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ای به گونه Cی مجموعه تاکنون، بیشتر مدیران اجرایی

اند که حداقل، بخشی از کسب و کارشان هایشان را هدایت نمودهشرکت

وسیله، از کارمندانشان حمایت و را به صورت دیجیتال درآورند و بدین

رسانی کنند که بخاطر بحران بیماری کرونا، با به مشتریانی خدمت

یک شرکت CEO یهای مرتبط با جابجایی مواجهند. به گفتهمحدودیت

ی فناوری: شاهد چیزی هستیم که به طور حتم، به بزرگ در عرصه

عنوان یک نوع دورکاری تاریخی و دسترسی دیجیتال به خدمات در 

 ها، از یادها نخواهد رفت.ی حوزههمه

ی آن است که در مدت حدود کنندههای اخیر بیاندر حقیقت، داده

و  به امور  مشتریان و کسب ی رسیدگی دیجیتالهشت هفته، در زمینه

های خدماتی به فروش از ها و گروهایم. بانککارها، پنج سال جلو افتاده

اند به صورت دیجیتال، با مشتریانشان و شروع کرده راه دور روی آورده

پذیر پرداخت وسیله، ساز و کارهای انعطافارتباط برقرار کنند تا بدین

شان، ند. به عنوان کسب و کار اصلیها ایجاد کنها و رهنبرای وام

اند. در گیری و تحویل آنالین روی آوردهها به سفارشخواربارفروشی

های های مدارس به طور کامل، به یادگیری آنالین و کالسخیلی از محله

کنند و وجود اند. پزشکان از راه دور، طبابت میدرس دیجیتال روی آورده

از پیش، آنان را در این مسیر موفق پذیر، بیش ساز و کاری انعطاف

هایی برای کند. تولیدکنندگان به طور فعال، در حال ایجاد برنامهمی

ای که به های عرضهو یا زنجیره« اندتعطیل شده»اند که هاییکارخانه

 توان به این فهرست موارد دیگری را هم افزود.کار مشغولند. می

ر محیطی که در آن، شدت قرنطینه همراه با بازگشایی برخی از مناطق، د

کاهش یافته )و این احتمال هست که دوباره، قرنطینه اعمال شود(، 

توانند دوباره با اند که چطور میکسب و کارها درحال بررسی این مسئله

سرعت تمام، به جلو بتازند. در این رابطه، آنها باید با سه تغییر ساختاری 

 رسد. به نظر می رو شوند که إعمالشان ضروریروبه

توجهی، تغییر اول اینکه، رفتار مشتریان و تعامالت مهم به شکل قابل

توان یابند، میاند؛ همچنین، درحالی که، آنها همچنان تغییر مییافته

حداقل، تاحدودی، از خدمات دیجیتال استفاده نمود )شکل یک(. هفتاد 

های دیجیتالی کانالو پنج درصد از تمام کسانی که برای اولین بار، از 

نمایند که تا زمان بازگشت اوضاع به حالت کنند اعالم میاستفاده می

ها باید کنند. شرکتعادی، همچنان از خدمات دیجیتالی استفاده می

های مطمئن شوند که به منظور موفقیت در محیط جدید،  کانال

ی چین نمونههای رقبایشان و یا از آنها بهتر است. دیجیتالشان مثل کانال

هایی را از آن آموخت؛ در این کشور، توان درسبسیار خوبی است که می

کنند در ای نمیاثبات شد که افرادی که از خدمات دیجیتالی استفاده

 کنند. دوران بهبود شرایط، بیش از همه ضرر می

ی میزان تقاضا دوم اینکه، با بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش دوباره

ها، محصوالت بینی و  در مناطق جغرافیایی، بخشپیشیرقابلتواند غمی

های گوناگون مشتریان، نابرابر باشد؛ حتی شاید در اغلب موارد، و بخش

افزایش میزان تقاضا به سطوح پیش از بحران کرونا به کندی صورت 

ها به شکلی غیرعادی، با میزان گیرد. درحالی که، تعداد کمی از بخش

هایی رو هستند، رهبران خیلی از صنایع باید با دورانوبهتقاضای زیادی ر

مواجه شوند که در آنها، میزان ظرفیت به شکل ساختاری، بیش از حد 

ها خیلی دشوار است که بخواهند مبنای است. برای این شرکت

هایشان، ی موردنیاز برای عملیات، میزان سرمایهگذاریقیمت

ای تعدیل کنند تشکیالتشان را به گونههای عرضه و به طور کلی، زنجیره

های متغیر های ثابت به سرعت، به قیمتکه هرگاه ممکن باشد، قیمت

کنند تا بهبود نابرابر شرایط تبدیل شود. درحالی که، رهبران تالش می

ای کنندههای گوناگون را کنترل کنند، آنها با مشکالت سردرگمدر حوزه

بینی افزایش مثال،( به منظور پیششوند؛ )به عنوان هم مواجه می

های مربوط به گذشته های دادهی تقاضا و ضرورت تامین کاال، مدلدوباره

های جدید و آید. باید دادهبینی براساس آنها چندان به کار نمیو پیش

های شده وجود داشته باشد تا بتوان تصمیمهای تحلیلی بازسازیمدل

 عملیاتی را هدایت نمود. 

های دورکاری روی شبه، به مدلها یکخره اینکه، خیلی از سازمانو باال

سازد تا به طور فوری، ها را قادر میاند. ساز و کار دورکاری شرکتآورده

از تخصص متخصصین در سراسر جهان بهره ببرند، به طور فوری، با 

ای را بررسی کنند بکارگیری تخصص بیست تا دویست متخصص، پروژه

ی ملزومات )از اطالعات مرتبط با محصوالت سازی همهفراهمو از طریق 

های گرفته تا پشتیبانی دیجیتالی فروش و پس از فروش(، به درخواست

مشتریان واکنش نشان دهند. در حقیقت، حداقل تاحدودی، دورکاری 

ها اکنون، در سازمانها را به همراه داشته که همتر برنامهاجرای پرشتاب

کنیم. درحال حاضر، دورکاری آنقدر در ذهن تجربه می این مسئله را

های کنونی اند مدلها ریشه دوانده که آنها تصمیم گرفتهرهبران سازمان

 کسب و کار را بازبینی کنند. 

های عملی کسب و کار نقشی محوری داد تا بتوان این باید به برنامه

آمیز، به شرایط اقتصادی شکل موفقیتتغییرات را اعمال نمود و به 

بهبودی بخشید. بدون شک، دیجیتال نقشی محوری ایفا خواهد نمود. 

کنیم؛ ای نودروزه، پیشنهاداتی را ارائه میبه منظور تدوین برنامه

ی کاری دیجیتالی جدیدی را تدوین نمود؛ توان برنامهوسیله، میبدین

حتی دوران پس از آن، سرعت این برنامه به بهبود وضعیت اقتصادی و 

بخشد.می
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 1شکل 
  ی مناطق جهان مشاهده کرد.توان این روال را در همهکنند؛ میهای دیجیتال، استفاده میمتحده دارند به سرعت، از کانالکنندگان در ایاالتمصرف

 درصد دسترسی دیجیتال. .های دیجیتال براساس صنایع گوناگونانتخاب کانال
 

 
 
 

 
 باشد. شده تطابق کامل نداشتهشده در باال با مقادیر کلی فهرستنکته: بخاطر گردکردن اعداد، شاید ارقام درج

 ۲۰۲۰آوریل  ۲۸تا  25 - 19مکنزی کوید   Sentiment Digital USمنبع: نظرسنجی 

اند؛ الگوهای مصرف باهم نابرابر خواهند بود و حتی شاید به سرعت، ی بهبود وضعیت اقتصادیشده از کشورهایی که در مرحلههای گردآوریبراساس داده

 به سطوح پیش از بحران کرونا بازگردد.

 (۲۰۱۹)صد درصد: متوسط مصرف روزانه در دسامبر  ۱۰۰، مصرف آفالین روزانه در چین متوسط

 

 
 

 

 واکنش کاهش یافته است. -گیر کرونا ، بیست و یک استان در چین )شامل بیش از هفتاد درصد از جمعیت چین( اعالم کردند که سطح بیماری همه۲۰۲۰در هشتم می 

 MIYA Mckinseyمنبع: تجزیه و تحلیل 

 ی بماند.در دوران اعمال قرنطینه، میزان دورکاری بشدت افزایش یافته و شاید حتی برای مدتی، از دوران پیش از بحران کرونا هم همچنان بیشتر باق

 کنند. به درصدوقت، دورکاری میسهم کارمندانی که به طور تمام

 

 
 

TMT در نظرسنجی های تغذیهها و مخابرات. ارقام پیش از کرونا برای تکرار دورکاری در بخش= فناوری، رسانه( شده از نظرسنجی داخلیUse Time.)امریکا وجود ندارد 
 درصد.

 زینمورد مطبوعات؛ تجزیه و تحلیل مک؛ مصاحبه با کارشناسان؛ جستجو درn=  134در امریکا. هیئت آمار مرتبط با کارگران در امریکا  Use Timeمنبع: نظرسنجی 

یو سرگرم حیتفر بانکداری باروخوار  عمومی خدمات پوشاک  مهیب مسافرت   حمل و نقل یهاشرکت 

ی مخابراتدر حوزه  

 پیش از کرونا 
(۱۰۰) 

 نیچ یاز سال نو قمر شیپ
(۱۲۵) 

 کرونا یریگدر دوران اوج همه
 (۳۹) 

پس از دوران اوج 
 (۷۹کرونا ) یماریب

اولین مورد تایید 
 ووهان شهرشده در 

قرنطینه 
 ووهان

سال نو قمری 
 در چین

 زانیم - یاضطرار تیکاهش وضع
 ینواح شتریواکنش در ب

 کاربران مبتدی کاربران عادی

اطالعات/خدمات 
TMT و  یاخدمات حرفه

 یمال یهاتیفعال مرتبط با کسب و کار

 دیتول

 یو بهداشت یخدمات آموزش
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 دستورالعمل دیجیتال برای بهبود وضعیت اقتصاد

ها، مشتریان از دوران پیش از کرونا هم به از نظر خیلی از شرکت

کنند و حتی آورده بودند. کارمندان دورکاری میدیجیتال روی 

ها اند. پیش از دوران کرونا هم شرکتتر هم شدهتاحدودی، چابک

( را AIی تجزیه و تحلیل و هوش مصنوعی )های ابتکاری در حوزهطرح

های هوش مصنوعی با سرعتی هایشان راه انداخته بودند. گروهدر عملیات

ها، تغییراتی اند. اما از نظر بیشتر شرکتروی، درحال کار و پیشسابقهبی

اند که باید اعمال ی تغییراتیکه تاکنون صورت گرفته تنها اولین مرحله

 شوند. 

ایم که در آن، به چهار حوزه توجه ای کاری را وضع نمودهما برنامه

ی دیجیتال و گذاری در حوزهشود: توجه دوباره به انجام سرمایهمی

آن در واکنش به تغییر نیازهای مشتریان، استفاده از سرعت دادن به 

های تجاری، های جدید و هوش مصنوعی به منظور بهبود عملیاتداده

های فناوری به منظور سرعت دادن به سازی گزینشی توانمندیمدرنیزه

ی هر چه ها به منظور ارائهتر کردن سازمانروند توسعه و چابک

ی . در رابطه با هر کدام از این موارد، برنامهتر خدمات به مشتریانپرشتاب

کنیم تا آن را به واقعیت تبدیل نماییم ای را ترسیم میعملی نودروزه

 )شکل دو(.

های توجه دوباره به تغییر انتظارات مشتریان از طریق کانال

 دیجیتالی

آورند های دیجیتالی روی میها دارند به سرعت، به مدلخیلی از شرکت

شوند. به عنوان مثال، یک فروشگاه ی اولین بار، به کار گرفته میکه برا

بر تجارت ای در مدت سه ماه، یک کسب و کار کامال مبتنیزنجیره

ی کارکردها الکترونیک ایجاد نمود. این کسب و کار اینترنتی در همه

)انبارداری، تجارت، بازاریابی، پشتیبانی از مشتریان و غیره( به هم متصل 

های معمولی، تنوع کاالهایش سه برابر بیشتر و در مقایسه با فروشگاهبود 

 اش، حدود سه درصد رشد درآمد داشت. بود و در بازار اصلی

ها باید دوباره شود. شرکتسازی خالصه نمیاما، همه چیز در دیجیتالی

ذهن مشتریان را بخوانند تا بتوانند از مشکالت احتمالی بکاهند، به 

های دیجیتالی سرعت ببخشند و الزامات جدیدی ی کانالحرکت به سو

ی ایمنی ایجاد کنند. به عنوان مثال، در حال حاضر، یک در زمینه

کند که همیشه ی خودرو کارکردهایی را کنترل میتولیدکننده

اند، همچون تجارت، تامین بودجه، تامین دادهفروشندگان انجام می

ها. از طریق سفرهای بدون تماس خدمات و تحویل خودروها درب خانه

های شود، شرکتکه در آنها به سالمت و ایمنی مسافران توجه می

سرعت، درحال کسب تجارب جدید در تعامل با هواپیمایی به

وسیله، دوباره، مشتریان در حین پرواز، مشتریانشان هستند؛ بدین

 احساس آرامش خواهند داشت )شکل سه(.

 

 2شکل 

 گیرد تا به سرعت، راه افتد.ای برای نود روز اول در چهار مرحله، صورت میبرنامه

 

 
 

های افزایش جنجال
 سازمانی

سازی گزینشی هدرنیزم
 های فنیتوانمندی

های استفاده از داده
جدید و هوش مصنوعی 
به منظور ارتقاء 

 های تجاریعملیات

تالش برای تغییر انتظارات 
 مشتریان

 

دسترسی به هنگام نیاز به 
سرعت سازمانی و هنگامی 

های دورکاری که مدل
وری را هدایت بتوانند بهره

 .کنند

ای برای ایجاد برنامه
بخشی به شروع به تعادل

استفاده از یک ساختار 
جدید هزینه و آغاز ارزیابی 

 های سایبریریسک

همسوسازی سازمان با 
های دیجیتالی اولویت
 جدید

سازمان با اولویت  همسوسازی
 های جدید دیجیتالی

مرحله اول: روزهای اول 
 تا بیست و نهم

های بکارگیری مدل
جدیدی که سرعت کار را 

دهند و افزایش می
دورکاری را تسهیل 

 .کنندمی

ها و ایجاد پلتفرم ابری داده
افزاری خط تحویل نرم

 خودرو

های دیجیتالی تامین کانال
به منظور داشتن عملکردی 

 مشابه یا بهتر از رقبا

ایجاد کانالهای دیجیتالی مشابه 
 یا بهتر از کانالهای دیجیتالی رقبا

ی دوم: روزهای مرحله
 ام تا پنجاه و نهمسی

ها در ارتقاء سطح مهارت
سازمان به منظور افزایش 

 سرعت دنیای دیجیتال

آغاز تقویت استعدادهای 
 ی فناوریموجود در حوزه

یا ی پیشنهادها ارائه
 های دیجیتالی جدیدکانال

راه اندازی کانالها یا پیشنهادات 
 جدید دیجیتالی

ی سوم: روزهای مرحله
 شصتم تا نودم
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وکارشان بخواهند این ها باید از رهبران کسبCEOطی نود روز آینده. 

ترین مسئله را ارزیابی کنند که چگونه نیازها و رفتارهای مهم

های مشتریانشان تغییر کرده است؛ همچنین، آنها باید کانال

های رقبایشان مقایسه کنند. این اطالعات شان را با کانالدیجیتالی

ی کاری دیجیتالی جدیدی تاثیر گذارد که برنامه تواند بر مبنایمی

 اش بیش از سی روز، به طول نخواهد انجامید. اندازیراه

ها( CIOدر نتیجه، مامورین دیجیتالی ارشد و مامورین اطالعاتی ارشد )

ای برایشان های چابکی را راه اندازند )یا به گونهتوانند به سرعت، گروهمی

ها را اجراء کنند. به عنوان ترین اولویتآنها( ارجحگذاری کنند که هدف

ی تجهیزات الکترونیک فضای مثال، اخیرا، یک شرکت فعال در حوزه

جنگ تند و پرشتابی راه انداخته تا سرعت تبدیل بر روی ترافیک 

تواند سایتش را افزایش دهد. در مدت چند هفته، این نوع پروژه میوب

داشته باشد. تغییراتی که مستلزم کارهای داری به همراه نتایج معنی

ی اندازی یک کانال جدید در زمینهاساسی بیشتری است، همچون راه

انجامد. سنجش مداوم تجارت الکترونیک، معموال، بیشتر به طول می

وسیله، عملکرد کانال دیجیتال در مدت نود روز خیلی مهم است؛ بدین

نند به سرعت، خود را با شرایط تواها میبا کسب اطالعات بیشتر، شرکت

اندازی یک انجمن گفتگوی هفتگی برای رهبران سازگار کنند. به راه

های جدید و ارشد کسب و کار و فناوری به منظور پردازش آموخته

 ی کاری توجه کنید.هدایت پرشتاب و هماهنگ برنامه

های جدید و هوش مصنوعی به منظور بهبود استفاده از داده

 ای تجاریهعملیات

شود. به عنوان هر روز، هفته و ماه، صدها تصمیم عملیاتی گرفته می

مثال، به شرکتی هواپیمایی توجه کنید که باید خیلی از تصمیمات را 

ها باید کار کنیم؟ برای هر پرواز، چه تعداد بگیرد: در کدام یک از خط

در خدمه باید به کار گرفته شود؟ چند پرس غذا باید سفارش دهیم؟ 

 مرکز تماس، به چه تعداد کارمند نیاز داریم؟

ریزی دارند تا چنین بینی و برنامهکسب و کارهای جدید چند مدل پیش

ها اعتبار ها باید به این مدلتصمیمات عملیاتی را بگیرند. سازمان

های مالی و بایستی مدلها میببخشند. در حالی که، خیلی از شرکت

از  ۲۰۰۸که در دوران فروپاشی مالی سال ریسکشان را بازسازی کنند 

دور کنار رفته بودند، بخاطر تغییرات اقتصادی و ساختاری عظیمِ ناشی 

های بایستی جایگزین مدلهای جدید میگیر کرونا، مدلاز بیماری همه

های زمانی، هایی که در آنها، مجموعهشد. به عنوان مثال، مدلقدیمی می

شوند باید به طور بط با بیکاری بکار گرفته میهای مرتقیمت نفت یا داده

 ها را هم باید دوباره ارزیابی کرد.کامل، بازسازی شوند. داده

های تجزیه و تحلیل سازند، گروههایی را میها چنین مدلوقتی شرکت

ی های جدید را کنار هم قرار دهند و از فنون پیشرفتهباید مجموعه داده

آمیز، میزان تقاضا را ا به طور موفقیتسازی استفاده کنند تمدل

ی کنندهها را مدیریت کنند. به عنوان مثال، یک عرضهبینی و داراییپیش

های مربوط بینی ساخت؛ در این مدل، دادهقطعات خودرو یک مدل پیش

شد. به شخص ثالث تلفیق شده بود که در گذشته، از آن استفاده نمی

کند تا نقاط ضعف احتمالی در توانایی کننده کمک میاین مدل به عرضه

کنندگانش برای تحویل اقالم موردنیاز را شناسایی و امکان عرضه

کنندگان برای طراحی پشتیبانی یا یافتن منبع دسترسی به عرضه

 دیگری را فراهم کند. 

تری بهره سازی پیشرفتهتوانند از مدلهای کسب و کار هم میدیگر حوزه

ی خدمات مالی یک کنندهال، یک عامل پیشرو تامینببرند. به عنوان مث

اندازی کرد تا عوامل فروشش را به بر هوش مصنوعی را راهحل مبتنیراه

بندی شده بودند که ای درجهها به گونههایی مجهز کند؛ این مدلمدل

 محیط کنونی را کنترل کنند.

 

 3شکل 
تماس به هنگام تماس را های مرتبط با سالمت را شناسایی و تجارب بیی مسیر سفرهای مسافرین است تا ریسکترسیم نقشهصنعت مسافرت در حال 

 طراحی کند.

 شکل سفر مشتریان به همراه پیشنهاداتی برای کاهش خطرها.

 

 
 

 

  

 -مشاهده قابل تیامن

ینیس یسازیضدعفون  

 ریگو بهره زکاریربات تم

ماوراء بنفش  یاز اشعه

حمل و نقل یبرا  

پایان و سفرهای بی

 بدون نیاز

دیجیتال، های کامال هتل

خدمات دیجیتال متصل 

 به هتل

دستگاه سنجش میزان 

ریزی ایمنی برای برنامه

های گزینهدر زمینه  
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به عنوان قدم اول، مامور ارشد تجزیه و تحلیل )یا  در مدت نود روز.

های اصلی را فراهم ی او( باید تمام تالشش را بکند تا مدلرتبهفردی هم

های کسب و کار پشتیبانی کنند و با ها قادرند از عملیاتکند؛ این مدل

رهبران تجاری همکاری داشته باشند تا آنها را براساس تاثیرشان بر 

 بندی کنند. انجام این ارزیابیشان، اولویتصلی و کارآمدیهای اعملیات

ای وسیله، برنامهضروری است و باید هر چه زودتر، به اتمام برسد. بدین

های ای که، گروهبرای انجام اصالحات پرشتاب تعریف خواهد شد، به گونه

توانند از طریق همکاری با رهبران تجاری و داده و تجزیه و تحلیل می

ها، حل مسائل مختلف را برعهده بگیرند. پس از تثبیت ران کارکردرهب

های داده و تجزیه و ها و رهبران تجاری باید از گروهCEOموقعیت، 

ها، های نسل بعدی را بسازند؛ در این مدلتحلیلشان بخواهند تا مدل

شود؛ همچنین، سازی بکار گرفته میها و فنون جدل مدلداده مجموعه

کنند. هایی مناسبند که به سرعت، تغییر میا برای محیطهاین مدل

اند؛ در های ترکیبیتر درحال ایجاد مجموعه دادههای پیشرفتهشرکت

ی یادگیری ماشینی همچون ها، از فنون پیشرفتهاین مجموعه داده

های شود تا وقتی دادهها( استفاده میGANهای مولد متخاصم )شبکه

های تحلیلی جدیدی آیند، مدلبه کار نمیمربوط به گذشته چندان 

 ساخت.

 های فناوریسازی گزینشی توانمندیمدرنیزه

شده مستلزم ی کاربردی توصیفآمیز برنامهاجرای موفقیت

گذاری و افزایش سرعت است.  بیش از هر چیز دیگری، از طریق سرمایه

نابع با سطوح جدید تقاضا و تلفیق م ITی سازی ساختار هزینهمتناسب

های های دیجیتال مواجهه با مشتریان و سیستمحلآزادشده با راه

توانند مفید واقع ها میCIOهای بسیار مهم، گیریپشتیبانی از تصمیم

اندازشان را به توانند بخشی از پسها میشوند. همچنین، شرکت

 افزاری اختصاص دهند. ها و ابزارهای نرمسازی گزینشی فناوریمدرن

توانند در مدت یک سال، چهل و اند که میها دریافتهاز شرکتبرخی 

را بکاهند. تجارب ما  ITی هایشان در زمینهپنج درصد از هزینه

های بکارگیری ی چرخهی آن است که از طریق توسعهکنندهبیان

ی دوباره درمورد قراردادهای فروشنده و افزار، مذاکرهسخت -افزار نرم

اری ابری از طریق کنار گذاشتن مشاغل غیرضروری، محدود کردن بار ک

 توان دست یافت. در ساختار هزینهبه حدود دوسوم این توانایی بالقوه می

توان بیش از پیش، در ها در آینده، میو کاهش پیش از پیش ریسک

ها اصالحاتی را انجام داد. در صنایع گوناگون، ایجاد تعادل ساختار هزینه

گیرد، اما در هر حال، ایجاد تعادل هر چه انجام می به شکل متفاوتی،

گذاری موردنیاز را نشان خواهد داد تا بتوان تر، میزان سرمایهپرشتاب

 ی نودروزه، بودجه تامین کرد. برای برنامه

هایشان را ارتقاء دهند، کنند تا فناوریها تالش میCIOدرحالی که، 

هر محیط فناوری مدرن بسیار های باید اشاره کرد که دو تا از ویژگی

سازی نمود: یک پلتفرم توان به سرعت، آنها را پیادهمهم است و می

افزار )که بر محیط ابری و یک خط تحویل خودکار نرمهای مبتنیداده

شود(. بدون این دو معموال، به آن، تلفیق مداوم و تحویل مداوم گفته می

شود. خبر خوب چیده میویژگی، سرعت پیشرفت کند و شرایط خیلی پی

سازند که بتوان به های ابری این امکان را فراهم میاین است که فناوری

 های ابری را بکار گرفت.ای نسبتا کم، فناوریسرعت و با هزینه

در نود روز آینده. اول اینکه، این برنامه را ایجاد نمایید تا ساختار هزینه 

تر باشد، چه این ساختار پرشتاب هر -تر نمایید را اصالح و آن را متنوع

 ی کاری دیجیتال آزاد نمود. توان منابع را برای برنامهبهتر می

تان را انتخاب نمایید. ی دوم، شرکای ابریروزهی زمانی سیدر بازه

ها CIOتوان گفت که سرعت اهمیت دارد، درحالی که، هنوز هم می

شده توسط عوامل  باید به طور دقیق، ساختار قراردادهای پیشنهاد

ی فناوری را بررسی کنند. به دقت، باید ساختارهایی را کنندهتامین

توان وسیله، میتوانند مفید واقع شوند؛ بدینبررسی کرد که خیلی می

توانند تمام ارزش را کنندگان فناوری نمیاطمینان حاصل کرد که تامین

آموزش دهید و  هابدست آورند. همچنین، حتما تالش کنید تا به گروه

ی زمانی، آنها را آماده کنید تا در محیط جدید کار کنند. در این بازه

ای واژه« گزینشی» -ها را مدرنیزه کرد توان به طور گزینشی، فناوریمی

سازی کامل طی دوازده تا ها برای مدرنیزهعملیاتی است. بیشتر شرکت

کافی نیستند. از  هجده ماه آینده، دارای سطح مدیریت مناسب و منابع

ها و مجهزسازی طریق تالش برای ایجاد یا تقویت یک پلتفرم ابری داده

توانند در کوتاه ها میCIOافزار، های پرشتاب به تحویل خودکار نرمگروه

 مدت، سرعت توسعه را دو یا حتی سه برابر کنند.

ی دیجیتال را جدید در حوزهتوان استعدادهای در بازه زمانی آخر، می

های دیجیتالی تمام اعضای سازمان سرعت بکار گرفت و به ارتقاء مهارت

تر سازی بنیادیبخشید. این مراحل سازمان را به خوبی، برای مدرن

اندازهایشان پس از بهبود شرایط اقتصادی، آماده خواهد کرد. و چشم

داشته باشید. بیشتر باالخره اینکه، همچنان به امنیت سایبری توجه 

در دوران بحران کرونا  ITی گرفته در حوزهکارهای پرشتاب صورت

ی سایبری را آشکار سازد.های جدید در حوزهتوانست ریسکمی
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ها به جلو بتازند، چون شرکت یشتریها کمک کند تا با سرعت ببه سازمان تواندیم یدورکار

از  توانیو متخصص کار استفاده کنند )و به طور حتم، م دیجد یروهایاز ن کنندیتالش م

 کرد(. جادیراه دور، شتاب ا

 

 

 

 افزایش تبلیغات و فعالیت سازمانی

ها را مجبور کرده تا به سرعت، خود را با بحران کنونی سازمان

جدید و  هایهای جدید منطبق کنند و توجهشان به روشواقعیت

کنندگان و همکارانشان جلب شود. تر کار با مشتریان، عرضهپرشتاب

دانند حفظ هیاهیوی سازمانی مستلزم پرداخت ها نمیCEOخیلی از 

 چه بهایی است.

تر و های سازمانی مسطحاند براساس مدلهایی تصمیم گرفتهشرکت

شان افزایش یافته است. وریکامال چابک کار کنند بشدت سرعت و بهره

در دوران بحران، این قضیه به خوبی به اثبات رسید، چون به خوبی 

کنیم که بین دوران ثبات و پرسرعت پیش از بحران و مدت مشاهده می

اند تا اولین محصول یا خدمات مرتبط با ها صرف کردهزمانی که شرکت

ی مستقیمی وجود دارد. در حالی که، اندازند، ارتباط دوسویهبحران را راه

ها حداقل، چند گروه چابک و فرز دارند، اما تنها خیلی از شرکت

اند چند صد گروه را تشکیل دهند که اعضایشان به چندتایشان توانسته

آمیزشان دارند؛ همین مسائل، سعی در انجام موفقیتجای کنترل کردن 

مسئله آنان را قادر ساخته تا الزامات پرشتاب مرتبط با سرعت سازمان 

 را هدایت کنند.  -و حتی دوران عادی پس از آن  -در دوران بحران کرونا 

توان کرد تا تبلیغات و فعالیت بینانه، چه میدر مدت نود روز، به طور واقع

توان گفت که درحال حاضر، را افزایش داد؟ تا حد زیادی، می سازمانی

ای دیجیتالی بهترین راهبرد است، چون در مدت سه اندازی کارخانهراه

توان آن را محقق کرد و مقیاسش را افزایش داد. خیلی ماه یا کمتر، می

های اکتشاف معدن( از طریق ها گرفته تا شرکتها )از بانکاز سازمان

های داخلی، به تحویل دیجیتالی کاالها و خدماتشان ین کارخانهایجاد ا

اند که اعضایشان در هایی را تشکیل دادهاند؛ آنها گروهشتاب بخشیده

های ها مامورند اولویتهای گوناگون تخصص دارند؛ این گروهرشته

دیجیتالی کسب و کارهایشان را محقق کنند. به عنوان مثال، یک بانک 

ها ساخت تا از تمام جهان شعبه دارد پنج تا از این کارخانهبزرگ که در 

 ی امریکا پشتیبانی کند. چند مکان مختلف در سراسر قاره

ها کمک کند تا تواند به سازمانهمانطور که قبال گفته شد، دورکاری می

کنند از ها تالش میبا سرعت بیشتری به جلو بتازند، چون شرکت

توان از ر استفاده کنند )و به طور حتم، مینیروهای جدید و متخصص کا

های راه دور، شتاب ایجاد کرد(. همچنین، بخصوص در رابطه با شرکت

های بالقوه جدید تواند فرصتدارای نیروهای بزرگ میدانی، دورکاری می

های بالفعل تبدیل کند. یکی از وری را به فرصتی بهرهدر زمینه

های خورشیدی برای منازل مسکونی کنندگان اصلی خدمات پانلتامین

 ای داشت.سابقهاخیرا، با استفاده از مدل فروش دورکاری، فروش بی

های کسب و کاری ی زمانی، باید حوزهدر اولین بازه طی نود روز آینده.

اجرایی نیاز است؛  -را شناسایی کرد که در آنها به سرعت دیجیتالی 

های دیجیتالی تدوین کرد که رخانههایی را برای کاهمچنین، باید برنامه

کند. به عالوه، باید بررسی کرد و دریافت چه هنگامی از آنها پشتیبانی می

وری را به واقعیت تبدیل توانند فواید ناشی از بهرههای دورکاری میمدل

توانند زمینه را برای ایجاد تغییرات هدف در مدل کند. این دو عامل می

ی دوم، با توجه به تعداد روزهی زمانی سیر بازهعملیاتی ایجاد کنند. د

های ی امور و روالهای آنان، طرز ادارهکارمندان، ترکیب تخصص

های جدید را طراحی کنید. و باالخره، در ماه سوم، عملیاتی، مدل

آمده به ما سازی کنید. تجارب بدستهای جدید را پیاده و عملیاتیطرح

ای دیجیتالی، سه ماه وقت ی کارخانهو توسعه یاد داد که به منظور ایجاد

های های داروسازی و شرکتها، شرکتکافی است. همچنین، بانک
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ایم که در مدت چند هفته، در یک مدل دورکاری، نقشی ای را دیدهبیمه

 دهند.محوری به تمام نیروهای میدانی می

__________________________ 

دیجیتالی، در دوران بهبود شرایط  خواهند به صورترهبرانی که می

های دیجیتالی اقتصادی موفق باشند باید به سرعت، دستورالعمل

جدیدی را تدوین نمایند تا نیازهای جدید مشتریان را رفع، از 

شان های سازمانیگیری حمایت و مدلهای پشتیبانی از تصمیمسیستم

ه پیش بتازند. به ها هماهنگ کنند تا با بیشترین سرعت، برا با فناوری

های صحیح را باید هدف Cعبارت دیگر، مدیران اجرایی در سطح 

شناسایی و به سرعت، آنها را محقق کنند. در همان ابتدای کار، باید این 

اهداف را مشخص کرد و میزان پیشرفت برای دستیابی به آنها را سنجید. 

های آنها در کانالشده یا اهدافی بهتر از دستیابی به اهداف از پیش تعیین

گیری و افزایش سرعت های تصمیمترین مدلدیجیتالی، بازسازی مهم

ی نود روزه توان به آنها دست یافت. این برنامهاند که میتوسعه اهدافی

 کند به این اهداف دست یابند.ها کمک میبه سازمان

 


