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 یک تحول دیجیتال 1ارکستراسیون

الزهرا زاده، هیأت علمی دانشگاهرضا سمیع  

Rezasamizadeh@me.com 

باید به آن پاسخ بدهد  به دنبال تحول یک سازمان ی کهترین سواالتمهماز یکی تحول دیجیتال،  عصردر 

کسب و اندازی راهخواهد کسب و کار قدیمی خود را دیجیتال کند و یا اینکه قصد می آیااین است که 

 دارد؟کار دیجیتالی جدید را 

که در حالی« تغییر کنیم؟ باید چگونه» به دنبال پاسخ به این سوال هستند که به اشتباه هاشرکتبرخی از 

 .«؟کنیمتغییر  توانیممیما آیا »اصال  ابتدا الزم است از خود بپرسند کهآنها 

  چرا که آورده ارمغان میه اجرایی گردد، ارزش حداقلی را باگر یک استراتژی بسیار عالی کند و آهست

  .های زمانی بسیار کوتاه استسرعت گرفتن در دوره ،بازارروند 

 یک اصلِ بعنوان بلکه ایو کلیشه واژه متداولبعنوان یک را نه  2چابکیکسب و کارها بایستی این رو از 

و اینجاست  دهندقرار  شانسرلوحه کارتوان ریسک پذیری بیشتر  و همچنینگیری سریع منتهی به تصمیم

 . ه شودبهره گرفت ، مدیریت در جدید برای تغییر رویکردکه باید از یک 

 های مختلفجنبههای دیجیتال به فناوری اتصال به احتمال زیاد ،کردن کسب و کارهای قدیمی دیجیتال

که این اقدامات در حالی. شودرا شامل می ی مشتریتجربهو معرفی عناصر دیجیتال به  بنگاه اقتصادی یک

و  کردهکسب و کار را حفظ فعلی مدل  وجود با این ، امابخشنداثربخشی کسب و کار را بهبود  دنتوانمی

 نیستند.  تحول آفریناینکه  هم

)متعلق به دانشکده کسب و کار  MIT Sloan Management Reviewی مجله هایبررسی

MIT  )این نتیجه را کسب و کارهای دیجیتال ی درباره 3دلوتی 2015جهانی و مطالعه در ماساچوست

در های دیجیتال فناورییکپارچه کردن  ا تمرکز برکسب و کارهای دیجیتال در حال بلوغ بکه  دهدمی

عملکرد کسب و چگونگی  خواهندواقع می در 5و ابری 4آنالیتیکموبایل، هایی چون اجتماعی، حوزه

                                                            
1 Orchestrating 
2 Agility 
3 Deloitte 
4 Analytic 
5 Cloud 

mailto:Rezasamizadeh@me.com


 

2 

 

نابالغ  دیجیتالی در این میان، کسب و کارهای. مشخص نماینددر این مسیر در حال تحول  را کارهایشان

-های دیجیتالی منفرد متمرکز گردیدهطریق فناوریاز  و مجزا گسسته کسب و کارِبر حل کردن مشکالت 

 اند. 

 تمرکز کرد.و نه فناوری  ستراتژیابایستی بر  برای رسیدن به یک کسب و کار دیجیتال

واقعی یک کار بسیار پیچیده و دشوار  تحول دیجیتالباشد. دیجیتال می تحول یقوه محرکه استراتژی

کسب یک انقالب منظور ما بلکه  ؛کنیماز کسب و کار صحبت نمی مفهوم جدیدی یک ما درباره. است

های کسب و کار مدلساختارهای سازمانی و  ،پیشنهادی ارزش ،جدید عملیاتیمحیطهای بهمراه انه و کار

از یک  ایبازنگری شده تصویرتواند می خلق یک کسب و کار دیجیتال است.و اتحادها(  هااکوسیستم)

در واقع ارائه نماید. متمایزسازی های مشتری و نیازمندی ، اساسی هایقابلیتدرک مبتنی بر  ؛کسب و کار

برای یک اقتصاد تهای متفاوت رمهافناوارنه بلکه الزامات نه تنها  داشته ومتفاوتی وجود  کامال الزامات

 گیرد. را در بر می جدید دیجیتالی

موفقیت در دنیای دیجیتال مستلزم وجود همکاری در این حوزه همکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

گاهی  ،حالباید مورد توجه ویژه قرار بگیرد اما با اینکه همکاری در حالیاست. مختلفی در ارکان و ابعاد 

مهمتر اینکه اگر بادقت و آورد می ارمغانبه  نیز برخی از سازمانهافرهنگی را برای  چشمگیرِانحراف یک 

 شدت کاهش بدهد. هب سرعت تحول دیجیتال را تواندمی بینی و مدیریت نشودپیش

 :عبارتند ازی کلیدی برای همکاری سه حوزه

بر اساس ارزشِ خدماتی که محصوالت و بندی دستهاز طریق مشتری  یسازی تجربهغنی :مشتری -

 .فراوانی را فراهم کندتجاری فرصتهای  تواندمی ،شوندارائه می اشتراکی

که توأماً تقویت  مشتری پیشنهاد عناصرِتجمیع برای هایی اکوسیستماستقرار  ی ارزش:زنجیره -

  .زنندرا رقم می های زمانی تحویل )محصوالت و خدمات(ارزش پیشنهادی و کاهش دوره

ای گیری نکتهرو به جهت همکاری با یک بازار مشترکو  6کارکردی سیلوهای شکستن :شرکت -

 .حیاتی است

                                                            
6 functional silos 
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تنها یک سنگ  اقسامشنوآوری در تمامی . گرددیک نوآوری قلمداد می تحوالت؛داشتن اتصال به 

)و نه تنها یک  جدید دیجیتالی یک سازمان بافتباید بخشی از بلکه  ؛دیجیتالی نیستبنای حیاتی در تحول 

و  روند توسعهتوان میمنابع و رویکردهای جدید منتهی به نوآوری با بررسی باشد. فرآیند یکبار مصرف( 

تحولی  کسب و کارهای پسااز نقطه نظر عملیاتی، تضمین و تسریع بخشید. ریسک زدایی این فرآیند را 

با یک بازار متغیر کند و همچنین را تجربه مینوسازی یک این مطلب که نوآوری دایماً برای تضمین 

باید نفوذی عمیق در سازمان  نوآوریدر واقع  .هستند «7موتور نوآوری» یک نیازمند ،همسویی کامل دارد

-هم مدلهمکاری از طریق یک سازمانی(.  و کارکرد تابعصورت یک البته نه بهباشد )و فرهنگ داشته 

 سریعتر، بهتر، ارزانتر.به ارمغان بیاورد:  را یترتواند نتایج عالیمی 9سپاریبرون یا 8سپاری

دسته از  و همچنین یک یاستراتژ یکدیجیتال به همانگونه که پیشتر ذکر گردید کسب و کارهای 

اما . . .  پیچیده و دشوارب و کار سنتی البته که کاری سگذر از یک ک بسیار متفاوت نیاز دارند. یمهارتها

 :شودبایستی بر این موارد متمرکز  استراتژی باشد.می حیاتی برای کسب موفقیت

 10رهبری -

 بعنوان شرکای کسب و کار اطالعاتمدیر ارشد مدیر ارشد فناوری و  مالی، )مدیر ارشد( معاون

  11هاقابلیت -

 سازمان و فرهنگ

 باز ساماندهی پردازش استعدادها و 

 12یابیمنبع  -

 روابط جدیدمنابع و 

 13ها و جوایزمشوق -
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 مسئولیت پذیریپاسخگویی و با  پذیرسنجش نتایجارائه  –های جدید کسب و کار مدلهمسویی با 

 به اشتراک گذاشته شده

ارزش یا مبتنی بر  های جدید درآمدیِمدل داشته وبر عهده  دیجیتالدر تحول  ی حیاتینقش ؛مین مالیأت

در ارائه نتایج ما شاهد افزایش جوابگویی و مسئولیت پذیری هستیم. نماید. را خلق میریسک اشتراکی 

نیز وجود دارند که کسب و کار موسوم به دارایی سبک های با مدلای سرمایهساختارهای جدید همچنین 

  دست یابند. بازگشت سرمایههای باالتری در به نرخ توانندهای کم میگذاریسرمایهعلیرغم نیاز به 

 موفقیت عبارتند از:کسب  یهای مورد نیاز براویژگیبرخی از 

 14سرعت، فوریت، چابکی -

 رهبریی توسعه -

 نوآوری -

 مدیریت همکاری -

 )شم اقتصادی( تجاریتیزهوشی  -

 پذیریتوان ریسک -

شبیه یک سمفونی است. که  نامید« 15برنامه ارکستراسیون»توان این موارد را می مجموعو در یک کالم 

اجرایی  هاییمدلباشد. مورد نیاز میهای جدید از قابلیت ایدستهبهمراه جدید  نقشی برنامه ارکستراسیون

-دسته بسیار متنوعاجرایی جدید نیز به  هایمدلقابلیت کافی را ندارد.  آن در برخی از موارد دیگرقدیمی 

 د:نها نیاز دارتری از قابلیت

 16اورهشم -

 نوآوری -

 فناوری -

 استعداد -

 مدیریت -

                                                            
14 Pace, urgency, agility 
15 Program Orchestration 
16 Advisory 
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 مین مالیأت -

تحول را نگریسته و تان به بیرون از مرزهای بنگاه اقتصادیهمکاری امری حیاتی است. در پایان اینکه 

نیست خودش بنگاه اقتصادی فعلی قادر شان بر اینست که را بررسی کنید که فرض هاییاستراتژیبپذیرید. 

ی مردم است. تحول دیجیتال تماماً دربارهبه یاد داشته باشید که را با سرعت و تغییرات بازار هماهنگ کند. 

نیاز مورد برنامه ارکستراسیون که بتواند  ای )داخلی یا خارجی( باشیدبدنبال یک شریک اجراییدر نتیجه 

 تجمیع بازیگران ضروری را تسهیل نماید. از جمله 

 و سریع رشد کنید.  کوچک شروع کردهبزرگ فکر کنید، 

 منبع: 

https://www.financialexecutives.org/FEI-Daily/August-2018/Orchestrating-a-

DigitalTransformation.aspx 

 و چابکی سازمانی در:جدیدترین موضوعات درخصوص کوچینگ، دگردیسی دیجیتال 

 :اینستاگرام

https://instagram.com/dr.reza.samizadeh 

 لینکدین:

 /483982b-samizadeh-reza-https://www.linkedin.com/in/dr 

 تلگرام:

https://t.me/DrRezaSAmizadeh 
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