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  تال ی جید  یور اکامالً قدرت فنای که  مسئله  -تکمیل نکرده استرا  خود    تالیجیتحول د  تاکنون   یامهیشرکت ب  چیه

  یری چشمگ  شرفتیپ  حمل و نقل  یهااز شرکت  یکند. اما تعدادیدر هر جنبه از سازمان مهار م  دنظریتجد  یرا برا

 دنبال کنند. آن را  دیبا  نیز گرانیاست که د یجهت دهندهنشان  داشته اند که

  ی فناور   ریصنعت ممکن است آهسته آهسته از تأث   نیاست. اموضوع قطعی    نیخواهد بود. ا  یتالیجید  ،مهیب  ندهیآ

پرتفو  تالیجید اندازه  مقررات،  توسط  که  شود،  شرکت  یهایبرخوردار  تمافعال  و  با   ماندنبه    انیمشتر  لیها 

 یهااز شرکت  ی، تعداد انگشت شمار لیاتومب  مهیب  در است.    شیرو به افزا  هاشود. اما فشار یمحافظت م  شانیهامهیب

مطمئناً به   کسب و کارها نیز  ریدر سا  تحولشوند.  یمند مبهره  عمده پرتفوی خوداز سهم    ،میحمل و نقل مستق

با حمله    کسب و کار   یهامدل  ی، رقبا و حتیسینورهیپذ  ی، محصوالت، فناور عیتوز   یها . کانالآمدخواهد    وجود

 .کنندمی ریی، تغیرشد انتظارات مشتر وبازار  یبه ناکارآمد یور افن

 های بخش  تالیجید  یدانند که چگونه فناور یم  ی. برخاطی، البته اغلب با احتگو هستندپاسخ   یها تا حدمهیب  شتریب

، برای کند  رییارزش و مدل کسب و کار ممکن است تغ  رهیکل زنج   نکهیکند، اما تصور ایکسب و کار را متحول م

 اپلیکیشن  کی  ی، راه انداز دیکانال فروش جد  کیدر    یگذارهیسرماها خود را با  آن  نیدشوار است. بنابرا  هاآن

کردن    ایخدمات   از  خودکار  در شرکتیم  قانع،  هاندیفرآبرخی  مد  گرید  یهاکنند.  نقل،  و    یی اجرا   رانیحمل 

از سازمان  یبخش چیه ،از یمورد ن رییتغ یبزرگ را ی، ز دیها به اتمام نخواهد رسآنچشم انداز معتقدند که تحول در 

  ند بندینامشخص شرط م  یندهی آ  یدهه طول بکشد. پس چرا رو  کیو ممکن است    شتنخواهد گذا  ریتأث  یرا ب

اندازند  سودهای موجود را به خطر میشوند،  یمانند انطباق با مقررات روبرو م  یترجدیکه با مشکالت    یهنگام  یا  و

 ؟کنندمی دور کنندگان را از خود  عیتوز  ایو 

تواند عملکرد  یم  تالیجید  یدانند که فناور یها مروبرو هستند. آن  یتالیجید  تیبا واقع  رانیاز مد  یانده یتعداد فزا

دارای ها  ین اقدام کنندهدانند که اولیمو همچنین  بهبود بخشد.    یها را به طور قابل توجهآن  یکسب و کار فعل

را به وجود آورد که  ی  دیکامالً جد  ی کسب و کار هادلتواند میم  تالیجیکامالً آگاه هستند که د  . وبرتری هستند

mailto:Rezasamizadeh@me.com


 

-را حذف می  ستندی نبرای بقا    قیرا که قادر به تطب  ییهاشود و شرکتیها م بخش  تکان دادنباعث  

نمونه)روزنامهکند بنابرا  یاها  آن هستند(.  ت  ییهاها گامآن  نیاز  کار  را در جهت  و  خود حول کسب 

 .اندبرداشته

 

مورد   نیرا به همراه خواهد داشت. اول  ییهاچالش  ،دانند هر مرحله از تحولمی  کهاند  کرده  شرفتیپ  به حدیها  آن

در    شتریقرار دهد. ب  تیدرست موفق  ریشرکت را در مس  دیعامل شرکت با   ر یکه مد  یافتد، زمان یدر آغاز اتفاق م

دواندن )جا   شه یشروع به ر   دیبا  هیاول  راتییتغ  که  یزمان  -عیو تسر  یانداز مرحله راه  -ماه اول  18طول شش تا  

که ابتکارات   یشوند، زمانیم  جادیا  یبعد  یهاموارد در طول سال  ریدهند و سایکنند، خود را نشان مافتادن(  

مق  دیبا  تالیجید قابل  یبنداسیدر سراسر شرکت  روش  تالیجید  یهاتیشوند.   ما  دیجد  یهاو   اتیح  هیکار، 

 ران یمد  گریکنند و به دیها را برآورده مچالش  نیا  ،صنعت  تالیجید  شگامانیحال حاضر، پد. در  نشویشرکت م

از ده اصل راهنما شروع    یا، مجموعههیاول   یهات یها و موفقتالش  نیدهند. و از ایها را نشان مغلبه بر آن  یهاراه

 .(1کند )شکل  یبه ظهور م
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 ارزش تعیین

برنامه خود قرار دهد و   یآن را در هسته اصل  دیشرکت با  کی  ،حیصح  ریدر مس   تالی جیتحول د  قرار دادن  یبرا

 تیدر صورت درک اهم   ییاجرا  رانی، اما مدستین  فیافراد ضع  یکار برا  نیآن را درک کند. ااهمیت به کارگیری  

  واضح و  اهداف  نییو تععمده    یگذار هیبه سرما  لیما، پیشگام و  درست  ری، در مسان رده باالریتعهد مد  یاساس

 .خواهند بود بلند پروازانه

 

 مطمئنارشد  تیر یتعهد مد . 1

تعهد    نکهیگفته با توجه به ا  نی. ااز بین خواهد رفترا نداشته باشد،    یرهبر  میعامل و ت  ریاگر تعهد مد  یتحول  هر

تواند  یعامل نم  ریاست. اما مددقیق    باًیشود ، تقریم  نییتع  بزرگ  هر چالش  یبرا  یحل به عنوان راه  رعاملیمد

 ی کند، برا  انیرا ب  و چرایی آن  حاصل شود  دیچشم انداز آنچه با  دیکند. او با  ضمانت  یرا به سادگ   یتالیجیتحول د

را  بازگشت به عقب  و    کندرا مسئول    گریبدون چون و چرا است، رهبران د  تیاولو  کی   تالی جینشان دهد د  نکهیا

شدن به طور   یتالی جید"کیرشد استراتژ  کلیدیاعالم کرد که ابتکار    انزی، آل2015رو، در سال    نی. از اسازددشوار  

 Fast" تحول خود را  ING،  بیترت  نی. به همباشدمیرو    شی پ  راتییتغ   زانیکه نشان دهنده م  - است  "فرض  شیپ

Forward"  کرد ینامگذار. 

 Avivaتالیجیارشد د  ر یشود. اندرو برم، مدیحاصل م  ،وقفهیبی  تعامل روزانه  قیاز طر  جیچشم انداز، نتا  میبا تنظ

وجه  چیبه ه"اظهار داشت:  یباشند. و  "با پشتکار و  مصمم"تحول  جادیدر مورد ا دیبا هاعاملریکه مد دیگوی، م

در گوش من   این مسئله را  عامل شرکت ما تمام مدت  ری. مدد یانجام ده  نیمه کارهرا    تالی جیدحول  ت  دیتوان ینم

فقط برای موفقیت،    کند.یصحبت مبا افراد    کند، وشرکت میجلسات    ، در فعال است  ار ی او بس  "کند.یم  تکرار 

سختگیرانه  ، بلند پروازانه و اغلب  کننده  کیتحر  ضمانتیالزم است  ، بلکه  ستین  یعامل کاف  ریمد  ضمانتداشتن  

 " .باشد

 



 

 اهداف مشخص و بلند پروازانه  . تعیین 2

.  باشنداهداف روشن و بلند پروازانه    در جهت  دیها بایگذار هیمناسب، سرما  یاهداف سازمان در سطح  میتنظ   یبرا

، اشاره تواند ارائه دهدیم  تالیجید  یکه فناور آنچه    یبزرگ  به  اینکه  کند. اولیبه سه جبهه کمک ممسئله    نیا

ناکارآمد   ار یانجام کارها بس  یبرا  یمیقد  یهاروش برایشان دشوار است که بپذیرند  که    یهدف، افراد. بدون  دارد

ی که پیشرفت صد در صورت  راضی باشند،  زمان  در )به طور مثال(    یدرصد  10  شرفتی پ  بهممکن است  باشد،  می

داشته باید در نظر  شرکت  کمک کننده باشد.    نهیزم  نیتواند در ایم  یمحک زدن خارج  درصدی ممکن است.

   گرانی، دپیدا نکردمطابقت  ار یبا آن مع سرعتباشد که اگر به 

 

 

به   بازگشتمانع از    ،شودیکار سخت م  هنگامی که  آغاز کار برایاهداف واضح در    نیی دوم ، تعخواهند توانست.  

  .کندیم اعمال یری گمی. و سوم، نظم و انضباط را در روند تصماستعقب 

منبعِ  یبرااهداف   هز  ییجوصرفهمانند    -ارزش  جادیا  هر  رضانهیدر  و  عوامل  عملکرد  بهبود  درآمد،   یتمندی، 

قابل  دیجد  یهاروش  برای  و  -انیکارمندان و مشتر ن  ،دیجد  یهاتیکار و  به عنوان مثال،  از یمورد  ها آن  است. 

  گر یکانال به کانال د  کیکه از    ییهاراکنشخودکار، درصد ت  یندهایتعداد دفعات انتشار، درصد فرآ  یبرا  توانندمی

که هر ماه اجرا   ییهانیشود، تعداد کمپیم  شیکه به طور خودکار آزما  دیاز کد جد  قسمتیشوند،  یمنتقل م

 .که به دست خواهد آمد، تنظیم شوند  یساز یسطح شخص  و شودیم

 

 مطمئن  یگذارهیسرما  .3

فقط در مدت دو سال   Axa اروپایی مهیدارد. به عنوان مثال ب از ین یقابل توجه یگذار هیبه سرما تالیجید تحول

اطالعات،    یفناور   قسمت  در   تنهااز آن است که    ی. تجربه ما حاکه استکرد  یگذار هیسرما  وروی  ونیلیم  950

  ک ی  یخود را برا  یفعل  یهانهیباشند هز  تهداش  از یممکن است ن  ،ها از رده خارج شدهآن  ستمیکه س  ییهاشرکت

این اما بدون    -خواهد داشت    یسود کمتر  یمدت  یاحتماالً برا  یگذار هیسرما  نیدوره پنج ساله دو برابر کنند. ا

  بهبود  یهم برا  دیها بااست که شرکت  نیدر درازمدت وجود دارد. نکته مهم ا  هامنافع آن  یبرا  یخطر جدکار،  

  یکنند. به عنوان مثال، برا  یگذار هی، سرمامهیبا تکامل مدل ب   دیجد  کسب و کار   جادیا  یو هم برا  یتجارت فعل



 

 یگذار هیسرما  ایها  در مشارکت  دیها بامهی، بیاز نوآور   یو آگاه  دیجد  یها نهیکسب تخصص در زم

  داشته باشند.  یگذار هیسرماد خو ینوآور  یهاشگاه یآزماو همچنین در  ،ریخطر پذ

 

 و شتاب یراه انداز

آسان است.    اندازی تحولراه  شروع آناما  ابتکارات  داشتن  نگه  و  زنده  غالباً  باشدمیدشوار    شتریب  یتوسعه ها   .

را   یا جداگانه  یواحدها  یحت  و  کنند، به افراد اختصاص دهند،  نی بودجه را تأم  نیچند  رندیگیم  میها تصمشرکت

به همان شکل    باًیتقر  کسب و کار   یمیقد  یهاوهیخورد و شیکنند. اما پس از آن ابتکار عمل شکست م  یراه انداز 

آماده   رییتغ  یبازار برا  رایوجود ندارد ز   یتیکه فور   رندیگیم  جهی به اشتباه نت  رانیدر آن زمان مد  -ابدییادامه م

 .ستین

 

 

 

ها را که کدام پروژه  رندیبا دقت در نظر بگ  دیها باشتاب، شرکت  جادیو ا  اولیههای  تالش  شرفتیاز پ  نانیاطم  یبرا

که غالباً توسط    راه اندازی با استعداد  میشامل ت  ،ازهاینشی کنند. پ   یبانیها با منابع الزم پشتشروع کنند و از آن

 تال یجیو پرورش فرهنگ د  یدر نظر گرفتن ساختار سازمان   ، شودیم  تیهدا  (CDO)1تال یجیارشد د  مدیر  کی

 .است

 

 2دریاییفانوس یها با پروژه. شروع 4

به    یقابل کنترل  سک یر   و  شروع کنند که پاداش قابل توجه  ییهابا پروژه  دیها با، شرکتهیاول  تیجلب حما  یبرا

بالقوه   فعال  ییهاپروژه  ن یدارند. چن صورت  فرا  یو طراح  یخدمات مشتر  یهات یشامل  از   ندیمجدد  مطالبات، 

خوشحال خواهند    انیمشتربا این کار  .  باشد، میتا زمان بازپرداخت  پردازدمی  به ارائه ادعا  یکه مشتر  یالحظه

 
1 chief digital officer 

  تالیجی مشابه در ابتکار عمل تحول د یهاپروژه ریسا   یبرا ییاست که به عنوان الگو  یر یگو قابل اندازه مشخصپروژه کوتاه مدت ، کامالً  ک ی  ییا یپروژه فانوس در  کی 2

 .کندیتر عمل مگسترده



 

 ی گذار هیسرما  یکه در ازا  یو اثربخشافزایش یابد  درصد    40تواند تا  یم  نه یهز  صرفه جویی در شد،  

 .داشته باشد شیتواند تا پنج درصد افزایشود، میم یریگاندازه

 

   راه اندازی با استعداد میت  ک.  تعیین ی5

. ستی ، قابل اغماض نتالیجیارشد د  نظارت مدیر  ، اغلب تحتاستعدادبا    راه اندازی  می ت  کیاز    نانیاطم   تیاهم

 ی روش برایک    ابداعبه عنوان مثال، با    -ارزش باشد  با  ار یتحول بس  یتواند در هماهنگیم  تالیجیارشد د  مدیر

  یتواند در سراسر سازمان تکراریمسازی،  های دیجیتالیی تالش با توسعه، که  3یمشتر  یمجدد سفرها  یطراح

 نان یاطم  در محل،  مناسب  یهاو مهارت  یور ا تواند از وجود فنیم  نی همچن  اوکند.  یم   یریشود، از تکرار جلوگ

حاصل کند   نانیو اطمکند  نظارت    شرفتیاهداف بر پ  راستای، در  ردیبگ  میتحول تصم  یحاصل کند، در مورد توال

  ی نقش  تالیجیارشد د  مدیر . اما نقشکنند یرا به خود جلب م  از ی روزمره توجه مورد ن  یکیتاکت   یهاتیکه اولو

 است.  یموقت

ارشد برق    ریمد  ک ی،  یصنعت  دی جد  یکاالها  نیاز تأم  نانی اطم  یها برااز شرکت  یار یقرن نوزدهم، بس  انیدر پا

 : شامل  یراه انداز   میجذب شده در ت  یاصل  یروهای. نکدام وجود نداشتند  چیاستخدام کردند. چند سال بعد، ه

داده؛    متخصص علم  ؛، محصوالت و خدماتاتیتجرب   جادیو ا  انینشده مشتر  آوردهبر  یازها ی ن  نیتأم   یطراحان برا

مدرن کار  یط فناوری اطالعاتتوانند در محیتوسعه چابک ؛ و توسعه دهندگان که م لیتسه یبرا 4مستر اسکرام

 با  زار گمهیب کی، باًی. تقرباشند ، میکنند

 

متخصص    100تا    20  نیب  ،ماه اول تحول  18  یانتظار داشته باشد که ط  دیدالر با  اردیلیم   5از    شتریب   مهیحق ب

 .استخدام کند دیجد

 دا ی، پهادر جذب آن  یور افن  یهاشرکت  تیو مز  تالیجید  یاستعدادها  ی، اما رقابت براستین  اد یز   ،تعداد  نیا

متخصص علم  کند. به عنوان مثال، کمبود  یم  ، تبدیلچالش قابل توجه  ک به یسطح را    نیکردن افراد با باالتر

  ت.بوده اس شرفتهیپ یهوش مصنوع یهاآپها از استارت مهیاز ب یبرخ یاستفادهی برای ، عاملداده

، که  مهره اصلی   متخصص مشهور به عنوان  کیاست که ابتدا با استخدام    نیچالش ااین  مقابله با    یهااز راه  یکی

جذب  زار  گمهیبافراد به سمت  از آنچه که    شیاساس ب  نی بر ا  .دیکن  شروع   کمک خواهد کرد،   گرانیبه جذب د
 

3 customer journeys 
4 scrum masters 



 

روند  میها فراتر از استخدام افراد  از شرکت  ی. برخخواهند شد  جذب  یخود به سمت و  یشوند، به خود

 کنند. یم یدار ی تخصص دارند، خر یرا که در طراح ییهایندگیو نما

استخدام   یبرا از  انتظارات  برآوردن  به  شرکت  یهاکمک  خود،  طلبانه  ارزش جاه  شوند  مجبور  است  ممکن  ها 

  نه یدر زم  هاآن  یتوانمندساز   دیکه نوها  از ارزش  ی گری، با نوع د(براساس دامنه کنترل)خود    یسنت  یشنهادیپ

من "  "است.  یاستعداد ضرور   قسمت":  دیگویکنند. اندرو برم م  میدهد، تنظیباال م  ریبا تأث   یتالیجیابتکارات د

  خالص،   تالیجی، دی، مسافرت، خرده فروشیباز   یای را از دن  ی افراد  ام.استخدام کرده  دیکامال جد   تالیجید  میت  کی

ها را خاص وجود دارد که من آن  یهامهارت  یاند. برخآورده  همراهبه  با خود  را    یادی ز افراد    زیها ن ام. و آنآورده

است.   یدر جنبه اجتماع  تالیجید  یابی بازار   گر یت. مورد داس  تالیجید  یها محصول و طراحاز آن  یکی.  امفراخوانده

 " .باشدمی ریسک کردن، یبه جا یدر سمت مشتر ژه یها، به وداده لیو تحل هیتجز گریو مورد د

، محصوالت را  دیو رو کن  ر یرا ز   زیکه همه چ  ستین  ن یاست. تحول فقط ا  ی ضرور   زین  افراد  یرهبر  یهامهارت

 دیو جد  میقد  یساز در مورد متعادل  یتا حد  مفهوم  نی. ادی ارزش را به هم بزن  یهارهی و زنج   دیدوباره اختراع کن

عامل شرکت    ریو مد  انگذار ی، بنی ش  کالراو ارزشمند است. همانطور که    ی میتازه با دستان قد  یو ادغام استعدادها

  ، از خارج از صنعت  دنیای دیجیتال  افراد مسلط به  کرده است، استخدام  بیان Hearsay ی ابر  یابیمشاور بازار 

 گرها مهیموجود ب  یهاکانال  یمدرن ساز   یکند، اما اغلب برا  جادی، امیمستق  یکیتجارت الکترون  کیممکن است  

ن فرصت  ییجا،  ستندیمجهز  آفر  یهاکه  ارزش  و  م  نیبزرگ  او  آنهاست.  انتظار  توز   لیدل":  دیگویدر   ع یآنکه 

 زیرا ن  یدانیکه فروش م،  تالیج یدر دماهر    شخص  افتناین است که ینداشته است،    ینوآور   ی،سنت  انندگینما

 ".است ، سختبالعکس یا درک کند و
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به طور مستقل   تالی جیواحد د  کی   یمهم است. راه انداز   زیآم  تیموفق  یانداز راه  یشرکت برا  کی  یسازمانده  نحوه

کند، مانند توسعه محصول چابک، یم  جیرا ترو  تالیجید  تی موفق  یبرا  یکار اساس  دی جد  یهااز سازمان، روش

چند    یهام یبخشند و تیشرفت را سرعت می، پیمشتر  یکه با حفظ تمرکز بر رو  یر یادگیو    شیآزما  یهاروش



 

تواند به جذب یم نیهمچن  تالیجیواحد د کآورند. یرا گرد هم می تخصصاز  یخاص انواعکه  یاکاره

 تیو حما  انیمتصد  یسازمان   یهاتیها را از محدودکه آن  یو حفظ آن متخصصان کمک کند، در حال

همفکر خود م  ،همکاران  اگر چنیآزاد  ساختارهای  افراد   نی کند.  گیرند  موجود  یدر  مقرار  سرعت ی،  از  توانند 

دادن به    ار یاخت   یها قدرت داده شود، که اغلب به معنابه آن  دیبا  عیسر  ریتأث   یشوند. برا  دی ناام  و  تهخس  راتییتغ

 .است یریگمیتصم یها براآن

تازه واردان ممکن است  شروع،    ی. براست یکامالً جوابگو ن  نیز  سازمان  هیاز بق  تالیجیدمؤلفه    کی  یجداساز اما  

  تیقرن از فعال  ک ی از    شیکه ب  نیا  لیارزش دارد، خشن رفتار کنند: دلتصدی    ک ی)ناخواسته( در مورد آنچه که در  

 نیها همچن دهند سرآمد هستند. آنیکه انجام م  یها در کار است که آن  نیگذرد، ایم  مهیب  یهااز شرکت  یار یبس

 ن یدرآمد باشند. بنابرا  یهاانیجری برای  دیها تهدیاگر نوآور   ژهیو  تضاد کانال کنند، به  جادیشروع به ا  ممکن است

شود. انتخاب یمسئله دشوارتر م  نیابه ادغام مجدد دارد و با گذشت زمان  از یاز مراحل ن یدر برخ تالیجیواحد د

 .باشد دیو جد میقددر هم آمیختن حالت  دیبا ییهرچه باشد، هدف نها
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فرض   ش یپ  حالت  ، میصحبت کرد  -، توانمندی، مشارکتعی سر  -یتالیجینحوه کار و تفکر د  ی در مورد چگونگ  ما

و اکنون   فتدی در کل سازمان جا ب  دیبا  نیها همچنروش  نی. ا ی خواهد بودتالیجید  یهامهارت  ،دیجد  یهااستخدام 

و روش،   ندیفرآ  یبه جا  یمشتر  یازهایکنند. تمرکز بر ن  رییتغ  دیبا  زهایچ  یلیخ  .ها استزمان شروع پرورش آن

همه از   -یگاه به گاه، و همکار   های شکستدر نتیجه  و    یر یادگیو    شیبا آزما  ی، راحتیبازخورد مداوم مشتر

را که    یشود مواردیم  هها خواستکه از آن   کنندمیاحساس  گونه    نیگران امهیبرخوردار است. اما ب  یاساس  تیاهم

که    ستیتعجب ن  یرا اتخاذ کنند. جا  شیفرهنگ بدون آزما  کیو  ، را کنار بگذارند  ها شده استآن  تیباعث موفق

  ای  یفرهنگ   رییکنند تغیاحساس م  یخدمات مال  رانیدرصد از مد  46نشان داده است که    ینزیمک ک  قاتی تحق

 .خود با آن روبرو هستند یتالی جید یهایاستراتژ اتخاذها در است که آن یچالش نیبزرگتر یرفتار 

 

 

آن از  که خصوصالبته  است  نشده  خواسته  موفق  یاتیها  باعث  که  است  آن  تیرا  بلکه  را  ها شده  بگذارند،  کنار 

متحده در    االتیصنعت ا  ریبرد آئورباخ، مد.  کنند  دیتفکر و کار تجد  یابتکار   یهاخود را با روش  راثیتوانند م یم



 

  ی ها. روشکند، توصیف میها شده استآن  تیدر ابتدا باعث موفق   که  آنچه  به عنوان  رابوک، آن    سیف

با   یریگمیتصم  یوجود دارد. به عنوان مثال، به جا  تیو جلب حما  راتییشروع تغ  یبرا  ینسبتاً آسان

  ه است ک  نیکه نقطه شروع ا  دیاصرار داشته باشدهند،  یکه رقبا انجام م   یکار   ای  یدر نظر گرفتن پرونده تجار

 یکه خطرات کمتر  هاییحوزهتواند در  یم  ریی، تغنیعالوه بر ا  "کند؟یم  جادیارزش ا  یمشتر   یچگونه برا  کار   نیا"

موارد،   نیکردن موثرتر  دایپ  یها براها و کانال ام یپ  شی،  با آزمایابیبه عنوان مثال، در بازار   -وجود داردها  در آن

 .آغاز شود

 

 اسیمقتوسعه 

از ابتکارات را    یتعداد انگشت شمار   دیها باداشته باشند. آن  یخوب  شرفتیپ  دیها باماهه، شرکت  18مرحله    در 

تحت کنترل به   زیکه همه چ  ی. اما زمان ه باشنددرارزش ک  کسبداشته باشند و در حال اجرا باشند و شروع به  

متفکرانه   ی. توالم یبزرگتر انجام ده  اسی را در مق  ارهاکرده و همه ک  تر  ش یرسد، زمان آن است که تحول را بینظر م

 ی مندبهره یشود. و برا یادیتوجه ز  شتریب  یهاییتوانا جادیبه ا دی، بانیاست. عالوه بر اآن  دیکلی، ابتکارات بعد

 .خواهد بود از یمورد ن دیکامالً جد یاتیمدل عمل کی تیتحول، در نها کیکامل  یایاز مزا
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کسب کند،   یشتریاست. هرچه تحول ارزش ب   عیسر  اسیمق   ایجاد  دیکل  ،ع یبا توجه به بازگشت سر  یتوال  نیی تع

است    نیشرکت ا  کی  کردی. غالباً روگرددیبرخوردار م  یشتریب  تیو از حما  شود یم  جادیدر آن ا  یشتریب  شرفتیپ

کند.  یپخش مبه طور ضعیف  را    اب یمنابع کم  کار،  نید. اما اان ایده از منابع مختلف را پیش برکه اجازه دهد هزار 

رو   نی شود. از ایم  هیشود که رقابت احتماالً باعث فشار بر حاشیرا متحمل م  ییهانه ی، تحول هزنیعالوه بر ا

کسب و کار را    ی تا عملکرد اصل دیقابل کنترل را دنبال کن یتالیجیاز اقدامات د یاست که با تأمل، تعداد یضرور 

 .  دیده مانجا ندهیمنابع رشد آ دیهمزمان با تول 

  ت یاولودر  دهند،  یها را کاهش میدگیچیو پ  بازدهی سریع دارند  مهم هستند،  کیکه از نظر استراتژ  یابتکارات

که    رانیاز مد  یار یبس  یبرا  -ها استنهیکاهش هز  یبرا  ییهاراه  یجستجو  یبه معنا  شهیهم  باًیتقر  نیا  هستند.

مهم است.   نهی تصور است. اما زم  دور از   دهیا  کیگذارند،  یم   تالیجید  یرشد فناور   لی پتانس  یتمرکز خود را رو



 

را    هیاول  یهاانتخاب  ی میقد  یهاستمیدهد. اگر سیشکل متوالی را    یشرکت تا حد  کی  یمال  یفشارها

 خواهد  نیچن زیاطالعات آن ن یمحدود کنند، فناور 

 

 یکه فناور   یدشوار باشد، در حال  از یباشند. ممکن است جذب افراد خاص مورد ن   ریپذانعطاف  دیها باشد. شرکت

 .د داشتنهمچنان ادامه خواه یو رفتار مشتر

توان اهداف را در یاست. اغلب، م  یضرور   ،موجود  هایآمدن تمامی ارزشبه دست  از    نان یاطم   یبرا  ردیابی درآمد

 یابیکاغذ ارز   ی را نسبت به آنچه که رو  یشتریب  ی ور بهبود بهره  هیاول  یهانمونه  را یطول دوره تحول مطرح کرد ز 

مورد نظر را به همراه داشته    یمنافع مال   وباشد    زیآم  تیکه ابتکارات موفق  یدهند. و هنگامیشده است، نشان م

که    یتالش کنند. در حال   شتریبه اهداف ب   یابیدست  یشوند تا برا  ترجسور   دیبااصلی    میو ت  رهیمد  ئتیباشد، ه

 .شودی انجام م  ،زین   ستین   دیآنچه که مفرها کردن    ادامه دارد،  کند،یآنچه خوب کار مبر روی  تمرکز تالش و توجه  
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ب  است   روشن  کنونا بمهیکه  مجبورند  رویشیگذاران  بر  سرما  تالیجید  یهایفناور   تر  تا   یگذار هیخود  کنند 

، ادعا   Guidewire یعامل شرکت نرم افزار   ریو مد  انگذار ی، بنویدهند. مارکوس ر   شیرا افزا  یتالیجیابتکارات د

با مدرنیم  ، صورتاستیس  تیریمد  یهاستمیس  ترمهماز همه    -یاصلاجرایی    یهاپلتفرم  یساز کند که تنها 

تجربه   کیارائه    یالزم را برا  یها و منطق تجار توانند دادهیگذاران م مهیاست که ب  -  های دعاویسیستم  حساب و

 .، ارائه دهندعیتوز  ک یشر ایکننده  مهیبی بخش برا تیرضا یتالیجید

 ی راه انداز   میت  یبرا  دینفر جد 100تا    20استخدام    یبرا  ی شوند. اما اگر شرکت  تیتقو  دیها باستم یها و سمهارت

به جوامع   ادیکار استخدام چند صد نفر را ادامه دهد؟ جستجوها به احتمال ز   دی، چگونه باافتدخود، به زحمت می

ممکن    یاستعداد حت  ی. جستجوابد ییم  شگسترنیز  مشابه    یدادهایو رو  یفناور   یها دهنده و کنفرانس توسعه

 .سوق دهدنیز  افزار دهندگان نرممشارکت با ارائه جادیها را به ااست شرکت

را   فناوری اطالعات کیارزش استراتژ  دیخواهد بود. رهبران مشاغل با  از ی مورد ن  زین  یداخل  یکار بزرگ آموزش  کی

آموزش و به    یرا برا فناوری اطالعات یاروپا برنامه سوادآموز   مهیگروه بزرگ ب  کی  لی دل  نیبه هم  -درک کنند

جهت   دیمنصوب شده با  زهتا  یارشد بازرگان   رانیکرده است، که همه مد  جادیا  کسب و کارها  رانیمد  یروزرسان

 را بگذرانند. سه روزه  یآموزش دوره کفناوری اطالعات، ی کیارزش استراتژدرک 



 

مهم   ار یبس  ،در نحوه کار   یکمک به همه کارمندان در مورد بازنگر  این کار برای  ،تیوجود، در نها  نیا  با

 .چابک در سطح شرکت است یاتیمدل عمل جادیا تالیجیتحول د یینها جهینت رایخواهد بود، ز 
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  ی سازمان  یمجدد اساس  یطراح  ک ی   بهرسد که  یم  یاکند، به مرحلهمیدر ابتدا انتخاب    شرکتهر ساختاری که  

و    یباعث کاهش همکار   شهیهم  ی،شده در امتداد خطوط عملکرد  میترس  ی مجزایهاپروسه.  نیاز داشته باشد

  د کار خو  وهیش  بازسازی  به  از یها نکه شرکت  ی، زمانتالیجی بزرگ شده است. در عصر د  یهاعملکرد در سازمان 

  ها،و استعداد  هاها، تخصصبه اشتراک گذاشتن داده  یسازمان برا  یهاهمه قسمت  در اتصالِ  ییدارند، عدم توانا

  تواند فلج کننده باشد.یم

ها سخت دور شوند. آن  یعملکرد  یبا مرزها  یسنت  یسیساختار ماتر  کیاز    دیها بااست که شرکت  لیدل  نیبه هم

شبکه،   ک یبه   منابع  ساختار  تصم  رانیمد  و   ،کند  یسازماندهارزش،    که طبق  به  قادر  که  با    یریگمیمحصول 

دارند مختلف    یامدهایپ نیاز  تباشند،  دائممی.  وقت  یها  بود.  آور  ینخواهند  را بدست  نظر   حلمن ،  دنارزش مورد 

 . خواهند شددوباره جمع ، هانهیکاهش هز ایرشد درآمد  دیمنابع جد بر اساس شد و سپسخواهند 

 یجا  سیاترهرچه باشد، م  هانام آننامند.  یم  پورتفولیو  و یا  ،میت  تایگراسکرام،    یهامیها را ت ها آناز شرکت  یبرخ

  کرد یرو  فناوری اطالعات، حوزه  ، کل سازمان، نه فقطگریدهد. به عبارت دیم  ترچابکموارد  از    یکیخود را به  

 یاتی اکنون روش عمل اصول چابک هم  ":  دیگویم  وید گرفت. مارکوس ر نخواه   شیکار در پ   یرا برا  تریچابک

از افراد    یادیتعداد ز   ونیبه ارکستراس  از یدر هر زمان که شما ن  نی همچن"،  "استافزار  نرم  یطراح  یبرا  یاستاندارد

 "انجام دهند، قابل اجرا هستند. یطوالن یبازه زمان  کیرا در  یو چند وجه دهیچ یپ یتا کار  دیدار 

 

اطالعات از برنامه  یفناور   یهاشوند. پروژهیروبرو م  ییهاکنند با چالشیرا دنبال م  تالی جیکه تحول د  ییهامهیب

شوند. به طور معمول،  یمنتظره ظاهر م  ریغ  ینظارت  یهایشود و نگرانیم  جادیکانال ا  ناسازگاریمانند،  یعقب م

 .کنندیپنجه نرم م ها دست وو چالش یفرهنگ مشکالتبا ، استعدادها با جذب انواع جدیدی از ها شرکت

است    نی شرکت ا  ک ی  یرو برا  شی . تنها راه پستیعلم ن  کی کند. تحول  یرا حل نم  نهایهمه ا  یکتاب قانون  چیه

، ری. در طول مسنداستفاده ک  هایی که آموخته،از درس  ندتوایو بفهمد که چگونه م  ردیبگ  اد یکار    نیکه در ح



 

  ی هانمونه  رایخواهد شد ز   رتاطالعات روشن  یفناور  یوجود دارد. استراتژ  تیمهم موفق  یهاشاخص

به معمار   ماتیدر مورد تصم  نشی ب  موجب ایجاد  هیاول ها  پلتفرمها و  داده  ی، معماریفناور   یمربوط 

 ی ها. روشابدییها کاهش منهیتر و هزاحتماالً جهش خواهد داشت. زمان چرخه کوتاه  یمشتر  تی. رضاشوندمی

 .دو برابر کردن تالش هاست زمانِ نیا و  .دن دهیرشد درآمد خود را نشان م عیتسر یبرا دیجد

 

 

 : بندی و یا شاید ترسیم دوباره چالشبرای جمع

را   تالیجید  یبالقوه فناور   ییکه توانا  یهر کس  یکند. اما برایم  دیتأک  یفناور   رییبر تغ  تالیجیاصطالح تحول د 

  یاساس  یبازنگر  کی  شتریاست و ب  تالیجیتحول د  کاز یاست، کمتر    جریانکه آنچه در    استدرک کند، روشن  

همه   ،و ساختار سازمان  یی. منابع درآمد، کاراباشدمیآن    زور یکاتال   تالیجید  یدر مدل شرکت است، که فناور 

، توانمندتر و رتریپذانعطاف  یشغل  یرهایمس  دیکه با  یاستعداد  یهامدل  نی، همچنرند یگیقرار م  یمورد بررس

همچنان  را    هاچالش،  شکل مجدد  رییکه تغ  ندممکن است احساس کن   رانیاز مد  یارائه دهند. برخ  یپاداش آورتر

 . دانند می زیانگ جانیها را هفرصت نیا گر ید یبرخ اما کند، یآورتر مدلهره
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https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/a-roadmap-for-a-digital-

transformation# 
 

 


