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شماره 13
سـال چهارم

•  افسانه: تحول ناگهانى و ”بیگ بنگ“ که تغییرات اساسى 
را در بر دارد، خطرناك است.

واقعیت: مزایا و معایب تحول ناگهانى یا ”بیگ بنگ“ کامالً به 
محیط هاى  مانند  رایط،  از  بعضى  دارد.  بستگى  شرایط 
سیستماتیک یا پیچیده، نیازمند تغییرات تکرارى و تدریجى 
هستند، زیرا تغییرات گسترده بدون آزمون قبلى، سازمان را 
بیش از حد در معرض خطر قرار مى دهد. در یک وضعیت 
متفاوت دیگر، مداخالت وسیع از باال به پایین براى از نو 
آراستن کل سازمان مى تواند مدیریت را در بررسى منافع و 
ارتباط دادن فعالیت هاى چابک و غیر چابک به چالش 

بیندازد.
• افسانه: یک برنامه تحول چابک را مى توان در شش ماه 

به انجام رساند.
واقعیت: این گونه تحول ها به زمانى بین 1-3 سال نیاز دارند. 
نتایج مثبت و اولیه در بخش هایى از سازمان که رویکرد 
اما  مى شود؛  ظاهر  به سرعت  گرفته اند  به کار  را  چابک 
گسترش رویکرد چابک در تمام سازمان، چندین سال طول 
مى کشد، زیرا شیوه هاى چابکى در طول زمان تکامل یافته و 

اثر خود را نشان مى دهند.
مقابله با افسانه هاى موجود در مورد مفاهیم مدیریتى همیشه 
مفید است اما زمانى که در مورد چابکى سازمانى و سازمان 
چابک صحبت مى کنیم، این رویکرد بسیار ارزشمندتر مى

 شود. باید بدانیم که چابکى یک تحول پیچیده و اغلب 
دردناك است که نیاز به توجه متفکرانه دارد. تصورات 
غلطى که در باال به آن اشاره شد، سازمانتان را روزبه روز از 

چابکى و پویایى دورتر مى کند.
منبع: مک کنزى

تحلـیل محیط داخلــى سازمان
با چارچـوب هفت ِاس مک کنزى

10 بــاور نادرســـت
درباره مفهوم چابکى در سازمان

• افسانه: چابکى بهترین تمرین براى همه و در همه جا است.
واقعیت: این کار نباید کورکورانه انجام شود. تیم ها باید مشکالت را شناسایى و تجزیه وتحلیل 
کنند و سپس ارزیابى کنند که آیا چابکى جواب درستى است یا خیر. چابکى باید یک راه حل 

باشد، نه نقطه شروع یا پایان.
•  افسانه: چابکى در سراسر سازمان به یک شیوه یکسان اعمال مى شود.

واقعیت: بخش هاى مختلف سازمان از چابکى در شیوه هاى مختلفى بهره مى برند. شناسایى 
جریان هاى ارزش و چگونگى بهره مندى هر یک از آن ها از چابکى، گام ارزشمندى در تالش 

براى تحول است.
•  افسانه: چابکى همان روش اسکرام است که در مقیاس بزرگترى به کار گرفته مى شود.

واقعیت: چابکى همان روش اسکرام (اسکرام یک متدولوژى است که در طراحى نرم افزار و 
مدیریت پروژه به کار گرفته مى شود) نیست. اسکرام تنها یکى از مدل هایى است که در رویکرد 

چابک وجود دارد و بر همکارى تیمى و ارزیابى انعطاف پذیرى برنامه ها تأکید مى کند.
•  افسانه: چابکى با افزایش دادن تعداد تیم ها و رهبران چابک گسترش پیدا مى کند.

واقعیت: گسترش چابکى در سازمان نیاز به چیزى بیش از افزودن تیم ها و رهبران چابک جدید 
دارد. سازمان ها باید ذهنیت رهبران، قابلیت هاى جدید و فرایندهاى اصلى را بازسازى کنند تا 

زیربناى پایدارترى براى گسترش چابکى فراهم آورند.
•  افسانه: چابکى آشفته و درهم برهم است، قابلیت اطمینان و پیش بینى در سازمان قربانى 

چابکى و افزایش پویایى مى شوند.
واقعیت: چابکى سازمانى ترکیبى از ثبات و پویایى است. توسعه شیوه هاى پویاى چابکى تنها 
زمانى ممکن است که توسط زیربنایى محکم و پایدار پشتیبانى شود تا سازمان را از ضربات 

تغییرات پى در پى بازار حفظ نماید.
•  افسانه: چابکى بیش از هر چیزى در مورد بهره ورى است.

واقعیت: سرعت و سازگارى در واقع منافع اصلى مفهوم چابکى هستند. در حالى که سرعت 
بیشتر، انعطاف پذیرى و افزایش مشارکت کارکنان معموالً خروجى را افزایش مى دهد، ممکن 
است ارزش واقعى چابکى در ایجاد موقعیتى باشد که قدرت بهره ورى در آن کاهش یابد. عالوه 

بر اینها، جذب استعدادها و بهبود سالمت سازمان نیز از مزایاى چابکى است.

بگـذارید مشـترى انتخـابتان کـند:
نگاهـى به کـتاب قـالب
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تا چندسال پیش واژه چابکى تنها در حوزه طراحى نرم افزار و فناورى اطالعات مورد 
ایجاد چابکى  به  و آموزش هایى که  مقاالت، کتاب ها  و همه  قرار مى گرفت  استفاده 
اختصاص داشت، براى برنامه نویسان و متخصصان رایانه طراحى و تنظیم مى شد. اما مفهوم 
چابکى تنها در یک تیم برنامه نویسى که رویکرد چابک را در طراحى نرم افزار به کار مى

 گیرد؛ یا یک تیم سازمانى که از تحویل سریع تر محصول پشتیبانى کند؛ معنا نمى یابد. 
دامنه چابکى به چیزى فراتر از طراحى نرم افزار گسترش یافته است و این مفهوم جاى پاى 
خود را در میان مباحث مدیریتى و سازمانى باز کرده است. بر این اساس، چابکى سازمانى 
در مورد ویژگى هاى متمایزى است که به سازمان اجازه مى دهد تا به سرعت به تغییرات در 
محیط هاى داخلى و خارجى پاسخ دهد بدون اینکه حرکت یا چشم اندازى را از دست بدهد.

در واقع چابکى یک روش جدید براى کار و نوعى ذهنیت جدید است، اما این بدان معنا نیست 
که هیچ برنامه، سازوکار یا روالى در آن وجود ندارد. باورهاى نادرست درباره چابکى سازمانى 
ممکن است در هر بخشى از سازمان وجود داشته باشد و مانع پاسخ هاى سریعى شود که در 

وضعیت امروزى بازار جهانى، تنها با چابکى امکان پذیر مى شود.
از آنجایى که چابک بودن همیشه ملموس نیست، بهتر است تا با شناخت افسانه ها و باورهاى 

غلط درباره آن، سعى کنیم به واقعیت نزدیک تر شویم:

• افسانه: چابکى نوعى تبلیغ پوچ و بى اساس است.
واقعیت: اصول چابکى مفهومى اثبات شده است که بر 
اساس بررسى هاى مدون ایجاد شده و توانایى آن در 
کشف و خلق ارزش به صورت کارآمد در در صنایع 
گوناگون و شرایط دشوار است. بنابراین این اصول پس 
از اطمینان از کارآمدى در کتاب هاى درسى و آموزشى 

به عنوان اصول چابکى مطرح شده است.

یا حوزه  افسانه: چابکى فقط در توسعه محصول   •
فناورى اطالعات کاربرد دارد.

واقعیت: تحول توأم با چابکى مى تواند با چشم انداز وسیع 
سازمانى شروع شود. بااین حال، ارزش مدل هاى چابک 
در برخى از بخش هاى سازمان بیشتر از بخش هاى دیگر 
خواهد بود. به این نکته توجه کنید که چابکى در کدام 
بخش بیشتر به نفع شما خواهد بود، زیرا براى به کارگیرى 

یک مدل چابک به تالش قابل توجهى نیاز است.

•  افسانه: تحول ناگهانى و ”بیگ بنگ“ که تغییرات اساسى 
را در بر دارد، خطرناك است.

واقعیت: مزایا و معایب تحول ناگهانى یا ”بیگ بنگ“ کامالً به 
محیط هاى  مانند  رایط،  از  بعضى  دارد.  بستگى  شرایط 
سیستماتیک یا پیچیده، نیازمند تغییرات تکرارى و تدریجى 
هستند، زیرا تغییرات گسترده بدون آزمون قبلى، سازمان را 
بیش از حد در معرض خطر قرار مى دهد. در یک وضعیت 
متفاوت دیگر، مداخالت وسیع از باال به پایین براى از نو 
آراستن کل سازمان مى تواند مدیریت را در بررسى منافع و 
ارتباط دادن فعالیت هاى چابک و غیر چابک به چالش 

بیندازد.
• افسانه: یک برنامه تحول چابک را مى توان در شش ماه 

به انجام رساند.
واقعیت: این گونه تحول ها به زمانى بین 1-3 سال نیاز دارند. 
نتایج مثبت و اولیه در بخش هایى از سازمان که رویکرد 
اما  مى شود؛  ظاهر  به سرعت  گرفته اند  به کار  را  چابک 
گسترش رویکرد چابک در تمام سازمان، چندین سال طول 
مى کشد، زیرا شیوه هاى چابکى در طول زمان تکامل یافته و 

اثر خود را نشان مى دهند.
مقابله با افسانه هاى موجود در مورد مفاهیم مدیریتى همیشه 
مفید است اما زمانى که در مورد چابکى سازمانى و سازمان 
چابک صحبت مى کنیم، این رویکرد بسیار ارزشمندتر مى

 شود. باید بدانیم که چابکى یک تحول پیچیده و اغلب 
دردناك است که نیاز به توجه متفکرانه دارد. تصورات 
غلطى که در باال به آن اشاره شد، سازمانتان را روزبه روز از 

چابکى و پویایى دورتر مى کند.
منبع: مک کنزى

ERROR
ــ︀ور ﹡︀در︨ـــ️  ︋١٠

︀ز﹝ـ︀ن ︀︋﹊ــ﹩ در︨   ــ﹢م﹀﹞ ︀ره در︋ـ

• افسانه: چابکى بهترین تمرین براى همه و در همه جا است.
واقعیت: این کار نباید کورکورانه انجام شود. تیم ها باید مشکالت را شناسایى و تجزیه وتحلیل 
کنند و سپس ارزیابى کنند که آیا چابکى جواب درستى است یا خیر. چابکى باید یک راه حل 

باشد، نه نقطه شروع یا پایان.
•  افسانه: چابکى در سراسر سازمان به یک شیوه یکسان اعمال مى شود.

واقعیت: بخش هاى مختلف سازمان از چابکى در شیوه هاى مختلفى بهره مى برند. شناسایى 
جریان هاى ارزش و چگونگى بهره مندى هر یک از آن ها از چابکى، گام ارزشمندى در تالش 

براى تحول است.
•  افسانه: چابکى همان روش اسکرام است که در مقیاس بزرگترى به کار گرفته مى شود.

واقعیت: چابکى همان روش اسکرام (اسکرام یک متدولوژى است که در طراحى نرم افزار و 
مدیریت پروژه به کار گرفته مى شود) نیست. اسکرام تنها یکى از مدل هایى است که در رویکرد 

چابک وجود دارد و بر همکارى تیمى و ارزیابى انعطاف پذیرى برنامه ها تأکید مى کند.
•  افسانه: چابکى با افزایش دادن تعداد تیم ها و رهبران چابک گسترش پیدا مى کند.

واقعیت: گسترش چابکى در سازمان نیاز به چیزى بیش از افزودن تیم ها و رهبران چابک جدید 
دارد. سازمان ها باید ذهنیت رهبران، قابلیت هاى جدید و فرایندهاى اصلى را بازسازى کنند تا 

زیربناى پایدارترى براى گسترش چابکى فراهم آورند.
•  افسانه: چابکى آشفته و درهم برهم است، قابلیت اطمینان و پیش بینى در سازمان قربانى 

چابکى و افزایش پویایى مى شوند.
واقعیت: چابکى سازمانى ترکیبى از ثبات و پویایى است. توسعه شیوه هاى پویاى چابکى تنها 
زمانى ممکن است که توسط زیربنایى محکم و پایدار پشتیبانى شود تا سازمان را از ضربات 

تغییرات پى در پى بازار حفظ نماید.
•  افسانه: چابکى بیش از هر چیزى در مورد بهره ورى است.

واقعیت: سرعت و سازگارى در واقع منافع اصلى مفهوم چابکى هستند. در حالى که سرعت 
بیشتر، انعطاف پذیرى و افزایش مشارکت کارکنان معموالً خروجى را افزایش مى دهد، ممکن 
است ارزش واقعى چابکى در ایجاد موقعیتى باشد که قدرت بهره ورى در آن کاهش یابد. عالوه 

بر اینها، جذب استعدادها و بهبود سالمت سازمان نیز از مزایاى چابکى است.
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•  افسانه: تحول ناگهانى و ”بیگ بنگ“ که تغییرات اساسى 
را در بر دارد، خطرناك است.

واقعیت: مزایا و معایب تحول ناگهانى یا ”بیگ بنگ“ کامالً به 
محیط هاى  مانند  رایط،  از  بعضى  دارد.  بستگى  شرایط 
سیستماتیک یا پیچیده، نیازمند تغییرات تکرارى و تدریجى 
هستند، زیرا تغییرات گسترده بدون آزمون قبلى، سازمان را 
بیش از حد در معرض خطر قرار مى دهد. در یک وضعیت 
متفاوت دیگر، مداخالت وسیع از باال به پایین براى از نو 
آراستن کل سازمان مى تواند مدیریت را در بررسى منافع و 
ارتباط دادن فعالیت هاى چابک و غیر چابک به چالش 

بیندازد.
• افسانه: یک برنامه تحول چابک را مى توان در شش ماه 

به انجام رساند.
واقعیت: این گونه تحول ها به زمانى بین 1-3 سال نیاز دارند. 
نتایج مثبت و اولیه در بخش هایى از سازمان که رویکرد 
اما  مى شود؛  ظاهر  به سرعت  گرفته اند  به کار  را  چابک 
گسترش رویکرد چابک در تمام سازمان، چندین سال طول 
مى کشد، زیرا شیوه هاى چابکى در طول زمان تکامل یافته و 

اثر خود را نشان مى دهند.
مقابله با افسانه هاى موجود در مورد مفاهیم مدیریتى همیشه 
مفید است اما زمانى که در مورد چابکى سازمانى و سازمان 
چابک صحبت مى کنیم، این رویکرد بسیار ارزشمندتر مى

 شود. باید بدانیم که چابکى یک تحول پیچیده و اغلب 
دردناك است که نیاز به توجه متفکرانه دارد. تصورات 
غلطى که در باال به آن اشاره شد، سازمانتان را روزبه روز از 

چابکى و پویایى دورتر مى کند.
منبع: مک کنزى

ــ︀ور ﹡︀در︨ـــ️   ︋١٠
ـ︀ز﹝︀ن در︋ــ︀ره ﹝﹀ــ﹢م ︀︋﹊﹩ در︨ 

• افسانه: چابکى بهترین تمرین براى همه و در همه جا است.
واقعیت: این کار نباید کورکورانه انجام شود. تیم ها باید مشکالت را شناسایى و تجزیه وتحلیل 
کنند و سپس ارزیابى کنند که آیا چابکى جواب درستى است یا خیر. چابکى باید یک راه حل 

باشد، نه نقطه شروع یا پایان.
•  افسانه: چابکى در سراسر سازمان به یک شیوه یکسان اعمال مى شود.

واقعیت: بخش هاى مختلف سازمان از چابکى در شیوه هاى مختلفى بهره مى برند. شناسایى 
جریان هاى ارزش و چگونگى بهره مندى هر یک از آن ها از چابکى، گام ارزشمندى در تالش 

براى تحول است.
•  افسانه: چابکى همان روش اسکرام است که در مقیاس بزرگترى به کار گرفته مى شود.

واقعیت: چابکى همان روش اسکرام (اسکرام یک متدولوژى است که در طراحى نرم افزار و 
مدیریت پروژه به کار گرفته مى شود) نیست. اسکرام تنها یکى از مدل هایى است که در رویکرد 

چابک وجود دارد و بر همکارى تیمى و ارزیابى انعطاف پذیرى برنامه ها تأکید مى کند.
•  افسانه: چابکى با افزایش دادن تعداد تیم ها و رهبران چابک گسترش پیدا مى کند.

واقعیت: گسترش چابکى در سازمان نیاز به چیزى بیش از افزودن تیم ها و رهبران چابک جدید 
دارد. سازمان ها باید ذهنیت رهبران، قابلیت هاى جدید و فرایندهاى اصلى را بازسازى کنند تا 

زیربناى پایدارترى براى گسترش چابکى فراهم آورند.
•  افسانه: چابکى آشفته و درهم برهم است، قابلیت اطمینان و پیش بینى در سازمان قربانى 

چابکى و افزایش پویایى مى شوند.
واقعیت: چابکى سازمانى ترکیبى از ثبات و پویایى است. توسعه شیوه هاى پویاى چابکى تنها 
زمانى ممکن است که توسط زیربنایى محکم و پایدار پشتیبانى شود تا سازمان را از ضربات 

تغییرات پى در پى بازار حفظ نماید.
•  افسانه: چابکى بیش از هر چیزى در مورد بهره ورى است.

واقعیت: سرعت و سازگارى در واقع منافع اصلى مفهوم چابکى هستند. در حالى که سرعت 
بیشتر، انعطاف پذیرى و افزایش مشارکت کارکنان معموالً خروجى را افزایش مى دهد، ممکن 
است ارزش واقعى چابکى در ایجاد موقعیتى باشد که قدرت بهره ورى در آن کاهش یابد. عالوه 

بر اینها، جذب استعدادها و بهبود سالمت سازمان نیز از مزایاى چابکى است.



•  افسانه: تحول ناگهانى و ”بیگ بنگ“ که تغییرات اساسى 
را در بر دارد، خطرناك است.

واقعیت: مزایا و معایب تحول ناگهانى یا ”بیگ بنگ“ کامالً به 
محیط هاى  مانند  رایط،  از  بعضى  دارد.  بستگى  شرایط 
سیستماتیک یا پیچیده، نیازمند تغییرات تکرارى و تدریجى 
هستند، زیرا تغییرات گسترده بدون آزمون قبلى، سازمان را 
بیش از حد در معرض خطر قرار مى دهد. در یک وضعیت 
متفاوت دیگر، مداخالت وسیع از باال به پایین براى از نو 
آراستن کل سازمان مى تواند مدیریت را در بررسى منافع و 
ارتباط دادن فعالیت هاى چابک و غیر چابک به چالش 

بیندازد.
• افسانه: یک برنامه تحول چابک را مى توان در شش ماه 

به انجام رساند.
واقعیت: این گونه تحول ها به زمانى بین 1-3 سال نیاز دارند. 
نتایج مثبت و اولیه در بخش هایى از سازمان که رویکرد 
اما  مى شود؛  ظاهر  به سرعت  گرفته اند  به کار  را  چابک 
گسترش رویکرد چابک در تمام سازمان، چندین سال طول 
مى کشد، زیرا شیوه هاى چابکى در طول زمان تکامل یافته و 

اثر خود را نشان مى دهند.
مقابله با افسانه هاى موجود در مورد مفاهیم مدیریتى همیشه 
مفید است اما زمانى که در مورد چابکى سازمانى و سازمان 
چابک صحبت مى کنیم، این رویکرد بسیار ارزشمندتر مى

 شود. باید بدانیم که چابکى یک تحول پیچیده و اغلب 
دردناك است که نیاز به توجه متفکرانه دارد. تصورات 
غلطى که در باال به آن اشاره شد، سازمانتان را روزبه روز از 

چابکى و پویایى دورتر مى کند.
منبع: مک کنزى
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• افسانه: چابکى بهترین تمرین براى همه و در همه جا است.
واقعیت: این کار نباید کورکورانه انجام شود. تیم ها باید مشکالت را شناسایى و تجزیه وتحلیل 
کنند و سپس ارزیابى کنند که آیا چابکى جواب درستى است یا خیر. چابکى باید یک راه حل 

باشد، نه نقطه شروع یا پایان.
•  افسانه: چابکى در سراسر سازمان به یک شیوه یکسان اعمال مى شود.

واقعیت: بخش هاى مختلف سازمان از چابکى در شیوه هاى مختلفى بهره مى برند. شناسایى 
جریان هاى ارزش و چگونگى بهره مندى هر یک از آن ها از چابکى، گام ارزشمندى در تالش 

براى تحول است.
•  افسانه: چابکى همان روش اسکرام است که در مقیاس بزرگترى به کار گرفته مى شود.

واقعیت: چابکى همان روش اسکرام (اسکرام یک متدولوژى است که در طراحى نرم افزار و 
مدیریت پروژه به کار گرفته مى شود) نیست. اسکرام تنها یکى از مدل هایى است که در رویکرد 

چابک وجود دارد و بر همکارى تیمى و ارزیابى انعطاف پذیرى برنامه ها تأکید مى کند.
•  افسانه: چابکى با افزایش دادن تعداد تیم ها و رهبران چابک گسترش پیدا مى کند.

واقعیت: گسترش چابکى در سازمان نیاز به چیزى بیش از افزودن تیم ها و رهبران چابک جدید 
دارد. سازمان ها باید ذهنیت رهبران، قابلیت هاى جدید و فرایندهاى اصلى را بازسازى کنند تا 

زیربناى پایدارترى براى گسترش چابکى فراهم آورند.
•  افسانه: چابکى آشفته و درهم برهم است، قابلیت اطمینان و پیش بینى در سازمان قربانى 

چابکى و افزایش پویایى مى شوند.
واقعیت: چابکى سازمانى ترکیبى از ثبات و پویایى است. توسعه شیوه هاى پویاى چابکى تنها 
زمانى ممکن است که توسط زیربنایى محکم و پایدار پشتیبانى شود تا سازمان را از ضربات 

تغییرات پى در پى بازار حفظ نماید.
•  افسانه: چابکى بیش از هر چیزى در مورد بهره ورى است.

واقعیت: سرعت و سازگارى در واقع منافع اصلى مفهوم چابکى هستند. در حالى که سرعت 
بیشتر، انعطاف پذیرى و افزایش مشارکت کارکنان معموالً خروجى را افزایش مى دهد، ممکن 
است ارزش واقعى چابکى در ایجاد موقعیتى باشد که قدرت بهره ورى در آن کاهش یابد. عالوه 

بر اینها، جذب استعدادها و بهبود سالمت سازمان نیز از مزایاى چابکى است.

تغییرات در نسخه جدید هم آموز 
- بسته هاى آموزشى جدید با قابلیت انتخاب محتواى جانبى (ارزان تر، کامل تر و حرفه اى تر)

این قابلیت جدید به فراگیران اجازه مى دهد تا بتوانند یک مسیر یادگیرى که شامل چندین 
دوره ى آموزشى و محتواى جانبى است را طى کنند و در پایان گواهینامه معتبر و قابل 

استعالم دریافت نمایند.
- قابلیت پرسش و پاسخ از استاد و فراگیران هر دوره به صورت مجزا

فراگیران پس از ثبت نام در هر درس مى توانند در مورد آن به همراه مدرس به بحث و 
گفتگو بپردازند.

- اضافه شدن پنل مدیریت استاد
امکان مشاهده فروش، فراگیران و ساخت کد تخفیف اختصاصى

- بهبود رابط کاربرى ساده، اصولى و جذاب
- بهینه سازى (سئو) براى موتورهاى جستجو 

- افزایش سرعت بارگزارى و استفاده کاربران
با استفاده از تکنولوژى هاى جدید، سرعت بارگزارى بخش  هاى مختلف و ویدئوها بهبود 

یافته است.
  هم آموز تنها یک سـایت آموزشى نیست، یک شبکه یادگیرى است

 شبکه اى که در یک سمت آن شما قرار دارید که به دنبال یادگیرى کاربردى و مطمئن 
هستید و در سـمت دیگر آن بهـترین موسـسات آموزشـى قرار دارند که در حـوزه هاى 
تخصصى خود این یادگیرى را براى شما فراهم مى کنند. هم آموز پیوند دهنده این دو گروه 
بر بسترى منحصر به فرد، ساده و جذاب است که از متد آموزشى به کار رفته در آن براى 
یادگیرى بهتر و افزایش انگیزه گرفته تا امکانات فـوق العاده اى که در اختیار فراگیر قرار 
مى دهد همگى مطابق با آخرین الگوهاو نمونه هاى روز دنیا در حوزه آموزش طراحى شده 

است. 

︀﹝ـ︀﹡﹥ آ﹝﹢ز︫ــــ﹩ ﹨﹛ آ﹝﹢ز ا﹡︐︪ــ︀ر ﹡︡︗ ﹤︧ـ︨︡ 
 با هم آموز یادگـیرى آســان و لذت 

بخش را تجربه کنید. 

 طراحى ساده، زیبا و کاربردى
 اپلیکیشن منحصر به فرد هم آموز حاصل صدها ساعت 
بررسى برترین نمونه هاى مشابه است و طورى طراحى 
شده تا در عین سادگى کاملترین امکانات را در اختیار 
فراگیر قرار دهد. با اپلیکیشن هم آموز مى توانید دوره 
باال هم به صورت آنالین  با کیفیت  را  مورد عالقتان 

(استریم) و هم آفالین (دانلود شده) مشاهده و طى کنید.

 محتواى آموزشى معتبر و کاربردى
 شما هم از انبوه مطالب و فیلم هاى آموزشى پراکنده در 
اینترنت خسته شده اید؟ شبکه اى از برترین موسسه هاى 
آموزشى محتواهاى کاربردى خود را بر روى هم آموز 
ارائه مى دهند تا شما اطمینان خاطر داشته باشید در هم 
آموز در هر موضوعى به بهترین و معتبرترین آموزش 

دسترسى دارید.
  

 آموزش اصولى و نظام  مند
 هم آموز نمایش ویدئوهاى آموزشى نیست. در هم آموز 
هر دوره فرآیند آموزشى و روال یادگیرى دارد. برخى 

درس ها ممکن است پیش نیاز دیگرى باشند و یا براى 

مرجع آموزش های آنالین مدیریت
کسـب و کار و مهـارت های فـردی

............................................

� � � �� � � � � � � � �� � �



5

یادگیرى بهتر و اصولى الزم باشد در طول دوره آزمون بدهید و ارزیابى 
شوید. عالوه بر این، هر دوره شامل نکات مهم و محتواهاى جانبى (کتاب، 

فیلم و ..) هم هست که به یادگیرى بهتر شما کمک مى کند.
  

 ایجاد انگیزه و ترغیب فراگیر
 در هم آموز قبل از خرید دوره مى توانید آن را رسما شروع کنید و امتیاز 
بگیرید و اگر خوشتان آمد ادامه بدهید. با طى کردن دوره در هم آموز 
همیشه درصد پیشرفت و نمره خود را با جزئیات رصد کنید. حتى اینکه از 
زمانبندى دوره عقب هستید یا نه را به هم آموز بسپارید تا با تحلیل 

وضعیت آموزشى شما راهنماییتان مى کند.

  
 گواهینامه معتبر آموزشى

   شبکه هم آموز با همکارى بهترین و معتبرترین موسسه هاى آموزشى ایرانى 
شکل گرفته است. با گذراندن موفقیت آمیز هر دوره و کسب حداقل امتیاز 
مورد نیاز، مى توانید گواهینامه معتبر آموزشى دوره را دریافت کنید. نمونه اى 
از گواهینامه هاى اعطایى توسط گروه آریانا (برگزارکننده دوره هاى مدیریتى) 

را از اینجا مى توانید ببینید.

 هم آموز از پیشنهادها و انتقادهاى شما براى بهبود هرچه 
بیشتر استقبال مى کند. به ما ایمیل بزنید.

Elearning.Aryana@gmail.com 
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است و منظور از سبک آن دسته از الگوهاى مدیریتى است که کارآمدى و 
اثربخشى سازمان را به همراه دارد.

•  افراد: مشخصه هاى افراد سازمان از لحاظ تحصیالت، اصول کارکردى یا زمینه هاى 
کارى؛ نحوه مدیریت منابع انسانى، روش شکل دهى ارزش هاى پایه در جذب 

نیرو؛ معیارهاى انتخاب و ارتقاء.
باید توجه داشت که به سه بعد ساختار، استراتژى و سیستمها ابعاد سخت گفته 
مى شود زیرا عناصر و اجزاى آن عینى، ملموس و قابل تعریف هستند؛ اما به چهار 
بعد سبک، کارکنان، مهارت ها و ارزش هاى مشترك ابعاد نرم گفته مى شود از آن 
جهت که ابعادى غیرملموس و غیرعملى دارند و تعریف آن ها کمى مشکل است.

نکته کلیدى این است که ببینید آیا عناصر فرهنگى تان همواره یکدیگر و 
استراتژى شما را تقویت مى کنند یا با یکدیگر ناسازگارند و منجر به سردرگمى 
و هدر رفت تالش مى شوند؟ قطعاً ابزار هفت اس مک کنزى مى تواند در پاسخ 
دادن به این موضوع به شما کمک کند. در ادامه سعى مى کنیم تا پیشنهاد هایى را 

در قالب یک نمودار براى بهبود استفاده از این روش به شما ارائه دهیم:
در ادامه همچون مقاالت قبلى، نکاتى را یادآور مى شویم که مى تواند در استفاده 
بهتر از این ابزار به شما کمک کند و آگاهى اى به شما ببخشد که به راحتى در 

دام برخى نقاط ضعف این ابزار گرفتار نشوید:
• سعى کنید از وسط شکل شروع کنید. این کار به شما کمک مى کند تا از 
چالشى ترین قسمت ممکن یعنى ارزش هاى مشترك کارتان آغاز کنید. هر چه 
به سمت اطراف حرکت کنید با آیتم هایى ملموس تر و عینى تر مواجه خواهید شد.

• خانه هاى این ابزار را قبل از اعمال تفکر استراتژیک پر کنید. با ارزش هاى 
مشترك دچار مشکل هستید؟ آیا بخش هایى وجود دارد که با شرایط کنونى تان 
در آن حوزه مخالف باشید؟ اجازه ندهید این عوامل متوقفتان کند. این فاکتورها 
به شما کمک مى کند تا نیازهاى توسعه اى خود را درك کنید و درصدد اصالح 

برایید؛ بنابراین تجزیه تحلیلتان اهداف و نتایج روشن ترى خواهد داشت.

︀ز﹝︀ن ︑﹙ـ﹫﹏ ﹝﹫︳ دا︠﹙ــ﹩︨ 
︋︀ ︀رـ﹢ب ﹨﹀️ ِاس ﹝﹉ ﹋﹠︤ی

• روش 7 اس مى تواند با هر ابزارى که براى بررسى میزان قوت و ضعف سازمان 
به کار رود، ترکیب شود. روش هایى همچون سوات (SWOT)، زنجیره ارزش، 
اقیانوس آبى، قابلیت هاى پویا و VRIO براى تجمیع با ابزار هفت اس مک کنزى 
گزینه هاى مناسبى هستند. با توجه به اینکه این ابزارها در پى بررسى نقاط قوت 
و ضعف داخلى و همچنین بررسى فرصت ها و تهدیدات محیطى هستند، این 
روش مى تواند با تحلیل همه جانبه از فاکتورهاى مؤثر داخلى، به آنان کمک کند 
و همچنین نیازهاى توسعه اى براى اصالح با تغییر وضعیت هر کدام از این عوامل 

را گوشزد نماید.
• ابزار هفت اس با بصرى کردن ایده هاى منتقل شده در بخش هاى مختلف 
کسب وکار، از ارزش هاى مشترك گرفته تا کارکنان و سبک مدیریت، مى تواند 
موجبات تفکر مستمر را در مورد سازمان با رویکردى سیستمى تسهیل کند. البته 
الزم به ذکر است که اگر این ابزار را براى هر بخش کسب وکار، هر پروژه و 

حتى آخرین کمپین ها اجرایى کنیم، قطعاً نتایج بهترى خواهیم داشت.
در نهایت براى مطالعه بیشتر عالقه مندان به این حوزه، منابعى را معرفى مى کنیم 

که با جزئیات بیشترى به بررسى این ابزار استراتژیک پرداخته اند:

آیا در مسیر رسیدن به اهداف و چشم انداز خود قرار داریم؟ جایگاه سازمانى ما در چه وضعیتى 
قرار دارد؟ حال عمومى سازمان چگونه است، اگر این سؤاالت دغدغه شما نیز هستند در این مقاله 

با ما همراه باشید:
ساختار سازمانى مفهومى است که تا مدت ها پررنگ ترین مقوله در مدیریت به حساب مى آمد. 
این مفهوم شامل نمودار سازمانى، میزان تمرکز، هماهنگى و اختیاراتى است که افراد و واحدها در 
بخش هاى متفاوت سازمانى دارا هستند و میزان ارتباطات بخش هاى مختلف را نیز با یکدیگر نشان 
مى دهد. واترمن، پیترز و فیلیپس در سال 1980 با نظریه اى جسورانه به میدان آمدند و ادعا کردند 
که ساختار سازمانى هم آن چیزى نیست که براى انتخاب استراتژى و موفقیت سازمان بدان نیاز 
داریم. آن ها با کتابى تحت عنوان «ساختار، سازمان نیست» چارچوبى را براى بررسى سازمان ارائه 
دادند که فاکتورهاى متفاوتى از سازمان را مدنظر قرار مى داد. آن ها معتقدند که تغییر و حرکت 

سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار، استراتژى، 
سیستمها، سبک، کارکنان، مهارت ها و ارزش هاى مشترك 
(اهداف متعالى) است و آن را چارچوب هفت اس (به دلیل 
حرف اس انگلیسى در اول هر کدام از آن ها) نامیدند و از 
آنجایى که پژوهش آن ها در شرکت مشاوران مک کنزى 
انجام شد، این چارچوب به هفت اس مک کنزى نیز مشهور 

است.
این مدل اغلب به عنوان ابزارى براى ارزیابى و پایش تغییرات 
در شرایط درونى یک سازمان مورد استفاده قرار مى گیرد. 
این مدل بر اساس نظریه اى است که براى آنکه سازمانى 
خوب عمل کند، این هفت عنصر باید در راستاى یکدیگر 
قرار بگیرند به طور متقابل یکدیگر را تقویت کنند؛ بنابراین 
این مدل کمک کند تا سازمان ها درك کنند که چگونه مى

تا  نمایند  ایجاد  عنصر  این 7  میان  را  هم راستایى   توانند 
عملکردشان را بهبود بخشند؛ و یا چگونه از این هم راستایى 

مى توانند در دوره تغییر استفاده کنند.
میزان دقیق مقبولیت این ابزار درجه بندى نشده است اما 
شرکت هایى با فرهنگ مشابه با این روش (7S)،  همواره در 
پى دستیابى به استراتژى هاى بهترى هستند. لذا معموالً این 
روش براى کاهش دغدغه و نگرانى مدیران در طول دو دهه 
گذشته استفاده شده است. از این روش براى ارزیابى اینکه 
چگونه عناصرى که فرهنگ سازمان را در برمى گیرند ممکن 
بپردازند،  نیز  آن  استراتژیک  توسعه  و  موفقیت  به  است 

استفاده مى شود.

روش 7s از هفت گره متصل به هم تشکیل شده که به نظر 
مى رسد عناصر فرهنگى سازمان را بازتاب مى دهد و مى تواند 
در درك توسعه استراتژیک آن به مدیران کمک کند. همه 

هفت عنصر با حرف S شروع مى شوند و عبارت اند از:
•  اسـتراتژى: استراتژى همان طــرح و نقشه و زمان بنـدى 

رسیدن به اهداف مطلوب مى باشد.
•  ساختار: ســـاختار همان تعیین و طبقه بنـــدى وظایف و 

ساختار هاى سلسله مراتبى است.
• سیستم: سیستم شامل تعامالت و ارتباطات و فعالیت هاى 

روزانه ى افـراد در مجموعه مى باشد.
•  ارزش هاى مشترك: ارزش هاى مشترك در قلب مدل مک

 کنزى قرار دارد و اشاره به فرهنگ و اخالق سازمانى دارد.
• مهارت: مهارت هاى مشخص کارکنان به صورت انفرادى و 

مهارت هاى سازمانى.
• شیوه: سبک و الگوهاى اداره سازمان بسیار حائز اهمیت 
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است و منظور از سبک آن دسته از الگوهاى مدیریتى است که کارآمدى و 
اثربخشى سازمان را به همراه دارد.

•  افراد: مشخصه هاى افراد سازمان از لحاظ تحصیالت، اصول کارکردى یا زمینه هاى 
کارى؛ نحوه مدیریت منابع انسانى، روش شکل دهى ارزش هاى پایه در جذب 

نیرو؛ معیارهاى انتخاب و ارتقاء.
باید توجه داشت که به سه بعد ساختار، استراتژى و سیستمها ابعاد سخت گفته 
مى شود زیرا عناصر و اجزاى آن عینى، ملموس و قابل تعریف هستند؛ اما به چهار 
بعد سبک، کارکنان، مهارت ها و ارزش هاى مشترك ابعاد نرم گفته مى شود از آن 
جهت که ابعادى غیرملموس و غیرعملى دارند و تعریف آن ها کمى مشکل است.

نکته کلیدى این است که ببینید آیا عناصر فرهنگى تان همواره یکدیگر و 
استراتژى شما را تقویت مى کنند یا با یکدیگر ناسازگارند و منجر به سردرگمى 
و هدر رفت تالش مى شوند؟ قطعاً ابزار هفت اس مک کنزى مى تواند در پاسخ 
دادن به این موضوع به شما کمک کند. در ادامه سعى مى کنیم تا پیشنهاد هایى را 

در قالب یک نمودار براى بهبود استفاده از این روش به شما ارائه دهیم:
در ادامه همچون مقاالت قبلى، نکاتى را یادآور مى شویم که مى تواند در استفاده 
بهتر از این ابزار به شما کمک کند و آگاهى اى به شما ببخشد که به راحتى در 

دام برخى نقاط ضعف این ابزار گرفتار نشوید:
• سعى کنید از وسط شکل شروع کنید. این کار به شما کمک مى کند تا از 
چالشى ترین قسمت ممکن یعنى ارزش هاى مشترك کارتان آغاز کنید. هر چه 
به سمت اطراف حرکت کنید با آیتم هایى ملموس تر و عینى تر مواجه خواهید شد.
• خانه هاى این ابزار را قبل از اعمال تفکر استراتژیک پر کنید. با ارزش هاى 
مشترك دچار مشکل هستید؟ آیا بخش هایى وجود دارد که با شرایط کنونى تان 
در آن حوزه مخالف باشید؟ اجازه ندهید این عوامل متوقفتان کند. این فاکتورها 
به شما کمک مى کند تا نیازهاى توسعه اى خود را درك کنید و درصدد اصالح 

برایید؛ بنابراین تجزیه تحلیلتان اهداف و نتایج روشن ترى خواهد داشت.

• روش 7 اس مى تواند با هر ابزارى که براى بررسى میزان قوت و ضعف سازمان 
به کار رود، ترکیب شود. روش هایى همچون سوات (SWOT)، زنجیره ارزش، 
اقیانوس آبى، قابلیت هاى پویا و VRIO براى تجمیع با ابزار هفت اس مک کنزى 
گزینه هاى مناسبى هستند. با توجه به اینکه این ابزارها در پى بررسى نقاط قوت 
و ضعف داخلى و همچنین بررسى فرصت ها و تهدیدات محیطى هستند، این 
روش مى تواند با تحلیل همه جانبه از فاکتورهاى مؤثر داخلى، به آنان کمک کند 
و همچنین نیازهاى توسعه اى براى اصالح با تغییر وضعیت هر کدام از این عوامل 

را گوشزد نماید.
• ابزار هفت اس با بصرى کردن ایده هاى منتقل شده در بخش هاى مختلف 
کسب وکار، از ارزش هاى مشترك گرفته تا کارکنان و سبک مدیریت، مى تواند 
موجبات تفکر مستمر را در مورد سازمان با رویکردى سیستمى تسهیل کند. البته 
الزم به ذکر است که اگر این ابزار را براى هر بخش کسب وکار، هر پروژه و 

حتى آخرین کمپین ها اجرایى کنیم، قطعاً نتایج بهترى خواهیم داشت.
در نهایت براى مطالعه بیشتر عالقه مندان به این حوزه، منابعى را معرفى مى کنیم 

که با جزئیات بیشترى به بررسى این ابزار استراتژیک پرداخته اند:

آیا در مسیر رسیدن به اهداف و چشم انداز خود قرار داریم؟ جایگاه سازمانى ما در چه وضعیتى 
قرار دارد؟ حال عمومى سازمان چگونه است، اگر این سؤاالت دغدغه شما نیز هستند در این مقاله 

با ما همراه باشید:
ساختار سازمانى مفهومى است که تا مدت ها پررنگ ترین مقوله در مدیریت به حساب مى آمد. 
این مفهوم شامل نمودار سازمانى، میزان تمرکز، هماهنگى و اختیاراتى است که افراد و واحدها در 
بخش هاى متفاوت سازمانى دارا هستند و میزان ارتباطات بخش هاى مختلف را نیز با یکدیگر نشان 
مى دهد. واترمن، پیترز و فیلیپس در سال 1980 با نظریه اى جسورانه به میدان آمدند و ادعا کردند 
که ساختار سازمانى هم آن چیزى نیست که براى انتخاب استراتژى و موفقیت سازمان بدان نیاز 
داریم. آن ها با کتابى تحت عنوان «ساختار، سازمان نیست» چارچوبى را براى بررسى سازمان ارائه 
دادند که فاکتورهاى متفاوتى از سازمان را مدنظر قرار مى داد. آن ها معتقدند که تغییر و حرکت 

سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار، استراتژى، 
سیستمها، سبک، کارکنان، مهارت ها و ارزش هاى مشترك 
(اهداف متعالى) است و آن را چارچوب هفت اس (به دلیل 
حرف اس انگلیسى در اول هر کدام از آن ها) نامیدند و از 
آنجایى که پژوهش آن ها در شرکت مشاوران مک کنزى 
انجام شد، این چارچوب به هفت اس مک کنزى نیز مشهور 

است.
این مدل اغلب به عنوان ابزارى براى ارزیابى و پایش تغییرات 
در شرایط درونى یک سازمان مورد استفاده قرار مى گیرد. 
این مدل بر اساس نظریه اى است که براى آنکه سازمانى 
خوب عمل کند، این هفت عنصر باید در راستاى یکدیگر 
قرار بگیرند به طور متقابل یکدیگر را تقویت کنند؛ بنابراین 
این مدل کمک کند تا سازمان ها درك کنند که چگونه مى

تا  نمایند  ایجاد  عنصر  این 7  میان  را  هم راستایى   توانند 
عملکردشان را بهبود بخشند؛ و یا چگونه از این هم راستایى 

مى توانند در دوره تغییر استفاده کنند.
میزان دقیق مقبولیت این ابزار درجه بندى نشده است اما 
شرکت هایى با فرهنگ مشابه با این روش (7S)،  همواره در 
پى دستیابى به استراتژى هاى بهترى هستند. لذا معموالً این 
روش براى کاهش دغدغه و نگرانى مدیران در طول دو دهه 
گذشته استفاده شده است. از این روش براى ارزیابى اینکه 
چگونه عناصرى که فرهنگ سازمان را در برمى گیرند ممکن 
بپردازند،  نیز  آن  استراتژیک  توسعه  و  موفقیت  به  است 

استفاده مى شود.

روش 7s از هفت گره متصل به هم تشکیل شده که به نظر 
مى رسد عناصر فرهنگى سازمان را بازتاب مى دهد و مى تواند 
در درك توسعه استراتژیک آن به مدیران کمک کند. همه 

هفت عنصر با حرف S شروع مى شوند و عبارت اند از:
•  اسـتراتژى: استراتژى همان طــرح و نقشه و زمان بنـدى 

رسیدن به اهداف مطلوب مى باشد.
•  ساختار: ســـاختار همان تعیین و طبقه بنـــدى وظایف و 

ساختار هاى سلسله مراتبى است.
• سیستم: سیستم شامل تعامالت و ارتباطات و فعالیت هاى 

روزانه ى افـراد در مجموعه مى باشد.
•  ارزش هاى مشترك: ارزش هاى مشترك در قلب مدل مک

 کنزى قرار دارد و اشاره به فرهنگ و اخالق سازمانى دارد.
• مهارت: مهارت هاى مشخص کارکنان به صورت انفرادى و 

مهارت هاى سازمانى.
• شیوه: سبک و الگوهاى اداره سازمان بسیار حائز اهمیت 
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اینکه عادت ها در زندگى ما تأثیرگذار هستند، امرى غیرقابل انکار است. تقریباً همه ما تجربه عادت به 
کارى را داریم که شاید حتى خودمان هم موافِق انجامش نیستیم. به خواب نیمروز عادت داریم و اگر 
اتفاق نیفتد کسل مى شویم، به شبکه هاى مجازى عادت داریم و گاهى بر سر همین موضوع زمان زیادى 
را از دست داده ایم؛ اما واقعاً چه چیزى در پدیده عادت مى تواند تا این حد زندگى ما را تحت تأثیر خود 
قرار دهد؟ عادت هایى در ناخودآگاه ما وجود دارند که خودمان هم از آن بى خبر هستیم. با اینکه مقوله 
«عادت» کامالً شخصى به نظر مى رسد اما محققانى در سراسر دنیا به بررسى این مى پردازند که چگونه 
شما را به کسب وکارشان عادت دهند. آن ها مى دانند که ما یادگیرندگان خوبى هستیم و در پى این 
هستند تا ما را شبانه روز با محصوالت و خدماتشان درگیر کنند. نمونه اى از این کسب وکارهاى عادت 

ساز را مى توان با بررسى کوچکى در زندگى روزمره مان شناسایى کنیم. پلتفرم هاى مجازى همچون 

تا  را دارند  توانایى  این  و فیس بوك  اینستاگرام 
بدون اینکه الزام خاصى در این کار باشد، هر روز 
ساعت ها مخاطب را به خود جذب کنند. آن ها ما 
را به استفاده از خدماتشان معتاد کرده اند و از این 
وابستگى براى پیشبرد امور و بقایشان استفاده مى

 کنند. اشتباه نکنید، این روند به معنى سوءاستفاده از 
شما نیست! اتفاقاً گاهى به شما کمک مى کند تا از 
عادت هایتان براى پیشرفت امور روزمره زندگى

کسب وکارهاى  نمونه اش  کنید.  استفاده   تان 
اینترنتى در فضاى مجازى یا پلتفرم هاى آموزش 
مجازى است که به شما کمک مى کند تا از این 

گذر زمان، استفاده بهترى داشته باشید.
کتاب «قالب» نوشته نیر ایال حاصل تجربیات، 
مشاهدات و تحلیل هایى است که در فضاى واقعى 
اینترنتى  درباره محصوالت  کسب وکار و عمدتاً 
انجام شده اند. مفهوم قالب شدن در این کتاب 
و  فناورى  روانشناسى،  حوزه هاى  مشترك  فصل 
کسب وکار است که به مدد آن نویسنده مى کوشد 
نشان دهد که چگونه برخى از محصوالت فناورانه 
در فضاى پرتالطم و پر از تغییر کسب وکارهاى 
امروزى توانسته اند با شناخت عادت هاى مشتریان، 
موفقیتى شگرف به دست آورند. به قول نویسنده 
کتاب، محصوالتى مانا مى شوند که نخست ویتامین 

و سپس مسکنى براى مخاطب باشند.
و  رفته  پیش  آموزشى  رویکردى  با  کتاب  این 
فضایى غیرداستانى دارد. نویسنده سعى دارد تا 
تعریف مجزاى  از طریق  را  فرایند قالب شدن 
چون  عناصرى  بیاموزد.  مخاطب  به  آن  مراحل 
محرك، اقدام، پاداش و سرمایه گذارى هرکدام به 
تفصیل توضیح داده شده و سعى مى شود تا آموزه

 هاى آن از طریق بیان نمونه هاى موردى تثبیت 
شود. در انتها نیز راهنمایى وجود دارد که به شما 
مى تواند  کجا  در  فراگرفته اید  آنچه  مى گوید 

کمکتان کند.
هدف نویسنده از نگارش این کتاب، آشنایى با 
فرایند ایجاد عادت یا به اصطالح «قالب شدن» در 
سازمان هاى امروزى است، سازمان هاى کوچکى 
که اغلب در فضاى وب فعالیت مى کنند و حفظ 
جایگاه موردنظرشان جز با درگیر کردن شبانه

 روزى مخاطب با آن محصول یا خدمت ممکن 
نیست. معموالً مشکل از جایى شروع مى شود که 
مشترى هم نیاز خود را نمى داند. این کتاب به 

کارآفرینان و نوآوران کمک مى کند تا به سراغ نیازهایى از مشتریان 
بروند که خودش هم از آن ها اطالعى ندارد و این امر تنها با بررسى عمیق

 تر رفتار مصرف کننده و پایش عادات آن ها شکل مى گیرد.
ممکن است با خود بگویید فرایند ایجاد عادت مى تواند تنها براى شرکت
 هاى آنالین مؤثر واقع شود اما نکته اى که باید بدان توجه کرد این است 
که: هر کسب وکارى نیاز به ایجاد عادت در کاربرانش ندارد اما هر کسب
 وکار عادت سازى، نیاز به فرایند قالب دارد. بسیارى از شرکت ها با وجود 
تالش زیاد براى عادت سازى شکست مى خورند، زیرا عدم استفاده از 
مدل قالب، شما را از درك روانشناسانه مصرف کننده و بررسى تجربیات 

آن ها بازمى دارد.
کتاب قالب این تلنگر را به خواننده وارد مى کند که حتى در صورت 
استفاده از این مدل، گاهى مواقع برخى از مراحل این فرایند توسط 

︋﹍ـ︢ار︡ ﹝︪ـ︐︣ی ا﹡︐ـ︀︋︐︀ن ﹋ـ﹠︡:
﹥ ﹋ـ︐︀ب ﹇ـ﹑ب ﹡﹍︀﹨ـ﹩︋ 

طراحان نادیده گرفته مى شود و همین موضوع موجب هدررفت برخى از 
تالش هاى آنان مى شود. افراد ممکن است محرك هاى اساسى براى ایجاد 
عادت را درك کنند اما راه مناسبى براى ارسال این محرك ها انتخاب 
نکرده باشند. اقدام ممکن است خیلى دشوار باشد و یا نتیجه زیادى به 
ارمغان نیاورد اما آنچه غالباً نادیده گرفته مى شود فاز «سرمایه گذارى» 
است. چقدر سعى مى کنید تا زمان و انرژى مخاطب 
بدانید  باید  دهید.  اختصاص  خود  به  را 
زحمات شما در این قسمت فقط یک

عشِق  آن  و  مى کند  تولید   چیز 
مشترى به شما است. در واقع 
ابزار  مى تواند  قالب  مدل 
ایده  حذف  براى  کارآمدى 
هاى نامناسبى باشد که توانایى 
و  دارند  کمى  سازى  عادت 
همچنین مى تواند چارچوبى براى 
بهبود محصوالت فعلى به ما دهد، 
پس بهتر است آن را جدى بگیرید.

اما چه زمانى مى توانیم ادعا کنیم که 
محصوالت عادت سازى ایجاد کرده ایم؟ این 

عادت ها از کجا پیداشده اند؟
در قسمتى از کتاب آمده است که: «تولید محصولى که به اعتقاد طراحش 
زندگى کاربر را بهبود نمى دهد و به درد خود طراح هم نمى خورد عین 
استثمار است. اگر فرد نوآور از صمیم قلب باور داشته باشد که محصولش 
بهبود شگرفى در زندگى افراد و پیش از همه خوِد طراح، ایجاد مى کند، آن 

وقت راهى جز به پیش تاختن وجود ندارد».
وقت آن رسیده است که کارآفرینان و طراحان به جاى پرسیدن «چه 
مسئله اى را باید حل کنم؟» از خودشان بپرسند «چه مسئله اى را دوست 
داشتم کسى برایم حل کند؟» مطالعه نیازهاى خودتان مى توان نتایج 

خارق العاده اى داشته باشد.
درنهایت اینکه قالب نوشته شده تا ماندگارى را به شما آموزش 
دهد. روش هاى سنتى را رها کنید، دست از تبلیغات بیهوده 
بکشید و براى یک بار هم که شده خودتان را جاى 
مشترى بگذارید و داستانى از زبان آن ها بنویسید.

این کتاب توسط جناب آقاى سعید قدوسى 
نژاد به روانى و سالست ترجمه شده و به 
تابستان  قلم در  آریانا  انتشارات  همت 
بازار شد. عالقه مندان مى روانه  سال 97 
سایت  به  کتاب  این  خواندن  براى   توانند 
www.ary- آدرس  به  قلم  آریانا  انتشارات 

به  نسبت  و  کرده  مراجعه   anabook.com
خرید کتاب اقدام نمایند.
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تا  را دارند  توانایى  این  و فیس بوك  اینستاگرام 
بدون اینکه الزام خاصى در این کار باشد، هر روز 
ساعت ها مخاطب را به خود جذب کنند. آن ها ما 
را به استفاده از خدماتشان معتاد کرده اند و از این 
وابستگى براى پیشبرد امور و بقایشان استفاده مى

 کنند. اشتباه نکنید، این روند به معنى سوءاستفاده از 
شما نیست! اتفاقاً گاهى به شما کمک مى کند تا از 
عادت هایتان براى پیشرفت امور روزمره زندگى

کسب وکارهاى  نمونه اش  کنید.  استفاده   تان 
اینترنتى در فضاى مجازى یا پلتفرم هاى آموزش 
مجازى است که به شما کمک مى کند تا از این 

گذر زمان، استفاده بهترى داشته باشید.
کتاب «قالب» نوشته نیر ایال حاصل تجربیات، 
مشاهدات و تحلیل هایى است که در فضاى واقعى 
اینترنتى  درباره محصوالت  کسب وکار و عمدتاً 
انجام شده اند. مفهوم قالب شدن در این کتاب 
و  فناورى  روانشناسى،  حوزه هاى  مشترك  فصل 
کسب وکار است که به مدد آن نویسنده مى کوشد 
نشان دهد که چگونه برخى از محصوالت فناورانه 
در فضاى پرتالطم و پر از تغییر کسب وکارهاى 
امروزى توانسته اند با شناخت عادت هاى مشتریان، 
موفقیتى شگرف به دست آورند. به قول نویسنده 
کتاب، محصوالتى مانا مى شوند که نخست ویتامین 

و سپس مسکنى براى مخاطب باشند.
و  رفته  پیش  آموزشى  رویکردى  با  کتاب  این 
فضایى غیرداستانى دارد. نویسنده سعى دارد تا 
تعریف مجزاى  از طریق  را  فرایند قالب شدن 
چون  عناصرى  بیاموزد.  مخاطب  به  آن  مراحل 
محرك، اقدام، پاداش و سرمایه گذارى هرکدام به 
تفصیل توضیح داده شده و سعى مى شود تا آموزه

 هاى آن از طریق بیان نمونه هاى موردى تثبیت 
شود. در انتها نیز راهنمایى وجود دارد که به شما 
مى تواند  کجا  در  فراگرفته اید  آنچه  مى گوید 

کمکتان کند.
هدف نویسنده از نگارش این کتاب، آشنایى با 
فرایند ایجاد عادت یا به اصطالح «قالب شدن» در 
سازمان هاى امروزى است، سازمان هاى کوچکى 
که اغلب در فضاى وب فعالیت مى کنند و حفظ 
جایگاه موردنظرشان جز با درگیر کردن شبانه

 روزى مخاطب با آن محصول یا خدمت ممکن 
نیست. معموالً مشکل از جایى شروع مى شود که 
مشترى هم نیاز خود را نمى داند. این کتاب به 

کارآفرینان و نوآوران کمک مى کند تا به سراغ نیازهایى از مشتریان 
بروند که خودش هم از آن ها اطالعى ندارد و این امر تنها با بررسى عمیق

 تر رفتار مصرف کننده و پایش عادات آن ها شکل مى گیرد.
ممکن است با خود بگویید فرایند ایجاد عادت مى تواند تنها براى شرکت
 هاى آنالین مؤثر واقع شود اما نکته اى که باید بدان توجه کرد این است 
که: هر کسب وکارى نیاز به ایجاد عادت در کاربرانش ندارد اما هر کسب
 وکار عادت سازى، نیاز به فرایند قالب دارد. بسیارى از شرکت ها با وجود 
تالش زیاد براى عادت سازى شکست مى خورند، زیرا عدم استفاده از 
مدل قالب، شما را از درك روانشناسانه مصرف کننده و بررسى تجربیات 

آن ها بازمى دارد.
کتاب قالب این تلنگر را به خواننده وارد مى کند که حتى در صورت 
استفاده از این مدل، گاهى مواقع برخى از مراحل این فرایند توسط 

طراحان نادیده گرفته مى شود و همین موضوع موجب هدررفت برخى از 
تالش هاى آنان مى شود. افراد ممکن است محرك هاى اساسى براى ایجاد 
عادت را درك کنند اما راه مناسبى براى ارسال این محرك ها انتخاب 
نکرده باشند. اقدام ممکن است خیلى دشوار باشد و یا نتیجه زیادى به 
ارمغان نیاورد اما آنچه غالباً نادیده گرفته مى شود فاز «سرمایه گذارى» 
است. چقدر سعى مى کنید تا زمان و انرژى مخاطب 
بدانید  باید  دهید.  اختصاص  خود  به  را 
زحمات شما در این قسمت فقط یک

عشِق  آن  و  مى کند  تولید   چیز 
مشترى به شما است. در واقع 
ابزار  مى تواند  قالب  مدل 
ایده  حذف  براى  کارآمدى 
هاى نامناسبى باشد که توانایى 
و  دارند  کمى  سازى  عادت 
همچنین مى تواند چارچوبى براى 
بهبود محصوالت فعلى به ما دهد، 
پس بهتر است آن را جدى بگیرید.

اما چه زمانى مى توانیم ادعا کنیم که 
محصوالت عادت سازى ایجاد کرده ایم؟ این 

عادت ها از کجا پیداشده اند؟
در قسمتى از کتاب آمده است که: «تولید محصولى که به اعتقاد طراحش 
زندگى کاربر را بهبود نمى دهد و به درد خود طراح هم نمى خورد عین 
استثمار است. اگر فرد نوآور از صمیم قلب باور داشته باشد که محصولش 
بهبود شگرفى در زندگى افراد و پیش از همه خوِد طراح، ایجاد مى کند، آن 

وقت راهى جز به پیش تاختن وجود ندارد».
وقت آن رسیده است که کارآفرینان و طراحان به جاى پرسیدن «چه 
مسئله اى را باید حل کنم؟» از خودشان بپرسند «چه مسئله اى را دوست 
داشتم کسى برایم حل کند؟» مطالعه نیازهاى خودتان مى توان نتایج 

خارق العاده اى داشته باشد.
درنهایت اینکه قالب نوشته شده تا ماندگارى را به شما آموزش 
دهد. روش هاى سنتى را رها کنید، دست از تبلیغات بیهوده 
بکشید و براى یک بار هم که شده خودتان را جاى 
مشترى بگذارید و داستانى از زبان آن ها بنویسید.

این کتاب توسط جناب آقاى سعید قدوسى 
نژاد به روانى و سالست ترجمه شده و به 
تابستان  قلم در  آریانا  انتشارات  همت 
بازار شد. عالقه مندان مى روانه  سال 97 
سایت  به  کتاب  این  خواندن  براى   توانند 
www.ary- آدرس  به  قلم  آریانا  انتشارات 

به  نسبت  و  کرده  مراجعه   anabook.com
خرید کتاب اقدام نمایند.
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شرکت هاى بسیارى وجود دارند که بیش از یک محصول تولید مى کنند، یا از چندین 
کسب وکار مجزا تشکیل شده اند. مسائل و چالش هاى مدیریتى به ویژه تصمیم گیرى 
درباره انتخاب بازار براى این شرکت ها دشوارتر است. بنابراین مهم است تا بدانیم از 
چه طریقى مى توان در مورد محصوالت یا کسب وکارهاى متنوع تصمیم گیرى کرد. 
ماتریس جنرال الکتریک یکى از این ابزارها است که به درك بهتر و نگاه جامع ترى 
نسبت به شرکت هاى چند کسب وکاره کمک مى کند و به مدیران آنها امکان مى دهد 
تا در مورد سرمایه گذارى در یک بخش خاص یا جایگزینى آن با یک حوزه فعالیت 

سودآورتر بهتر تصمیم بگیرند.
ماتریس جنرال الکتریک یا جى ئى ماتریسى است که از دو محور اصلى تشکیل شده است. 
محور افقى قدرت واحد تجارى یا سرمایه گذارى را از لحاظ سودآورى در بازار نسبت به 
رقبا مى سنجد، اما محور عمودى وضعیت جذابیت بازار را با معیارهایى همچون:  اندازه، نرخ 
رشد پیش بینى شده، شدت رقابت و ریسک سودآورى بررسى مى کند. در این ماتریس 
واحدهاى کسب وکار با دایره نشان داده مى شوند و با توجه به مساحت شان نسبت به 
یکدیگر مقایسه مى گردند؛ دایره هاى بزرگ تر نشان دهنده تمرکز بیشتر بر بازار و داشتن 
سهم بیشترى از آن است. البته باید توجه داشت که الزامى براى نشان دادن واحدها در 
قالب دایره اى وجود ندارد، اما این کار مى تواند روش مفیدى براى نشان دادن اهمیت هر 

واحد باشد و به سبب بصرى بودن، کار را راحت تر کند.

ماتریس جنرال الکتریک (GEM) در دهه 1970 توسط شرکت 
مشاوره مک کنزى، براى کمک به شرکت جنرال الکتریک که در 
آن زمان جزو بزرگ ترین شرکت هاى چند کسب و کاره بود، 
طراحى شد. به همین دلیل گاهى به نام ماتریس جى اى-مک 
کنزى هم نامیده مى شود. این شرکت عالوه بر کمک شایانى که به 
جنرال الکتریک براى تجزیه وتحلیل فعالیت هاى چندگانه کرده، به 
موضوعى براى تدریس در کالس هاى مدیریت نیز تبدیل شده 
است، زیرا مى تواند الگویى عالى براى اولویت دهى به فعالیت ها و 

مسـائلى باشــد که در هر کســب وکارى اتفاق مى افتد.
حال که تا حدودى با این ابزار آشنا شدید، پیشنهاد هایى را ارائه مى
 کنیم که بینش بهـترى در رابطه با این موضـوع به شما خواهند داد:

•  هنگام تصمیم گیرى براى سرمایه گذارى یا انجام یک فعالیت 
کلیدى، لیستى از واحدهاى کسب وکارتان را در دست داشته باشید.

•  سهم درآمـدى و درصد درآمـد هر واحد نسبـت به کل شرکت 
(سود خـالص هر واحد) را برآورد کنـید.

•  با توجه به سودآورى، بهره ورى هزینه و تمایز نسبت به رقبا، 
قدرت هر واحد را مشخص نمایید.

︦︣ـ︑︀﹞ ︀  ︋︀﹨ ﹌﹠︡ـ﹢ی ﹨﹙ـ﹀︑︣ ارز︀︋ـ﹩︎ 
﹉︣︐ــ﹠ـ︣ال  ا﹜﹊ــ︗
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•  جذابیت بازار از طریق توجه به معیارهایى همچون اندازه، نرخ رشد 
پیش بینى شده، شدت رقابت، سودآورى و ریسک بسنجید.

•  شما نیاز دارید تا این عوامل را به طور گسترده مدنظر قرار دهید. در غیر این صورت 
اعداد و ارقام، اطالعات خاصى به شما نمى دهد. برآورد همه جانبه این عوامل شما را قادر 
مى سازد تا در مورد وضعیت فعلیتان به نتیجه برسید و براى جزئیات مرحله بعدى تصمیم 

گیرى کنید.
•   اگر بتوانید ماتریس جنرال الکتریک را با ابزار چرخه عمر صنعت همزمان بررسى کنید، 

نتایج بهترى خواهید داشت.
تصور کنید اکنون قصد دارید از این ابزار استفاده کنید. پس به پیشنهادات نمودار زیر توجه 

نمایید:
هر ابزار استراتژیک علیرغم مزایایش، احتماالً کاستى هایى هم دارد که بى توجهى به آنها 
ممکن است برایتان هزینه بر باشد. در ادامه به بیان نکاتى مى پردازیم که دانستن آنها، 

مهارت شما را در استفاده از این ابزار افزایش مى دهد:
•  یک واحد کسب وکار ممکن است شامل محصوالتى با سطوح متنوع جذابیت باشد. 
بنابراین بهتر است هرکدام از محصوالت را جداگانه مورد تجزیه تحلیل قرار دهید و براى 

هرکدام ماتریس GE جداگانه اى ترسیم کنید.
•  درعین حال که تخمین جذابیت نسبى الزم است، اما مهم است که این تخمین ها توسط 
افراد ذى صالح دیگرى هم مورد بازبینى قرار گیرد تا نتایج حاصل از این ابزار صرفا ً 

انتزاعى نباشد.
•  ممکن است نتایج ماتریس بیان کند که یک واحد به دلیل قدرت کم باید حذف شود 
اما شما باید قبل از تصمیم براى حذف این واحد، به این موضوع توجه داشته باشید که آیا 
این واحد از بخش دیگرى که ارائه دهنده خدمات ضرورى است، پشتیبانى نمى کند؟ آیا 
حذف احتمالى یک واحِد به ظاهر بى اهمیت، موجب اختالل در عملکرد سایر بخش ها 

نخواهد شد؟
•  نکته مهم اینکه اگر مى خواهید تحلیل جامعى از کسب وکارتان داشته باشید، بدیهى است 
استفاده از چندین ابزار و بررسى تلفیقى آن ها با هم نتایج بهترى را به دنبال خواهد داشت. 
در مورد ماتریس جنرال الکتریک، ترکیب آن با ابزار «چرخه عمر صنعت» موجب ایجاد 
تعادل در کسب وکار و استمرار آن در بلندمدت خواهد شد. همچنین این ابزار با «پنج 
نیروى رقابتى پورتر» و «شبکه ارزش» هم قابلیت ترکیب دارد و مى تواند منجر به بهبود 

درك شما از زمینه و پتانسیل استراتژیک یک کسب وکار شود.

ارزـ︀︋ـ﹩︎ ︣︑﹀ـ﹢ی
 ︦︣ـ︑︀﹞ ︀  ︋︀﹨ ﹌﹠︡﹚﹨

﹉︣︐ـ﹠︣ال ا﹜﹊ــ︗

در نهایت به منابعى اشاره مى شود که مى توانید براى کسب 
اطالعات بیشتر در مورد این ابزار، به آن ها مراجعه کنید:

Ghemawat, P. (2002). Competition and business 

strategy in historical perspective. Business History 

Review, 76(01), 37-74.

Coyne, K. (2008). Enduring ideas: �e GE–McKinsey 

nine-box matrix. McKinsey Quarterly September. 

Available at: mckinseyquarterly.com/Enduring_ide-

as_�e_GE-McKinsey_ninebox_matrix_2198.

Proctor, R.A. and Hassard, J.S. (1990). Towards a new 

model for product portfolio analysis. Management 

Decision, 28(3): 14–17٫
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گــــــر  ا
خــــود را در 

نقش  هیجان انگیز 
و گاهى ترســـــناِك 

نظارت بر ابتــکارِ نوآورى 
یافتید یا حتــى در ایـــن کار 

مشارکـت داشــتید، اصول فوق العاده 
مهمى را که در اینــجا آورده شــده است به 

خاطر داشته باشید.

• نوآورِى مبتنــــى بر مأموریت االبخــتکى ســراغ این کار نرویـد
بســیارى از ابتکارات نوآورانه پیش از آنکه آغــاز شوند شکسـت مى خورند. 
پیامدهاى مورد انتظار آن ها ناگفته رها مى شوند یا به وضوح تعریف نمى شوند، 
ارتباط آن ها با استراتژى و هدف شرکت روشن نیست و فرصت هاى اساسى 
مبهم و پراکنده هستند. نوآوران عالى مى دانند که به دنبال چه چیزى هستند؛ 
آن ها بر روى ایده هاى کمتر و برجسته ترى متمرکز مى شوند و آن ها را با 
احتیاط اجرا مى کنند. آن ها نیتى تعریف شده و پیامدهاى مورد انتظاِر مشخصى 

دارند که به استراتژى روشنى براى دستیابى به آن ها وصل شده است.

• بر روى سـخت ترین بخش ها تمــرکز کنید تا درســت شــوند
آسان ترین راهِ ساده سازى مشکلى بغرنج، رهاسازى تمامِى بخش هاى سخِت 
آن است که دقیقاً کارى است که بسیارى از رهبران، تیم هایشان را وادار بدان 
مى کنند. برخى دیگر از رهبران هنگام مواجهه با فهرستى از موارد امکان پذیر، 
سراغ کلیشه هاى خسته کننده خود مى روند: «دوشنبه بعدى چه کاِر متفاوتى 
مى توانیم انجام دهیم؟» یا «در کوتاه ترین زمان ممکن مى توانیم به چه چیزى 
برسیم؟» راجع به نوآورى باید گفت اغلب سخت ترین بخش هایش آن هایى 
هستند که واقعاً مهم اند. اگر هسته سخِت یک مشکل را نشکنید، ایده هایتان 

پیش پاافتاده باقى مى مانند و به راحتى مى توان آن ها را تقلید کرد. بخش هاى 

حیاتِى نوآورى تان را شناسایى کنید و بى وقفه بر روى آن ها کار کنید تا حل 
شوند. بخش هاى راحت را بعداً هم مى توان انجام داد.

• گاردریل هایى نصب کنید تا تیمتان را در مسیر درست نگه دارید
محدودیت ها خالقیت را تقویت مى کنند. همان طور که چارلز ئیمز در سال 1969 
خاطرنشان مى سازد: «طراحى تا حد زیادى بستگى به محدودیت ها دارد» و در 
مورد موفقیت ابتکارات نوآورانه تان نیز چنین است. در غیاب چنین پارامترهایى 
تیم ها بى هدف و مقصد به هر طرفى کشیده مى شوند، از هر گزینه اى به گزینه 
دیگر تغییر جهت مى دهند چرا که بدون دستورالعمل، هر چیزى ضرورتاً اختیارى 
است و هیچ کسى نمى تواند به شما بگوید که درخت اشتباهى را بر زمین مى اندازید.
• مسئله هاى دشوار را جسورانه حل کنید و براى یافتن جواب ها 

شکیبا باشید
در هر مرحله اى از فرآیند نوآورى سبک سنگین ها و مسئله هاى دشوارى وجود 
دارد. «یقیناً نمى توانیم خدمتى برجسته را با هزینه اى اندك پیشنهاد دهیم» و یا 
«به هیچ وجه نمى توانیم هم به مشترى ضمانت نامه بدهیم و هم انعطاف پذیرى 
و انتخاب.» نوآوران در مواجهه با چنین چالش هایى (در حالى که فشار زمانى نیز 
فزاینده و منابع رو به کاهش هستند) اغلب یک سوى چالش را مى چسبند و بقیه 

آن را نادیده مى گیرند. این کار به راهکارهاى ناقص و جزئى منجر مى شود. 
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نوآوران عالى راه هایى مى یابند که گزینه هاى جدیدى را براى 
حل مشکالت ایجاد مى کنند و غیرممکن را ممکن مى سازند. به 
جاى ایده هایى که صرفاً به حل جزئى مشکلى غامض مى

 پردازند، دنبال راهکارهاى جامع باشید.

• از نوآورِى آداب و رسوم دار استفاده کنید و بدانید که چه 
روش هایى کارگر هستند

یکى از ظالمانه ترین کارها، این است که افراد هوشمند 
را در اتاق زندانى کنید و هیچ تجهیزاتى و 

روش و ابزارى براى انجام مأموریتشان 
به جز مشتى انتظارات در اختیار 
آن ها نگذارید. مثل این است که 
که  بخواهید  تازه کار  یک  از 
دهد.  انجام  مغز  جراحى 

به ندرت  و  است  غیرمنصفانه 
برنامه  با  نوآورِى  مى شود.  موفق 

ابزارهاى  با  را  تیمتان  اینکه  یعنى 
هوشمندانه اى تجهیز کنید (از قبیل کتاِب ده 

گونه نوآورى) و با دستورالعمل هاى گام به گام، تیمتان را 
تقویت  کنید تا به نتیجه خوب برسید.

• تجربه ها را پشت سر هم مصور کنید
مفهومتان را تا جاى ممکن ملموس کنید. براى این کار، آن را به 
صورتى تصویرسازى کنید که انگار همین اکنون در جهان واقع 
موجود است. ابتدا از نمونه هاى کاغذى استفاده کنید؛ چرا که 
ارزان اند و تغییرشان ساده است. مطمئن شوید که کل مفهوم را 
به تصویر مى کشید و تصویر مزبور، نشان دهنده نحوه کار کل 
کسب وکار –نه فقط چند محصول و اسباب- باشد. این سطح از 
روایت در به اشتراك گذارى مفهومتان با دیگران، آزمایش آن 
با مشتریانتان و ایجاد چشم اندازى یکسان براى تمامى افراد 
تیمتان به شما کمک مى کند. مصورسازى ها همچنین در تصور 
آنچه که تیمتان در نهایت باید بسازد، اجتناب از تأخیرها یا 

تغییر جهت هاى هزینه زا بسیار کمک کننده هستند.

• هیچ گاه در خالء نوآورى نکنید
زمانى که در تیم ها بحِث فناورى و ویژگى هایى باشد از فناورى، 
ویژگى ها و کارکردى که شاید روزى استفاده شوند، ممکن است 
در دور باطل گیر بیفتند. چنین تیم هایى تفکر الهام بخش ندارند. 

از اتاق کنفرانس بیرون بزنید، به مشاهده کاربران نهایى بپردازید و پیشنهادهاى مبتکرانه 
آن ها را مطالعه کنید. بدون این بینش ها تنها به دور خود مى چرخید تا هنگامى که زمان 
تمام شود و به تعهدتان عمل نکرده اید. حال مجبور به اجراى ایده اى مى شوید که ربطى با 
واقعیت هاى بازار و مشترى ندارد. بعد از صرف ده میلیون دالر دیگر، درمى یابید که ایده

 تان بسیار بد بوده است و محصولتان هیچ نمى ارزد.

رقبا مشترکًا  و حتى  تأمین کنندگان  با همراهى مشتریان،  را  نوآورى ها   •
بسازید

مدیران اغلب در داِم این تصور مى افتند که همه کارها باید درون سپارى شوند. براى پروژه 
هایى که قابلیت هاى الزم براى انجامشان در تیم وجود ندارد، تیم ها شاید سعى کنند به 
تأمین کنندگان اعتماد کنند یا (به احتمال بیشتر) پروژه را به امان خدا رها سازند. بهانه هایى 
هم که مى آورند متعدد هستند: «آهاى! این یه رازه. نمى توانیم درباره ایده هایمان به غریبه 

ها حرفى بزنیم!» یا «مالکیت معنویمان افشا خواهد شد!» در جهان شدیداً متصل به هِم 
امروزى هیچ شرکتى نباید همه چیز را به تنهایى انجام دهد. نوآورِى باز را در آغوش 
بکشید و راه هایى براى کار با دوستان یا رقبا بر روى طراحى، ساخت و ارائه ایده ها بیابید.

برگرفته از کتاب 10 گونه نوآورى
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