی این است: هرچه دیجیتالی شدن  اتوماسیون و هو  مصنوعی در حال تغییر دادن ساختار صنایع                   

وری حضور افراد و      ها در افزایش بهره     گذاری  گیری میزان تأثیر این سرمایه       باشد  تنها راه اندازه     ها می   و شرکت 

تنها یک منفعت     گیری نمایند. مدیریت مناسب این گذار  نه        ها را اندازه    وری  فرآیندهایی است که بتوانند این بهره     

باشد. به همین دلیل است که اکثریت           عمومی برای کل جامعه است بلکه یک امر ضروری برای رقابت می                

گذاری   متحده و سایر کشورها( علت اصلی تمایل برای سرمایه          % در اروپا  ایاالت   62دهندگان )   چشمگیری از پاسخ  

 وری کارکنان بیان کردند. در آموز  مجدد را افزایش بهره

های   شنویم. سؤاالت در این زمینه از پاسخ        ای در مکالمات مدیران ارشد می       طور فزاینده   ها را به    امروزه ما این ایده   

هایی جهت رویارویی با      خواهند بدانند که چه نیازمندی     موجود بسیار بیشتر است. بسیاری از مدیران ارشد می          

توانم با توجه به       پرسند: چگونه می     ها می   های آینده وجود دارد. آن        های مهارتی متناسب با مقیاس        چالش

یک از    استعدادهای کاری که در حال حاضر در اختیاردارم و فرآیندهای کنونی  آینده را طراحی کنم؟ کدام                     

توان پاسخ داد؟ نرخ بازگشت        های استخدام آینده را با انجام آموز  مجدد برای کارمندان فعلی می                نیازمندی

چه شرکایی در     راحتی نیروهای کاماًل جدید استخدام کنم چگونه خواهد بود؟           آن در برابر حالتی که به         سرمایه

های   توانند به موفقیت من کمک کنند و نقش           های غیردولتی می    بخش خصوصی  عمومی و یا بخش سازمان        

 مربوط به من چیست؟

های گسترده دارد   پردازیها نیاز به تحلیل و ایده      تمام این سؤاالت  سؤاالت خوب و درستی است و پاسخ به آن             

 که در آینده ارائه خواهد شد. 

 McKinsey ,2018منبع: 
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واسطه دیجیتالی کردن فرآیندها و اِعمال تغییرات سازمانی بهبود بخهشند  در         توانند خدمات را به     ها می   دولت

 جویی نمایند و کیفیت زندگی شهروندان را افزایش دهند. ها صرفه هزینه

ها نیز همهان      اند  مردم انتظار دارند دولت های دیجیتال متحول شده واسطه فناوری ها به گونه که سازمان  همان

ها قادر خواهند بود خدماتی ارائه دهند که با انتظهارات در حهال          سازی  دولت   رویه را دنبال کنند. با دیجیتال      

شهدت    هها بهه    ها محدودند و چالش وکارها هماهنگ شوند؛ حتی در دورانی که بودجه تحول شهروندان و کسب 
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 0گیری از فنهاوری فعلهی  بیهش از          دهد که دیجیتالی سازی دولت با بهره ها نشان می   یافته است. تخمین     افزایش

 تریلیون دالر در سراسر جهان خلق ارز  خواهد کرد.

های محوری بهرای جهذب شههروندان و            در فرآیند دیجیتالی سازی دولت توجه به دو نکته ضروری است: قابلیت    

ها را پشتیبانی کند )نمایه(. این دو نکته کمک خواهد کرد که    وکارها و تواناسازهای سازمانی که این قابلیت        کسب

ها و تواناسازها ذیلِ این چهارچوب        بندی دیجیتال روشن شود. در این مقاله نگاهی به این قابلیت   چارچوب اولویت 

کنهد از     ها کمک می   هایی از دنیای واقعی ارائه خواهد شد که به دولت خواهیم انداخت و راهنماهای عملی و مثال   

 دهند  بهره ببرند. هایی که دیجیتالی سازی در برابر آنها قرار می فرصت

 

 های محوریِ دولتِ دیجیتال قابلیت

کننهد: خهدمات  فرآینهدها         قابلیهت متمرکهز مهی       2های دیجیتالی سازی خهود را حهول            ها تال    معموالً دولت 

ههای    ها در تال    ها. به اعتقاد ما در هر مورد یک رو  طبیعی رشد برای کسب موفقیت   تصمیمات و تسهیم داده   

 گرا وجود دارد. تحول

 خدمات

برنهد. بهسیاری از       وکارهها بههره مهی       ها از ابزارهای دیجیتال برای بهبود تعامالت خود با شهروندان و کسب     دولت

کننهد.    ها با حجم بهاال آغهاز مهی        ها با دیجیتالی کردن برخی فعالیت       دولت

خهدمت اساسهی      98دولت بریتانیا  تحول دیجیتال را با دیجیتالی کردن          

 نام رأی دهندگان. دولت آغاز کرد  مانند سیستم ثبت

ها بایهد   کلید موفقیت در خدمات دیجیتالی درک نظرات کاربر است. دولت  

ههای شههروندان     های خود را حول خواسته     محصوالت  فرآیندها و سیاست   

کنهد   سامان دهند. اداره مالیات نروژ به شهروندان تخفیف مالیاتی اعطا می          

درصد مردم نروژ از ایهن         ۱1ها را دیجیتالی تکمیل کنند و حدود    اگر فرم 

 برند. مزیت بهره می

هها جههت همهاهنگی بها ترجیحهات و              های موبایل رو  دیگری است که دولهت       فراهم کردن خدمات در پلتفرم    

های ویهزا را      های استانی  پاسپورت و برخی درخواست کنند. در چین  برخی دولت  رفتارهای شهروندان  دنبال می   

 کند. هاست  دریافت می ها نزد چینی رسان ترین پیام که یکی از متداول WeChatاز طریق 

 

واسطه دیجیتالی سازی تحول دولت به  
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 فرآیندها

های   حال چالش آورد اما درعین وری ممکن را به ارمغان می     صحنه بیشترین بهره    دیجیتالی سازی فرآیندهای پشت   

ها به خدمات با حجم بهاال قائهل ههستند  بایهد             گیرد. همانند اولویتی که دولت سختی نیز در برابر دولت قرار می   

خدماتی که هزینه دستمزد نیروی کار و فرآیندهای پرهزینه را در اولویت قرار دهند. سازمان بیمهه اجتمهاعی در            

 51درصهد از فراینهدهای دسهتی و            61محصول آغاز کرد که حهدود          8سوئد  برنامه دیجیتالی سازی خود را با        

 شد. درصد از حجم خدمات مراکز تلفن را شامل می

جهت کردن و ایجاد جریان در این فرآیندها باشد. دولت دانمارک پس   دیجیتالی سازی فرآیندها باید به دنبال هم    

وکارهای تازه ایجاد کند. اکنون بیش   بندی کسب هایی را برای طبقه از اصالح قوانین مالیاتی  قادر بود که الگوریتم  

 شود. هاست بدون دخالت انسان انجام می هایی که مربوط به ثبت شرکت درصد فعالیت 25از 

 تصمیمات

ههای مهشابه      ها به بخش دولتی در دفاع  امنیت عمومی  سالمت و برخی زمینه ها و کالن داده  وتحلیل داده   تجزیه

های کوچهک و متوسهط        میلیون اظهارنامه مالیاتیِ شرکت   0کند. اداره مالیات استرالیا با بررسی حدود           کمک می 

معیارهای مالی مخصوص همه صنعت را توسهعه داد. اکنهون دولهت اسهترالیا از ایهن معیارهها بهرای شناسهایی                         

کند و در صورت مغایرت اظهارنامه و واقعیت  بهه ایهن      اند  استفاده می هایی که اظهار درآمدی کمی داشته   شرکت

 دهد. ها هشدار می شرکت

کنند که عملیات     ها وارد می های بسیاری را از منابع متفاوت به الگوریتم وتحلیل  داده های پیشرفته تجزیه   سیستم

ای از    ها را در اختیار ندارد  سنگاپور شبکه   که هیچ دولتی این سیستم کند. درحالی را در زمان واقعی هماهنگ می   

های مربهوط ههدایت کنهد و جریانهی             ها را به سمت سازمان  حسگرها را در سراسر کشور برپا کرده است که داده    

 ها خلق کند. مستمر از داده

 ها تسهیم داده

دهد. گام مفیدی که در     شود و مشارکت شهروندی را افزایش می شفافیت باعث بهبود اعتماد عمومی به دولت می 

نهام اسهت. سهازمان مالیاتهی          های ثبت   سازی درگاه  ها برداشت  یکپارچه    توان در زمینه تسهیم داده      این زمینه می  

 0ها حدود     منبع را یکپارچه کرد که بر اساس گزار   01میلیارد داده از  0بریتانیا با استفاده از یک ابزار بیش از  

کنهد. دولهت اسهتونی        ها کمهک مهی    میلیارد یورو به درآمد مالیاتی افزوده شد. تبادل اطالعات نیز به تسهیم داده 

طور امن با هم مبادله اطالعات نمایند. حتی برخی     دهد به ها اجازه می دارد که به سازمان   X-Roadپلتفرمی به نام   

 توانند به این پلتفرم متصل شوند. های خصوصی نیز می شرکت
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 IBC Weblogibc-co.com 59مشاوران کسب و کارهای بین المللی 

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


 تواناسازی موفقیت در دولت دیجیتال

دههی؛ رههبری       کننهد: اسهتراتژی؛ حکمرانهی و سهازمان           تواناساز شتاب تحوالت دیجیتالی دولت را بیشتر می         2

تواند از این تواناسازها برای بهبهود    استعداد و فرهنگ؛ و فناوری. در ادامه توضیح خواهیم داد که چگونه دولت می      

 های دیجیتال بهره ببرد. ابتکار عمل

 استراتژی

های خود تعریف کنند معرفی شهد. اول     توانند مفاهیم دیجیتال را ذیل استراتژی ها می دو رویکرد اصلی که دولت    

های کلی دولت؛ دولت دانمارک اسهتراتژی دیجیتهال خهود را بهرای             راستایی اهداف تحول دیجیتال با اولویت   هم

تهر. ایهن      صهورت گهسترده     گونه تدوین کرد: توسعه برنامه عملی کاهش هزینهه بهه        این 9108تا    9100های    سال

ها در دولت منجر شهد. دوم  ارزیهابی مهستمر          استراتژی سرعت اجرای استراتژی را بیشتر کرد و به کاهش هزینه    

ها باید آگاه باشهند کهه دیجیتالهی           های دیجیتال و تنظیم مجدد آنها بر مبنای تغییر شرایط. دولت     کارکرد برنامه 

 شود. های خاص می تواند منجر به قطع دسترسی برخی گروه سازی خدمات می
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 سؤال برای رهبران 5آغاز راه: 

هها و     سهؤال پاسهخ دهنهد و چهارچوب قابلیهت             8برای آغاز تحول دیجیتال  رهبران دولتی باید به این       

 تواناسازهای خود را شکل دهند:

های پیشین موجود نباشد  دولت بهه     اگر ما در حال بازطراحی دولت بودیم که هیچ ساختار یا سیستم    .1

 بود؟ های اصلی این بازطراحی چه می آمد و اولویت چه شکل در می

 تفاوت بین بینش ما نسبت به این تحول و وضعیت فعلی دولت چیست؟  .2

هایی را کسب کند تا این تفاوت در بینش و وضعیت فعلی را از بین ببرد و چهه         دولت باید چه قابلیت  .3

 های فعلی باید کنار گذاشته شوند؟ ساختارها و سیستم

  چه واقعیاتی را در      0های تحول دیجیتال در دولت و پاسخ به سؤال   مقایسه بین وضعیت فعلی تال      .4

 سازد؟ ها روشن می مورد این تال 

های جدیدی باید برای تحول دیجیتال در نظر گرفته شود که با بینش ما از بهبهود دولهت             چه اولویت  .5

 همخوان باشد؟
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 دهی حکمرانی و سازمان

دههد کهه ایهن        طور مستقل عمل کنند. تجربه ما نشان مهی     دهند که به    های دولتی ترجیح می     بسیاری از سازمان  

تهوان    اندازد. برای غلبه بر این مشکل در سطوح باالی دولهت  مهی       های دیجیتال را به تأخیر می       تلقی  ابتکار عمل  

در   New South Walesها  تعییهن کهرد. در ایالهت            بخشی را برای تدوین استراتژی و مشخص کردن مسئولیت        

کند کهه بها برنامهه تحهول دیجیتهال دولهت              های مختلف کمک می کشور استرالیا  واحدهای مرکزی به دپارتمان 

توانهد   ای می های میان وظیفه ها  همکاری هماهنگ شوند و با یکدیگر همکاری داشته باشند. در درون این سازمان          

ههای تحهول دیجیتهال        وکار دانمارک پهروژه   های دیجیتال موفق به شمار برود. سازمان کسب      عنوان کلید پروژه    به

وکارها و کارکنان ستادی دولت  در مسیر توسهعه حفهظ      و کسب  ITهایی از میان متخصصین       خود را با ایجاد تیم    

 کند. می

 رهبری، استعداد و فرهنگ

وکهار    های دیجیتال داشته باشهند. زمهانی کهه سهازمان کهسب               رهبران دولتی باید توجه معناداری به ابتکار عمل       

ههای خهود را جههت اختهصاص زمهان              دانمارک یک برنامه بزرگ دیجیتال آغاز کرد  مدیر ارشد اطالعاتی برنامه  

بیشتر به این برنامه تغییر داد و مدیر ارشد اجرایی نیز جلسات هفتگی در تیهم دولهت برقهرار نمهود. همچنیهن                     

سازی دیجیتهالی شهدن را تحهرک           ها فشار بیاورند تا کارکنان فنی و متخصصین پیاده   توانند به دولت  رهبران می 

حال پشتیبانی بیرونی نیز کسب کنند. ما شاهد    گذاری نمایند و درعین    زمان در منابع انسانی سرمایه      بخشند و هم  

ههایی را بهرای جهذب         انهد و مهشوق      دهی کهرده   مدت سازمان های آموزشی میان   هایی برنامه   آن هستیم که دولت   

 اند. استعدادهای دیجیتال ایجاد نموده

 فناوری

اوقهات تنظیمهات تهدریجی بهه          تحول دیجیتال به تغییرات اساسی معماری فناوری اطالعات نیاز نهدارد. بعهضی             

ها برای تسهیم دانش و فنهاوری      ایم که دولت هایی را دیده معماری سازمانی دولت کافی است. ما همچنین فرصت  

کند و استونی و بریتانیا نیز شراکتی بهه     استونی را آزمایش می  X-Roadاند. فنالند همان سیستم      از آنها بهره برده   

 اند تا دانش خود را در زمینه امنیت شبکه و شهرهای هوشمند به اشتراک بگذارند. به وجود آورده TechLinkنام 

انهد.    تواند چالش زا شود اما بسیاری از مؤسسات عمومهی منهافع آن را دریافتهه          تحول دیجیتال در یک دولت می 

سوی تحول دیجیتال است. سپس ضروری است که  تعهد به داشتن بینشی وسیع در دولت دیجیتال  اولین گام به          

های دولهت توسهعه و اجرایهی کننهد و تواناسهازهای مناسهب                   سازی قابلیت   هایی را برای دیجیتال   رهبران برنامه 

های بودجهه خهود را      توانند محدودیت ها متحول شوند می هایی که در این زمینه سازمانی را تأسیس نمایند. دولت    

 کاهش و کیفیت زندگی شهروندان را افزایش دهند.

 McKinsey ,2016منبع: 

واسطه دیجیتالی سازی تحول دولت به  
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