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 )روی جلد(  واحد هوش اقتصادی )اقتصاددان( 

 سازمانی: چابکی

 پیدا کند.باشد و توسعه یا تواند در شرایط بحرانی هم پامی چگونه یک تجارت

 گزارشی از واحد هوش اقتصادی 

 )ای ام سی( EMCحمایت شده از طرف 

 1صفحه 

 گفتارپیش

تواند ام شارایط بحرا  اا  سامم به در برد  و توسعه پیدا کند   می )چگونه یک تجارت Halic: سااممانی  چابکی

شود. در دسامبر می حمایک EMCی هوش اقتصاادی اساک که توساط شارکک     هایک واحد منتشارکنند  ماامه 

و ها واحد اداری انجام داد که سودها، چامش 942، این واحد هوش اقتصادی تحایق روی 8002و ژانویه  8002

داد. واحد هوش اقتصادی این تحایق و می تر مورد بررسی قراری آنها را برای سااتتن سااممانی چا    هابحرا 

چنین ی این تحایق، این واحد همهاه کرد. برای تکمیل یافتهتفحص را مکتوب کرد و با تحلیل آ  گزارشاای تهی

و ناطه نظرات مکتوب در این گزارش ها ی مورد تحایق انجام داد. یافتههایی با مدیرا  مامی شاارککهامصاااحبه

 .نظر اسااانرر این تحایق نیرک. ماری گللن نویرند  و گیلدا اشل ویراستار این گزارش بودند اطهمزوماً انعکاس ن

نظراتشااا  را در های این تحایق با ذکر مما  و ناطهشااوند کنندگا  و مصاااحبهتشااکرات ما نرار تمامی شاارکک

 قرار دادند.اتتیار ما 

 8002مارچ 

 8صفحه 

 چکیده واحد اجرایی
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 ثباتیبیکرد  بامارهای اهانی دارد که در آ  بحرا  سال گذشته بامار، حکایک ام دورانی ادید در ماومه اهانی

های سوتک، کا  و ارم، نیامهای همیشاگی اساک. حتی بعد ام اتمام رکود اقتصادی و کرادی بامار، نوسا  قیمک  

 دهد. می های سنتی آ  سوقفوری رقبای ادید و نیامهای رو به رشد مشتریا ، تجارت را به سمک اارای مدل

ی پرپیچ تمی قرار دهند که با هاایط سخک و ااد ممکن اسک تود را در شرها به منظور رقابک با رقبا، شارکک 

توانند تیلی ساری  به این تیییرات محیطی واکنش درسک  می ها تالص شاد. اما چگونه توا  ام آ می سااحری 

 و مشکالت تالص شوند؟ ها نشا  دهند و ام این گر 

آمد  ام آ  باید توانایی تبدیل  در این عصار االالعات امروم، برای متحمل شد  این شرایط بحرانی و سامم بیرو  

ها ی عملی در اواب به دسااک آوردا این تنها رمز موفایک اسااک. شاارککهاو االالعات مواود را به روشها داد 

ها پذیر کند. گزارش پیش روی شما چامششا  را بهبود بخشد و انعطافباید راهکارهایی بیاندیشند که روند کاری

کند. می ی سخک اقتصادی مطامعه و بررسیهارا به تصوص در بحرا ها ساممانی در شرکک چابکیی هاو بامدهی

 توانید مشاهد  کنید:می ی اصلی این تحایق را در میرهایافته

 در ایم محیط دائمی در حال تغییر تجارت جهانها سااازماانی تمایز اصاا  بیم سااازمان   چاابکی )*

قتصد )اقتصادی( به ایم مورد تحقیق توسط واحد هوش م درصد مقامات اجرایی 09باشد.( نزدیک می

 سازمانی برای موفقیت یک تجارت حیاتی است چابکیباور هستند که 

 :9صفحه 

گیری و اارای یک دوم تمام مدیرا  اارایی و مامورا  االالعاتی رأی موافق دادند دال بر اینکه سرعک در تصمیم

چنین مه چابکیباشد. می ی دیگر نه تنها مهم بلکه اساسیهاککآ  برای ایراتادگی یک شرکک در رقابک با شر 

ممکن اسک به رشد سود شرکک کمک قابل تواهی کند: تحایاات انجام شد  در مؤسره تکنوموژی ماساچوسک 

درصد سود بیشتری  90چنین درصادی داشته و هم  93تر رشاد  ی چا  هادهند که درآمد شارکک می نشاا  

 ی کندتر در ممینه مرائل تجارتی نصیبشا  شد  اسک. هانربک به شرکک

کنند که به اندازه کافی برای کسب موفقیت در می ها ایم مسئله را اقرار*)هم چنان بیشاتر شارکت  

انی را سااامم چابکیکه امعیک غامب مدیرا  اارایی در حامیپذیر نیستند(. دنیای رقابت با دیگران، انعطاف
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برااترها در محیط واقعی تجارت برای  سااامیدانند، آماد میها محیط رقابتی شاارککیک مزوم برای موفایک در 

گویند که شرکک )سامما   می درصد  83سوم مدیرا  مورد پژوهش )اارای این مهم متفاوت اسک. بیشتر ام یک

ساااری  و  ماربینی نوساااانات باآنها در محیط رقابتی موفق نیراااک فاط به دمیل اینکه به اندام  کافی برای پیش

 چا   نیرتند.

درصاااد 20بیش ام گیرد(. می برای تغییرات سااریع راها داخلی کاه جلوی تشش سااازماان  *)موانع 

سال گذشته در دسک  9گویا   این تحایق، ابتکار عمل یک یا دو تیییر را در سامما  در کنندگا  )پاسخشرکک

گویند سود می هادرصد ام آ  94این حال هنوم شاا  شد  اسک. با  ساامما   چابکیداشاتند که باع  پیشارفک   

 گیرروی حراسیک متاابل یک سامما  در تجارت، تصمیماند. موان  اصلی روبهمورد نظرشا  را به دسک نیاوردند 

 ناپذیر و االالعات نادرسک.ی ریرکها، فرهنگهاکند، اتتالفات درو  ساممانی در اهداف و امویکمی

 تر بودن باز کند.(برای چاالکها نقش بسیار مهمی در توانمندسازی سازمانتواند می *)تکنولوژی

ها ترین االالعات عمل کند تا سامما تکنوموژی باید به عنوا  یک عامل تیییردهند  در گرفتن و استفاد  مناسب

ن سی بکنند و در ایین تبادل االالعات را انجام دهند و در نتیجه بهترین اساتفاد  را ام االالعات اسااا بتوانند بهتر

 مهم پیشرفک کنند.

 

 داخ  مستطی  2پاییم صفه 

 کسانی مورد تحقیق قرار گرفتند؟()چه

 942ی هاانجام شد و شامل اواب 8002و ژانویه  8002این تحایق توساط واحد هوش اقتصاددا  در دسامبر  

نفر ام  99نفر ام آمما  و  99نفر ام فرانرااه،  92نفر ام انگلرااتا ،  00باشااد. می مدیر اارایی ام سااراساار اها 

نفر ام نیوممند، مدیرا  اارایی  88نفر ام کانادا و  82نفر ام استرامیا،  40نفر ام ایا ت متحد  آمریکا.  42سنگاپور، 

 98د ری و کمتر ام میلیو   900درصااد آنها درآمد  44صاانعک مختلد در این تحایق شاارکک کردندا  82ام 

درصااد  49، 9بیلیو  د ری یا بیشااتر داشااتند. اعهااای هیرت مدیر  و کارمندا  دراه   9درصااد آنها درآمد 
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درصد 98ی مختلد بیشااتر ام هاکنندگا  را تشاکیل دادند، در حامی که معاونا  اارایی و مدیرا  بخش شارکک 

 بود.ها ی تجارت ساممانی و صنعکهایی  ام عملکردهایی )واکنشهابودند. تحایق شامل پاسخ

 

 بینی ریزی برای مسائ  غیرقاب  پیشمقدمه: برنامه

توا  سکه این دور  تلای کرد. این می اگر ام االالعات در این عصر دیجیتال به عنوا  واحد پول یاد شود، دانش را

گردانیم مملو ام االالعات سرمیتواند صحک داشته باشد. هر کجا که امله هیچ کجا بیشاتر ام عصار حا ار نمی   

کند. می های فراوانی رشدای انحصااری اساک، ام الریق کانال  مندی به شاکل گراترد   اساک. ممانی که ر اایک  

 کند، مدیرا  و کارمندا  در این حجم وسااای  االالعات غرقمی هنگاامی کاه انبوهی ام االالعاات افزایش پیادا    

 شدند. می

شوند که در رویارویی با می ی سراسر دنیا به این چامش دعوتهاکه شارکک  آیدمی ن و اعیک ممانی به واود ای

قای  مورد بینی وبرای پیشها دهد که نیام شرککمی ثباتی بامار در سال گذشته نشا تیییرات، چا   باشند. بی

گذارد. می رتجارت آنها ترثیباشااد و روی روساای  می نیام و مورد بررساای قرار داد  اتفاقات مهم براایار حیاتی 

ادی به این ی میهاآمیز بیاید، اما شرککبینی ممکن اسک به نظر روی کنایهریزی برای مرائل غیرقابل پیشبرنامه

امعملش در شرایط بحرانی برای اند که توانایی یک سامما  برای نشا  داد  قدرت و سرعک در عکسفهم رساید  

 رشد دائمی آ  بریار مهم اسک. 

ی پژوهشی در مؤسره ها  برایار مهم اساک؟ پیتر ویل، مدیر مرکز االالعات ساایرتم  چابکیچرا سارعک عمل ) 

 ی موفق یک یا دوهاممانی که من بچه بودم، بیشتر شرکک»دهد: می تکنوموژی ماسااچوسک )ام آی تی  تو ی  

برای به دسک آورد  انحصاری بودند، اما در فرآیند اهانی شد  دنیای امروم، محیط بامار آماد، تنها رمز موفایک 

ن توانید به این هدف برسید، به ایبا ترین ساود ار ا کرد  توقعات مشتریا  اسک. اگر شما چا   نیرتید نمی 

وقک یکراا  نیراتند و دائماً در حال تیییراند. اهمیک ساارعک عمل داشتن در   تاالر که توقعات مشاتریا  هیچ 

تایج این تحایق بارم اساااک. تعداد قابل تواهی ام مدیرا  ممینه به دساااک آورد  االالعات اقتصاااادی در تمام ن

 های اهانی در تجارت اسک.ساممانی رمز موفایک سامما  چابکیدرصد  بر این باورند که  22اارایی )
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باشد: یک دوم تمام مدیرا  ارشد اارایی و نظر به تصوص ام آ  مدیرا  ارشد اارایی می:     این ناطه9صفحه 

در آ  ها کنند که ساارعک عمل نه تنها مهم اسااک بلکه تمایز محوری سااامما می االالعات بیا مدیرا  فناوری 

ند: کنمی مند. مطامعات دیگر هم این اید  را حمایکمی اسک، تمایزی که موفق یا ناموفق بود  یک سامما  را رقم

درصدی در  93 ، رشد در عملکردشاها شارکک  چابکیدهد که می یک تحایق انجام شاد  در ام آی تی نشاا   

 ی کُند به همرا  دارد. هادرصد سود بیشتر را نربک به شرکک 90درآمد و 

کنند که سامما  آنها در محیط رقابتی موفق می کنندگا  اقراردرصاد  شرکک  83ساوم ) هم چنا ، بیش ام یک

ند. استفا  بینی کنبامار را پیشنیرک فاط به این تاالر که به اندام  کافی سرعک عمل ندارند تا تیییرات اساسی 

ها شرکک»کهن، مدیر اصالی بخش ابتکار فوای فیلم اروپا، بر این باور اسک که تنها مشکل ترس ام تیییر اسک.  

یی که حایاتاً چا   هافاط شااارکک»گوید: می او«. کنندمی گااهی اوقاات ناادید  گرفتن تیییرات را انتخاب   

ند، حتی ممانی که ممکن اسااک ریرااک ام بین رفتن سااود محصااو ت   شاامرمی هرااتند، تیییرات را غنیمک

 «مواودشا  واود داشته باشد.

 و سرعک عمل در موفایک کلی سامما  شما اهمیک دارد؟ چابکیبه نظر شما، چادر 

 40 –ترین معیار ما مهم –بریار مهم 

 42 –کند می به موفایک تجارت کمک –تا حدی مهم 

 80 –عوامل میادی در موفایک ترثیرگذارند  –تنری 

 8 –ترند معیارهای دیگر مهم –اهمیک تا حدی بی

 یک معیار مرتبط مم برای تجارت نیرک. چابکی –اصالً اهمیک ندارد 

 :6صفحه 

 نکات کلیدی:

ی هاهزینهپذیرند که به شایو  سنتی تجارت برگردندا با تمرکز بر  می دارند این مو او  را ها تیلی ام شارکک  -

 عملیاتی حا ر.
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ی هادر مما  رکود اسک، مدیرا  اارایی امروم  ام واکنشها اویی ام اومین اقدامات شارکک که صارفه در حامی -

 کنند. می بدو  فکر و ترمل تودداری

دهند تا تودشااا  را با نیامهای رو به رشااد  می ی اسااتراتژیک انجامهاگذاریامروم  دارند ساارمایهها شاارکک -

 گام سامند. مشتریا  هم

 

 سازمانی  چابکیهای محرک

وسعه ، تهای مختلد در حال تیییر امویکهادر یک نگا  به مناب  آماد و ترثیرپذیری ام آنها، مدیرا  تجاری صنعک

 باشند. می ی اصلی تودهاتر هزینه، و بررسی دقیقهابوداه

تواند یم امعمل ساری  اسک، شرکک نیاممند یک عکسثبات اقتصاادی  اند که وقتی یک و اعیک بی بعهای یافته 

 ی تام  را به وسیله تاویک و تیییر اهداف تعرید شد  تود امتحا  کند. هابرای رشد را 

ی فوای فیلم در عکاساای و هاالورکه ام اساامش پیداسااک. ریشااهبرای مرال فوای فیلم را در نظر گیرید. هما 

ود آمد  عکاساای دیجیتال نزول کرد. در رویارویی با یک چامش فیلمرااامی ساانتی اسااکا این صاانعک با به وا

تواند اا  سااامم به در برد و پایا بماند. به اای تر  صاانعک  می آمومد که با ابتکار عملمی یک شاارککادی، 

 هایش را به بامار ادید عر ه کند. فیلمرامی، شرکک مذکور به دنبال این بود که چگونه توانایی

ایم پوسک انرا  در فرآیند عکاسی ما یک شارکک عکاسای سنتی هرتیم، اما متواه شد   »د: گویمی آقای کهِن

 یم را تراب کنند و هم چنینهاتوانند یک رنگ پوسااکمی هاآ « سااامد.می تصااوصاایات مشااابهی را نمایا   

 توانند کیفیک یک عکس را پایین بیاورند. می

 با مرور مما  الوگیری کندها تا ام تراب شاااد  عکسفوای فیلم فهمید که اکرااایداسااایونی که اتترا  کرد 

د. در واق  در عکس تیییر کنها یی برای پیشگیری ام پایین آمد  کیفیک پوسک انرا هاتوانرک به تومید کرممی

ه بر ، کسری محصول مراقبک پوستی به بامار عر ه کرد با نام تجاری آستامیفک، شرکک یک8003در سااتامبر  

د سال چن»گوید: می بنا شاد  و منحصاراً برای صنعک فیلم و عکس تومید شد  بودند. آقای کهن   پایه تکنوموژی
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ای استفاد  کند که محصول یک شرکک عکس و فیلم اسک؟ کنند کرد ام مرالوبمی پیش، چه کری حتی تصور

ی ماند  در دنیای رقابتی و سرعتی قی ادید و غیرسنتی برای نشا  داد  قدرت سامما  باهااما توانایی یافتن را 

  روری اسک. 

 روندا این اتفاق نه تنها برایمی یی مرل فوای فیلم ام دورهاکند، نمونه تجارتمی بامار اهانی تیییرهمانطور که 

افتد و آنها را در می فوای فیلم و امرال آ  بلکه با رکود اقتصاااادی اهانی برای برااایاری شااارکک دیگر اتفاق 

افتد می اندامد. این فااعه بدو  تواه به اا و مکا  و میزا  گرتردگی صنعک بیشتر در ممانی اتفاقمی مخمصه

 که فشارهای اارایی واود دارد. 

دهند  تدمات ی ارائههاو مدیر بامرگانی یکی ام بزرگترین شاارکک M & Aشاایال هودا، معاو  مدیرعامل و مدیر 

 او ا ااافه« بریم.می ای به ساارساااباهما در دورا  بی»گوید: می  J TAA-CREFملی در ایا ت متحد  آمریکا )

 «چنین مختل نشد  اسک.دنیای تجارت تا به حال این»کند: می

تصل ی به هم مهاتیلی سریعتر ام قبل در منجیر ها های تکنوموژی بدین معنی هرتند که فشار قیمکپیشارفک 

 کند. می هم فشار واردچنین بر ماماد آ  گذارد و هممی تومید اثر

ها و ذهنیک سنتی در تجارت ی امرومی در تالشند ام روشهادر رویایی با این فشارها و مشکالت، تیلی ام شرکک

 ی ااری تمرکز کنند. هااستفاد  کنند ومی باید روی قیمک

چامش دنیای  را در سااه سااال گذشااته بزرگترین« ی ااریهاپایین آورد  قیمک»ها کنند دوم تمام شاارککیک

 دانند. می تجارت

 :7صفحه 

تا  9با درآمد ها درصد  ام تجارت 33شود: بیشتر ام سه چهارم )می تراین ترکید به میزا  وسعک یک شرکک مهم

کنندا این نربک برای آنهایی که درآمد می بیلیو  د ر مدیریک مامی را بزرگترین دغدغه کاری تود قلمداد 80

 یابد.می درصد  کاهش 99سوم )دارند به یکمیلیو  د ری  900

 به هنگام رکود ام آ  اسااتفاد ها اویی غامباً ام اومین راهکارهایی اسااک که شاارکک صاارفه کههنوم با واود این

کنندگا  درصد ام شرکک 89کنند. تنها می فکر و ترملی پرهیزکنند، مدیرا  اارایی امرومی ام انجم و کار بیمی
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پذیری تود را کاهش دهند. به اای آ ، شاارکتشااا  قصااد دارد ام میزا  ابتکار عمل و ریرااک نشااا  دادند که

های ساانجید  و حراااب شااد  انجام دهند تا بتوانند با توقعات و  گذاریسااعی دارند ام ابتدا ساارمایهها شاارکک

 های مشتریا  هم گام شوند. درتواسک

گویند که حفظ کرد  مشتریا  ارمشمند می این تحایقچهل و هفک درصاد ام مدیرا  اارایی مورد پژوهش در  

چنین ایجاد فهای )رد  با   با ترین اومویک را برای آنها در ساه ساال گذشاته به تود اتتصاص داد  اسک، هم   

های درصد  ام اومویک 44درصد  و ترری  فرآیند تومید با ابتکارعمل ) 49با برد  شاخصایک و ارمش مشتری )  

توانند ام مناب  محدود می ی غیر روری،های ا افی و برنامههابا کاهش هزینهها باشاد. شرکک میها این شارکک 

 داشتن مشتریا  تود بهر  گیرند. تود به بهترین واه در اهک داتلی نگه

 دانید؟می در سه سال گذشته، بزرگترین چامش تجارت تود را چه چیزی

 شود انتخاب شود می )تا سه مورد

 ی در اریا  هاپایین آورد  قیمکفشار برای 

 49 ی بزرگهاشرکک

 90 ی متوسطهاشرکک

 43 ی کوچک هاشرکک

 

 هارقابک قیمک

 90 ی بزرگهاشرکک

 98 ی متوسطهاشرکک

 44 ی کوچکهاشرکک

 افزایش نیامهای مشتریا  
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 80 ی بزرگهاشرکک

 89 ی متوسطهاشرکک

 89 ی کوچکهاشرکک

 بندی محصو تدسته

 82 رگی بزهاشرکک

 98 ی متوسطهاشرکک

 80 ی کوچکهاشرکک

 ر ایک و کنترل کیفیک 

 88 ی بزرگهاشرکک

 82 ی متوسطهاشرکک

 82 ی کوچکهاشرکک

 گذاری بیشتر و توسعه صنعکدشواری در سرمایه

 83 ی بزرگهاشرکک

 83 ی متوسطهاشرکک

 98 ی کوچکهاشرکک

 

 ی عملیاتی هامدیریک منجیر  مناب  و تومید و دشواری

 89 ی بزرگهاشرکک
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 82 ی متوسطهاشرکک

 80 ی کوچکهاشرکک

 

 فشار بامار برای بهترین و مبتکرترین بود  

 89 ی بزرگهاشرکک

 89 ی متوسطهاشرکک

 80 ی کوچکهاشرکک

 

 مشکل در افزایش تط تومید

 88 ی بزرگهاشرکک

 82 ی متوسطهاشرکک

 80 ی کوچکهاشرکک

 

 سایر موارد

 4 بزرگی هاشرکک

 9 ی متوسطهاشرکک

 9 ی کوچکهاشرکک
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 دانم نمی

 0 ی بزرگهاشرکک

 8 ی متوسطهاشرکک

 0 ی کوچکهاشرکک

 

 

 0صفحه 

 نکات کلیدی

باشد ممکن اسک می ی متوسطهاسالراله مراتب ر اایک و محدودیک مناب  که ام تصاوصایات بیشتر شرکک     -

 تر شود. گیری سری اریا  دریافک داد  و االاعات را ترری  بخشد و در نتیجه فرآیند تصمیم

را برای پیدا  چابکیدر رویارویی با یک شاارایط سااخک در بامار که نیاممند اعتبار اسااک، مدیرا  کل امور مامی  -

 دانند. می یاتیکرد  یک را  ادید و اایگزین مناب  مامی ام دسک رفته یک امر ح

یک دوم تمام مدیرا  فناوری االالعات بر این باورند که به کارگیری و به رومرسااانی فرآیندهای االالعاتی تیلی -

 کند. می یک سامما  کمک چابکیبیشتر ام قبل به پیشرفک 

 

 سازد؟می چه چیزی یک سازمان را چاالک

ی متفرقه تصوصی های با  و مار هافروشا  با تخفیدترد به ها کنند ای که در آ  مصرفرغم واود دور علی

 گیری گفتند که در اقتصاد اهانی ارمانتر عر ه کرد  ااناسکنندگا  در رأیدرصاد شرکک  9آورند، تنها رومی
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کنندگا  در تحایق ترفندهای میر را برای کرب موفایک بیشتر تواند باع  موفایک شود. به اای آ ، شرککمی

 دانند: می مؤثرتر

در ابتکار عمل، داشاتن ساباه با برد  ارمش مشتری، توانایی تبدیل االالعات و دانش تام به   سار در مدار بود  

 های انحصاری بود .قدم و دارای تکنیکارمش، و ثابک

کند. میشاال کاکس، مدیر مراکز روابط عمومی می مفهوم مرکزیک مشااتری تمام این ترفندها را به نوعی تعرید

MBF     شما هر چه مشتری تود را بهتر بشناسید. بهتر»گوید: می )مرکز اصالی بیمه ساالمک در بوپا، اساترامیا 

و ا.« ای مربک ام رفتار مشاااتری را در اتتیارتا  بگذاردتواند تجربهمی توانید تشاااخیص دهید که چه چیزیمی

گذاری بامار امروم اسک که با ابتکارعمل ارمشاین مرکزیک مشتری کلید موفایک در دنیای رقابک »کند: می ا افه

 «گیری، ارتباط مرتایم دارد.در تصمیمها پذیری و چااکی شرککو میزا  انعطاف

 ترفندهای مهم برای داشتن یک تجارت موفق و چا   چه هرتند؟

 توانید انتخاب کنید. می )تا سه مورد را

 08 –گیری و اارای سری  آ  تصمیم

 44 –ملکرد درتشا  یک فرهنگ با ع

 94  -توانایی اتخاذ االالعات درسک در مما  درسک 

 94 -پذیری و مابومیک مرئومیک

 98 -و مناب  انرانی ها پذیر گرو مدیریک انعطاف

 82 -دهی پیاپیتمرکزمدایی مدیریک روی یک نفر و ساتتار گزارش

 88  -تکیه بر عملیات اارایی 

 83  -ها وسهدرپی در انجام پرهای پیپیشرفک

 2 -پذیر و متحد میربنای انعطاف
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 8صفحه 

 درس( 3 –( در شرایط بحرانی چابکیارتقاء سرعت عم  )

ترین گرو  هنری اها  میر نظر بانک اش به عنوا  مدیر امور مامی بزرگکارومین قبل ام کرب ماام اارایی فعلی

چنین به عنوا  مدیر ارشااد مامی انوب مرکزی مند ، مدیر امور بامرگانی شاارکک داروسااامی نواریتس بود و هم

رو شدا ام های سختی روبهها، با چامشپرکمیور تایلند هم تدمک کرد. او در مما  تدمتش در این شرکک یونی

 رقه. ی متفهانیام به تیییر مو   سری  گرفته تا قرار گرفتن در موقعیک فروش محصو ت مشابه توسط مار 

هایی برای تحمل این شرایط شد  هایی کرب کرد  که منجر به درسمن ام این شرایط سخک تجربهتانم استا 

 اسک.

 

 درس اول

ک ثباتی را به عنوا  یمردم بی»گوید: می مدیریک باید قبل ام بحرا  بیشتر ام در الول آ  باشد. او ادیک در کار

کند و قدرت می گذارد، احراااساااتشااا  را تشاادید   می بینند که فشااار روی آنهامی مو ااو  غیرقابل کنترل

ند تا کنمی تالشها امما آید تمامی سمی وقتی یک بحرا  پیش« کند.می گیری درسک را در آنها  عیدتصمیم

 نیام دارند که کارمندانشا ها در شرایط بحرانی که سامما »گوید: می منهمه چیز را ابرا  کنند. تانم اساتا  

  روی کارمنداشوند که تدابیر ادید و انبوهی ام االالعات را روبهمی متمرکز و آرام بمانند، این اشاتبا  را مرتکب 

برای نگه داشتن یک شرکک مرل معمول تود در شرایط بحرانی، مدیرا  باید »کند: می او ا اافه « کنند.می علم

 «و فرآیندهای مناسب را با قانونمندی و مدیریک انجام دهند.ها کنترل

 درس دوم:

م مرد»گوید: می منوقک ااام  ندهید که کار تیمی و روابط ااتماعی بین کارکنا  نزول کند. تانم اساااتا هیچ

کک که شرتواند درسک ممانیمی در نتیجه، کارگروهی« گیری کنند.دارند تا در مما  بروم مشاکالت کنار  تمایل 

 باید پیشادم شود تا اعتماد به نفس کارکنا  نگرا  بیشاترین نیام را به آ  دارد تنزل یابد. اینجاسک که مدیریک 
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ند و پرد  و صری  باشکه با کارکنا  تود صادق، بیرا به آنها برگرداند. نکته بریار مهم در مورد مدیرا  این اسک 

چنین باید بدانند که نظرات ادید و ارائه کارمندا  هم»گوید: می میااد ارتبااط برقرار کنناد. تانم اساااتا  من   

 «تواند کمک توبی باشد.می حل برای مشکالت ام اانب آنهارا 

 درس سوم 

تواند هما  می آید دقیااًمی ای که در آ  بحرا  به واودطهشود باشید. نامی برایار مراقب شارایطی که عوا   

دهند پرچم شااناسااایی تود که آنها را شااهر  می آمد. مدیرا  ترای می اایی باشااد که همه چیز به نظر توب

 برافراشته نگه دارند.توانند می کند را تا اایی کهمی تاص و عام

عنوا  یک کارفرما در اریا  سامما ا تام  متواه شد  اسک که تجارت بهگوید: می من ام روی تجربهتانم استا 

مو و  امب این اسک که هیچ چیز در دنیای تجارت »کند: می او ا افه« فاط در دورا  اتیر سودمند بود  اسک.

ری ادر ادامه تحایق متواه شدیم که یک اشتبا  فاحش در حرابد« عو  نشد  که بتواند اواب این ابهام باشد.

اگر کراای تیلی ساااد  پاسااخ دهد که چه اتفاقی افتاد  تا بدو  »گوید: می ریزد. اومی را به کل برهمها ترامنامه

 ی داردتر بفهمند چه اتفاقتوانرتند تیلی سری می ساود بیشتری به دسک آمد  اسک، آنها ها تیییر امگوی قیمک

مردم بیشتر مایل به پخش « ؤا ت کمی پرسید  شد.شرکک ر ی بودند و سمردم ساه ساال ام این   «. »افتد.می

ی تواند، ام فشااارهامی ی مامی و اسااتفاد  ام آنها ام قبلیهانیتاج بد هرااتند تا نتابج توب. قانونمند کرد  بوداه

 مامی در آیند  الوگیری کند. 

 :19صفحه 

ید کنندگا  ترکرشد کند، شرککتواند می واود آورد  محیط کاری که در آ  تالقیک و مرکزیک مشتریبرای به

ترین درصد ، توانایی اتخاذ االالعات درسک در مناسب 44ساامی با عملکرد درتشاا  )  کردند که اهمیک فرهنگ

درصاد  ام رمزهای موفایک هراتند. به عالو ، نزدیک دوسوم مدیرا    94پذیری )درصاد  و مرائومیک  94مما  )

کنند  یک سامما  چا   و موفق ی آ  ام تصاوصایات تعرید  گیری ساری  و اارا گویند که تصامیم می اارایی

ی هاو ساارعک عمل در عملکردهای مختلد انوا  متفاوتی دارد. در عصااری که مناب  آماد و شاابکه چابکیاسااک. 

به ها درصاد مدیرا  عامل شرکک 93باشاند، اصاالً اای تعجب نیراک که    می بخشترین منب  امهامگروهی غنی

ه ب چابکیبا مشااکالت اعتباری در بامار، دنبال روابط شااریکی هرااتند. برای مدیرا  کل امور مامی در رویارویی  
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باشااد. اعهااای هیئک مدیر  یک می ومرای تدبیری برای یافتن یک را  ادید برای ابرا  بوداه ام دسااک رفته

مراقبک تود را روی اهدافشا  حتی در میا  تواهند تا براساس آ  نظارت و می برنامه ریزی ام پیش تعیین شد 

 نوسانات بامار آشفته پیاد  کنند. 

فناوری االالعات هم در مورد ناش تود در این میا  باور دارند که اتخاذ به رومرسانی االالعات و به  مدیرا  ارشد

 د:گوینمی ایتواند به پیشرفک سرعک عمل سامما  کمک کند. مدیرا  اارمی اشترا  گذاشتن آ  با دیگرا 

روی کار  ”david vs Goliath factor“شود، عامل می وقتی حرف ام دنیای رقابتی و متییر بود  شرایط بامار

ی متوسط به اندام  وسعک صنعک و هاکنندگا  بر این باورند که شرککدرصاد ام شارکک  44اای آ  آید. بهنمی

ی هاتوانشا  بتوانند به شرکک منظور اینکه به حددهند به می شاا  چا   هرتند و سرعک عمل نشا  سارمایه 

اشد. بمی ی متوسطهابزرگ برساند. سالراله مراتب ر اایک و محدودیک مناب  که ام تصوصیات بیشتر شرکک    

تر شااود. گیری سااری ممکن اسااک اریا  دریافک داد  و االالعات را ترااری  بخشااد و در نتیجه فرآیند تصاامیم

ی متوسط شر  کرد  در این تحایق بر این اعتاادند که به اندام  کافی چا   اهدرواق ، بیش ام دوسوم شرکک

 اند. هایشا  در دنیای تجارت کرب کرد هرتند و االالعات مورد نیام را برای اارای مرئومیک

 :11صفحه ی 

 نکات کلیدی

دنبال االالعات کنندکه اغلب وقک تود را صاارف گشااتن می کنندگا  در این تحایق اقراردرصااد شاارکک 98 -

 کنند. می کلیدی و مهم

ی مختلد در اهداف و هاگیرد عبارتند ام اتتالف بخشمی موانعی کاه الوی چاا   بود  یاک ساااامما  را    -

 ناپذیر و استفاد  ام االالعات نادرسک.های سامما ، فرهنگ ریرکاومویک

کنند که ثابک هرتندا می هاییعملیاتهای چا   و موفق وقک و انرژی تود را صرف استاندارد کرد  شرکک -

 ی کاری و ار ای نیامهای مشتریا  استفاد هاآنها هم چنین ام منابعشاا  به صورت آمادانه برای با  برد  ارمش 

 کنند. می
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 و موانع( تپذیری: غلبه بر مشکش)باال بردن انعطاف

شااا  را باید فرآیندهای ساااممانیها تجارتمدیریک در مما  بحرا  اصااالً کار آسااانی نیرااک. برای رقابک کرد ، 

اصاااالن کنند و ام دانش درو  و برو  سااااممانی مواود مرتبط با کارشاااا ، بهترین بهر  را ببرند. آقای کهن ام 

غیرممکن اسااک بتوا  با حجم میاد االالعات مرتبط کاری همرا  شااد. ساااد  کرد    »گوید: می فیلم اروپاکوای

درصاااد تمام  98گویند: می ر ام کاار ماادساااات اساااک. مادیرا  اارایی متفااً   االالعاات برای اساااتفااد  بهت  

های در این تحایق اقرار کردند که آنها اغلب وقک ارمشاامند تود را صاارف گشااتن دنبال االالعات کنند شاارکک

ه کو کارمندانی اسک ها گیرند کنند. در عمل، بار مهااعد بر روی کارکنا  فناوری االالعات، تصمیم می مناساب 

 باید با ابزاری که در اتتیار دارند االالعات  مم را پیدا، اصالن و بر آ  تمرکز کنند. 

 ترفندهای مهم برای داشتن یک تجارت موفق و چا   چه چیزهای هرتند؟

 توانید انتخاب کنید می )تا سه مورد

 08  -گیری سری  و اارای آ  تصمیم

 44 -سامی با عملکرد درتشا  فرهنگ

 94 -ترین مما  ی اتخاذ االالعات درسک در مناسبتوانای

 94  -پذیری و کرب اعتبار در بامار مرئومیک

 98  -و مناب  انرانی ها پذیر گرو مدیریک انعطاف

 82  -دهی منظم مدیریک نامتمرکز با ساتتار گزارش

 88 -عملکردهای متکی بر دیگرا  

 83  -ی پیاپی در فرآیندها هاپیشرفک

 2 -پذیر متعدد و انعطافمیربنای 

 8  -سایر موارد 
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 12صفحه 

توانند بکنند، کارآمدتر می توانند میربنای تود را به تاالر نوسانات بامار تیییر دهند. کاری که آنهاها نمیشارکک 

تی )باشد. آقای ویل ام ام آیمی سامی و تلفیق فرآیندهای مختلد به منظور ارتااء سط  رشدکرد ، ساد  MIT   

تر ی با دراه کیفی با تر و امکانات تکنوموژی بیشااتر، چا  هاگوید: ما به این نتیجه رساایدیم که شاارکک می

تواهند کنند چراکه نمیمی ی چا   ممانشا  را صرف استاندارد کرد  فرآیندهای تومیدشا هاشرکک« هرتند.

گیرند و روی ارتااء تصااوصیاتی می ود آمادانه بهر آنها را تیییر دهند، آنها هم چنین برای این منظور ام مناب  ت

ی نیامهای دائماً در حال تیییر مشاااتریا  ا اااگذارند، تمام این کارها برای ارمی افزاید مما می که بر ارمش آنها

 اسک.

ی هاهایشاااا  بر تیییر روشگویند که برای تربیک و نشاااا  داد  تواناییمی درصاااد مدیرا  اارایی 40 تاریباً

ساااوم ی ارتااء فرآیندها ترکید کرد. تاریباً یکها، تریاد نمونه ام کا های تارج ام کشاااور و دیگر را  مادیریتی 

ی تبادل االالعات هرااتند. برای هادهندگا  در تالش برای اسااتفاد  بهتر ام دانش در مدیریک و ساایرااتم رأی

ادقک باید تیلی بها ه شد  اسک، شرککالوگیری ام مرائلی که باع  مختل شد  بریاری ام فرآیندها در گذشت

ی فراتر ام آ  برساااند. در حامی که اکرریک مدیرا  های ممکن تمرکز کنند تا به پیشااارفکهابر این پیشااارفک

بینند، دنیای واقعی تجارت و آمادی می ساممانی را به عنوا  یک نیام برای رقابک در دنیای تجارت چابکیاارایی، 

واند به تمی کنند ، فاط یک نفر بر این باور اسک که شرکتشر اسک. ام هر پنج شرککتدر آ  پیچید ها شارکک 

تری نراابک به این مو و  موق  و با قدرت واکنش نشاا  دهد. مدیرا  ارشاد فناوری االالعات نظر سااختگیرانه  

ار سرعک عمل نشا  گویند که تجارت آنها اصالً چا   نیرک و به موق  در باممی هادهند درصد پاسخ 90دارند: 

 دهد. نمی

ی مختلد یک هاشاااامل اتتالفات بخشها ااای تعجاب ندارد که موان  الوی را  تیییرات مربک و پیشااارفک  

ه باشد. بمی ناپذیر و استفاد  ام االالعات نادرسکی تعیین شد ، فرهنگ ریرکهاسامما  برروی اهداف و اومویک

 محیط رقابتی مانند میدا  مراباه اسک.برانگیز آید که در بامارهای چامشمی نظر

 )داخ  کادر(: 12پاییم صفحه 
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 تی(:)بی BTی ها)گروه شرکت

 «گلخانه»ح  مشکشت مشتریان در 

سامد، مو و  بریار اامبی برای بح  اسک. امفور رحبی مدیر ارشد می اینکه چه چیزهایی یک تجارت را چا  

 BTی هاباشد. وقتی که آقای ؟؟ به گرو  شرککمی که یک شرکک مخابراتی اسک BTفناوری االالعات شارکک  

هم ریخته و نامتمرکز به یک مرکز اش تبدیل یک سااامما  فناوری االالعات بهشااد ملحق شااد، ام ویاید تعرید

اتتیار  کارمند فناوری االالعات در 4900وقتی من شااارو  به کار کردم، به من گفتند »گوید: می متحد بود. او

 «نفر بود. 84900شماسک. وقتی ما اقدام به شمرد  کارمندها کردیم، تعداد که به دسک آمد 

ی هاتمرکز کرد  بود، قرمک دیگر در تالش بود تا تجربهها اندام سرمایهکه قرامتی ام سامما  روی پس در حامی

یام داشاتیم تا سامما  بفهمد ناشش  ما ن»گوید: می  مم و کافی در مورد مشاتریا  به دساک آورد. آقای رحجی  

کارمندی که در پشاااک پرد   9000ساااال تبادل االالعات، بیش ام  8در الول « برای مشاااتریا  هویداساااک.

. اول دادمی یی آمدند که مرتایماً به مشتریا  سرویسهاای داشاتند، به قرمک سایک ی آی تی حرفههافعامیک

شا  در ادار  را ام دسک داد  بودند ی راحکهامردم صندمی»گوید: می همه ام این اساتابال نکردند. آقای رحجی 

 «کردند.می و باید مرتایماً با مشتریا  صحبک

آقای رامی و گروهش با این مرائله به وسیله گنجاند  کارمندا  فناوری االالعک در مرکز همکاری مشتر  یا  

کنیم که می مفهوم گلخانه برای موقعی اساااتفاد ما ام »گوید: می پاساااخ گفتند. او« گلخانه»به قول ساااامما  

عنوا  مرال، به فشاارد  کار با مشااتری دارند. به و فرآیندسااامها سااه روم ها کارمندا  فناوری االالعات، شاابکه

کنند. در این چامش ام آنها می تیم با هم رقابک 0شاااود که در آ  می   یاک چامش داد  BTتی )کاارمنادا  بی  

امی ساین شبیه»گوید: می حل برای مشکالت مشتریا  پیدا کنند. آقای رامیهر روم یک را شود تا می تواسته

کنیم، نه تنها به روابط مهم بین کارمند و می دهیم و یاک محیط رقاابتی بین کاارکنا  ایجاد   می کاه ماا انجاام   

آید یم یلی به ندرت پیشدهد. تمی کند، بلکه به کارمندا  اعتماد به نفس و انگیز  بیشتر هممی مشتری کمک

الور گذرد و همینمی ساااعک کارمندا  بتوانند دقیق کشااد کنند که در ذهن مشااتریا  چه   90که در عر  

در گلخانه ها شاااود. بامد  این کارگا کنند. همه چیز این اا تمام نمیمی مشاااتریاا  دریابند کارمندا  چه کار 
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پذیری تود را ثابک کنیم، مشااتریا  تلوص نیک و مراائومیک روم آیند  به 20رسااد که ما در می موقعی به ثمر

 «سال مما  ببرد. 8فرآیندی که تحاق آ  در حامک عادی ممکن اسک 

تواند کلید موفایک باشد: اتتیار کار به کارمندا  داد ، مرموریک مبرهن هر کارمند که می ترکیب این ساه مورد 

 8تمام این راهکارها الی »کند: می ی مشخص. او ا افههاهکنند و بودامی گذارتک مشاتریا  سارمایه  روی تک

 «تواند کارآمد باشد.می سال شکل گرفته وارد فرهنگ ما شدند، ومی ام این به بعد فاط عمل درسک به آنها

 :13صفحه 

درصاد کرانی که مورد تحایق قرار  20هفک قدم را باید الی کنند تا به سارعک عمل برساند. بیش ام   ها تجارت

بار ابتکارعمل به ترج دادند تا توانرتند به سرعک  9یا  8سال گذشته آنها در کارشا   9در گویند که می گرفتند

گویند که می هادهند درصد پاسخ 94ای دارند، نتایج پیچید ها اور پروساه عمل برساند. با این واود هنوم این 

 ترارایی ام سنگاپور و ایا ت متحد  آمریکا ام همه بدبیننتوانرتند سود مورد نظرشا  را به دسک آورند. مدیرا  ا

 یی کههاگویند که هنوم دارند روی راهکارها و ابتکار عملمی درصاااد ام هر کدام به ترتیب 49و  48هراااتند: 

و ها کنندگا  اساااترامیایی ام ابتکارعملدرصاااد شااارکک 32کنند. در ماابل، می توانناد باه کاار گیرند فکر   می

 ا  را ی هرتند. تباد تش

برای تباد ت آنادری که باید در ها دهند که تالشمی هایی که ما در این تحایق به دسااک آوریم نشااا  پاسااخ

دهی به ، باماریابی و سااارویسهاماابل عملکردها منظم و فعال نیراااتند. مدیرا  اارایی به بیشاااتر کرد  حراج

 مشتریا  هرتند. 

ی اهانی ام کمترین عوامل مهم در داشتن هااالالعات و مناب  انراانی در سامما  در ماابل، بوداه مامی، فناوری 

دهد تا بهتر عمل کند، چراکه بوداه مامی، فناوری می باشاااند. این مو اااو  به مدیریک اما می سااارعک عمل

اش مهمی االالعاات و مناب  انراااانی در کارآمد بود  فرآیندها، تبادل االالعات، ابتکار عمل و مدیریک اارایی ن 

 کنند. می بامی

شوند. یم ندرت سفک و سخک گرفتههایشا  بهشوند این اسک که پیشرفکموفق نمیها یکی ام د یلی که شرکک

گیری این تعادل نیام به متحد کرد  تدبیر اارایی و استفاد  درسک و به اا ام نکات کلیدی دنیای تجارت شاکل 
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های دومک فورمن مدیر ارشد سابق فناوری االالعات و فاکتور شرککباشد. مار  می و عملکردهای کاری مناسب

، KPMG LLPاینترنتی و فناوری االالعات ایا ت متحد  آمریکا اسک. در حال حا ر، او به عنوا  شریک شرکک 

او یک ساارسااختانه بر این باور اسااک که کلید موفایک او کمک به تبادل االالعات موفق روی کاغذ بود  اسااک   

ی هافهمند که فرآیندهای کلیدی یک سامما  باید همگام با سیاسکمی بیشتر مدیرا »گوید: می سی . او)بوروکرا

 «آ  سامما  باشند تا ام اهداف دور نشوند، چراکه هنوم اهداف فرآیندها و تجارت  ینفکند.

نید توامی سه مورد ترتیب ام همه بیشتر و کمتر چا   هرتند؟ )تابه نظر شاما، کدام بخش ام شارکک شما به   

 انتخاب کنید 

 88و  92 –باماریابی 

 89و  44 –ها حراج

 88و  99 –تدمات مشتریا  

 82و  89 –تحایق و ارتااء 

 99و  84 –فناوری االالعات 

 82و  89 –بوداه مامی 

 89و  2 –تهیه و تدار  

 83و  80 –ها و تومید عملیات

  88و  80 –تط ترمین مناب  

 کمترین 

 بیشترین 
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 98و  2 –مناب  انرانی 

 89و  80 –مدیر  معاو  مدیر / هیئک

 90و  2 –پذیری و تبعیک ام قانو  ریرک

 8و  8 –سایر موارد 

 9و  8 –دانم نمی

 

 :11صفحه 

ITAA-CREF ی تدمات مامی اسک که قاد اسک این کرادی بامار و دنیای دهند ی ارائههایکی ام معدود شرکک

ی بامنشارته سامما  که سودی ام دورانش حاصل نشد  در این صنعک  پشاک سار بگذارد. مدیر بوداه  تجارت را 

فکر متفکر دنیای  چنینو هم M&Aهم چنا  رتبه با یی دارد. سااایال هودا، معاو  دوم مدیر و مدیر شااارکک 

د: گویمی تانم هودا دهد چرا و چگونه شرکک ام یک شرایط بحرانی و نابودی نجات پیدا کرد.می تجارت تو ای  

ی کوتا  مدت و هادهد. این دور دور  برااایاری ام مدیرا  اارایی به رساااید  به اهداف مامی درآمدها قد نمی»

یک شرکک  IIAA-CREFکند تا منفعل. می پذیررا بیشاتر واکنش ها ، ساامما  هاکمبود مما  برای اارای برنامه

  «های دومتی را دنبال کنیم.تصوصی اسک، بنابراین ما مجبور نیرتیم امگوی عمومی سودها و درآمدهای شرکک

گیرد، شاارکک به دوراندیشاای می ای بامنشاارااتگی را در نظرام هما  ابتدا بوداه TIAA-CREFکه به تاالر این

ها گیرینظر داشتن سرعک عمل بیشتر در تصمیم کند که حتی با این ناطهمی شاهر  اساک. اما تانم هودا اقرار  

ی درو  ساممانی، برتن قراردادها و مانور داد  هاگیریو سخکها بدو  تالش»گوید: می تواند عامی باشاد. او می

 «توانند بریار عامی و سودآور باشند، بریار مشکل تواهند بود.می ی کوتا  مدیریکهادر بامار که برای دور 

پذیر باشد ومی تانم هودا بر این باور های در حال توسعه انعطافری ممکن اساک، برتالف عملیات گیاین ساخک 

اسااک که برای یک مدیر، ادار  کرد  سااامما  در شاارایط تیییر براایار مهم اسااک. او اصاارار دارد که دقک و     

شاود. یک سامما  برای  های درو  ساامما  هم اعمال  گیری مارر برای قراردادهای بیرونی باید به فعامیکساخک 
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درصد ابتکارات  30دانیم که می بود  باید به روی تیییرات قانونمند و ساتتارگرا بام باشد. برای مرال، ماچا   

 پذیری این شرککمابول واق  نشدند، پس فاط به قوانین سفک و سخک مامی و مدیریک ریرک M&Aشارکک  

 «شود.می رود و نیامهایما  برآورد می ترتیب همه چیز توب پیشکنیم و بدینمی تکیه

چه داتلی چه تارای )درو  یا برو  ساااممانی ، تیلی ام مدیرا  اارایی در حامک ها به هنگام پذیرش فرصااک

غامباً بر اعداد ها شرکک»کند: می ا تاکیددروند. با این اوصاف، تانم هومی عادی اول به سراغ بخش مامی و بوداه

 گذار تشاااکیلالور اغلب اوقات فاط مذاکرات با حهاااور افراد سااارمایهکنند و همینمی موردو ارقاام ترکید بی 

 شااود، به این تاالر که سااایر عوامل تجارتی و عملیاتی غامباًمی این مو ااو  باع  با  برد  ریرااک« شااوند.می

امل یر و منرجم داریم که شتر ترامو قرار گیرند. بنابراین، ما یک دید فراگتوانند در کفه ی مرااوی یا سنگین می

ی کنش و هاتیم TIAA-CREFدر نتیجه شاارکک « باشااد.می های سااامما نظریات کارشااناسااا  ام تمام بخش

 ی سامما  را در نظر گیرند. هاآورد که همزما  نیامهای مشتری و ریرکمی واکنش تود را الوری بار

ها و تجارت ام بحرا گذاری ما مدیریک بحرا  مرااتال داریم. در یک شااراکک کامالً برابر: ساارمایه »گوید: می او

ک را روکشی باشد تا شرکتواند در مما  فااعه و بحرا  بامار مرل فویلمی موثرترند. یک سیرتم سامند  و متعادل

 ام این موارد مصو  بدارد.

 ود. شمی قرار داد  شوند، تود ابتکار عملی که در اهک تیییر اسک گمرا  اگر تدابیر اارایی در مریری نادرسک

ر گدر کنار یکدیها توانند غیرمرااتایم و ناتواسااته روی امویکمی کارهای اارایی کلیدی»گوید: می آقای فورمن

کند. می یدترکها که ساایاسااتش بر افزایش وام  آوردمی او یک مرال ام ماام مرااکن دومتی« اا بکنند.ترکید بی

ی روها برای با  برد  حجم وامها عملیات رهن را با  ببرند. اما تالش فرآیندهای حمایتی به روم شدند تا سرعک

 های معمول و متداول سایه افکند. ریرک

 ی مناسبهابا به کارگیری گرو ها سرپرستا  سامما »دهد: می مشکل کامالً وا   اسک، اما آقای فورمن تو ی 

توانند شااانس بیشااتری برای موفایک در رسااید  به می ر هم و ادغام اهداف اسااتراتژیک و ملزومات تجارتیکنا

 «اهداف و الوگیری ام  ررهای مامی داشته باشند.

 11صفحه 
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 نکات کلیدی

تواند به کارمندا  می دهد،های امرومی را تشاااکیل میتاالر اینکه تکنوموژی اسااااس کار تاریباً تمام تجارتبه-

 کمک کند تا ام االالعات مهم بهترین استفاد  را در اهک پیشرفک بکنند. 

سامما  و ابتکار عمل در صدر ادول  چابکیدر ترثیر متاابل ی تشاریک مراحی  هامدیریک دانش و سایراتم   -

 گیرند. می مهمات قرار

 یهاکه فناوری االالعاتی که روی تکنوموژی درصد ام پاسخ دهندگا  در تحایق حا ر اعتااد دارند 20نزدیک  -

 کند. می ماند یا افزایش پیدامی ساممانی متمرکز اسک تا سه سال آیند  یا ثابک چابکیمربوط به 

 )نقش تکنولوژی(

ها در ممینه تبادل دانش و االالعات نیام به پیشارفک دارند تا بتوانند تود را در عصر دانش امروم  بیشاتر شارکک  

توانند می گویند که کامالً با االالعاتی که در اتتیار دارندها میدهند درصاااد پاساااخ04که درحامیاای دهند. 

دهند که االالعات می درصد نشا  90رسیدگی کنند، تنها هایشا  مشتریا  را را ی نگه داشتند و به مرئومیک

به تاالر اینکه تکنوموژی اساس کار مورد نیام و کافی را بری اارای ویایفشاا  به الور صاحی  در اتتیار دارند.   

تواند به کارمندا  کمک کند تا ام االالعات مهم بهترین می دهد،می ی امروم  را تشاااکیلهایتاریبااً تمام تجارت 

 استفاد  را بکنند.

ی سااد  برای رسید  به االالعات مورد نیامشا  هرتند.  هامدیرا  ارشاد اارایی و فناوری االالعات به دنبال را  

ی پیچید  و متصل تکنوموژی هاسامی و استاندارد کرد   یهمدیرا  ارشاد فناوری االالعات که درگیر ساد   برای

کنند، یم گرترش پیداها ی تلفیای اسک. همانطورکه شرککهاهراتند، تمرکز اصالی بر روی پیشارفک سیرتم   

ها دهند درصد پاسخ 00بد: بیش ام یامی تر هم افزایشی فناوری االالعات کاملهاتمایلشا  برای داشتن سیرتم

 48ی فناوری االالعات آنها نربک به هاکنند که این تمایل برای دپارتما می بیلیو  د ر بیا  9با درآمد سا نه 

 باشد. می ی دراه اولهامیلیو  د ر، ام امویک 900با درآمد ها درصد دیگر شرکک

 ی میر را عملی ساتته اسک؟هاها یا ناشهتود هیچ کدام ام برنامهآیا شرکک شما برای برانگختن قو  ابتکار عمل 
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 ها در این سه سال دارد =قصد عملی کرد  آ  –کند می آید = ا   دارد استفاد دانم / به کارما  نمینمی

 43/  82/  99ی ااتماعی برای تشخیص و به اشترا  گذاشتن االالعات تجارتی و ارتباالات ااتماعی هاشابکه 

 82/ 90/  98مدیریک دانشی / سیرتم تشریک مراعی 

 82ند گذارمی شا  را به اشترا کنند و نتایج شخصیمی یی که ام تاا اهای مهاعد االالعات کربهاتکنوموژی

 /9 /99 

 42/  99/  82کند، تومید با محتوا و همکاری متاابل که متیییر اسک می اسبابی که مشتری را هم درگیر

 99/  88/ 89دهند  مخصوص سفارشی برای پیشرفک در الراحی، و اارای تشکیلی هاشبکه

 98/  88/ 82سامی شد  ؟؟؟های ام پیش شبیه

 84/   84/  98بامتورد عملکرد مشتریا  و پیشنهادات   فرآیندی برای گرفتن و ارمیابی 

 39/  80/  40کند می ی تشخیصی که کارمندا  را به ابتکار عمل داشتن بیشتر ترغیبهابرنامه

 :16صفحه 

رند و گیمی ساممانی و ابتکار عمل را در نظر چابکیمدیرا  اارایی برای ایفای ناش اسااسای تود، ترثیر متاابل   

برای این منظور، ام ارشادا  تود تاا ای فراهم کرد  اسباب موردنیام را دارند. در میرک امور مهم برای مدیرا   

درصد کرانی که رأی دادند  28تشریک مراعی در صدر ادول قرار دارند که  اارایی، مدیریک دانش و سایرتم 

تمایل دارند تا ام ها دهند تری داشااته باشااند. دوسااوم پاسااختوانند ابتکار عمل درتشااا می دهند کهمی نشااا 

و کنند و ابتکار عمل در تومید می هاایی کاه االالعاات باه کمک تحایق و پژوهش در عمل اساااتفاد     تکنوموژی

 برند، استفاد  کنند.می تدمات با 

برای رسااید  به اهداف ذکر شااد ، چامشاای که برای مدیرا  ارشااد فناوری االالعات مطرن اسااک. مورد هدف   

ی اسااتراتژیک قرار گرفتن اسااک که در آ  باید ام تود دقک با  نشااا  دهند چراکه امکا  با  هاگذاریساارمایه

دهندگا  در این تحایق توق  دارند درصد پاسخ20کوتا  کم اسک. نزدیک در مدت مما  ها رفتن صعودی بوداه

ساامما  در سه سال   چابکیی مربوط به هاکنند که فناوری االالعات حذف شاد  روی تکنوموژی می بینیو پیش
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روی گذاری گویند که سرمایهمی درصد کرانی که رأی دادند 2ماند. اما تنها می کند یا ثابکمی آیند  پیشارفک 

 برند. می فناوری االالعات را در شرکک تود با 

 گیری()نتیجه 17صفحه 

فراهم اساک، سااتتارها باید سافک و ساخک اارا شوند. این مو و  در مورد     در اایی که ممینه برای پیشارفک  

مار بینی تیییرات بایی که در پیشهاکند. سااامما می در دنیای پر ام نوسااا  و رقابک امرومی صاادق ها شاارکک

ی ی با توانایهادهند و ام شکافی که توسط شرککمی های بحرانی نجاتبهترین هرتند، سری  تود را ام و عیک

 باشد. می سامما  مهم چابکیکار فاط کنند. برای اینمی بینی وقای  و با تحمل کمترکمتر در پیش

دهد شامل تبادل االالعات، می قرارساممانی  چابکیها در اهک پیشرفک ها، مریری که آ برای بیشاتر شارکک  

که این هدف مرکن باشد. در حامیمی توانایی کم کرد  ناایص سایراتم و قرار گرفتن در اهک اهداف تجارتی  

ما  ها در متوا  و در نظر گرفتن آ می هایی واود دارند که با مدیریک توباسک بریار سخک به نظر بیاید، قدم

 مناسب فشار سختی را کاهش دهد:

توانند با استفاد  ها میی فرعی، شارکک هاهای اتالقی و برنامهبا کاهش هزینهساازی فرآیند اصالی(:   )بهینه

 تنها ام، یک شرکک را نههاصاحی  و مشاخص ام مناب  محدود نیامهای مشاتریا  را پاساخگو باشند. این فعامیک    

 کند. می دهد، بلکه برای مدت الو نی رشدش را تهمینمی دورا  رکود نجات

های مختلد یک ثبک شااامل اتتالف بخشموان  ساار را  تیییرات های غلط از اطشعات(: )کاهش اسااتفاده

باشند. با کاهش می ناپذیر و استفاد  نادرسک ام االالعاتها، یک فرهنگ ریراک ساامما  بر سار اهداف و اومویک  

ک مرااعی را درو  و بیرو  شارکتشا    توانند تشاری می اساتفاد  نادرساک ام االالعات، سارپرساتا  یک تجارت    

 توانند اهداف دپارتمانی و تدابیر اارایی را با استراتژی پیش ببرند.می چنینگرترش دهند. آنها هم

 های اولیه()تلفیق و خود کار کردن فرآیندهای به اشتراک گذاشتم دانش

ساااامما  در توانایی حل مرااارمه، دهد تا باع  پیشااارفک می خش فناوری االالعات این فرصاااک رااین تلفیق ب

 شود. می گیری و استفاد  ام ناطه نظرات و عمل به آنهاتصمیم
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آید آشافتگی و درگیری نیروها که این مشکالت اقتصادی را به واود آورد ، حتی بعد ام تحلیل رکود  می به نظر

 ثباتی را ام تود باقی بگذارد. اقتصادی اهانی هم اریا  بی

هایشاا  متهامن پیشرفک و واکنش به موق  به تیییرات   رقابتی برای کراانی اساک که تجارت  امتیام در محیط 

 اسک. 
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