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  بخش است جريان اطالعات، خون زندگي: بخش اول

  مديريت به ياري نيروي واقعيت: فصل اول

ي، مديريت و كاربرد اطالعات سرنوشت برد و يا باخت شما را رقم چگونگي و روش گردآور

. بازاري كه جهاني شده است آسانتر استدست آوردن اطالعات درباره  ديگران و  اكنون به. زند مي

جريان » دستگاه عصبي ديجيتالي سراسري« برندگان كساني خواهند بود كه بابرپاكردن يك 

هاي وابسته به خودساده و روان كرده ودر سايه آن به اصالعات را ميان همكاران ومشترك
برگزين يك راهبرد نادرست در زمينه ارائه خدمات باكيفيت به . سازي ويادگيري بپردازند بهينه

  . شود وپاگير مي مشتريان به شكست ميانجامد و اجراي بد يك راهبرد درست نيز دست

بد سازمان است، زيرا به شما فرصت بخش در كال ي و روان همچون خون زندگياطالعات جار
در اختيار داشتن . دهد تا از مشتريان بياموزيد و كاركنان هم بهترين بازده را داشته باشند مي

به همه كاركنان مراجعه كنيد و كارها رابا شتاب  به شما امكان ميدهد تا دستگاه عصبي ديجيتالي

   . برد بيشتري به پيش مي

باز «بلكه بايستي همواره به . وني در بازار را پابرجا به حساب آورندها نبايد موقعيت كن شركت 

بايد به اين نكته حساس توجه داشت كه مديران با در اختيار داشتن  .خود بپردازند» ارزشيابي

ها و مرزهاي رقابتي شركت خود و بازار بزرگ آن در آينده را  اطالعات، توان شناسايي توانمندي

  .آورند دست مي به

. هاي نشخوار كننده عددها در پنهاني و پستوها نيستند هاي اطالعات، ديگر تنها دستگاه امنظ

همه كاركنان يك . كنند كارگيري اطالعات به سود مشتريان توانمند مي ها سازمان را در به آن

شركت از مدير عامل گرفته تا كاركنان ساده به اطالعات گوناگوني نياز دارند، تا بتوانند  
ها بايستي هزينه و وقت اندكي صرف  هاي خود را درست و با شتاب انجام دهند، سازمان هوظيف

توانند به  در برابر تا جايي كه مي. ها بنمايند هاي مالي و مانند آن نگهداري و حفاظت از داده

. ندها اقدام كن ها را هرچه بهتر تجزيه و تحليل كرده و بر پايه آن كاركنان بياموزند تا اين داده

اي از تجزيه و تحليل اطالعات است كه به كاركنان  دهيم، سطح تازه چه در اين جا شرح مي آن

  .هاي ايستا را به اطالعات پويا تبديل كنند رساند تا داده فرهيخته ياري مي



 4صفحه    كسب و كار بر بال انديشهخالصه كتاب
 

www.placabi.com  

  

 

ها در دوره ديجيتالي است و مديران  ترين ويژگي سازمان روان بودن جريان اطالعات برجسته

هاي  بنابراين، نشست.  مديران ارشد به اطالعات در كسب و كار نياز دارندمياني نيز همسنگ

شوند نشان از گردش  روز كردن وضعيت كنوني برپا مي هايي كه تنها براي به غيرسازنده و نشست

  .كند اطالعات دارند

  

  آيد؟ آيا اين كار از دستگاه عصبي ديجيتالي شما بر مي: فصل دوم

ـ  با م  ك سازمان را  ي ي هوش  بهره ، يونـدده ي اطالعـات آن در پ   فنـاوري  يربنـا ي ز يزان توانمنـد  ي

 هر چند كارآمد    ،زهما مستقل و جدا     يها  ابزار و داده  . سنجند  يد اطالعات سودمند م   يمشاركت و تول  

  . ار برجسته ناتوانندي بسيجاد رفتار سازمانيك دانشمند كودن را دارند و از ايباشد تنها توان كار 

هايـشان   ها نيازمند يك سازوكارارتباطات داخلي هستند كه حركـت   ند انسان ها نيز همان    شركت

نياز به كارايي و اطمينان در انجام كارها ما را به سـوي خودكـار كـردن بـسياري                   . را هماهنگ كند  

براي هماهنگ كردن اين بخشهاي خودكار مستقل نيـاز بـه نظـام ارتبـاطي               . عمليات بنيادين كشاند  

روهـا و  ي هـستند كـه بتواننـد از ن   يك نظام خوب واكنـش يازمند  ين ن يكتها همچن شر.  خود را نماياند  

  . نشده پاسخ مناسب بدهنـد     يزير   برنامه يشامدهاي كنند و به پ    يها نگهدار  منابع سازمان در بحران   

 ييد آگاهانه به هر سو كه الزم شود راهنما       ي سازمان هم مانند انسان با     يها  چهيكه ماه   نينكته مهم ا  

هاي آموزنده از آنان هميـت اسـتفاده از نظـام عـصبي               يجاد ارتباط با مشتريان و بهره گيري      ا.گردند

ـ        ين دستگاه عصب  ي ا .كند  تر مي   ديجيتالي را عيان   بـاال بـودن تـوان       : كنـد   ي دو هدف مهم را دنبـال م

ـ جـاد  يخـتن و ا يآم  بهـم  – كاركنـان    يل فرد يه و تحل  يتجز  در ين و سراسـر ي نهـاد يك هوشـمند ي

 بـه  ي پرارزش فـرد يها يل توانمندي تبد ي در پ  يتاليجي د ين كه نظام عصب   يده سخن ا  يكچ. سازمان

  .ان استيسود مشتر  بهي كارآمد سازمانيها يتوانمند

 ي الزم بـرا يهـا  ن باشـد كـه روزانـه داده   يد چني بايتاليجي دي دستگاه عصب يها  يژگي از و  يكي

  ار همه كاركنان بگذارد،يانجام كسب و كار را در اخت

هـا را بـسيار ريـز و تـا حـد يـك           وكارهاي امروزي به نظامي كه در آن  بتواند داده           ه كسب هم

نظـام  . آيـد  اي از نظام كاغذي سنتي برنمي انجام چنين كار گسترده. مشتري بررسي نمايد نياز دارند 

ده و  وري و پردازش ديجيتالي، عالوه بر اينكه در اختيار همه كاربران است، بسيار انعطافپذيربو             آگرد

  . هاي مختلف سازگار است با نيازمندي رده
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 يامدهاي را بكار ببندند و پيابي گوناگون بازاريها توانند برنامه   ي م يا  ران منطقه يمدبا اين نظام،    

گر مناطق تبادل نظر يران دي با مديتوانند به آسان ي كنند و م ي بررس يي نها يريگ  مي تصم يآنها را برا  

  .رنديگر بهره بگيكديد  سودمنيها كنند و از تجربه

  . او را كاسته استي بدنيش داده و كارهاي را افزايشه انساني انديها ين نظام توانمنديا

هـاي انـساني در    هنگامي كه در نظام برپا شده، اطالعات بهصورت طبيعي و بـا سـرعت انديـشه      

نند يكفـرد پاييـد و      بتوان يك تيم از كاركنان را هما       هاي آن،   جريان باشد و باكمكفناوري و انديشه     

  . ده استي كارآمد، برپا گرديا گونه  بهيتاليجي ديدستگاه عصب راهنمايي كرد،

  

  نياز از كاغذ دفتر كاري بي: فصل سوم

 كـه توسـط كاغـذها و      ييجا   كسب و كار، تا آن     يندهاين است كه به ساختار فرآ     يهوشمندانه ا 

د و كل كسب و كار شـما        ي تول يندهايواند فرآ ت  ي م يتاليجي د فناوري. مياند بتاز   ها محدود شده    پوشه
ر كاغـذ و قلـم   يناپذ  كند و انعطافيندهايتواند كاركنان را از دام فرآ ين ميرا دگرگون سازد همچن 

ـ   ي بـه كاركنـان فره  يتاليجي د يها   بخشد، برپا ساختن نظامنامه    ييرها دهـد تـا بـه     يختـه فرصـت م

 در .اند دهي را دفتر كار بدون كاغذ نام  يتاليجي د ك محل كار تمام   ي دست بزنند    يا   تازه يها  نشيآفر

ـ گ  جهيها و نت    ي بررس يكنند ناچارند تا برا     ي م   استفاده ي كه از فرم كاغذ    ييجاها  گـسترده   يهـا   يري

ـ هـا را با  داده .ز اسـت يخ ، دشوار و اشتباه يكار  ن دوباره يانه وارد كنند ا   يآنها را به را    د از ابتـدا بـه   ي

ـ  ي نظام كاغذيساز نيم، حركت در جهت جانش يريم و بكار بگ   يره كن ي ذخ يتاليجيصورت د  ا نظـام  ي
ـ  پ ي در سـازمانها   يتـال يجي د ي در تكامل برپا ساختن دستگاه عصب      يا  ، گام برجسته  يتاليجيد شرفته ي

  .ستي چندان دشوار نيتاليجي دي برپا ساختن دستگاه عصب،دياست، اگر درست آغاز كن

ختـه را  ي كه كاركنان فرهي روزمره و تكراريام كارهاانج:  داردي ما دو هدف اصل  يشبكه داخل 

   .ابندي دست بي ارزشمندتريها كنند و دادن فرصت به انسانها تا به تجربه ياز پرداخت بدانها آزاد م
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  كند چيز را دگرگون مي بازرگاني اينترنت همه: بخش دوم

  بر موشك چرخش سوار شويد: فصل چهارم

ا چوب را برگرفـت و ابـزار درسـت    ي سنگ يا هين بار تك  يست نخ ياز همان هنگام كه انسان برا     
ن كـه شـمار ابزارهـا    يرغم ا ر بر هم زد به    يناپذ   برگشت يا  گونه  عت را به  يان خود و طب   يكرد، تراز م  

شتر شدند يش گذاشت، هرچه ابزار بيز رو به افزاير آنها ني گذشت تا تاثياندك بود زمان بس دراز    

ـ د با روان سـاختن جر يها را با ي از دگرگون  وازشيپ.  دادند  رخ يشتريها باشتاب ب  يدگرگون ـ ان فراگي ر ي

ـ  از ابـزار و امكانـات موجـود كـه در اخت            يستيد، با ران سازمانها آغاز ك   ياطالعات درم  ار كاركنـان  ي

هـم    بـه يتاليجي را با ابزار ديرسان  اطالعيها د نظاميبا. دو نميبردار شتر و بهتر بهرهيخته است ب  يفره

 برپـا   ي مناسـب  يربنـا ينترنـت، ز  ي بـه ا   ي و دسترسـ   ي شخص يها  انهيو دست آخر برگرد را    د  اوند د يپ

جـه  ين در كسب و كار كه نت  يادي بن ي با سه دگرگون   يياروي رو يگونه اقدامات برا    ني ا ي، در پ  ختسا

  : بودهيم هستند آماده خوايتاليجي چرخش ديها دن همه نقطهيفرارس

 يان هـر سـازمان بـا سـازمان        يكنندگان، م    و مصرف  ان سازمانها يمي   از داد و ستدها    ياريبس .1

 در خواهنـد    يتـال يجيس و د  يا سـلف سـرو    ي» يخود خدمت «ان مردم و دولت به صورت       يگر و م  يد

  . ن كه نابود شونديا اياورند و يافزا رو ب  ارزشيها تي به فعاليستيها با واسطه. آمد

ن خواهـد شـد     يآفـر    و ارزش  تيار با اهم  يدر همه سازمانها بس   » انيخدمت مشتر «كار واحد    .2

 يتهـا ي بـه فعال ي روزمـره و عـاد   يهـا   فـه ي از جنبـه انجـام وظ      ي خدمات ي انسانها با كارها   يريدرگ

ل ي و خودمختارانه تبـد    –ان  ي مشتر يها  يها و گرفتار    نه خواسته ي در زم  –ن مشاور گونه    يآفر  ارزش

  .خواهد شد
ان، سـازمانها را ناچـار   ي بـه مـشتر  يشتر و انفـراد ياز به توجه بين و ني نويروند داد و ستدها    .3

ان باال  ي همه بخشها را در خدمت به مشتر       يي كنند و كارا   يتاليجي را د  ي درون يندهايكند تا فرآ    يم

 برپا خواهند ساخت كـه بتوانـد        يتاليجي د ي كارآمد، دستگاه عصب   يها   ارتباط يببرند، سازمانها برا  

ان ي مـشتر يازهـا ي از رقابـت و ن ي ناشـ  طي محـ  يهـا ي كسب و كار را با دگرگون      يندهايوسته فرآ يپ

  . دي و همساز نمايهماهنگ

ان يكاركنـان و مـشتر  -ها  ارتباطيان هر دو سويده كسب و كار و خدمات مشتريچي پيها  مساٌله

ـ ان پيواحـد خـدمات مـشتر   .  پرتوان خواهد كـرد يها انهيار داشتن رايازمند به در اخت   يرا ن  شاهنگ ي

ـ از به توجه وي و ن ي خواهد شد، روند دگرگون   ي كار افزا در هر كسب و       ارزش يتهايفعال  يژه و فـرد ي

  . شود ي درون سازمان ميتاليجي ديندهايرش فرآيزه روآوردن شركتها به پذيان، انگيبه مشتر
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  افزا شوند ها بايد ارزش واسطه:  فصل پنجم

ل يتبـد گـر   ي د يان را به صورت   ي، اقتصاد را دگرگون خواهد كرد و كسب و كارهاو مشتر          فناوري

 يكيا پرونده الكتروني و يكي، پست الكترونيكي الكترونيش از بازرگان  ي ب يزين روند چ  يخواهد نمود ا  
ـ باشد،  در آسـتانه ورود بـه سـده ب    ي م يكي الكترون ي اقتصاد ي بدست آمدن فرصتها   –است   ست و ي

 را دگرگـون  زينترنت همه چينست كه، اي كسب و كار ا  يادين و بن  ي نو ي از قانونها  يكي،  يالديكم م ي

كننـدگان و     نينترنـت روش برخـورد بـا كاركنـان تـام          ي ا فناوريطح،  سن  يخواهد ساخت، در كمتر   

 ي برقراري از سازمانها برايارير خواهد داد، اكنون بسيا كوچك را تغيكان هر شركت بزرگ و    يشر

ر همـه شـركتها     نه چندان دو   يا  ندهي در آ  يستند ول ينترنت ن يازمند به ا  يان ن يه با مشتر  يارتباط دوسو 

ان بـه داد و سـتد   ي از مـشتر ياري كه بسيي جا–ت در تور جهان گستر      يناچار به داشتن مدارك سا    

  . خواهند بود–پردازند  يم

نـه پخـش و داد و   ينترنت هزيا. ك ضرورت استين  ي امروز ي پست ياز همانند تلفن و نشان    ين ن يا

نترنـت رقابـت   ي را استوارتر كرده است اشانيان ايان شركتها و مشتريوند ميستد را كاهش داده و پ  

توان به  امروزه مي. را آسانتر كرده است) بالقوه(ان نهان ي به مشتريان بنگاهها را افزوده و دسترسيم

  . اند داد و ستد نمود صورت مستقيم با توليدكنندگاني كه با رغبت خدمات اينترنتي را برقرار كرده

ـ دن و ي سـنج ي براي در دست مشتر  ينترنت ابزار ارزشمند  يا ن حالـت داد و سـتد   يافتن بهتـر ي

ـ  پريگـر يبـه د » تيك سـا ي« از يتوان به آسان   ينترنت م يدر ا . است نترنـت بـا ارتبـاط دادن    يد، اي

 – درد سر را هموار خواهد سـاخت         ي ب يدار  هيدن به سرما  ي و فروشندگان راه رس    يداريم خر يمستق

 داد و سـتد،  يهـا  نـه ينترنت  با كاستن از هز  ين ا يشوند و همچن    يگر آگاه م  يشتر از همد  يهر دو سو ب   

 ين رويآفـر   ارزشيش از تـرك صـحنه بـه كارهـا    يد پيه باون گريدارد ا يان برميها را از م  واسطه

  آورند، 

  

  مشتريان را احساس كنيد: فصل ششم

ـ  ي نيا  واسطهي تنها شركتها  يكيبا شكوفا شدن بازرگان الكترون     تواننـد بـه كمـك     يستند كـه م

ده تنها به صندوق فـروش      ين پد ي كه از ا   يتر كننده، بازرگان    ان ژرف ينت رابطه خود را با مشتر     نتريا
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 يانـد، كـار   ان قـرار داده يه با خود با مشتريوند دو سوينترنت را ابزار پياند، ا    چشم ندوخته  يتاليجيد

  .  نبوديكه در گذشته شدن

ن ابزار  ينترنت بهتر ياست و ا  » نايخدمات مشتر « ك گام از چرخه   ي فروش تنها    ،ندين فرآ يدر ا 

هـا آنچنـان     بـا سـازمان  ينترنتيه ايوند دو سوي پيان از برقراريمشتر. باشد ينگونه داده و ستدها م    يا

ـ   تـشويق  ز بدان يشوند كه دوستان خود را ن       يخشنود م   از كـار  يكـ يهـا افتـادن    كننـد، سـرزبان   ي م

ار ين خـصوص ابـزار بـس   ينترنت در ا  ي و ا   آنهاست يها  ور شدن شركتها و فرآورده    من ابزار نا  يآمدتر

كنندگان كاالها  ان و مصرفياز مشتريندها و همساز شدن با ن     يوسته در فرآ  ي پ ينوآور.  است يتوامند

، يت در شـبكه جهـان     يك سـا  يروزمندانه  يبرپا ساختن پ  . شتاز ماندن است  يو خدمات،  راه درست پ     

. ان اسـت يه با مشتريوند دو سوينش پيترنت درآفرنيمانند ا ي بيها ي از توانمند يريگ  ازمند به بهره  ين

 فناوريشان ازيت ارشد و شناخت ايريغ مديدر ي بيبانيازمند به پشتي، ن يا روز شدن در روند شبكه  يپ

ان، مربوط به عرضه خدمات ي با مشتر ينترنتيه ا ي دو سو  يها   از ارتباط  يباشد بخش بزرگ    ينترنت م يا

 گـسترده و  ين باشد، موجـب بـدنام     ييت خدمات پا  يفيچه ك   نانشان است چ  يت ا ي از فعال  يبانيو پشت 

تواند فروشـندگان را      ي م يك شبكه خوب جهان   ي. نترنت فراوان است  يرا گستره ا  يشود ز   يشكست م 

  ل كند، يبه مشاوران تبد

  با الگوي شبكه تارعنكبوتي سازگار شويد: فصل هفتم

ندگي جوامع را دگرگون كـرد، آينـده   گونه كه اختراع برق، تلفن و تلويزيون در گذشته ز      همان
از آنجايي كه . نيز شاهد تحول اساسي در ارتباطات و انجام امور روزانه از طريق اينترنت خواهد بود             

اي پذيرش آن  اينترنت در نقش يك زيربناي ارتباط گسترده جهاني به نيروي برق وابسته است، پاره   

اي از زنـدگي را پـيش    ولي اينترنت روش تازه  . دآورن  به حساب مي   "الگوي زندگي برقي  "را دنباله   

هـايي دارد كـه    گـي  اين الگـوي نـو ويـژه   . ناميد "الگوي تارعنكبوتي"توان  گذارد، كه مي پاي ما مي 

افزارهايي بـر پايـه ارتباطـات     افزارها و سخت نرم. سابقه از آن جمله است    نوآوري و اختراع ابزار بي    

  . كنند ندگي ما را دوباره دگرگون ميپرشتاب ساخته خواهند شد كه الگوي ز

دگرگـوني  . روز درحال افزايش اسـت  تعداد استفاده كنندگان و موارد استفاده از اينترنت روزبه       

امـروزه  . اي، به بار آمـدن يـك نـسل تـازه نيـاز دارد       ژرف فرهنگي و همساز شدن با زندگي شبكه       

كسب و كارهـا نيـز   . گيرند نت را فرا ميآموزان و دانشجويان به خوبي كاربرد و كاركرد اينتر          دانش

ها  بايد راه بهره گيري از اينترنت را از دانشجوياني بياموزند كه تنظيم كار و زندگي خود را به شبكه    

  .گيرند سپرده و از آنها كمك مي
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كـار گـرفتن آن و جـذب شـدن در الگـوي       با كاهش هزينه هاي استفاده از رايانه و اينترنت به     

اين اتفاق، عليرغم باور بسياري موجب ماشيني       .  تر فراگير خواهد شد     ي هر پرشتاب  شبكه تارعنكبوت 

ها نخواهد شد، همانگونه كـه تلفـن و تلويزيـون چنـين          شدن كارها و كاهش روابط رودرروي انسان      

  . سازد تر مي مندتر و راحت تر، هدف بلكه روابط را منظم. نكردند

ردم به بازارهايي به گستردگي جهان، دنيايي بـه تمـام   اي، با ايجاد دسترسي همه م   الگوي شبكه 
ها را به روشي نـوين        شبكه جهاني، دوستان و دانشجويان و خانواده      . آفريند   مي "مشتري محور "معنا  

ن هيچگونه مرز و سدي بدوهاي مشترك  اي همگرا و داراي منابع و عالقه دهد، جامعه   با هم پيوند مي   

ريدها، آگـاهي از خبرهـا، ديـدار يكـديگر، سـرگرميها و گفتگوهـا بـا             توانند به خ     مي ،شوند  برپا مي 

همديگر از راه اينترنت سامان بدهند، اين پديده به زودي نقش ميدان مركـزي دهكـده جهـاني را                   

   .دار خواهد شد عهده

درسايه اينترنت انسان مرزهايي را خواهد شكست كـه بـراي زمـان درازي خـود را مانـدگار و        
الگوي تار عنكبوتي به معناي پيچيـدهتر شـدن كـار و زنـدگي كنـوني نيـست،       . اند هواقعي نشان داد  

  . همينكه اين الگو برگزيده شود، جاي خود را همانند برق و تلفن در ميان ما باز خواهد كرد

  مرزهاي كسب و كار را تغيير دهيد: فصل هشتم

 را دگرگـون  ي سازمانيزها مري در فراسوي، روش كار بازرگان  يتاليجيان روان اطالعات د   ي جر
نوردنـد و آنهـا را دگرگـون و جابجـا      ي را در مي درون سازمان يز مرزها يها ن   فناوريخواهد ساخت،   

  . كنند يم

الن و ي همچون وكيون سازمانرنترنت از خدمات كارشناسان بي ايريتوانند با بكارگ يسازمانها م

ـ يتفاده كنند، از ا كاركنان خود اس   يحقوقدانان و حسابداران خبره به آسان      تواننـد بـا    ينرو شركتها م

شان هستند نگهدارنـد  يها   و مربوط به ساختن فرآوردهيتها آن دسته را كه اصل    ي دوباره فعال  يمهندس

  .  بسپارنديون سازمانرمانكار بي پي را به شركتهاقيو با

در . برخورد نمـاييم تا با فعاليتهاي پيشبيني نشده، بهتر  الگوي تار عنكبوتي به ما فرصت مي دهد        

باره به گروه بزرگي از افـراد خبـره، بـراي مـدت محـدودي نيـاز پيـدا         ها ما يك    بسياري از فعاليت  

 خـود  يازهـا يتواند ن ي، صاحبكار طرح مطد در اين شرايكنيم كه در سازمان ثابت ما وجود ندارن        مي

ه برقـرار  يتمـاس دو سـو  شنهاد دهنـدگان گونـاگون   يم با پ  يرا به شبكه وارد كند و به صورت مستق        
 در يتـر   بـس گـسترده   ي، فرصـتها  ي شبكه جهان  ياريز به   ي كار ن  يايافراد جو . ديكرده و توافق بنما   

پارچـه   هاي كوچك و متوسط نيز امكان اين را خواهند داشت تا با يك شركتار خواهند داشت،   ياخت
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گ مجـازي بـه وجـود       ها، يك شركت بزر     اي ديگر سازمان    كردن پرشتاب نيروهاي كارامد و حرفه     

هاي بزرگ بپردازند،  بدون اينكه نيروي انساني دائمي آنهـا انبـوه و متـورم       آورند و به انجام فعاليت    

  . شده باشد

ـ ان سـازمانها و م    ي موجود درم  ي مرزها يا   شبكه يها  فناوري  يان سـازمانها بـا افـراد و بـازنگر         ي

هـا بـه كاركنـان     فناورين  يرآمد كنند، ا  ار كا ي خود را بس   يتهايتوانند فعال   يخواهد كرد شركت ها م    

 ي دور از هم ارتبـاط و همكـار  يي در جاها  يكان برون سازمان  يز شر ي و ن  يدهد تا با همكار     يامكان م 

  . ك داشته باشندينزد

 كوچـك فرصـت   ي بزرگ امكان جمع و جور شدن و بـه شـركتها    ين به شركت ها   ي نو فناوري

  .دهد يد را مت و اندازه خويش از ظرفيار بي بسيتهايفعال

  

  پيش از ديگران به بازار وارد شويد: فصل نهم

ـ درنـگ بـه آنهـا هـستند، تول          ي ب يت، ارزان و دسترس   يفي با ك  يها  ان خواستار فرآورده  يمشتر د ي

ـ في بـا حفـظ ك   يستي پخش كاالها و خدمات با     يكنندان و شركتها    نيكنندگان، تام  مـت  يت بـاال و ق ي

 فنـاوري . ان بكاهنـد  يهـا بـه دسـت مـشتر         رساندن فـرآورده  توانند از زمان چرخه       ين، هرچه م  ييپا

 مهـم دهـه     يهـا يها كه از نگران     ت، بها و حركت كند فرآورده     يفياطالعات موجب بهتر شدن وضع ك     

  . ده استياند گرد گذشته بوده

 ياريتوانـد بـس   يد، تمام اطالعات كارآمد م  يرا هدف شركت قرار ده      »ن بودن ينخست«ن  يبنابرا

را در سازمانها  » شتاب«م و فرهنگ    ي آور ينترنت رو ي به ا  يستيان بردارد با  يها را از م    انتظار زماناز  

ان را بـا شـتاب      يد بدانند كه اگر نتوانـستند خواسـت مـشتر         ياندركاران با   م، همه دست  يي نما يجار

  .  هستند كه چنان كننديبانيت برآورده سازند رقيفيفراوان و بدون فداكردن ك

هـا    چرخه عرضه به بازار فـرآورده     . حالت خدمات را داده است    » كاالها «داد و ستد اينترنتي به    
كارگيري اطالعات ديجيتـالي و      به. شدن دارد   در همه كسب و كارها رو به كوتاه       )  خدمات –كاالها  (

  .بخشد ها، موقعيت رقابتي شركت را بهبود مي نخستين بودن در عرصه فرآورده

بايـد  .  مطـرح اسـت، بيـشتر فرهنگـي اسـت نـه فنـي       »شتاب«اي كه در رعايت   ترين نكته   مهم

اندركاران را قانع كنيم كه ادامه كار پيروزمندانه سازمان در گرو حركت پرشـتاب همگـاني                  دست
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كنـد تـا انـضباط       به شما كمـك مـي     ) ريزي منابع شركت    افزار برنامه   نرم (EPRكارگيري    است، به 

  .رار كنيدرفته برق دشوار و استانداردهاي مورد نياز را رفته
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  هاي راهبردي درآوريد دانش و آگاهي را به خدمت انديشه: بخش سوم

  خبرهاي ناگوار را با شتاب پخش كنيد: فصل دهم

.  سـخت حـساس هـستند   هـا  باخـت دربـاره   . هاي بسيار كارآمد، روشي ويژه خود دارند        شركت

 . ها با شتاب آگاه شوند ونيبنابراين، بازار خود را همواره و از نزديك زير نظر دارند تا از دگرگ

يـك  . آيد كنند، مشكل فراوان پيش مي هايي كه خيلي خوب كار مي       ها، حتي آن    در همه سازمان  
آورنـد و يـا رقيبـي     شود، مشتريان به ناگاه به شركتي ديگر روي مـي  رو مي فرآورده با شكست روبه   

اي ديگـر از   دسـته . آورد  دسـت مـي      بـه  اي  اش بازار بسيار گرم و گـسترده        شود كه فرآورده    پيدا مي 

. اي دير عرضه ميـشود يـا كيفيـت مطلـوب را نـدارد        فراورده.  هستند يخبرهاي ناگوار درون سازمان   

  .يانميتوان نيروي انساني مناسب براي كاري خاص را يافت

 ها كنار  هر مدير خوب اين است كه بتواند به جاي انكار خبرهاي بد، با آن              هاي  گي  هويژيكي از   

مديران كاردان بيش از دريافت خبرهـاي خـوب       . بيايد و چگونگي خبرها را به خوبي شناسايي كند        

توانيـد   اگر شما از خبرهـاي بـد زود آگـاه نـشويد نمـي      . مند به شنيدن خبرهاي ناگوار هستند       عالقه

 هـاي خـود را   با آگاه شدن از وجود مشكل سازمان، بايد همه توانمنـدي . واكنش مناسب نشان دهيد 

  .ناديده گرفتن خبرهاي بد كليد شكست است. در راه حل آن بسيج نماييد

رهبر بايد محيطي بيافريند كه كاركنان بتوانند در آن به تجزيه و تحليل درست اوضاع بپردازند 

تـوان پاسـخگويي يـك شـركت در برابـر رخـدادهاي           . هاي مناسبي براي مساله پيدا كننـد        و پاسخ 

  .نشان روشني از توانايي آن در ميدان رقابت دارد)  بدخوب يا(ريزي نشده  برنامه

يكي از وظايف راهبردي مديران عامل، جستجو و پذيرش خبرهـاي بـد و تـشويق سـازمان بـه                    
كاركنان بايد اطمينان داشته باشـند كـه خبرهـاي بـد نيـز هماننـد                . پاسخگويي مناسب بدان است   

تر و مسطح باشد، كاركنان بهتر بـه           افقي هر چه سازمان  . خبرهاي خوش در مديريت خريدار دارند     

هاي ارزشمند    اشتباه.  شوند  مند مي   ها عالقه   رساندن خبرهاي ناگوار و مشاركت در پاسخگويي به آن        

  . را ارج بگذاريد و پاداش دهيد-هاي شكست خورده در راهي درست  تجربه-
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  خبرهاي بد را به خوب تبديل كنيد: فصل يازدهم

سازي برخـورد    اي از نياز به دگرگون      عنوان نشانه   ار، نه با ديد منفي، بلكه به      اگر با خبرهاي ناگو   

آوردهـا پيامـد      بـسياري از دسـت    . ها درس گرفـت     بايد از آن  . كنيد شكستي در پي نخواهيد داشت     

. هـا، كليـد پيروزمنـدي اسـت         يادگيري از خطاها و بهسازي پيوسته فرآورده      . هاي ما هستند    شكست

ما بايد به ايرادهـا و نيـز      . باشد  خنان مشتريان بخش بزرگي از اين كوشش مي       گوش فرا دادن به س    

بـه ايـن   . هايمـان در نظـر بگيـريم     ها را در سـاخت فـرآورده        هاي مشتريان بها بدهيم و آن       خواست

  :ها توجه كنيد توصيه

  . توجه عمده خود را بر مشتريان بسيار ناخشنود متمركز كنيد -1

هـاي   هاي مشتريان و خواست ويژه ايشان از فرآورده        ناخشنودي براي آگاهي بهتر و پرشتاب از      -2

 .هاي نوين را به خدمت درآوريد شركت، فناوري

 . از فناوري براي پخش اطالعات و رساندن آن به كاربران كمك بگيريد -3

هاي بد و زيانبـار را بـه فرآينـدهاي     كار بنديد، خبرها و تجربه    چه سه مورد ياد شده را به        چنان

مشتريان ناخشنود همـواره    . ش در زمينه بهسازي كاالها و خدمات خود تبديل خواهيد كرد          بخ  شادي

ها را در اختيار ما قـرار     ها هستند كه بهترين فرصت      از سوي ديگرهمين  . آفرين شوند   توانند مساله   مي

  .دهند مي

 دلخـواه  هاي هاي مناسب ما را در تبديل پرشتاب نيازهاي مشتريان به فرآورده  برگزيدن فناوري 

توانيم اطالعات را در ميـان همـه دسـتاندكاران            هاي ديجيتالي مي     تنها به ياري نظام    .رساند  ياري مي 

  .ها تأثير دهيم و يادگيري را در سازمان به شكل عادت درآوريم پخش كنيم، در ساخت فراورده

. ان دهنـد  به پيشواز خبرهاي بد برويد تا جاهايي را كه نيـاز بـه بهـسازي دارنـد بـه شـما نـش        

در كسب و كار خـود سـاختار و         . ناخشنودترين مشتريان بزرگترين منبع يادگيري براي شما هستند       

  .ها پيوند دهند واسطه با راه حل ها را با شتاب و بي هايي پياده كنيد كه شكايت سياست
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  از آمارهاي خود آگاه باشيد: فصل دوازدهم

. نشينند تا مشتريان به ايشان مراجعه كنند  به انتظار نميها اكنون واحدهاي خدماتي شركت

شوند و كسب و كار  ها و درخواست مشتريان آگاه مي ها در سايه اطالعات در دسترس، به عادت آن

  .دهند خود را بر پايه اين اطالعات سامان مي

داريد و  بايد در هر گامي كه بر مي. ها بنيان شناخت هر كسب و كار است آگاهي از عدد و رقم

وكار را دريافته و  هاي مربوط به كسب دهيد، داده  هر دادوستدي كه با مشتريان انجام ميدر

آنگاه بايستي مفهوم ومعني اعداد . هاي همكار نيز چنين كنيد با شريكان و  شركت. گردآوري نماييد

 سازمان، هاي گردآوري شده در بهسازي و باال بردن كارايي توانند از داده ها مي شركت. را پيدا كنيد

هاي بهتر،  وكار و عرضه فراورده استوارتر كردن روابط با مشتريان و شريكان، گسترش كسب

ها، بايستي آنها را با ابزار ديجيتالي و با شتاب  برايگردآوري و كاربرد مؤثرداده. برداري نمايند بهره

  .دست آورد فراوان از همه گوشه و كنارهاي درون سازماني و برون سازماني به

محاسبه و تجزيه تحليل به هنگام . دهند هاي ديجيتالي، سودآوري را نيز افزايش مي داده

هاي ديجيتالي، آنچنان چرخه اطالع رساني استواري در ميان شركت، شريكان و مشتريان  داده

  . اي مي بخشد وكار را شكل تازه آورد كه رفتار سراسري كسب وجود مي به

ها ميان سازمان و مشتريان  اي طراحي كنيم كه جريان داده گونه چنان چه نظام اطالعات را به

هاي سازمان،  آگاهي به عدد و رقم. دوسويه و روان باشد، اجراي كار بسيار موثر و منظم خواهد بود

ها در بازاريابي و امور مالي هم  اين داده. چيزي بيش از تراز كردن ماهانه دفترهاي حسابداري است

  .خورند درد مي به

هاي ديجيتالي آغازگر انديشيدن و حركت  داده. عددها بركاغذ حالت ايستا و مرده دارند

هنگام به مشتريان و شريكان وا  آمار و عددهاي درست و تازه شما را به پاسخگويي به. هستند

ها روان و پيوسته  ها بايد نظامي داشته باشند كه جريان اطالعات را در ميان بخش شركت. دارند مي

  .دساز

هاي مناسب و ارزش افزا  هاي چشمگير آن نتواند راه حل چنان چه نظام اطالعات به رغم هزينه

هنگام به مشتريان و شريكان را نشان دهد، بايستي كه زيربنا و شبكه را  و روش پاسخگويي به

  .بايد به گام نخست برگشت و سراسر نظام را از نو بررسي كرد. دوباره بررسي و ارزيابي كرد
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  ها را به كارهاي فكري بكشانيد انسان: فصل سيزدهم

تر از  برداري هوشمندانه اي، امكان بهره پيامد انكارناپذير برخورداري از يك نظام خوب رايانه

نياز  توانيم كه افراد را از كارهاي تكراري و بي هاي هوشمند، ما مي به ياري نظام. هاست وقت انسان
ها را باال برد،  بايد توان تجزيه و تحليل انسان. ي پربارتر بكشانيمهاي بس به انديشيدن به فعاليت

رساني و  هاي پيام ها، نظام پردازي، نظام پرونده هاي داده ها، پايگاه  در آينده نزديك توان رايانهزيرا

در اين شرايط كساني كه از اين توان . تور گسترده جهاني بيش از پيش افزايش خواهند يافت

ها  ضمن آنكه به كساني براي پردازش اين داده.  ممكن است شغل خود را ازدست بدهنداند بهره بي

هاي ويژه  توانند به فعاليت ها با رها شدن از كارهاي روزمره و تكراري، مي انسان. نياز خواهيم داشت

  . ها را توانمند تر كنند آيد بپردازند و نظام ها بر مي فكري كه همچنان فقط از انسان

از آنها . اند اطالعات تبديل گرديده) معدن پنهان(ا و اعداد و ارقام، امروزه به كان پنهان دادهه

از اينروست كه اصطالحاتي . گيري سود جست بيني و كمك به تصميم ميتوان در الگو سازي، پيش

وي كان كا. اند در ادبيات فناوري اطالعات ابداع شده» ها انبار داده«و » ها كان كاوي داده«چون 

هاي بررسي شده و  اول اينكه در اين روش حجم داده. گي دارد ها با روش ديجيتالي دو ويژه داده

دست آمده، بسيار بيشتر از روش سنتي است و دوم اينكه حتي كاركنان خبره نيز به  الگوهاي به

  . توانند بازده كار خود را چندين برابر كنند ها مي كمك كان كاوي ديجيتالي داده

دهد تا نيروي انساني ارزشمند خود را از گردآوري  فزارهاي تحليلگر به شما فرصت ميا نرم

  .آفرين بگماريد تا بازده شگرفي داشته باشند هاي ارزش اطالعات رهانيده و به فعاليت

هاي مشخص  كار بگيريد كه نتيجه افزاري خود را ابتدا در جاهايي به هاي نرم تجزيه و تحليل

وار و همگاني به سوي تبليغات هدفدار بر روي  ركت از بازاريابي و تبليغات تودهح. آيد بار مي به

  .سازد گروهي مشخص، روند مديريت بازار را دگرگون مي

  

  بهره هوشي سازمان خود را باال ببريد: فصل چهاردهم

ر ترين امتياز رقابتي را در اختيا ها، بزرگ عمل در آوردن پرشتاب آموخته توان يادگيري و به

، گردآوري و سازماندهي اطالعات، پخش، و »مديريت دانايي«مفهوم بنيادين . گذارد سازمان مي
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رساندن اطالعات به كاربراني كه بدان نياز دارند و بهسازي پيوسته اطالعات از راه تجزيه و تحليل 

  .ها و همكاري با ديگران است داده

العات و رساندن آن به كاربران نيازمند مديريت دانايي، چيزي جز اداره كردن جريان روان اط

هدف نهايي افزايش . باشد كنند نمي  آنهايي كه با كمك اطالعات دريافتي با شتاب عمل مي–بدان 

  . هوشي شركت است هوشمندي سازماني و يا بهره

منظور . ها براي پيروزي به بهره هوشي بسيار بااليي نياز دارند در بازارهاي پوياي امروزه، شركت

از اين سخن، تنها در اختيار داشتن گروه بزرگي از كاركنان فرهيخته و هوشمند نيست، هرچند اين 

بهره هوشي معياري است براي ارزيابي . افراد نخستين سنگ بناي هوشمندي سازماني هستند

كارگيري مشترك اطالعات را  ها در اين زمينه كه به چه آساني و گستردگي توان پخش و به شركت

كارگيري  بهره هوشي شامل به. گيرند د و كاركنان در سازمان چگونه از همديگر ياد ميدارن

برد،  آن چه بهره هوشي سازمان را باال مي. هاست مشترك هر دو جنبه گذشته و كنوني دانايي
ها با  ها در سايه برخورد آن يادگيري فردي كاركنان و نيز گرده افشاني و بارور شدن اين انديشه

  .  استهمديگر

. كنند در سازماني كه از بهره هوشي باال برخوردار است، افراد بسيار موثرتر با هم كار مي

به خوبي در جريان كارها هستند و بر موقعيت مسلط ) پروژه(اي كه اعضاي كليدي هر طرح  گونه به

و آن را دست آورند  هدف نهايي اين است كه افراد، اطالعات را از سراسر سازمان به. باشند مي

چنان ميان خود پخش نمايند كه همگي حالت اعضاي يك تيم را پيدا كنند و به سوي يك هدف 

  .بتازند

مديريت ارشد سازمان بايستي به پخش و مشاركت دادن همه كاركنان در گنجينه اطالعات 

 و توانايي در سايه نگهداري. رو خواهد شد باور داشته باشد وگرنه، اين برنامه با شكست روبه

شدن و تواناتر شدن  آيد بلكه پخش و گسترش اين عنصر مايه شناخته اندوختن دانش به دست نمي

  .گردد مي

با اين وصف، . باشد ها مي ترين و پرطرفدارترين روش مشاركت در دانايي آموزش بنيادي

هاي  ها و كالس ها را ندارند، يافتن دوره بسياري از كاركنان پرمشغله فرصت رفتن به سر كالس

با شركت در هر دوره، انسان . گير و پردردسر است هاي دلخواه وقت مناسب و ثبت نام براي دوره

  اش وابماند، ناچار است تا كار و فعاليت رسمي خود را رها كند و از برنامه
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توان بر همه مشكالتي كه يادكرديم پيروز   با طراحي مناسب ابزار مديريت آموزش مستقيم مي

دهد تا در خانه يا محل  باشد كه به افراد امكان مي تر، نظام آموزش مستقيم مي شرفتهاز اين پي. شد

فناوري . هايشان اجازه دهد به آموختن بپردازند كارشان، در پشت ميز خود و هرگاه كه برنامه

  . ها، ابزار ارزشمندي در اين زمينه است اي چندرسانه

رو ايجاد محيطي است كه در آن بتوانند با  امكان استخدام و نگهداري افراد هوشمند در گ

   .هاي هوشمند همكاري كنند و از يكديگر چيز بياموزند ديگر انسان

كار نظام، اداره اطالعات و . اي است ساده نظام مديريت دانايي عنوان با شكوه براي انديشه 

ي افراد با يكديگر، هدف اين نظام را بايد بهسازي روند همكار. باشد  انساني ميهاي كوششاسناد و 

اي بگومگوهاي دوستانه و يادگيري از همديگر خواند و در جهت اقدام  ها، پاره تبادل انديشه

  .يكپارچه و هماهنگ باشد

اي  كند تا محيط كار را به گونه نقش مدير عامل در باال بردن بهره هوشي شركت حكم مي

نقاطي را كه . براي كاركنان فراهم سازدهاي علمي را  بيافريند كه همكاري و مشاركت در اندوخته

منظور آسان ساختن  ابزار ديجيتالي به. انديشي و همكاري سودمند است نشان دهد ها هم در آن

ها و از  ها را فراهم نمايد و به كاركنان در برابر همكاري ها و مشاركت در دانسته پخش مهارت

  .دهند، پاداش مناسب بدهد ميهايي كه براي آموزش ديگران از خود نشان  خودگذشتگي

  

  بردهاي بزرگ با خطرهاي بزرگ همراهند: فصل پانزدهم

هاي بلندپروازانه و زمختي داشته   براي رسيدن به رهبري در يك كسب و كار، بايستي هدف

بايد به جهت حركت احتمالي آن . توان تنها به وضعيت گذشته و يا حال بازار نگريست نمي. باشيد
سپس بر پايه بهترين . ونيز جايي كه در شرايطي ويژه ممكن است بدان برسيدهم توجه داشت 

يابي به بردهاي  براي دست. نمايد برانيد ها، كشتي شركت را در مسيري كه درست مي بيني پيش

  .بزرگ گاهي بايد به پذيرش خطرهاي بزرگي تن در دهيد

دور بودن از . هاي بزرگ باشد تواند شكست ها مي هاي بزرگ، همانند پيروزي بندي پيامد شرط

در . بر، همانند جدا كردن مغز از يك دانشمند فرهيخته است اطالعات در ميدان كارهاي دانش

كارگيري اطالعات  هاي بزرگ نياز دارد، به خطر كردن هاي بزرگ، گاهي به آغوش كشيدن پيروزي
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هاي  هاي آفرينش فرآورده پروايي و خطرپذيري، يكي از بهترين راه ديجيتالي روان در كنار بي

  .گير و بازارهاي مناسب است نفس

بر، اطالعات را  هاي دانش در فعاليت. كنيم در صنعت، اطالعات را جانشين موجودي انبارها مي

  .دهيم در برابر خطرها قرار مي
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  به عمليات سازمان بينش بيفزاييد: بخش چهارم

  دهند ان اختيار ميفرآيندهايي برگزينيد كه به كاركن: فصل شانزدهم

گونه كه بدن انسان  همان. هاي مكانيكي طراحي نشده است انسان، مناسب كار با نظام
فرآيندهاي بنيادين مانند نفس كشيدن دارد كه براي زنده ماندن ضروري هستند، كسب و كارها 

گيرد  مييك فرآيند خودمختار، عملياتي را در بر . اند هم از برخي فرآيندهاي مستقل تشكيل شده

اين گونه فرآيندها بايستي همانند تپش قلب . مانند فرآيند توليد. كه دليل وجودي شركت هستند

. اي ديگر از فرآيندهاي خودمختار كارهاي اداري هستند گونه. انسان كارآمد و قابل اتكا باشند

مان حكم فرآيندهاي اداري براي ساز. ها ها و چك حساب مانند فرآيند دريافت و پرداخت صورت

چه فرآيندهاي بنيادي عملياتي مختل شوند، شركت از پا در خواهد  چنان. نفس كشيدن را دارند

  .آمد

توانند به پيروزي سازمان كمك كنند ننگريد،  عنوان كساني كه مي اگر شما به كاركنان خود به

هنگامي كه . د آورندوجو توانند انگيزه الزم را در ايشان به هاي موجود در جهان نيز نمي همه فناوري

ها را با تمام  صورت افراد فرهيخته و آگاه در آورد، كاركنان نيز فناوري كارفرما همه كاركنان را به

  .گيرند كار مي توان خود در خدمت منافع سازمان به

پذير كنوني، به كاركناني آگاه  خطوط توليدانعطاف. بايد نيروي ابتكار افراد را ميدان بدهيد

ها  هاي توليد و طرز كار آن هرچه آگاهي كاركنان خط مقدم نسبت به نظام. زمند استومختار نيا

هنگام از  ها و اطالعات به داده. كار خواهند گرفت ها را به تر آن بيشتر شود، بهتر و هوشمندانه

هاي  شغل. ها كمك خواهد كرد ها و برطرف كردن آن هاي توليد به شما در شناسايي عيب نظام

  . اي خواهند داد كه به كاركنان فرهيخته نياز دارد ور جاي خود را به فرايندهاي گستردهمح وظيفه

  توان به مهندسي دوباره پرداخت به ياري فناوري اطالعات مي: فصل هفدهم

هاي سازماني و ناكارمديهاي دروني از دست و پاي  مهندسي دوباره براي برداشتن بند پيچيدگي
وكار  ها و فرايندهاي كسب ان بسياري از شركتها به بازنگري در روشاز آن زم. شركتها مطرح شد

بايد از مفاهيمي همچون . در مهندسي دوباره، آفرينش فرايندهاي نو عمده كار است. خود پرداختند

پيروزي در كار، آغاز و انجام هر طرح، مرحله برجسته ميان راهي، و بودجه تعريف مشخص داشته 

  . آنهايي هستند كه بر مبناي مشتريان تنظيم شده باشندها  بهترين طرح. باشيم



 20صفحه    كسب و كار بر بال انديشهخالصه كتاب
 

www.placabi.com  

  

 

اين . به كارگيري فرايندهاي ديجيتالي براي حل مسائل دشوار كاربرد فراواني خواهد داشت

هاي  هاي بزرگ را كه احتمال شكست آنها بيشتر است به طرح كند طرح ابزار به ما كمك مي

به اين ترتيب حتي در صورت . ي برقرار كنيمكوچك تقسيم كنيم و ارتباط بين آنها را به راحت

كس نمي تواند مشكالت  هيچ. شكست احتمالي طرح، هزينه و نيروي هدر رفته اندك خواهد بود

كار گيريم كه سازندگان و كاربران در تعامل  بايد ابزارنوين را به. آينده را به درستي پيشبيني كند

  . ها را برطرف نمايند با يكديگر عيب و نقص

ويژه آنهايي كه با  به. كند ها را با مشكل مواجه مي يچيدگي در اجرا، مهندسي دوباره طرحپ

دليل . اند ها طرح را پيش از اتمام آن كنار گذاشته بسياري از سازمان. فناوري پيوند تنگاتنگ دارند

الي در ها ديجيت هنگامي كه نظام. ها بوده است اصلي اين ناكامي آنان، پيچيدگي و گستردگي طرح

ها در  هاي كنوني شركت با سرمايهگذاري. تر است ها آماده كار باشند، محيط براي پيروزي طرح

دست  توان ابزار ديجيتالي كاربردي را با هزينه اندك سوار كرد و بازده چشمگيري به فناوري، مي

  . آورد

ور آنها به مفيد به كارگيري ابزار ديجيتالي در مهندسي دوباره بدون ياري مديران ارشد و با

وكارها در كنار مديران فناوري اطالعات، در  بايد رهبران كسب. بودن اين ابزار مقدور نخواهد شد

  . گيري نمايند زمينه نيازهاي شركت تصميم

  حساب آوريد فناوري اطالعات را منبعي راهبردي به: فصل هجدهم

ها   باشد، گردآورنده دادهفناوري اطالعات تاكنون بيشتر از آن كه توليدكننده اطالعات

مديران عامل بايستي به فناوري . كردن اطالعات از امور كليدي هر سازمان است اداره. است بوده

بسياري از مديران عامل از فناوري اطالعات . هاي مهم، بها دهند اطالعات نيز همپايه ديگر بخش

همراه . بينند  و كنترل ناپذير ميهاي اطالعات را بسيار پيچيده اين گروه نظام. گزينند دوري مي

گفتگو . آيد نظر مي نمودن فناوري اطالعات با راهبردهاي كسب و كار، اسبي سركش و رام نشدني به
نظر  در همراه نمودن فناوري اطالعات با راهبردهاي كسب و كار، اسبي سركش و رام نشدني به

مدير بخش فناوري «در هر حال، رسد ولي  بست مي گفتگو در اين زمينه اغلب به بن. آيد مي

گويي به مساله و نيازهاي  بايد بكوشد و نشان دهد كه نظام كهن، توان پاسخ» (CIO)اطالعات 

  . پذير كنوني را ندارد تازه و دگرگوني
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توانند  هاي فناوري در چند سال اخير، مديران عامل اكنون مي ها و دگرگوني در سايه پيشرفت

ها، مديران عامل بايد  گيري در اين تصميم. مان را در دست برگزينندكه سمت و سوي فناوري ساز

  :دو نكته را در نظر بگيرند

به فناوري اطالعات همچون منبعي راهبردي بنگرند و به كمك آن از نيروي انساني خود هر  -1

  .چه بيشتر اطالعات بيرون آورند

هاي راهبردي قرار  رنامهمدير عامل بايستي مدير ارشد اطالعات شركت را در جريان ريز ب -2

 .دهد

هايي كه به فناوري اطالعات كم بها داده شود، دودش به چشم مـدير عامـل وديگـر        در سازمان 

نيـاز  . وكار امروز را فراهم ميكند    زيرا زمينه شكست در دنياي پرشتاب كسب      . رود  مديران ارشد مي  

هـاي آن     امـا بايـد هزينـه     . اسـت ها، برپا نمودن يك زيربناي نوين اطالعات ديجيتـالي            همه سازمان 

هزينـه آمـوزش را نيـز بايـد در          . هاي جاري فراتر نـرود      هزينه% 30منطقي و توجيه پذير شود و از        
هـاي نظـام اطالعـات حـساس بـود، ولـي معيـار                  بايـد در خـصوص هزينـه      . ها به حساب آورد     طرح

بـار   بـراي سـازمان بـه   گيري در روي آوردن به فناوري اطالعات، آن مقدار ارزشي است كه             تصميم

بنـابراين،  . هاي نظام اطالعات، افزايش درامـد اسـت، نـه كـاهش هزينـه               هدف برنامه . خواهد آورد 

مديرعامل بايد به فناوري اطالعات به چشم منبعي راهبردي بنگرد كه به افـزايش درآمـد شـركت              

  .كمك كند

  

  بنگاههاي اقتصادي ويژه: بخش پنجم

  بهداشتي همچون يك جزيره تنها نيستهيچ نظام مراقبت : فصل نوزدهم

داشتن سوابق متمركز از بيماران، كاهش دهنده وقت و هزينه فراوانـي از بيمـاران، بـستگان                   

دهد تا از سـالمتي       الگوي زندگي تارعنكبوتي به بيماران فرصت مي      . آنها و نظام بهداشتي خواهد بود     

اي سازمان يافته بهداشتي از نظـر اقتـصادي   ه مراقبت. خودبهتر آگاه باشند و بدان بيشتر توجه كنند   

امـا جنبـه    . بيمارستاني توجيه ميكنـد   /هاي اطالعات را در كارهاي درمانگاهي       كار گرفتن نظام    هم به 

  . مهم اين اقدام، باال بردن كيفيت مراقبت از بيماران است

 وضع بيمار و توانيم يك تصوير كلي وهمه جانبه از نظام ديجيتالي راهي است كه به ياري آن مي        

دسـت   هاي پزشكي، خدمات بيمارستاني، توانبخشي و روند پيـشرفت آنهـا بـه         درمان هاي او، فوريت   

  .آوريم
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  خدمات دولتي را به نزد مردم ببريد: فصل بيستم

ما بايد به مردم امكان بدهيم كه بدون گير افتادن در دام ديوانساالري، كارهاي دولتي خود را 

هاي دولتي بايد خود را  اداره. اي از دولتيان دشوار است مفهومي براي پارهدرك چنين . انجام دهند

  !كننده رفتار شهروندان همچون منبعي در اختيار مردم بدانند نه تنظيم

شايد دولت بيش از هر سازماني بتواند از فرآيندهاي ديجيتالي در كاراتر كردن و بهسازي 

انند با برداشتن پنج گام زمينه را براي پيوستن به تو ها مي دولت. برداري كند خدمات خود بهره

شود و سه گام  دو گام نخست موجب بهسازي خدمات دولتي مي. دنياي ديجيتالي فراهم سازند

ديگر، زيربنايي خواهد آفريد كه امتياز رقابتي مناسب براي هر كشور در دوران ديجيتالي فراهم 

  :سازد مي

  .كترونيكي وادار كنيد و بايگاني كاغذي را حذف نماييدكاركنان دولت را به كار با پست ال -1

 .صورت مستقيم عرضه نماييد خدمات دولتي را به -2

راه  گذاري تشويق كنيد تا بازرگاني الكترونيكي به هاي دارنده فناوري را به سرمايه شركت -3

 .بيندازند

كارهاي گذاري در  هاي خصوصي را به سرمايه ارتباطات راه دور را آزاد كنيد و شركت -4

 . زيربنايي ارتباطات تشويق نماييد

 .هاي شهروندان را در زمينه فناوري باال ببريد مهارت -5

هاي دروني سازماني  ها روشي بيافرينند كه پيچيدگي توانند با پذيرش فناوري شبكه ها مي دولت

ز شهروندان را ها بايستي اطالعات مورد نيا دولت. كارها را بكاهد و كيفيت خدمات را بسيار باال ببرد

  .ها در ختيار ايشان قرار دهند و كارهاي كاغذي را تنها براي موارد استثنايي بگذارند به كمك شبكه

  

  هم پيوسته و يادگيرنده بيافرينيد هاي به جامعه: ويكم فصل بيست

ها و مدارس كشور به اينترنت را  چه ما بتوانيم تعهد ملي خود در پيوند دادن همه كالس چنان

ترين پيشرفت در راه باال بردن كيفيت و گسترش يكنواخت و عادالنه آموزش و   سازيم، بزرگعملي

  .ايم دست آورده پرورش در اين سده را به
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آموزان را بيشتر از هر گروه فرهيخته  هاي آموزگاران و دانش تواند كارايي هاي شخصي مي رايانه

ورش را بايستي با روشي سنجيده و گام به كارگيري رايانه در آموزش و پر ديگر افزايش دهد، به

  :گام پياده كرد

  سازي زيربنا و آموزش معلمان آماده: گام اول

  هاي آموزش و يادگيري موجود كارگيري رايانه در بهسازي روش به: گام دوم

  سازي الگوهاي آموزش و يادگيري كارگيري رايانه در دگرگون به: گام سوم

اي در زمينه آموزش  هاي نوين امكان پياده كردن الگوهاي تازه يرايانه شخصي و ابزار پيوند ده

آموزان از  هاي استفاده همه دانش توانند با ايجاد زمينه مدارس مي. است و پرورش را فراهم ساخته
توانند براي كودكان رايانه شخصي  كه نمي(اينترنت و رايانه، شكاف ميان دارايان و ناداران را 

  .پركنند) بخرند

  براي آينده ديجيتالي محورآماده شويد: بيست ودومفصل 

و اين . هاي اطالعات هستند برندگان از افزايش كارايي در فناوري مشتريان در صف نخست بهره

گروه دوم، كسب وكارهايي هستند . وري در سايه گسترش اقتصاد ديجيتالي رو به افزايش دارد بهره
د و در حل مسائل كاري خود، پيش از ديگر رقيبان، از آورن كه باشتاب به فناوري اطالعات روي مي

  . جويند آن سود مي

ترين  ترين وآسان دست آوريم، بايستي به پيشرفته كه از فناوري باالترين بازده را به براي اين

بيل . آشنا سازند» الگوي زندگي اينترنتي«مديران بايد هرچه زودتر خود را با .  آنها روي آورد

افزاري جهان، يعني مايكروسافت خطاب به  ترين شركت نرم ار و مدير بزرگگذ گيتس بنيان

  :گويد مديران ارشد مي

بايستي با پست الكترونيك و ديگر ابزار ديجيتالي كار كنيد و . كار اندازيد هاي خود را به دست

نه است و اينترنتي رقيبان چگو» سايت«بايد به چشم ببينيد كه . ها خوب آشنا شويد  كار آن با روش

  .بايستي خود از كاربران اينترنت گرديد

  

  


