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  معرفي کتاب مورد مطالعه

  

براي تحول ديجيتال در سازمانها/ونکات ونکاترامان،ترجمه:مهدي ماتريس ديجيتال :نقشه راهي 
  ۱۳۹۸تهران:هورمزد-شامي زنجاني،مصطفي بازيار .

 رند.يبگ يجد را تاليجيد يها يفناور تا رانيمد يبرا است ييراهنما ونکاترامان ونکات ي نوشته تاليجيد سيماتر کتاب
 نيگزيجا يصوت دستورات .هستند يجهان ييبرندها بوک سيف و گوگل .دارند حضور جا همه تال دريجيد يها يفناور امروزه
 ها العارف رهيدا ،يا جاده يها اطلس يچاپ يها نسخه نيگزيجا نيداده آنال يها گاهيپا  .است شده کردن پيتا يها مهارت

 نيماش يزود به. اند داده، داده ابر يها به حافظه را خود يجا ها يد يس و عکس يها آلبوم. است شده واژگان فرهنگ و
 ها، خانه به ها از کارخانه ها روبات .رسانند يم قصدبه مرا ها بسته پهپادها و کرد خواهند جا به جا به را ما خودران يها

 از ياريبس همچنان اما اند؛ شده قدرتمند و ريفراگ سرعت به تاليجيد يها يفناور. نديآ يم ما يها مارستانيب و ادارات
 تطبيق دهند. سرعت با را خود اند نتوانسته کارها و کسب
 خود گريد يبعض و کنند استفاده نوظهور تاليجيد يها يفناور قدرت از بتوانند ها سازمان يبعض شود يم باعث يزيچ چه
 يها يفناور قدرت از هياول ديتمج وجود با رانيمد يبعض چرا است؟ مانده رهيخ چراغ نور به ابندکهي يم يگوزن به هيشب را
 کارهاي و کسب مديران چرا دارند؟ ترديد شدن منتفع براي ها آن کارگيريبه و يها يفناور نيا نقش دنيفهم در تال،يجيد

 بخشي ها اين کنند؟ مي پافشاري خود گذشته روشهاي روي همچنان ولي بود، خواهد متفاوت آينده که دارند اذعان سنتي
 .پاسخ دهد ها آن به ديجيتال ماتريس کتاب در دارد تالش ونکاترامان ونکات که است هايي پرسش از

شگفتار ين کتاب که با پيار منتشر شد. ايباز يو مهندس مصطف يزنجان يشام يمهد دکتر  ترجمه تاليجيد سيماتر کتاب
  .آن همراه است، توسط نشر هورمزد منتشر شده است ينسخه فارس يسنده کتاب، پروفسور ونکات ونکاترامن، براينو ياختصاص

 ر است:يز به شرح زيمترجمان اثر ن يسنده کتاب براينو يشگفتار اختصاصيپ
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اند. تال را ترجمه کردهيجيس ديماتر يعنيار کتاب من يباز يو مهندس مصطف  يزنجان يشام يمهد دکتر  ار خرسندم کهيبس«
 ييها و مشکالت کسب و کارهادرک فرصت يد پژوهشگران و فعاالن صنعت برايق نسل جدين کتاب، تشويهدف من از نوشتن ا

 يصادو اقت يق اجتماعيرات عمييشوند. پرواضح است که ما در نقطه عطف تغيتال حاصل ميجيقدرتمند د يهاياست که از فناور
 يخوبهتال بيجين خلق و کسب ارزش در عصر دياند. تاکنون قوانمتفاوت يشده در عصر صنعت يزيريپ يهادهيم که با ايهست

 يبرا يجمعزاننده تفکر و تالش دستهيدر دسترس شماست، برانگ يده کتاب من، که حاال به فارسيدوارم ايشکل نگرفته است. ام
ا يعت چ صنيندارد و ه يچ مرزيشدن ه يتاليجين باورم که دين بر ايتال باشد. من همچنيجيعصر د يد براين جديتوسعه قوان

از  ييتواند از هر جايها مينوآور ين معناست که موج بعدين بديتال در امان نخواهد بود. ايجيرات ديياز تغ ييايمنطقه جغراف
کنم. آن دو با ترجمه خود سبب شدند کتاب يتشکر م يو مصطف يژه، از مهديطور و ل، من بهين دليجهان شروع شود. به هم

 يبرا يندت خرسيرد. نهايقرار بگ يشتريار مخاطبان بينوشته شده بود، در اخت يسيکه فقط به زبان انگل ينسبت زمان من به
د يث شدباع يب من به فارسرد. شما با ترجمه و انتشار کتاياستفاده قرار گ ن است که کارش خوانده شود و مورديک پژوهشگر اي
  »ار خرسندم.ين بابت بسيمرا بخوانند و آن را توسعه دهند. از ا يهادهيان و پژوهشگران، اياز دانشجو يديف کامال جديط
  

  بيوگرافي ونکات ونکاترامان 

  

رک هاي او در فصل مشتپرفسور ونکات ونکاترامان استاد رشته ي مديريت در دانشگاه بوستون آمريکا است .پژوهش ها و مشاوره 
مباحث مديريت استراتژيک و فناوري اطاعات است و تمرکز بر روي نحوه جايگاه يابي شرکتها براي پيروز شدن در عصر ديجيتال 

وي اخيرا توسط تامسون فاينشنل ،آي اس آي به عنوان يکي از پر استناد ترين ژوهشگران حوزه استرتژي و فناوري  را دارد.
شده است .پروفسور ونکات ونکاترامان جوايزي را نيز تاکنون از آکادمي مديريت و انجمن مديريت استراتژيک  اطالعات شناخته
او همچنين به عنوان مشاور و سخنران در بسياري از شرکتهاي آمريکايي و اروپايي حضور داشته است که از  کسب کرده است.

  و اريکسون اشاره کرد  جمله ايت شرکتها مي توان به آي .بي .ام ،مايکروسافت

 

 

. 
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ني معرفي اجمالي دکتر شامي زنجا  

 

ن گذرانده است و اکنون نيز عضو ناسي تا دکتري را دردانشگاه تهرادکتر مهدي شامي زنجاني سه مقطع تحصيلي خود از کارش
شامي زنجاني ،"تحول  هيات علمي گروه مديريت اطالعات اين دانشگاه است .حوزه تمرکز آموزشي،پژوهشي و مشاوره اي دکتر

ديجيتال" است .در کارنامه وي بنيانگذاري مواردي همچون رويداد ارزيابي ملي تحول ديجيتال ،کنفرانس ملي تحول ديجيتال 
تر شايان ذکر است دک ،رويداد کافه ديجيتال و دوره عالي تحول (ديتيجي)گروه تحول ديجيتال دانشگاه تهران به چشم ميخورد.

سه دوره به عنوان استاد برگزيده دانشکده مديريت دانشگاه تهران و يک دوره به عنوان استاد  سالهاي اخير ، شامي زنجاني در
  برگزيده دانشگاه تهران انتخاب شده است 

خي از آثار دکتر شامي زنجانيرب  

 

 

 يتال را جديجيد يها يفناورن جهت است که يران از ايتال کمک به مديجيس ديهدف ونکات ونکاترامان از نوشتن کتاب ماتر

پال  يد پمانن ينان فناوري، آمازون، کارآفريپ يس بوک و ايتال مانند گوگل، فيجيدرخشان د يستاره ها يرند. البته درباره يبگ

 ينده کار کتاب هايو آ» ياقتصاد اشتراک«، کالن داده، يليموبا يت هاي، وب ساياجتماع يت هايمهم مانند وب سا يو روند ها

) انجام ديتوانند (و با يم يع سنتيتال در صنايجير ديغ يکه کسب و کارها ين، به اقداماتينوشته شده است؛ با وجود ا ياديز
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ک توجه يستماتيو س يفناورانه، به ندرت، به طور جد يتال و روندهايجيد ين، نحوه تعامل آن ها با ستاره هايدهند و همچن

 .شده است

ها، در حوزه  يرات شگرف فقط در قدرت خام خود فناورييم که تغيهست يونکات ونکاترامان، ما در برهه حساس يده يبه عق

وند؛ ش ين محدود نميالک چي يتم هايو الگور ينيماش يريادگي، يسه بعد يک، چاپگرهاي، رباتيانش ابريد مانند رايجد يها

رد. يگ يز در بر ميبشر را ن ي، معامالت و حکومت داري، نوآوري، باز، کار، آموزشيزندگ يچون نحوه  يديکل يت هايبلکه فعال

ن تحول، برندگان و بازندگان بر اساس ين ايشدن در اساس جامعه ما نفوذ خواهد کرد و در ح يتاليجيونکات، د يده يبه عق

 شوند يها مشخص م ين فناوريشان در استفاده از ا ييزان توانايم

ا توانند خود را بيها مداند. چگونه سازمان يخود را موظف به پاسخش م يتال با سواليجيس ديماترونکات ونکاترامان در کتاب 

 تال متحول کننديجيد يهاياز فناور يريگبهره

 يدا با سؤالم ابتيشتر درک کنيرا ب يسازتاليجيت پرداختن به دينکه اهميا يتال برايجيس ديونکات ونکاترامان در کتاب ماتر

 ۀکننددل محدوين سؤال، داليبه ا پاسخ يبرا» روند؟ين ميموفق از ب يهاچرا شرکت«کند: ي، شروع ميديار کليبس يول تر،يکل

 »تيموفق يهادام« را موارد نيا من. دهديم نشان شدنيتاليجيد ۀآمدوجودبه يهاها و چالشص فرصتيتشخ يبرا را هاشرکت

 وکارکسب يهامدل با دادنديم اجازه هاسازمان به ،يصنعت عصر يهااقتصاد در که هستند ييهاياستراتژ هانيا رايز. نامميم

م : يآموزيتال به شما ميجيس ديدر کتاب ماتر .، رشد کنند و به رقابت بپردازندديشناسيم را هاآن يخوببه که شان،يسنت

 ييهاستمياکوس پرورش و خلق يهاراه. ديکن مجهزتر تاليجيد ۀنديآ يخود را براد و يخود فراتر برو يفعل يهايستگيچگونه از شا

و  ، سالمتيصنعت (مانند معدن، کشاورز يل که اصول سنتيدل نيا به ژهيوبه. دهد يم ادي را است؛ صنعت يمرزها از فراتر که

 ياگونهق و کامالً درست استفاده کرد؛ بهيدق يارهايمع توان ازيکند. چگونه ميدا ميتال تقابل پيجيد يهايونقل) با فناورحمل

د دست يدج يهاد و به تجربهيوکارتان را متحول کن از کسب يز، بخشيآمتيموفق يصورتد، بهيجد يتاليجيد يهايکه با فناور

عصر  ازيمورد ن يينواهم يبرا يديجد يهاقدرتمند کار کنند تا راه يهانيتوانند با ماشيم يانسان يد. چگونه استعدادهايبزن

  .ت استيو در اولو ياتيدر تمام سطوح، ح يگرليکه در آن داده و تحل يند؛ ارتباطيتال خلق نمايجيد

 اي کي احتماالً قت،يحق در. انديکنون وضع هادام يبرا يستند، اما عامليشدن نيتاليجيمختص د ييتنهاها بهن داميهرکدام از ا

 و کسب کردنمتحول يبرا الزم يهاقدم برداشتن از را شما و دارد وجود زين شما شرکت در تيموفق يهادام نيا از مورد چند

گاه يجا ينيربازآف يوکار شرکت برا ن کسبيقوان يسين قدم بازنويدم مهم است. دومق نياول تْيموقع صيتشخ. دارديم باز کارتان
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د، يکن ميشدن ترسيتاليجيد يانداز خود را براکند چشميتال به شما کمک ميجيس دينده است. ماتريتان در آ مناسب سازمان

 .دينکد منطبق يت جدين واقعيخود را با ا يوکارد و مدل کسبيدا کنيپ ييت رهايموفق يهااز دام

ها پرداخته است. سرفصل مطالب سازمان يتال برايجيراه تحول دن نقشهين کتاب در چهار بخش و ده فصل به موضوع تدويا

  :ر استين کتاب به شرح زيارائه شده در ا

 مقدمه: کسبوکار شما… معلول اصول قديمي

 بخش اول: کسبوکار شما هماکنون ديجيتال است

 فصل اول: پيوند مقياس، دامنه و سرعت

 فصل دوم: ماتريس ديجيتال

 بخش دوم: سه فاز تحول ديجيتال

 فصل سوم: تجربه در لبه

 فصل چهارم: برخورد در هسته کسبوکار

 فصل پنجم: بازآفريني کسبوکار

 بخش سوم: سه حرکت پيروزيبخش

 فصل ششم: همنواسازي و مشارکت در اکوسيستمها

 فصل هفتم: همکاريکردن براي همآفريني قابليتهاي جديد

 فصل هشتم: استعدادهاي انساني خود را با ماشينهاي قدرتمند تقويت کنيد

  بخش چهارم:تحول ديجيتال

 فصل نهم: تئوري شما از انطباق ديجيتال

 فصل دهم: ماتريس قوانين شما
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  خالصه کتاب 

وکارتان براي آينده ديجيتال آماده است يا سرنوشتش اين است که دگرگون شود؟  درباره کتاب آيا کسب  

 يارهاوک از کسب ياريهستند. بس يتال در حال متحول کردن بازار در هر بخش و صنعتيجيد يهايبر فناور يمبتن يشرکتها
در  رات صنعت همگام کنند.ييتوانند خود را با سرعت تغ يگذشته هستند و نم يوکار ن کسبيقوانت با يدر حال فعال يميقد
ط يحدهنده م گران را که شکليکند تا سه دسته از بازيتال به شما کمک ميجيس دين حالت واکنش شما چه خواهد بود؟ ماتريا

وکارش با آن مواجه است و  کسب ينيبازآفر يدر سفر خود برا يد هستند، سه مرحله تحول را که هر سازمانيجد يوکار کسب
ما نشان ن کتاب به شيد. ايبشناس يکند، به خوبين مين راه تضميوکار شما را در ا ت کسبيبخش که موفق يروزيسه حرکت پ

رد ش رو گيسفر پ يم درست را برايرون به داخل نگاه کرده و تياز ب يخود با نگاه يوکار دهد که چگونه در مورد مدل کسبيم
  ر استيل شده که به شرح زيتال از چهار بخش و ده فصل تشکيجيس ديماتر. دياوريهم ب

اکنون ديجيتال است وکار شما هم :کسب ١خش ب  

يک: پيوند مقياس، دامنه و سرعت صلف  

از  باالتري کسب سهمدادند که موجب  يخود را گسترش م ياس کاري، مقالتش فروش محصويبا افزا يسازمانها در عصر صنعت
 الزم يمال و ي، انسانيکيزيف يها هين سرمايشرکت در تأم ييو بر اساس توانا يصورت خط اس، بهين توسعه در مقيشد. ايبازار م

خط محصول مشابه  يو معرف يق گسترش خطوط محصول فعلين دامنه کار خود را از طرين شرکتها همچنيرشد بود. ا يبرا
ود. اما ب يموفق يوکار کسب ياس و دامنه، استراتژيجلو در مق وسته و روبهيپ يها نگونه توسعهيزمان ا دادند. در آن يتوسعه م
متفاوت  اريبس يعصر صنعت يوکار خود دارند که با الگوها اس و دامنه کسبيع مقيازتوسعه سر ييتال الگوهايجيد يشرکتها
 ياتهياس و دامنه تبحر دارند. استفاده از قابليدر مق ييو نما يرخطي، در توسعه غيرات خطييتغ يها به جا -ن شرکتياست. ا

از يط، همه سازمانها نين شرايکنند. با توجه به ا يع مختلف آغاز ميخود را بر صنا يرگذاريتال، تأثيجيد يهايحاصل از فناور
  .کنند يابي گاهياس جايوند سرعت، دامنه و مقيدارند که خود را در پ

دو: ماتريس ديجيتال فصل   

ه ديبرنده شدن، ا يمات درست براين آن و اتخاذ تصمياز قوان ييد، رمزگشايجد يوکار کسب ين فصل جهت فهم فضاير اد
ک چارچوب است که به شما کمک يس ين ماتريشده است. ا يمعرف يتال به صورت کليجيس ديهمان ماتر يعنيکتاب  ياصل
ع را شکل داده ينده صنايکنند تا آ يتال استفاده ميجيد يهاياز فناور يعيف وسيگران از طيباز د چگونه سه نوع ازينيکند تا ببيم

ار وک تجربه در لبه، برخورد در هسته کسب .،تاليجيتحول د ي ک سازمان شما را در سه مرحلهياستراتژ يو اقدامات و پاسخها
پنجره  ٩ا ب يکنترل يتال را به عنوان صفحهايجيس ديماتر نيکنند. ايم يت طراحيموفق يرا برا يمؤثر يوکار کسب يمدلها که

گر سه مرحله تحول يگر وجود دارد. در محور ديک محور سه نوع بازيد که به صورت سه در سه مرتب شده است. در يتصور کن
ه موفق گذشته ک يتوان در مورد روشها ياست که با استفاده از آن م يتيريمد يتال چارچوبيجيس ديتال قرار دارد. ماتريجيد
  .را به کار گرفت يدين جديدنظر کرده و قوانيندارند، تجد ييگر کارايد
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:سه مرحله از تحول ٢خش ب  

صل سه: تجربه در لبهف  

ه توسط هر است ک ييها يگر انگر تجربهيد، سه خانه ستون اول بيندازيب يتال نگاهيجيس دياگر به نه خانه صفحه کنترل ماتر
تال يجيد يجسورانه غولها يها يگر نان فناور، تجربهين موارد شامل ابتکارات مختلف کارآفريرد. ايگ يانجام مگران يسه نوع از باز

ا يها ف گذشته صنعت، نقشين تجارب قابل گنجاندن در تعاريشود. ايع مختلف ميدر صنا يسنت يشرکتها يا و اقدامات توسعه
و  يگر حال هدف شما واضح است: درک حدود تجربه نيدرع يد؛ وليانجام ده يعيش وسيد پايست. شما باين ييايجغراف ينواح
ت يفقمو يگران، براياز تجارب هر سه دسته از باز يعيف وسينش طيشما در اتصال و گز ييتحول. توانا يت سازمان خود برايهدا

ل نخواهد تايجيوکار د کسب يراب يک تئوريکمتر از توسعه  يزياست. چالش شما چ يديتال کليجينده ديوکارتان در آ کسب
 يندب تيو اولو يع بررسير صنايدر لبه را در صنعت خود و سا يگر ق تجربهيمحتمل از طر يوهايد تمام سناريکه با بود؛ چرا

تحول  يگام بعد يد و خود را برايوند دهيها به هم پ يگر از تجربه يمتفاوت را در قالب سبد يکين اقدامات تاکتيد. سپس ايکن
  ديوکار آماده کن کسب يمدلها ير در هسته اصلييتغ يعنيتال يجيد

وکار فصل چهار: برخورد در هسته کسب  

ده يه اک -خود يسنت يبا رقبا الو احتما -تال يجيد ينان فناور و غولهايبا کارآفر ي، در هر صنعتيسنت يا زود شرکتهاير يد
کنند.  يکسب درآمد و سود دارند، برخورد م ين چگونگيو خدمات و همچن التو ارائه محصو يدر مورد نحوه طراح يمتفاوت
 يرگ دهد. تجربه يکه از شما جلوترند، به شما درک م ياز کسان يريادگيو  يست، بررسين مرحله نياگر صنعت شما در ا يحت

 آماده يتواند به شما برا يموکار منجر شود و درک نحوه رخ دادن آن  ع به برخورد در هسته کسبيسر يليتواند خيدر لبه م
 ييرخوردهاانگر بيد، سه پنجره ستون وسط نمايتال خود رجوع کنيجيس دياگر به نُه پنجره صفحه کنترل ماتر  .ديشدن کمک نما

ن اتفاق يد که ايا معتقد هستيد ينيب ين مرحله ميکنند. اگر شما خود را در ا ين صنعت تجربه ميگران اياست که سه نوع از باز
 يتيريم مديتان در دستور کار ت ت و رشد شرکتيجهت موفق يشران اصليک پيد به عنوان يبا يساز تاليجيوقوع است، دلا بيقر

  رديقرار بگ
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  وکار کسب ينيفصل پنج: بازآفر

گر، يتحد تاليجيوکار د کسب يوکارتان با مدلها کسب يسنت يد که در برخورد مدلهايافتيوضوح در قبل به يدر مطالعه فصلها
کار و ان کسبيد بنياز داريخود ن ينيآفر حفظ قدرت ارزش ياورد. برايدوام ب يمدت کوتاه يتواند برايفقط م يميآن مدل قد

است که  ييهاينيتال شما، سه پنجره ستون سوم مربوط به بازآفريجيس ديماتر يصفحه کنترل يد. بر رويکن يخود را بازساز
گران يد که هر کدام از بازيد پرسيکند، با ير مييکه صنعت شما تغ يرد. ماداميگيانجام مگران صنعت يتوسط هر سه نوع از باز

 وکار حمل ا در کسبياست  ياحتراق صنعت يوکار خودروها در کسب يايا جي: آ؟ مثال»کننديت ميفعال يوکار در چه کسب«
 سواالت يافزار و خدمات؟ جواب تمام وکار نرم ا کسبياست  طالعات ا يافزار فناور وکار سخت ام در کسبي بيآ  ايا آينقل  و
ه به خود، رد کياد بگيد يک سازمان بايکنند.  يدا ميع ظهور پين صنايد در فصل مشترک بيوکار جد کسب ين است که مدلهايا
خواهند ب شود مردميند که باعث ميبب يزيعنوان انجام دهنده چ ا محصول ننگرد؛ بلکه خود را بهيدکننده خدمت يعنوان تول به

 ير رود؛ بلکه بيو خدمات تمرکز کنالت و ارائه محصو يطراح يتنها بر رو د نهياز دارين منظور شما نيستد کنند. به ا و با آن داد
  .ديمناسب متمرکز شو يدادن به راهکارها حل مسائل و شکل

 

بخش :سه حرکت پيروزي ٣بخش   

 فصل شش: همنوا سازي و مشارکتکنندگي در اکوسيستمها

د. در يکن يت مياست که شما در آنها فعال ييستمهايان اکوسيت مناسب روابط خود در ميريبخش شامل مد يروزين اقدام پيولا
 يهاييبه عنوان مثال آنها مالک کل دارا( را داشتند  يعمود يکپارچگين يبودند که بهتر يي، رهبران شرکتهايع عصر صنعتيصنا
 يکپارچگي نيستم، بهتريک اکوسيهستند که در قالب  ييتال، شرکتهايجيرهبران در جهان داما  ) .ن بودنديره تأميزنج يديکل

ک ي( کننديکنندگان محصول و خدمت کنترل م ن شبکه از ارائهيت بهتريريبه عنوان مثال آنها بازار را با مد را دارند) يمجاز
ام، يبينکه مثل اپل و آيا ين شرکت به جايکرد. ا يندوز را معرفيعامل وم ستين باره ماکروسافت است که سيادر  يمثال عال

نندگان ک ک پلتفرم فراهم کرد و به همراه شبکه خود متشکل از ارائهيبسته نگه دارد،  ي ک شبکهيعاملشان را به صورت  ستميس
ک يکردند،  يا ميپلتفرمش مه يو خدمات را براالت که محصو يفروشان ها و خرده دهنده افزار، توسعه افزار و سخت نرم
تواند با استفاده از چهار مدل يستم قرار دارد که مين اکوسيتال، هر شرکت در چنديجيستم را شکل دادند. در جهان دياکوس
ش از ياز ب يعضو يخوب د بهيتوانيد شما ميابيل شود. مهم است که دري)محصول، خدمت، پلتفرم و راهکار( تحل يوکار کسب

ن يرياستم رهبر و در سي(اکوس يشتريب يا تعدادي ک)يشما وجود دارد تا در  ين امکان برايا يعنيد، که يستم باشيک اکوسي
  ديکننده باش مشارکت
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 فصل هفت: همکاري براي همآفريني قابليتهاي جديد

نسبت ر شتيکار و کسب درآمد ب يرويسهم بازار، ن ينند که برايب يم يرقابت يطيوکار را به عنوان مح از مردم، کسب ياريبس
ان خود و با يکنندگان، با مشتر عيکنندگان و توز نيد با تأميز وجود دارد که ما باين ييزمانها يم. وليپردازيبه رقبا به رقابت م
 ستميسها و کار کردن در اکو دش بر شبکهيتال با تأکيجيوکار د م. کسبيکنيم يکنندگان مقررات همکار ميقانونگذاران و تنظ

 يد همزمان رقابت و همکاريشما با «کند: يان مينوردا ب يا همانطور که ريکند. يکمرنگ م ٩عامل سابق نوول ريزها را، مديها، تما
 يتنها با متحدان خود همکار بخش است. نه يروزيپ ين حرکتيهاست، ا ستميبحث در مورد کار کردن در اکوس ١٠ يوقت .»ديکن
نو، با  يها تيو توسعه قابل ينيهمآفر ياد گرفته و برايد از آنها يکه بتوان يا گونه د؛ بهيز دنبال کنيخود را ن يد، بلکه رقبايکن

ت در ن شرکي(ارزش با چند را الفياست ز يشوند، محوريتال ميجيد يع سنتيکه صنا يرقابت زمان-يهمکار. ديکن يآنها همکار
ان ارائه يرا به مشتر يديکه خدمات جدشوند يب ميترک ييها وهيتال به شيجيع دي( صنا و ب شوديم ينيآفر ع مختلف هميصنا

دهنده راهکار و  ارائه يا خدمات خود با شرکتهاي و الت و ارائه محصو يد در طراحيبا يدست آورند. هر شرکت کنند و ارزش به
 "ينيت همآفريقابل"است که  يزين اساس چيان ارائه شود. ايداشته باشد تا همان ارزش مورد درخواست مشتر يپلتفرم هماهنگ

  شوديده مينام

قدرتمند ينهايبا ماش يت استعداد انسانيفصل هشت: تقو  

اما  دهد ها را شکست تواند استاد بزرگيهرگز نم يوتر نسبتاً معموليک کامپين بود که يج ايش، تصور راين چند وقت پيتا هم
ن استاد بزرگ، تورنمنت ي؛ هرچند اد.شکست دا يک بازي در  ار ١١کاسپاروف  ياستاد بزرگ گرپ بلو يوتر ديکامپ ١٩٩٧در سال 

ف بود: ک نقطه عطياز  ين حاکيشکست داد. ا يا هشش مسابق ين استاد بزرگ را در تورنمنتيام اي ب يوتر آيرا برنده شد.،کامپ
 يهانيف روزمره به ماشيوظا يو بازطراح يخودکارساز يک ابزار صرفاً کارا برايوترها از يبه بشر داد. کامپ ياجل انش ضربيرا

ند به شما توايم ينيانش و هوش ماشيد که چگونه راين مورد فکر کنياست به او الزم ر نياند. ازا ل شدهيده تبديچيپ ياللاستد
ا چگونه ممکن است شما را يجاد کرده و يان ايمشتر يرا برا يديجد يد و بسته ارزشيده را حل کنيچيکمک کند تا مسائل پ

د. چگونه ممکن است يکن ينيآفر ستمها همين در اکوسيريا با ساي د ويرا همنوا کن يمشخص يستمهايقادر سازد تا اکوس
لت به وان سيکارتان را متحول کند؟ پاسخ به ا يقدرتمند، سازمان و منطق طراح ينهايت ماشيوکارتان با محور کسب ينيبازآفر

 يانانس ياستعدادها) ها شغل يکنندگ تيتقو ندها ويفرا يساز ف، افزونيوظا يخودکارساز(ق يکند تا از سه طريشما کمک م
  دييت نمايار فراتر از گذشته تقويرا بس

:تحول ديجيتال شما ٤بخش   

 فصل نه: تئوري شما از انطباق ديجيتال

تر يپ ١٣ يک تئوريا نه، يوکار باشد  خواه کسب يهر نهاد « ان کرديب ١٩٩٤ستم، در سال يت در قرن بيرياستاد برجسته مد 
که  يزيقدرتمند است. چ يبيمعتبر که شفاف، استوار و متمرکز باشد، به طرز عج يايقت تئوريوکار دارد. در حق دراکر کسب

گر مؤثر واقع يوکار، د آنها از کسب ين است که تئوريشود ايموفق و بزرگ در جهان م ياز سازمانها ياريمنجر به ضعف بس
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ورت ع، بازارها و شرکتها به صيباً دو دهه بعد در صنايکرده که تقريصحبت م يتاليجيرات دييدر مورد تغ الدراکر احتما. »شودينم
ن و يکند که در آن قوانيجاد مياز گذشته را ا ينده متفاوتيشدن، آ يتاليجيدهد که ديتال نشان ميجيس ديرخ داد. ماتر يجهان

کند. هدف  يوکار را طلب م از کسب يديجد يرو تئور نيا داشته باشند و از يممکن است استفاده محدود يميقد يحرکتها
د از يدج يک تئوريد يد و بتوانيشد، اجتناب کن يک معرفيکه در فصل  يد تا از چهار نوع دامين است که بتوانين فصل ايا

خش ب جهيهمه شرکتها نت يک وجود ندارد که برايک مدل واحد از انطباق استراتژيد. يوکار خود شکل ده کسب يانطباق را برا
ابند، پنج يتال انطباق يجيد يهايتا با فناورتالشند که سخت در  ييقات و تجربه با شرکتهاين فصل طبق تحقياما در ا باشد.

کرده  يروين اصول پيد. اگر شما از ايکن يرويتال خود، از آنها پيجيانطباق د يجاد تئوريا يشود تا برايشنهاد ميدستورالعمل پ
نطباق خود ا يبهتر از رقبا يليخ االد، احتميآن داشته باش الت ا و مشکيشدن و مزا يتاليجيدر مورد د يد و قضاوت درستيباش
  دهديت ميک مزين به شما يد و ايا افتهي

ان شميس قوانيفصل ده: ماتر  

مرحله سه  گر دريتواند به عنوان اقدامات سه دسته بازيتال ميجيشد که تحول د يده معرفين ايتال با ايجيس ديدر فصل دو، ماتر
س يبه نام ماتر يس دوميک ماترين فصل يرد. حال در ايصورت گ ١٤نگاه کردن به هر سه  يجا س بهين ماتريشود. ايم يمعرف
دهد. يقانون را شکل م ٩کند و يبخش نگاشت م يروزيتال را در مقابل سه حرکت پيجيگر، سه مرحله از تحول دين بازيقوان
 يهاموارد فهرست ياريرند. در بسيپذ يان مين، دستورالعملها و راهبردها پاياز قوان يا با مجموعه يتيريمد ياز کتابها ياريبس
س يکتاب منفصل هستند. ماتر ياصل يرسد از تمهايدها وجود دارد که اغلب به نظر ميدها و نبايار خاص از بايا بسي يار کليبس
ن ين قوانيد گفت، ايکنند. مجدداً با يم يرويقبل پ يفصلهاماً از بحث يقانون آن مستق ٩جهت متفاوت است که  نيا ن ازيقوان

 يها نهيزند و گزيانگ يرا برمواالتي س ،يا شهيساده و کل يارائه پاسخها يجا ستند: آنها بهين يسفت و سخت يها دستورالعمل
ت شما شرک يو خارج يداخلط يجه شرايکنند، نتين به شما ارائه مين قوانيکه ا ينشين خاطر بيکنند. به هميت مياقدام را هدا

، متفاوت د آورديدست خواه گر بهيد يد با آنچه زمانيآور يدست م اکنون به که هم ينشيب يعنين يکند. اير مييهستند که تغ
د، يتال خود را گردهم آورديجيد يم رهبريکه ت ين در شرکت وجود دارد. وقتين قوانيا يريکارگ به يسه گام ساده برا  است

هرکدام از  يبرا ين به عنوان قالبيس قوانين کار کنند. از ماتريس قوانيق ماتريک از طريستماتيد به صورت سيوادار کنآنها را 
کمک  ن امر به شماين دو. اين ايت قانون، تبحر در آن قانون و شکاف بياهم –د يد و سه ارزش را محاسبه کنين استفاده کنيقوان
تقل تان و مس يد. شما به عنوان خواننده، فارغ از عنوان شغلين کنييخود را تع يها تياولو افته ويخود را در يکند تا پاسخهايم

 رهد. اگر شما مشتاق بهيفا کنيمهم در تحول شرکت خود ا يد که نقشين شانس را داريمراتب خود، ا ا سطح سلسلهيفه ياز وظ
ن يت شرکت در ايد و هدف بزرگتر خود را هدايفا کنيا ن نقش رايد ايتوانيد، ميدر حال ظهور هست يها ياز قدرت فناور يريگ

  .فا کنديما اشت يدر موفق ين کتاب نقش کوچکيد و اين کار را انجام دهيد دارم شما ايد. امينينقطه عطف بب
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  گزارش جلسات برگزار شده و خالصه اي از نقدو بررسي کتاب 

سالجاري با مديريت مدير بيست و شش مهرماه و  نوزدهم مهردر دو جلسه در  ماتريس ديجيتالجلسات نقد و بررسي کتاب 
  ار گرديد) برگز ماتريس ديجيتال(پيشنهاد دهنده کتاب آقاي مهندس ويسي طرح و برنامه و همراهي مسئول کتابخانه و ميزباني 

  مدت زمان برگزاري  اعضاي فعال  فصول مطالعه شده  زمان برگزاري
  22:00الی  18:00  فرن10   کتاب ماتریس دیجیتال تا چهارم فصل اول   19/07/99شنبه 

  20:00الی  18:00  نفر3  پنجم تا یازدهم فصول   26/07/99 دوشنبه 
  

در ايتداي جلسه اول ابتدا ميزبان جلسه توضيحاتي کلي در خصوص کتاب ارائه کردند و محوريت جلسه را با مطرح نمودن 
کتاب ماتريس ديجيتال ذاتا يک کتاب کسب و کاري آنهم براي سازمانهاست. اما برخي بر اين  سواالت دهگانه مشخص نمودند

عقيده اند که بسياري از  مفاهيم کسب و کاري که براي سازمانها نگاشته مي شود قابل تطبيق به انسان هم هست. در اين نگاه 
چشم انداز، ماموريت، برنامه توسعه فردي، ارزشهاي کليدي انسان به مثابه سازماني تصور مي شود که داراي اهداف، استراتژي، 

و تصميم گيريهاي متعددي است که بر آينده آن تاثير مستقيم يا غير مستقيم مي گذارد. از اين رو به موازات آن که تحول 
ه چه وبرو مي شوند کديجيتال براي يک سازمان اهميت ويژه مي يابد کارمندان نيز با اين دگرديسي و پارادايم شيفت اساسي ر

  بايد بکنند و تعريف تحول ديجيتال براي يک کارمند چيست.  

بحث تحول ديجيتال و نوآوري ديجيتال يک بهبود نيست و مقوله اي نيست که فکر کنيم که انجام بدهيم يا نه بلکه يک ضرورت 
است که اگر انجام ندهيم حذف خواهيم شد. تحول ديجيتال انقالب صنعتي چهارم است که در اين انقالب بازيگران قديمي در 

تطبيق دهند از بين مي روند. موننکو در بحث ديجيتال هنوز در مرحله ديجيتايزيش  صنعت که نتوانند خود را با شرايط جديد
مي باشد و هنوز اطالعاتمان ديجيتالي نشده و کامال در ابتداي راه هستيم. مي توان گفت که استفاده صرف از برخي از ابزارهاي 

  فن آورانه تحول ديجيتال محسوب نمي شود. 

ديجيتال بيش از آنکه چالش فن آوري باشد چالش نيروي انساني و فرهنگ ديجيتال است. که  به قول مقاله اچ بي آر تحول
دوستان معتقدند ما در موننکو در مرحله الکترونيکي سازي هستيم. و در اين فرصت پيش آمده در کرونا که مجبور شديم 

ساده اي نيست و جا افتادن هر کدام از اين فناوري  دورکاري داشته باشيم ثابت شد گه استفاده از فناوري براي انجام کارها کار
  ها زمان بر است و ضمن اينکه هر کدام از اين فناوري ها دوره عمر کوتاهي دارند. و سريع جايگزين بهتري براي ايشان پيدا 

  مي شود.

از ديد يک بنگاه اقتصادي مهمترين مولفه ديجيتالي شدن ديدگاه مشتري مي باشد. به نظر مي رسد تمام تغييرات که نه تمام 
نگاه به مشتري و نيازهايش داشته باشد. خيلي از اوقات ما هزينه مي کنيم و فرآيندها را ديجيتالي کرده ولي هيچ مشخصه 

لعه کافي در مورد نياز جديد مشتري انجام نداده که در اينجا صرفا ديجيتالي شدن جديدي به محصول اضافه نمي کنيم و مطا
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کمکي به ما نمي کند. بعد از مرحله ديجتايزيش مرحله ديجيتاليزيش است که فرآيند ها ديجيتالي مي شود و بعد از آن تحول 
  ديجيتال ايجاد ارزش براي مشتري بايد صورت گيرد.

اين الکترونيکي سازي در شرکت جزئي از مسير تحول ديجيتال است و آيا صرف الکترونيکي  حال اين سوال مطرح است که
  سازي به شرکت توان و شتاب الزم براي ديجيتالي شدن را خواهد داد.

الکترونيکي سازي در حوزه منابع انساني بدين صورت است که هر چيز آنالوگي را به منطق صفر و يک تبديل کرده و آن را 
نيکي مي کنيم. مثل پرتال منابع انساني، سيستمهاي اطالعاتي منابع انساني و منابع انساني الکترونيکي. در اينجا تغيير الکترو

راديکال و اساسي در اصل کار صورت نمي گيرد و فقط همان کارهاي قبل را به صورت آسانتر  به کمک فن آوري هاي الکترونيکي 
  زي به ماهيت کار حمله مي کنيم و منطق انجام يک کار را به چالش مي شيم.انجام مي دهيم. اما در ديجيتالي سا

در ديجيتالي سازي از فنآوريهاي ديجيتال استفاده کرده تا محيطي ديجيتالي ايجاد کنيم که ترکيبي از منابع فيزيکي و 
 تحول را در کل سازمان اشاعه دهد و بهالکترونيکي باشد. که در اين راستا خود منابع انساني بايد متحول شود تا بتواند پيام 

  عنوان بالهاي سازمان به تحول و تغيير کمک کند و عملکرد سازمان را بهبود دهد.

وظايف واحد منابع انساني نيز به فراخور نيازهاي عصر ديجيتال تغيير مي کند. ماشين فناوري به کمک انسان آمده و مي تواند 
ي تحليل کند. که اين موضوع باعث مي شود که ما بتوانيم تصميمات بهتري گرفته و اطالعات را جمع آوري کرده و تا حد

استراتژي هاي بهتري را بنويسيم. و نقشه سفر مشتري بهتري داشته و در نهايت کارهاي مهمتري از جمله مذاکره و متقاعد 
نوآوري را در خود تقويت کنيم. که اين يک نقشه سازي نيروي انساني را انجام داده و قدرت تحليل گري را ارتقا داده. و نبوغ و 

  راه خوب براي تحول ديجيتال فردي در برابر ديجيتال سازماني مي باشد.

از ديگر نقاط مثبت اين کتاب تاکيد بر نرم افزار و آپ ها و اينکه امکانات سخت افزاري نقش کمتري داشتند در ايجاد کسب و 
ه کلي استارتاپ هاي کوچک تازه تاسيس توانستند شرکت هاي بزرگ سنتي را به چالش کارهاي جديد. و بر همين مبنا بوده ک

کشيده و يا حذف کنند. از ديدگاه دوستان دنياي آينده نزديک، ديگر شرکتي نيست که افراد دور هم جمع شده باشند و نقشه 
  خواهد داشت.هاي مهندسي توليد کنند، در دنياي عصر جديد هر المان فيزيکي دو قلو ديجيتال 

طراحي هاي روتين توسط هوش مصنوعي انجام خواهد شد و افرادي که مهارت بااليي دارند در هر کجاي جهان پروژه هاي 
جهاني انجام مي دهند، و به تنهايي با ابزارهاي ديجيتال صنعت را متحول خواهند کرد. که اين آپ ها بايد توسط مهندسين 

ربه خوبي در اين بخش داريم فقط بايد سرعت عمل بيشتري داشته و تسک هاي جديدي مشاوري مثل ما نوشته شود که  تج
  براي کارمندان تعريف کنيم.

  ما بعنوان مهندسين مشاور با کارخانه هاي نوآور و استارت آپ ها ارتباط برقرار کنيم و از آنجايي که صنعت را خيلي خوب 
ها در عصر ديجيتال است که  APIاد دهيم. بحث ديگر مطرح شده بحث مي شناسيم راه حل هاي تحول آفرين به آنها پيشنه

مي توانند با يکديگر تبادل اطالعات  APIموننکو مي تواند با تجميع سازي راه کارهاي فناورانه با کمک پلتفرم هايي که از طريق 
  کنند ارزش افزوده براي مشتري خلق کنند.
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مطرح شده بود که با استارت آپي با عنوان بالونت مذاکره شده و اپليکيشن در شرکت مير   VCکه مباحثي در خصوص ايجاد 
  پيام رسان و مديريت پروژه موننکو راه اندازه شده.

  به طور کلي در اين کتاب نقشه راه تحول ديجيتال سه مرحله اي را پيش روي سازمانها با تمرکز بر شرکت هاي سنتي قرار 
  بازآفريني ريشه کسب و کار ،هسته کسب و کار برخورد در ،مي دهد: تجربه در لبه

  از طرفي ديگر ما سه دسته بازيگر در جهان ديجيتال داريم: 

دسته اول غولهاي ديجيتال مثل گوگل، آمازون و ...، دسته دوم کارآفرينان فناوري مثل شرکتهاي نوظهور و استارت آپ ها و 
و در صنعتي خاص فعال هستند. به نظر مي رسد موننکو در اين  دسته سوم شرکت هاي سنتي که در دو دسته قبلي نيستند
  دسته قرار مي گيرد. يعني شرکتي سنتي در صنعت مشاوره.

  در ادامه کتاب ما را با سه حرکت پيروزي بخش براي سير ديجيتالي شدن سازمان آشنا مي کند:

ه سازمان در آن فعال هست را خوب شناسايي اول، هم نواسازي و مشارکت در اکوسيستم ها، بدين معني که اکوسيستمي ک
کنيم، رقبامون رو بشناسيم و بعد بر اساس شايستگي ها و مزيت هاي رقابتي سازمان يکي از دو نقش رهبري اکوسيستم يا 
مشارکت کننده اکوسيستم را بپذيريم و ارزشهاي جديدي را به مشتري عرضه کنيم. دومين حرکت پيروزي بخش، همکاري 

آفريني نام دارد و به يکي از موضوعات جالب کتاب يعني  هم رقابتي مي مي پردازد يعني ترکيبي از همکاري و رقابت براي هم 
در قبال ساير اعضا اکوسيستم. در اکوسيستم هاي سنتي قديمي، عموما رقابت اصل بود و همه به دنبال افزايش سهم خودشان 

قبا نيز با يکديگر همکاري کرده تا ظرف ارزش را براي مشتري گسترش دهند و در از بازار بودند اما در جهان ديجيتالي، حتي ر
  نهايت سر تقسيم با هم رقابت کنند.

سومين حرکت پيروزي بخش  به ترکيب استعدادهاي انساني و ماشين هاي قدرتمند مجهز به تحليل داده و هوش مصنوعي در 
ر خوبي مباحث بسيا ل کننده و برنده از انسان و ماشين در سازمان برسيم.سازمان مي پردازند با اين هدف که به ترکيبي تکمي

در اين دو جلسه مطرح شد که تمام تالش بر اين بود که سواالت مطرح شده مصداقي براي موننکو باشد و اشاره شد که تحول 
 بدون آموزش صحيح کارکنان محققديجيتال با استفاده صرف از فناوريهاي ديجيتال بدون تغيير فرهنگ و نگرش در سازمان و 

  نخواهد شد.

 


