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مقدمه
مدیران برتر همیشه به دنبال آن هستند تا ببینند در حیطه کاری آنها چه ابزارهای مناسبی وجود دارد .ابزارهای مدیریت کسب و
کار کلیه سامانهها ،برنامه ها ،کنترل ها ،راه حل ها و روش هایی را شامل میشود که توسط سازمان ها برای مدیریت تغییرات بازار،
حفظ موقعیت رقابتی خود و یا بهبود عملکرد سازمان مورد استفاده قرار میگیرد .با شناخت و استفاده مناسب از ابزارهای مدیریتی،
مدیران میتوانند تغییرات مهم و اقدامات جدید را در شرکت یا سازمان خود به اجرا بگذارند .برای مثال از ابزارهای مدیریت
میتوان برای تعریف و اجرای استراتژی ،تعامل با مشتریان و کارمندان و همچنین نظارت بر عملکرد استفاده کرد.
امروزه به لطف پیشرفت سریع فناوری ،ابزارهای مدیریتی به طرز چشمگیری تکامل یافته اند ،به طوری که انتخاب بهترین ابزارهای
تجاری برای هر شرایط در هر شرکت دشوار است .در این کتاب مجموعه ای از ابزارهای مدیریتی بر اساس دو مرجع بابوک 1و
بین 2مورد بررسی قرار گرفته است و لیستی از پرکاربرد ترین آنها استخراج شده است .در معرفی هر ابزار چارچوب کلی زیر رعایت
شده است تا بتواند راهنمایی سریع و عملی برای شناخت و استفاده از ابزار در سازمان باشد.


معرفی اولیه ابزار



فرآیند استفاده از ابزار



نمونه موارد استفاده از ابزار در کسب و کار



میزان محبوبیت ابزار در طی زمان



معرفی نمونه ای از ابزار  /الگوی علمی قابل استفاده



مراجع جهت مطالعه بیشتر

این کتاب نسخه اولیه ابزارهای مدیریتی است که پس از یک سال تحقیق و بررسی ارایه شده است و سعی میشود در آینده با
دریافت بازخورد از همکاران عزیز و خبرگان این حوزه اصالحات مورد نیاز جهت تطبیق بیشتر و بهتر با نیاز سازمانهای امروزی
صورت پذیرد .پیشاپیش از ارایه بازخوردهای ارزنده شما خواننده گرامی قدردانی به عمل میآید.

BABOK, A Guid to Business Analysis Body of Knowledge, V3.0, 2015
BAIN & COMPANY, An Executive Guide to Management Tools, 2018
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تجزیه و تحلیل پیشرفته
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تجزیه و تحلیل پیشرفته ،استخراج سریع ،انتقال ،بارگیری ،جستجو ،تحلیل و به اشتراک گذاری مجموعه دادههای حجیم را ممکن
میسازد .با تجزیه و تحلیل یک پایگاهداده بزرگ ،یکپارچه و بالدرنگ ،به جای یک پایگاه داده کوچکتر ،مستقل و آفالین ،میتوان
به دنبال شناسایی سریع همبستگی و الگوهای مشاهده شده قبلی برای بهبود تصمیمگیری بود .اگر چه این مربوط به مدیریت
پایگاهداده سنتی و سیستمهای هوش کسبوکار است ،اما تجزیه و تحلیل پیشرفته ،توانایی پردازش دادهها را به چهار روش اصلی
افزایش میدهد:
 حجم :4پردازش حجم عظیم داده در سطح پتابایت و اگزابایت سرعت :5بینش و اقدامات بالدرنگ بر روی جریان دادهها تنوع :6تجزیه و تحلیل همه چیز از جریان کلیک تا جریان ویدیو نوسان :7مدیریت تغییرات در فرمت دادهها و فیلدهای اطالعاتینتایج تجزیه و تحلیل کالن دادهها به مدیران کمک میکند تا شاخصهای کلیدی کسبوکار خود را اندازهگیری کرده و مدیریت
کنند.
فرآیند تجزیه و تحلیل پیشرفته
شرکتها باید ابتدا فرصتهای تجاری مهم را شناسایی کنند؛ سپس دادههای مرتبط با هر فرصت را جمع آوری کنند و تصمیم
بگیرند که آیا به تجزیه و تحلیل پیشرفته نیاز دارند یا خیر .در صورتی که این نیازمندی تشخیص داده شود ،توسعههای
سختافزاری ،نرمافزاری و مغزافزاری برای بکارگیری تجزیه و تحلیل پیشرفته مورد نیاز خواهد بود .این امر مستلزم بکارگیری
کارشناسان علوم داده است که دارای مهارتهای کافی در پرسیدن سواالت مناسب ،شناسایی منابع اطالعاتی مقرونبهصرفه ،پیدا
کردن الگوهای صحیح و تبدیل بینش تحلیلی به اطالعات کسبوکار قابل اجرا 8میباشند.
برای استفاده از تجزیه و تحلیل پیشرفته؛ شرکتها باید اقدامات زیر را انجام دهند:


انتخاب یک پایلوت (یک واحد یا یک گروه) با فرصتهای معنیدار برای سرمایهگذاری در تجزیه و تحلیل پیشرفته



ایجاد یک گروه رهبری و تیمی از کارشناسان علوم داده با مهارت و منابع الزم



شناسایی تصمیمات و اقدامات خاصی که میتوان بهبود بخشید

3

Advanced Analytics
Volume
5
Velocity
6
Variety
7
Variability
8
Actionable business information
4
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بکارگیری راه حلهای سخت افزاری و نرم افزاری مناسب



تصمیمگیری برای برونسپاری یا توسعه داخلی



تصمیمگیری در خصوص اصول پایه مانند حریم خصوصی دادهها و سیاستهای امنیتی



تست کنید ،یاد بگیرید ،به اشتراک بگذارید و اصالح کنید



توسعه مدلهای قابل تکرار و گسترش موارد کاربرد به دیگر واحدهای کسبوکار

8

برخی موارد استفاده از تجزیه و تحلیل پیشرفته


بهبود فرآیندهای داخلی مانند مدیریت ریسک ،مدیریت ارتباط با مشتری ،زنجیره تأمین یا بهینه سازی محتوای وب



بهبود محصوالت و خدمات موجود



ارائه محصوالت و خدمات جدید



ارایه پیشنهادات بهتر به مشتریان



تغییر کلی مدل کسب و کار برای کسب درآمد از اطالعات و بازخوردهای بالدرنگ

میزان محبوبیت این ابزار

9

راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار
الگوی تحلیل پیشرفته/نمونه ابزار
در این تصویر یک نمونه داشبورد تحلیل پیشرفته نشان داده
Power BI شده است که الیه بندی عمومی مربوط به نرم افزار
 همچنین ابزارهای آنالین فارسی نظیر.مایکروسافت میباشد
. در این خصوص قابل استفاده استhttp://vdash.ir

مراجع قابل استفاده
1. Brain & Company, Advanced Analytics:
https://www.bain.com/insights/management-tools-advanced-analytics
2. Microsoft, Tools and templates for data analytics, Start measuring business success
through Power BI: https://docs.microsoft.com/en-us/freelancetoolkit/dataanalyticstools
3. Baesens, Bart. Analytics in a Big Data World: The Essential Guide to Data
Science and Its Applications. Wiley, 2014.
4. Brea, Cesar A. Marketing and Sales Analytics: Proven Techniques and Powerful
Applications from Industry Leaders. FT Press, 2014.
5. Davenport, Thomas H., Jeanne G. Harris, and Robert Morison. Analytics at Work:
Smarter Decisions, Better Results. Harvard Business Review Press, 2010.
6. Isson, Jean-Paul, and Jesse Harriott. Win with Advanced Business Analytics:
Creating Business Value from Your Data. Wiley, 2012.
7. Laursen, Gert H. N., and Jesper Thorlund. Business Analytics for Managers: Taking
Business Intelligence Beyond Reporting. 2d ed. Wiley, 2016.
8. McAfee, Andrew, and Erik Brynjolfsson. “Big Data: The Management
Revolution.” Harvard Business Review, October 2012.
9. Shah, Shvetank, Andrew Horne, and Jaime Capella. “Good Data Won’t Guarantee Good
Decisions.” Harvard Business Review, April 2012.
10. Stubbs, Evan. The Value of Business Analytics: Identifying the Path to
Profitability. Wiley, 2011.
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مدیریت چابک
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مدیریت چابک یک رویکرد مبتنی بر تکرار برای پروسه برنامه ریزی و مدیریت پروژه است .امروزه ،مدیران از تکنیکهای چابک
برای طیف وسیعی از فعالیتها استفاده میکنند (از جمله نوآوری در محصوالت و خدمات ،فرآیندها ،و مدلهای تجاری) .در طیف
گستردهای از صنایع ،مدیریت چابک ارزشمندترین نوآوریهای بازار را سریعتر و با ریسک کمتر به ارمغان میآورد و همزمان
مشارکت تیمی و رضایت مشتری را نیز بهبود میبخشد .اسکرام با رویکرد مدیریت چابک بسیار رایج است ،اگر چه روشهایی مانند
کانبان ،10توسعه ناب 11و راهاندازی ناب 12نیز متداول هستند.
فرآیند مدیریت چابک


تیم رهبری فرصتهای نوآوری چابک را شناسایی و دنبال میکند.



مدیران اجرایی ،تیمهای کوچک ،چند رشتهای و خودگردان را برای بررسی فرصتهای برتر جمع می کنند.



یک "صاحب ایده" با تیم کار میکند تا ضمن ایجاد یک چشم انداز ،فهرست دقیقتری از فرصتهای بالقوه ایجاد کنند و
ضمن اولویتبندی آنها مشخص کنند که چه موقع و چگونه میتوان از فرصتها استفاده کرد و به نتایج ملموسی رسید.
الزم است یک نفر تیم را در روشهای مدیریت چابک هدایت کند ،موانع را برداشته و پیشرفت کار را تسریع کند.



تیم چند رشتهای یک نقشه راه ایجاد میکند ،مشکالت پیچیده را به کارهای قابل مدیریت بیشتر تجزیه میکند و بر
13

روی مهمترین فرصتها تمرکز میکند .این تیم در چرخههای کوتاه و تکراری (که اغلب اسپرینت نامیده میشود) کار
میکند تا نمونههای اولیه کاری ایجاد کند.


مشتریانی که همکاری نزدیکی با تیم دارند  ،نمونههای اولیه کار را آزمایش میکنند و بازخورد واضح و سریع در مورد
ترجیحات واقعی خود ارائه میدهند .سپس تیم رویکرد خود را برای سرمایهگذاری در این بازخورد مشتری تطبیق
میدهد.



این تیم بطور مداوم فرصتهایی را برای بهبود اثربخشی خود شناسایی میکند.

برخی موارد استفاده از مدیریت چابک


مدیریت زمان و تمرکز رهبر سازمان از سطوح خرد به سطوح راهبردی



تطبیق استراتژیها از سرمایهگذاری در شرایط ایستا به سرمایهگذاری در شرایط متغییر



افزایش تمرکز هر شخص بر روی یک موضوع با کاهش کارهای چند وظیفهای و پراکنده



از بین بردن کارهای کم ارزش و بیهوده



بهبود مدیریت تغییرات
9

Agile Management
Kanban
11
Lean Development
12
Lean Startup
13
Sprints
10

11

راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار
.نوآوری موفق در حوزههای مختلف از توسعه محصوالت و بازاریابی تا بهبود زنجیره تامین



میزان محبوبیت این ابزار

الگوی مدیریت چابک/نمونه ابزار
این تصویر که یک نمونه برنامهریزی پروژه بر اساس متدلوژی
چابک را نشان میدهد در نرمافزار مایکروسافت پروجکت
 در این نرم افزار قابلیت مدیریت و کنترل.تهیه شده است
پروژه و گزارشگیری در نماهای مختلف اسکرام و گانت
 برای کسب اطالعات بیشتر به.چارت امکان پذیر است
.[ مراجعه شود2] Advaiya
مراجع قابل استفاده
1. Brain & Company, Agile Management:
https://www.bain.com/insights/management-tools-agile-management
2. Advaiya, DELIVERING AGILE PROJECTS USING MS PROJECT
SERVER/PROJECT ONLINE, www.advaiya.com/blog/delivering-agile-projectsusing-ms-project-server-project-online/
3. Cobb, Charles G. The Project Manager’s Guide to Mastering Agile: Principles and
Practices for an Adaptive Approach. Wiley, 2015.
4. Cohn, Mike. Agile Estimating and Planning. Prentice Hall, 2005.
5. Reinertsen, Donald G. The Principles of Product Development Flow: Second
Generation Lean Product Development. Celeritas Publishing, 2009.
6. Ries, Eric. The Lean Startup. Crown Publishing Group, 2011.
7. Rigby, Darrell K., Jeff Sutherland, and Hirotaka Takeuchi. “Embracing
Agile.” Harvard Business Review, May 2016, pp. 40–50.
8. Rubin, Kenneth S. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile
Process. Addison-Wesley Professional, 2012.
9. Sutherland, Jeff, and J.J. Sutherland. Scrum: The Art of Doing Twice the Work
in Half the Time. Crown Business, 2014.
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کارتهای امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن عملکرد یک سازمان را تعریف میکند و ارزیابی میکند که آیا مدیریت به نتایج مورد نظر دست مییابد یا
خیر .کارت امتیازی متوازن بیانیه رسالت و چشمانداز را به مجموعهای جامع از اهداف و معیارهای عملکرد ترجمه میکند که
میتوان آنها را کمی و ارزیابی نمود .این اقدامات معموال شامل مقولههای زیر میباشد:


عملکرد مالی (درآمد ،درآمدها ،بازگشت به سرمایه ،جریان نقدینگی)



عملکرد ارزش مشتری (سهم بازار ،معیارهای رضایت مشتری ،وفاداری مشتری)



عملکرد فرآیند کسبوکار داخلی (نرخ بهرهوری ،معیارهای کیفیت ،بههنگام بودن)



عملکرد نوآوری (درصد درآمد حاصل از محصوالت جدید ،پیشنهادها کارمند ،نرخ شاخص بهبود)



عملکرد کارکنان (روحیه ،دانش ،جابجایی ،استفاده از بهترین شیوههای نشان داده)

فرآیند استفاده از کارتهای امتیازی متوازن
برای ساخت و اجرای یک کارت امتیازی متوازن ،مدیران باید اقدامات زیر را انجام دهند:


بیان چشمانداز و استراتژی کسب و کار



شناسایی گروههای عملکردی که چشمانداز و استراتژی کسبوکار به نتایج آنها بیشترین پیوند را دارد (مانند عملکرد
مالی ،عملیات ،نوآوری ،عملکرد کارکنان)



تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت که از دیدگاه و استراتژی کسبوکار پشتیبانی کنند



تعیین معیارها و استانداردهای مرتبط و معنادار



اطمینان از پذیرش اقدامات اصالحی



ایجاد بودجهبندی مناسب ،پیگیری ،ارتباطات مستمر و نظام پاداش



جمعآوری و تحلیل دادههای عملکرد و مقایسه نتایج واقعی با عملکرد مورد نظر



اقدام برای رفع شکافهای نامطلوب

برخی موارد استفاده از کارتهای امتیازی متوازن


شفاف کردن یا به روزرسانی استراتژی کسبوکار



پیوند دادن اهداف راهبردی به اهداف بلند مدت و بودجههای ساالنه



دنبال کردن عناصر کلیدی استراتژی کسبوکار



بکارگیری اهداف استراتژیک در فرایندهای تخصیص منابع



تسهیل تغییرات سازمانی



مقایسه عملکرد واحدهای کسبوکار توزیعشده جغرافیایی



افزایش درک فراگیر از دیدگاه و استراتژی شرکت

13

راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار
میزان محبوبیت این ابزار

الگوی کارت امتیاز متوازن//نمونه ابزار
در این نمونه کارت امتیاز متوازن بر روی تطبیق عملکرد بخش
 مشاهده.فروش با استراتژیهای سازمان تمرکز شده است
) تعریف شدهKPI( میشود که در آن سه سطح شاخص کلیدی
است و هر کدام طی فرآیند تحلیل و طراحی به بخشی از اهداف
 برای مشاهده.و ماموریتهای سازمان پیوند خورده است
.[ مراجعه شود2] Bscdesigner جزییات بیشتر به
مراجع قابل استفاده
1. Brain & Company, Balanced Scorecard:
https://www.bain.com/insights/management-tools-balanced-scorecard
2. Bscdesigner, HR KPIs and Talent Strategy Scorecard, Sales Scorecard with 3
Levels of KPIs: https://bscdesigner.com/sales-scorecard.htm
3. Templatelab, Balanced Scorecard Examples & Templates,
http://templatelab.com/balanced-scorecard/
4. Epstein, Marc, and Jean-François Manzoni. “Implementing Corporate Strategy:
From Tableaux de Bord to Balanced Scorecards.” European Management
Journal, April 1998, pp. 190–203.
5. Kaplan, Robert S., and David P. Norton. Alignment: Using the Balanced
Scorecard to Create Corporate Synergies. Harvard Business School Press, 2006.
6. Kaplan, Robert S., and David P. Norton. “The Balanced Scorecard: Measures That
Drive Performance.” Harvard Business Review, July 2005, pp. 71–79.
7. Kaplan, Robert S., and David P. Norton. Strategy Maps: Converting Intangible
Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business School Press, 2004.
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الگوبرداری
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عملیات بنچمارک (یا الگوبرداری) از طریق شناسایی و اعمال بهترین تجربیات و شیوههای ارایهشده برای عملیات و فروش ،عملکرد
را بهبود میبخشد .مدیران عملکرد محصوالت یا فرآیندهای خارجی خود را با شرکتهای رقیب و بهترین شرکتها و با عملیاتهای
دیگری که فعالیتهای مشابهی را در شرکتهای خود انجام میدهند مقایسه میکنند .هدف الگوبرداری یافتن مثالهایی از عملکرد
برتر و درک فرایندها و روالهای محرک عملکرد آنها است .سپس شرکتها عملکرد خود را با هماهنگ کردن و ترکیب بهترین
تجارب در عملیات خود بهبود میبخشند .البته هدف از این کار نباید تقلید باشد ،بلکه الزم است با نوآوری همراه باشد.
فرآیند بنچ مارک


یک محصول ،خدمات و یا فرآیند را برای بنچمارک انتخاب کنید



تعیین معیارهای کلیدی عملکرد



شرکتها و مناطق داخلی را برای بنچمارک انتخاب کنید



جمعآوری اطالعات درباره عملکرد و تجربیات



تجزیه و تحلیل دادهها و شناسایی فرصتها برای بهبود



تطبیق و اجرای بهترین شیوهها ،تعیین اهداف معقول و اطمینان از پذیرش فراگیر در سطح شرکت

برخی موارد استفاده از بنچ مارک


بهبود عملکرد :شناسایی روشهای بهبود طراحی محصول و افزایش کارآیی.



شناخت نسبی موارد هزینه :نشان دادن جایگاه هزینه نسبی یک شرکت و شناسایی فرصتهای بهبود.



کسب مزیت راهبردی :کمک به تمرکز بر تواناییهایی که برای ایجاد مزیت راهبردی حیاتی هستند.



افزایش یادگیری سازمانی :همرسانی تجربیات و ایدههای جدید در شرکت.

Benchmarking

14

15

راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار
میزان محبوبیت این ابزار

الگوی بنچ مارک/نمونه ابزار
در این تصویر نمونه یک بنچ مارک بین ویژگیهای کلیدی چند
 این نمونه بنچ مارک.شرکت مختلف نشان داده شده است
کمک میکند که نقاط قوت و ضعف در مقایسه با رقبا بهتر
شناسایی شود و شرکت بتواند روی بهبود کارکردهای خود
.همراه با نوآوری متمرکز شود
مراجع قابل استفاده
1. Brain & Company, Benchmarking: https://www.bain.com/insights
/management-tools-benchmarking
2. American Productivity and Quality Center. www.apqc.org
3. Bogan, Christopher E., and Michael J. English. Benchmarking for Best Practices:
Winning Through Innovative Adaptation. McGraw-Hill, 1994.
4. Boxwell, Robert J., Jr. Benchmarking for Competitive Advantage. McGraw-Hill,
1994.
5. Camp, Robert C. Benchmarking: The Search for Industry Best Practices That
Lead to Superior Performance. Productivity Press, 2006.
6. Coers, Mardi, Chris Gardner, Lisa Higgins, and Cynthia
Raybourn. Benchmarking: A Guide for Your Journey to Best-Practice Processes.
American Productivity and Quality Center, 2001.
7. Czarnecki, Mark T. Managing by Measuring: How to Improve Your
Organization’s Performance Through Effective Benchmarking. AMACOM, 1999.
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مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

16
15

مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار ،شامل طراحی مجدد فرآیندهای اصلی کسبوکار برای رسیدن به پیشرفتهای چشمگیر در
تولید ،زمانبندیها و کیفیت است .در مهندسی مجدد فرآیندهای کسبوکار ،شرکتها با یک ورق کاغذ سفید شروع میکنند و در
فرآیندهای موجود تجدید نظر میکنند به گونهای که ارزش بیشتری به مشتری ارایه دهند .آنها معموال سیستم ارزشی جدیدی را
اتخاذ میکنند که تاکید بیشتری بر نیازهای مشتری دارد .شرکتها الیههای سازمانی را کاهش داده و فعالیتهای غیرسازنده را در
دو حوزه کلیدی حذف میکنند .اول اینکه ،آنها سازمانهای با کارکرد محدود 16را به صورت تیمهای عملیاتی چندوظیفهای

17

طراحی مجدد میکنند .دوم اینکه آنها از فنآوری برای بهبود انتشار دادهها و کمک به تصمیمگیری استفاده میکنند.
فرآیند مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار
مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار یک ابتکار برای ایجاد تغییرات چشمگیر است که شامل پنج مرحله مهم است که مدیران باید
اتخاذ کنند:


ارزیابی میزان تمرکز ارزشهای شرکت بر نیازهای مشتری



طراحی مجدد فرآیندهای اصلی که اغلب با استفاده از فنآوری اطالعات محقق میشود



تبدیل کسبوکار به تیمهای عملیاتی چندوظیفهای با مسئولیت کامل 18برای یک فرآیند



تفکر مجدد درباره مسایل اساسی سازمانی و انسانی



بهبود فرآیندهای کسبوکار در سراسر سازمان

برخی موارد کاربرد طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار


کاهش هزینهها و زمان چرخهها :مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار هزینهها و زمان چرخهها را با حذف
فعالیتهای غیرسازنده و کارمندانی که آنها را اجرا میکنند ،کاهش میدهد .سازماندهی مجدد توسط تیمها ،نیاز به
الیههای مدیریتی را کاهش داده ،جریان اطالعات را سرعت میبخشد و خطاها و دوبارهکاری ناشی از دستبهدست شدن
متعدد و بروکراسی را حذف میکند.



بهبود کیفیت :مهندسی مجدد فرآیندهای کسبوکار با کاهش شکافهای 19کار و ایجاد مسئولیت شفاف در فرایندها،
کیفیت را بهبود میبخشد .کارگران مسئولیت خروجی خود را به دست میآورند و میتوانند براساس بازخورد فوری
عملکرد خود را اندازهگیری کنند.

15

Business Process Reengineering
Functional Organizations
17
Cross-functional team
18
end-to-end
19
Fragmentation
16
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راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار
میزان محبوبیت این ابزار

الگوی طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار/نمونه ابزار
در این تصویر یک روش قابل استفاده در طراحی مجدد
فرآیندهای کسب و کار که بر اساس فرآیندکاوی میباشد نشان
 در این روش دادههای مختلف از سامانههای.داده شده است
عملیاتی نظیر ارتباط با مشتریان و فروش جمع آوری میشود و
میزان کارآیی هر جزء اندازه گیری میشود و گزارشهای حاصل
از آن میتواند در شناسایی و رفع نواقص مورد استفاده قرار
.بگیرد
مراجع قابل استفاده
1. Brain & Company, Business Process Reengineering: https://www.bain.com/
insights/management-tools-business-process-reengineering
2. Nural Amal, Business Process Reengineering Template Templates:
nurulamal.com/postimg/business-process-reengineering-template-templates-2
3. Al-Mashari, Majed, Zahir Irani, and Mohamed Zairi. “Business Process
Reengineering: A Survey of International Experience.” Business Process
Management Journal, December 2001, pp. 437–455.
4. Carr, David K., and Henry J. Johansson. Best Practices in Reengineering: What
Works and What Doesn’t in the Reengineering Process. McGraw-Hill, 1995.
5. Champy, James. Reengineering Management: The Mandate for New Leadership.
HarperBusiness, 1995.
6. Davenport, Thomas H. Process Innovation: Reengineering Work Through
Information Technology. Harvard Business School Press, 1993.
7. Frame, J. Davidson. The New Project Management: Tools for an Age of Rapid
Change, Complexity, and Other Business Realities. Jossey-Bass, 2002.
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مدیریت تغییرات

18

20

برنامههای مدیریت تغییر ،شرکتها را قادر میسازند تا بکارگیری فرایندهای جدید برای تحقق منافع تجاری را کنترل کنند .این
برنامهها شامل ارایه ایدهها و طرحهای تغییر ،خرید و فروش سازمانی ،اجرای ابتکارات (تا حد ممکن بصورت یکپارچه) و ایجاد یک
مدل تکرارپذیر برای کسب اطمینان از تداوم موفقیت در تغییرات آتی میباشد .برنامه مدیریت تغییر به رهبران این امکان را
میدهد تا به موفقیت افراد کمک کنند و نشان دهند کجا و چه زمانی مشکل رخ میدهد و یک استراتژی برای کاهش خطرات و
نظارت بر پیشرفت ایجاد میکند.
فرآیند مدیریت تغییرات


تمرکز بر روی نتایج :حفظ یک طرز تفکر هدفمند از طریق ایجاد اهداف مشخص ،اهداف غیرقابل مذاکره و طراحی
مشوقهای تضمین این اهداف.



غلبه بر موانع برای تغییر :شناسایی کارمندانی که بیشتر تحتتاثیر قرار میگیرند.



مدیریت ریسک :تالش برای پیشبینی ،اندازهگیری و مدیریت ریسک.



ارتباط مستمر و قوی با کارکنان :در زمان تغییر ،برای مدیریت واکنشهای نیروی کار الزم است فرکانس و روشهای
ارتباطی تغییر کند.
 oاطمینان حاصل کنید که پشتیبانی در تمام سازمان تضمین شده است .برای اجازه دادن به حمایت مالی برای
رسیدن به تمام سطوح سازمان ،چندین پشتیبان برای فراهم نمودن افراد با دسترسی و نفوذ (اسپانسر) جلب
کنید.
 oسازماندهی مجدد فرآیند تصمیمگیری .ایجاد سیستمی برای شناسایی ،ایجاد و اجرای مهمترین تصمیمات.



نظارت مستمر بر پیشرفت :هر طرح تغییر را دنبال کنید و زیر نظر داشته باشید تا مشخص شود که آیا مسیر برنامه
ریزی شده را دنبال میکند یا نه.

برخی موارد استفاده از برنامه مدیریت تغییرات


اجرای طرحهای استراتژیک اصلی برای انطباق با تغییرات در بازارها ،اولویتهای مشتریان ،تکنولوژیها یا برنامههای
راهبردی رقابتی



تمرکز بر روی سازمان در هنگام عبور از یک تغییر عمده



اجرای فرآیندهای جدید مبتکرانه

Change Management
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راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار
میزان محبوبیت این ابزار

الگوی مدیریت تغییرات/نمونه ابزار
ابزارهای مختلفی برای مدیریت تغییرات مورد نیاز است که از
 برای.جمله آنها میتوان به ماتریس تحلیل ذینفعان اشاره کرد
مثال در این ماتریس مشخص میشود که در فرآیند تغییر
چگونه باید با گروههای مختلف مواجه شد و تاثیر هر گروه در
.پیشبرد تغییر چقدر است

مراجع قابل استفاده
1. Brain & Company, Change Management Programs:
www.bain.com/insights/management-tools-change-management-programs
2. Creately, The Ultimate List of Change Management Tools to Drive Change Like
a Pro, https://creately.com/blog/diagrams/change-management-tools-list/
3. Axelrod, Richard H. Terms of Engagement: Changing the Way We Change
Organizations. 2d ed. Berrett-Koehler Publishers, 2010.
4. Clark, Timothy R. EPIC Change: How to Lead Change in the Global Age. JosseyBass, 2007.
5. Harvard Business Review on Leading Through Change. Harvard Business
School Press, 2006.
6. HBR’s 10 Must Reads on Change Management. Harvard Business Review Press,
2011.
7. Hiatt, Jeffrey, and Timothy Creasey. Change Management: The People Side of
Change. 2d ed. Prosci Research, 2012.
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کاهش پیچیدگی
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یک راهکار مبتنی بر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار است .کاهش پیچیدگی به شرکتها کمک میکند تا استراتژی،
سازماندهی ،محصوالت ،فرایندها و فنآوری اطالعات شان را سادهتر کنند .کاهش پیچیدگی هر کدام از این موضوعات فرصتهایی
را برای سادهسازی در موضوعات دیگر ایجاد میکند .پیچیدگی بیش از حد ،غالبا ناشی از بروکراسیهایی است که به طور غیر
ضروری مدل عملیاتی شرکت را پیچیده و منجر به رشد میکند .لذا هزینهها بیشتر و بازده کمتر میشود .کاهش پیچیدگی نقطه
عطفی را مییابد که در آن محصوالت یا خدمات بطور کامل نیازهای مشتری را با کمترین هزینه برآورده میکنند .به عنوان مثال ،با
ساده کردن خطوط تولید میتوان ساختار سازمان و تصمیمات را برای ارایه خدمت به مشتریان اصلی خود سادهتر کرد و در عین
حال تقاضاهای مربوط به فرآیندهای کسبوکار و سیستمهای اطالعاتی را نیز کاهش داد.
فرآیند کاهش پیچیدگی


شناخت منابع پیچیدگی و بررسی توازن بین عملیات و ایجاد تنوع (سفارشی سازی) برای مشتریان



شناسایی فرصتها برای سادهسازی محصوالت ،ساختارهای سازمان ،فرایندهای کسبوکار و سیستمهای اطالعاتی برای
صرفهجویی در هزینهها و افزایش تمرکز بر روی مشتریان



اقدام برای جلوگیری از بازگشت پیچیدگی به محصوالت جدید و دیگر فعالیتهای توسعهای



سادهسازی فرآیندهای تصمیمگیری با مشخص کردن نقشها و فرایندها

کاهش پیچیدگی کمک می کند تا هزینههای پنهان را آشکار سازیم و به شرکتها این امکان را می دهد تا تعیین کنند که چه
کاالهایی درآمدزایی میکنند  ،مشتریان واقعاً چه چیزی را ارزش می گذارند و تنگناهای سازمانی یا فرایندی را در راه اقدامات مؤثر
قرار می دهند و زمینه را برای رشد و سود بیشتر فراهم میکند.
برخی موارد کاربرد کاهش پیچیدگی


شناسایی و تقویت تواناییهای اصلی



ساخت کسب و کار حول نیاز مشتری



ایجاد رویکردی منظم در ارایه محصوالت یا خدمات جدید و کاستن مواردی که برای مشتریان فاقد ارزش است



طراحی ساختار سازمانی برای حمایت از تصمیمات مهم



حداکثر کردن کارآیی فرآیندها



تنظیم سیستمهای اطالعاتی با اهداف کسب و کار

Complexity Reduction
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راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار
میزان محبوبیت این ابزار در طی زمان

الگوی کاهش پیچیدگی/نمونه ابزار
نمونه یک چارچوب جهت تحلیل ابعاد پیچیدگی کسب و کار و
کمک به اولویت دادن به موضوعات جهت کاهش پیچیدگی
 معموال در یک بعد سطح پیچیدگی.فرآیندها و تصمیمگیری ها
هر موضوع نشان داده میشود و در بعد دیگر سطح اهمیت یا
.ارزش هر موضوع برای کسب و کار به نسبت دیگر موضوعات

مراجع قابل استفاده
1. Brain & Company, Complexity Reduction:
https://www.bain.com/insights/management-tools-complexity-reduction
2. Compact, A Structured Approach to Reducing SAP Complexity: https://
compact.nl/en/articles/a-structured-approach-to-reducing-sap-complexity/
3. Ashkenas, Ron. Simply Effective: How to Cut Through Complexity in Your
Organization and Get Things Done. Harvard Business School Press, 2009.
4. Collinson, Simon, and Melvin Jay. From Complexity to Simplicity: Unleash Your
Organisation’s Potential. Palgrave Macmillan, 2012.
5. George, Michael L., and Stephen A. Wilson. Conquering Complexity in Your
Business: How Wal-Mart, Toyota, and Other Top Companies Are Breaking
Through the Ceiling on Profits and Growth. McGraw-Hill, 2004.
6. Gottfredson, Mark, and Keith Aspinall. “Innovation Versus Complexity: What Is
Too Much of a Good Thing?” Harvard Business Review, November 2005.
7. Mariotti, John L. The Complexity Crisis: Why Too Many Products, Markets, and
Customers Are Crippling Your Company—and What to Do About It. Adams
Media, 2008.
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پروفایل شایستگیهای اصلی
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شایستگیهای اصلی موضوعاتی هستند که به سختی کپی میشوند و کمک میکنند یک شرکت خود را از رقبا متمایز کند .به
عبارت دیگر شایستگیهای اصلی به مجموعه مهارتهایی گفته میشود که شرکت را قادر میسازد تا ارزش منحصر به فرد را به
مشتریان تحویل دهد .این موضوع شامل یادگیری جمعی یک سازمان ،به خصوص نحوه هماهنگی مهارتهای تولید متنوع و
یکپارچهسازی چندین فنآوری است؛ در نتیجه یک مزیت رقابتی پایدار برای شرکت ایجاد میکند و به آن کمک میکند تا در
طیف گستردهای از بازارهای مرتبط حضور پیدا کند .قابلیتهای اصلی شرکت به میزان قابلتوجهی به مجموعه مزایایی که از طریق
محصوالت شرکت عرضه میشود کمک میکند .آزمونی که برای ارزیابی شایستگیهای اصلی در نظر گرفته میشود این است که
معموال کپی آنها توسط رقبا دشوار است .شناخت توانمندیهای اصلی به شرکتها این امکان را میدهد که در نقاط قوت خود
بیشتر سرمایهگذاری کنند و راهکارهایی تهیه کنند که کل سازمان خود را متحد کنند.
فرآیند توسعه شایستگیهای اصلی


تواناییهای کلیدی خود را جدا کنید و آنها را به نقاط قوت سازمان تبدیل کنید.



خود را با شرکتهای دیگر با همان مهارتها مقایسه کنید تا مطمئن شوید که تواناییهای منحصر به فرد شما در حال
توسعه است.



درکی از آنچه که مشتریان حقیقی آن ارزش دارند را ایجاد کرده و بر آن سرمایهگذاری کنید تا نقاط قوت خود را توسعه
دهید و تقویت کنید.



یک نقشه راه سازمانی تهیه کنید که اهداف ایجاد صالحیت را تعیین کند



بر روی ایجاد اتحادیه ،شبکه همکاریهای تجاری ،تصاحب و صدور مجوز که باعث ایجاد نقاط قوت سازمان در حوزههای
اصلی خواهند شد ،فعالیت کنید.



گسترش ارتباطات و مشارکت در توسعه قابلیتهای اصلی را در سازمان تشویق کنید.



نقاط قوت اصلی را حتی با گسترش مدیریت و تعریف مجدد مشاغل ،حفظ کنید.



قابلیتهای کم اهمیت را برونسپاری کنید تا منابعی که می تواند برای تعمیق قابلیتهای اصلی استفاده شود آزاد شوند.

برخی موارد استفاده از شایستگیهای اصلی


ایجاد موقعیتهای رقابتی و راهبردی برای سرمایهگذاری بر روی نقاط قوت شرکت



ادغام شرکت در واحدهای کسبوکار و واحدهای عملیاتی و بهبود انتقال دانش و مهارت بین آنها



کمک به کارکنان برای درک اولویتهای مدیریت



ادغام استفاده از تکنولوژی در انجام فرآیندهای کسبوکار



تصمیم گیری در خصوص محل تخصیص منابع

Core Competency
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راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار
 واگذاری و مشارکت،تصمیمات برون سپاری



گسترش دامنه نوآوری شرکت و کسب آمادگی برای ارایه محصوالت و خدمات جدید



ایجاد بازارهای جدید و ورود سریع به بازارهای درحال ظهور



بهبود تصویر و ایجاد وفاداری مشتری



میزان محبوبیت این ابزار

الگوی ارزیابی شایستگیهای اصلی/نمونه ابزار
در این الگو روشی برای ارزیابی شایستگیهای اصلی نشان داده
 با استفاده از این ماتریس میتوان شایستگیها را به.شده است
.تفکیک بازارهای موجود یا آتی شناسایی و بررسی کرد

مراجع قابل استفاده
1. Brain & Company, Core Competencies, https://www.bain.com, 2018
2. Ache, 2019 Competencies Assessment Tool, https://www.ache.org//media/ache/career-resource-center/competencies_booklet.pdf
3. Alai, David, Diana Kramer, and Richard Montier. “Competency Models Develop
Top Performance.” T + D, July 2006, pp. 47–50.
4. Campbell, Andrew, and Kathleen Sommers-Luchs. Core Competency-Based
Strategy. International Thompson Business Press, 1997.
5. Critelli, Michael J. “Back Where We Belong.” Harvard Business Review, May
2005, pp. 47–54.
6. Drejer, Anders. Strategic Management and Core Competencies: Theory and
Applications. Quorum Books, 2002.
7. Hamel, Gary, and C. K. Prahalad. Competing for the Future. Harvard Business
School Press, 1994.
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تجزیه و تحلیل نقشه سفر مشتری
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نقشه سفر مشتری یک نمایش بصری از تجربیات کاربر در مورد محصول یا خدمت شما است .تحلیل سفر مشتری به یک شرکت
کمک میکند تا محصوالت یا خدمات خود را از دید مشتریان خود ببیند .سفر مشتری مجموع تجربیاتی است که او هنگام تعامل با
یک شرکت یا برند داشته است .این سفر را میتوان ترسیم کرد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .بینش حاصل از آن به
شرکتها کمک میکند تا محصوالت و خدماتی طراحی کنند که مشتریان را به اهداف خود به بصورت کارآمدتری نزدیک کند.
نقشه سفر مشتری از طریق کانالهای مختلف (نظیر جستجوی آنالین ،مکالمه با یک نماینده در مرکز تماس ،بازدید از یک
فروشگاه ،خرید آنالین) شامل دادههایی با ارزش است که میتواند در کنار هم چالش برانگیز باشد که درک آنها بسیار مهم است.
تحقیقات پیشرفته به شرکتها کمک میکند تا تجربه واقعی مشتریان خود را در انواع زمینههای مختلف درک کنند و آن را به
نتایج کسبوکار ،از جمله احتمال تبدیل شدن مشتری به یک مبلغ شرکت و یا تغییر نرخ خرید محصول مرتبط کند.
امروزه ،بینش حاصل از تجزیه و تحلیل سفر مشتری از پردازش مقادیر زیادی از دادههای مشتری و عملیات تاریخی (کالن داده ها)
حاصل میشود ،رویکردی که در شناسایی الگوهای پیچیده در سفرهای مشتریان کمک میکند .البته این تجزیهوتحلیل به گونهای
طراحی شده است که بیشتر پیشگویانه باشد .هدف نهایی آن استفاده از دادههای بالدرنگ جهت انجام اقداماتی است که بالفاصله
تجربه هر مشتری را بهبود بخشد .آنالیز مشابهی از تجربیات کارمندان نیز میتواند به بهبود سطح خدمات کمک کند.
فرآیند تجزیه و تحلیل سفر مشتری


از همه مراحل و جنبههای تعامالت با مشتریان استفاده کنید.



دادههای مربوط به هر تعامل را با اطالعاتی در مورد تاثیر بر رضایت مشتری ،وفاداری و کسبوکار تلفیق کنید.



معیارهای عملکردی را که قبال توسط واحدهای تجاری جداگانه نگهداری شده بودند به هم متصل کنید تا نشان دهد
چگونه مشتری یک سرویس را از ابتدا تا پایان تجربه میکند.



تفسیر بهتر دادهها از تجربه مشتری را با اتصال قطعات به یکدیگر و درک مشتری از ارزش انجام دهید.



در صورت وجود دادههای زاید در طول سفر مشتری ،که زمان مشتریان و منابع شرکت را هدر میدهد (به خصوص در
کانالهای توزیع) فرصتهایی برای کاهش هزینه خدمت به مشتریان و همچنین بهبود تجربه مشتری را ایجاد کنید.

برخی موارد استفاده از تجزیه و تحلیل سفر مشتری


درک اهداف مشتری و آنچه آنها را راضی و یا ناامید میکند



شناسایی شکاف بین آنچه یک کسبوکار فکر میکند ارائه میدهد و آنچه که یک مشتری در واقع تجربه میکند



بهبود روابط مشتری با شرکت

Customer Journey Analysis
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به کار انداختن مدیران برای اداره کسبوکار خود حول موضوعات مرتبط با مشتری (مثال تحقیق درباره فرآیند خرید) به
جای درگیر شدن در مسائل داخلی سازمانی



دستیابی به این بینش که چه دنبالهای از وقایع  ،مشتری را به نتیجهای مثبت یا رضایت بخش میرساند



کاهش شکایات مشتریان و نرخ گردش مالی



تعریف شاخصهای عملکرد موفق



افزایش کارآیی با اولویت انجام آنچه که مشتریان بیشترین ارزش را بدست میآورند و سپس با پیوند دادن هر مرحله از
تجربه به منظور ایجاد احساس یکپارچه و راحت در طی سفر



کاهش هزینهها با کاهش ضایعات ،زمانهای چرخه 24و زمان رسیدن به بازار

25

میزان محبوبیت این ابزار

نمونه ابزار/الگوی تجزیه و تحلیل سفر مشتری
در اینجا یک نمونه پلت فرم جهت مدیریت تجربه مشتری نشان
داده شده است که مجموعهای از ابزارها و الگوها برای کمک به
برنامه ریزی سفر مشتری ارایه میکند .البته ابزارهای مرتبط با
فرآیندکاوی نیز در ادامه این موضوع نقش بسیار موثری در
تجزیه و تحلیل سفر مشتری ،شناسایی شکاف ها ،اندازه گیری
و کمک به بهبود آنها دارد.

cycle times
time to market

24
25

26

راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار
مراجع قابل استفاده

1. Brain & Company, Customer Journey Analysis:
https://www.bain.com/insights/management-tools-Customer-Journey-Analysis
2. Mopinion, Top 20 Customer Journey Mapping Tools: An Overview,
https://mopinion.com/top-20-customer-journey-mapping-tools-an-overview/
3. Bradley, Katrina, and Richard Hatherall. “Mastering the Episodes that Count
with Customers.” Bain.com, June 30, 2015.
4. du Toit, Gerard, Rob Markey, Jeff Melton, and Frédéric Debruyne. “Running the
Business through Your Customer’s Eyes.” Bain.com, February 9, 2017.
5. Lichaw, Donna. The User’s Journey: Storymapping Products That People Love.
Rosenfelt Media, 2016.
6. Patton, Jeff. User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right
Product. O’Reilly Media, 2014.
7. Richardson, Adam. “Using Customer Journey Maps to Improve Customer
Experience.” Harvard Business Review, November 15, 2010.
8. Webb, Nicolas J. What Customers Crave: How to Create Relevant and
Memorable Experiences at Every Touchpoint. AMACOM, 2016.
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مدیریت ارتباط با مشتریان
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مدیریت ارتباط با مشتریان ( )CRMفرآیندی است که برای شناخت گروههای مشتریان خود استفاده میکنند و به سرعت
خواستههای مشتری پاسخ میدهند .فنآوری  CRMبه شرکتها این امکان را میدهد تا مقادیر زیادی از دادههای مشتری را
جمعآوری و مدیریت کنند و سپس استراتژیها را براساس این اطالعات اجرا کنند .دادههای جمعآوریشده از طریق راهکارهای
متمرکز مدیریت ارتباط با مشتری به شرکتها کمک میکند تا مشکالت خاص را در چرخه رابطه مشتریان خود حل کنند و روی
زنجیره فعالیتهای مرتبط با هدف گذاری اولیه مشتریان و گسترش ارتباطات تجاری با آنها مدیریت بهتری داشته باشند .دادههای
 CRMهمچنین اطالعات جدید و مهمی در مورد نیازها و رفتارهای مشتریان ارائه می دهد و به آنها امکان می دهد محصوالت
متناسب با بخشهای مشتری هدف را تهیه کنند .اطالعات جمعآوریشده از طریق برنامههای  CRMاغلب راهحلهایی برای
مشکالت خارج از عملکردهای بازاریابی یک شرکت ،مانند مدیریت زنجیره تامین و توسعه محصوالت جدید ایجاد میکند.
فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان


با تعریف نقاط درد 27استراتژیک در چرخه ارتباط با مشتری شروع کنید .اینها مشکالتی هستند که تاثیر زیادی بر
رضایت و وفاداری مشتری میگذارند ،جایی که راهحلها منجر به پاداش مالی برتر و مزیت رقابتی میشود.



ارزیابی کنید که آیا دادههای  CRMمیتواند این نقاط درد را رفع کند .ارزش این اطالعات را محاسبه کنید



تکنولوژی مناسب را انتخاب کرده ،و هزینه اجرای آن و آموزش کارکنان برای استفاده از آن را محاسبه کنید.



ارزیابی کنید که آیا فواید اطالعات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری از هزینههای مربوط به آن بیشتر است یا خیر.



برای اطمینان از مشارکت پرسنل در برنامههای مدیریت ارتباط با مشتری ،برنامههای تشویقی طراحی کنید .بسیاری از
شرکتها کشف کردهاند که سازماندهی مجدد سازمان از گروههای محصول محور به سمت ساختار مشتری محور موفقیت
 CRMرا بهبود میبخشد.



پیشرفت و تاثیر  CRMرا اندازهگیری کنید .با نظارت فعال ،مشارکت پرسنل کلیدی در برنامه مدیریت ارتباط با مشتری
را کنترل کنید .عالوه بر این سیستمهای اندازهگیری را در دستور کار خود قرار دهید تا با استفاده از  CRMبهبود
سودآوری مشتری را ردیابی کنید .هنگامی که دادهها جمعآوری میشوند ،اطالعات را به طور گسترده با کارمندان به
اشتراک بگذارید تا مشارکت بیشتر در برنامه را تشویق کنید.

برخی موارد استفاده از راهکارهای مدیریت ارتباط مشتریان


انجام تحقیقات بازار بر روی مشتریان



تولید پیشبینیهای فروش مطمئن تر



هماهنگی اطالعات بین کارمندان فروش و نمایندگان پشتیبانی مشتری و افزایش اثربخشی آنها

Customer Relationship Management
Pain points

26
27

راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار

28



توانمند کردن نمایندگان فروش از جهت اینکه قبل از تعیین قیمت ،تأثیر مالی تنظیمات مختلف محصول را ببینند



ارزیابی بازده برنامههای تبلیغاتی و هدایت هزینههای براساس آن



ارایه اطالعات مربوط به ترجیحات و مشکالت مشتری به طراحان محصول



افزایش فروش با شناسایی و مدیریت سیستماتیک مشتریان بالقوه



بهبود نگهداری مشتری



طراحی برنامههای موثر خدمات مشتری

28

میزان محبوبیت این ابزار

نمونه ابزار/الگوی مدیریت ارتباط با مشتریان
نمونه ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان با قابلیت تعریف گردش
کار ،ایجاد داشبوردهای گزارشگیری و تحلیلی ،و یکپارچه
سازی با کانالهای مختلف ارتباطی با مشتریان (ایمیل ،تلفن،
گفتگوی آنالین)... ،

Customer retention
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سامانههای رضایت مشتریان از طریق بهبود نگهداشت مشتریان ،کارمندان و سرمایه گذاران ،درآمد و سود کسبوکار را افزایش
میدهند .برنامههای وفاداری ،میزان وفاداری هر یک از این گروهها را اندازهگیری و پیگیری میکنند و دالیل ریشهای عدم رضایت و
فرار آنها را تشخیص داده و راهکارهایی را که نه تنها برای تقویت وفاداری ،بلکه برای تبدیل کردن آنها به طرفداران شرکت مناسب
است ایجاد میکنند .سیستمهای رضایت مشتری بصورت کمی نتایج مالی را به تغییرات در نرخهای بقای مشتری پیوند میدهند،
با این رویکرد که حتی تغییرات کوچک در افزایش رضایت مشتری میتواند تاثیرات قابلتوجهی در عملکرد شرکت و رشد سود
داشته باشد.
فرآیند مدیریت و برنامه ریزی جامع رضایت مشتریان


به طور منظم میزان وفاداری جاری را از طریق نظرسنجی و دادههای رفتاری ارزیابی میکند .موثرترین رویکردها ،رضایت
صرف از وفاداری واقعی را تشخیص میدهند .آنها از مشتریان فعلی سوال میکنند که چقدر احتمال دارد که این شرکت
را به یکی از دوستان یا همکار خود معرفی کنند و همچنین از کارکنان خط مقدم بپرسند که آیا آنها باور دارند که
سازمان سزاوار وفاداری آنها است یا خیر.



میزان وفاداری فعلی در برابر آنهایی که رقیب هستند.



چند بعد عملکردی را شناسایی کنید که بیشتر به مشتریان و کارمندان مهم است و آنها را به دقت پیگیری کنید.



 Systematicallyبازخورد نظرسنجی را در سراسر سازمان بیان میکنند.



ایجاد وفاداری و حفظ اهداف در سیستمهای محرک ،برنامهریزی و بودجهریزی شرکت.



تهیه برنامههای جدید برای کاهش میزان برانگیختگی مشتری و کارمندان.



بازبینی سیاستهایی که نتایج کوتاهمدت را با هزینه وفاداری بلند مدت ،مانند هزینههای خدمات باال و تخفیفهای
ارایهشده تنها به مشتریان جدید ،هدایت میکنند.



دسترسی به سرمایه گذاران و تامین کنندگان برای یادگیری آنچه که وفاداری آنها را تحریک میکند.

برخی موارد استفاده از سامانههای رضایت مشتریان


ایجاد روابط پایدار با مشتریان که بیشترین سودآوری را دارند و سهم بزرگتری از کسبوکار را ایجاد میکنند.



رشد فروش با افزایش مراجعات به مشتریان و کارمندان



جذب و حفظ کارمندانی که مهارت ،دانش و روابط آنها برای عملکرد برتر ضروری است



بهبود بهرهوری و کاهش استخدام و هزینههای آموزش



تنظیم راهبردی منافع و انرژی کارمندان ،مشتریان ،تامین کنندگان و سرمایه گذاران در یک چرخه مثبت



بهبود عملکرد مالی بلندمدت و ارزش سهام

Customer Satisfaction Systems
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الگوی مدیریت رضایت مشتریان/نمونه ابزار
یکی از راحت ترین ابزارها برای نظرسنجی و آگاهی از نظرات
 استفاده از پرسشنامه و آن هم،دیگران درباره سازمان
پرسشنامه آنالین میباشد که برای مشتریان هم راحت تر است
 در این.و هم به زمان کم تری برای پاسخگویی نیاز دارد
پرسشنامه ها سازمان ها با استفاده از سواالتی درباره نحوه
،عملکرد سازمان در خصوص ارتباط با مشتری و ارائه محصوالت
سطح رضایت مشتریان از سازمان و همچنین عملکرد سازمان از
نگاه بیرونی را رصد میکنند و با استفاده از آن تمهیداتی برای
.عملکرد بهتر سازمان در نظر میگیرند
مراجع قابل استفاده
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3. Humby, Clive, Terry Hunt, and Tim Phillips. Scoring Points: How Tesco
Continues to Win Customer Loyalty. 2d ed. Kogan Page, 2008.
4. Kumar, V., J. Andrew Petersen, and Robert P. Leone. “How Valuable Is Word of
Mouth?” Harvard Business Review, October 2007, pp. 139–146.
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دسته بندی مشتریان
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دستهبندی مشتریان به معنی تقسیمبندی یک بازار به گروههای جداگانهای است که مشتریان هر گروه ویژگیهای مشابهی داشته
باشند .این دستهبندی میتواند ابزار قدرتمندی برای شناسایی نیازهای برآورده نشده مشتریان باشد .شرکتهایی که بتوانند
کمبودها را شناسایی کنند ،میتوانند با توسعه محصوالت و خدمات جذاب و منحصر به فرد عملکرد خود را بهبود دهند و مزیت
رقابتی ایجاد کنند .بنابراین دستهبندی مشتریان زمانی موثر است که شرکت به بخشهایی بپردازد که سود بیشتری داشته باشد و
مزایای رقابتی مشخصی در اختیار آنها قرار دهد .این اولویتبندی میتواند به شرکتها در توسعه فعالیتهای بازاریابی و
استراتژیهای قیمتگذاری برای استخراج حداکثر ارزش از مشتریان کمک کند .یک شرکت میتواند از دستهبندی مشتریان به
عنوان مبنای اصلی تخصیص منابع به برنامههای توسعه محصول ،بازاریابی ،خدمات و برنامههای تحویل استفاده کند.
فرآیند دسته بندی مشتریان


تقسیم بندی بازار به بخشهای معنی دار و قابل اندازه گیری ،با توجه به نیاز مشتری ،رفتارهای گذشته و پروفایل



تعیین پتانسیل سوددهی با تجزیه و تحلیل اثرات درآمد و هزینه خدمات هر بخش



شناسایی بخشهای هدف ،با توجه به پتانسیل سود و توانایی شرکت در ارائه خدمات به آنها



سرمایه گذاری برای تهیه محصوالت ،خدمات ،بازاریابی و برنامههای توزیع ،متناسب با نیازهای هر دسته



اندازه گیری عملکرد هر دسته و تنظیم رویکردهای دسته بندی در طی گذشت زمان متناسب با شرایط بازار

برخی موارد کاربرد دسته بندی مشتریان


اولویت بندی برنامههای توسعه محصول جدید



توسعه برنامههای بازاریابی سفارشی



انتخاب ویژگیهای خاص محصول



تعیین گزینههای مناسب برای خدمات



طراحی استراتژی توزیع بهینه



تعیین قیمت مناسب محصول

Customer Segmentation
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الگوی دسته بندی مشتریان/نمونه ابزار
این ابزار راهکاری برای دسته بندی مشتریان بر اساس میزان
شناخت و پتانسیل سودآوری ارایه میکند و کمک میکند که
 به این. راهبرد متناسب اتخاذ گردد،متناسب با هر گروه مشتری
ترتیب امکان مدیریت بهتر منابع در سازمان در راستای
 توسعه ویژگیهای، بهینهسازی توزیع، افزایش فروش،بازاریابی
.جدید و سفارشیسازی ویژگیها فراهم میشود

مراجع قابل استفاده
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4. Christensen, Clayton M., Scott D. Anthony, Gerald Berstell, and Denise
Nitterhouse. “Finding the Right Job for Your Product.” MIT Sloan Management
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تحول دیجیتال
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دیجیتالی شدن به تغییرات استراتژیک سازمانی و برنامه ریزی شده اطالق میشود که بر پایه فناوریهای دیجیتال و برای خلق و
طراحی استراتژیهای داده محور صورت میپذیرد .تحول دیجیتال به معنای یکپارچهسازی فنآوریهای دیجیتالی در برنامههای
راهبردی و عملیاتی سازمان میباشد .برنامههای تحول دیجیتال بر روی فرصتها در کل سازمان تمرکز میکند تا شرایط برای
ادغام هر چه بهتر دو دنیای دیجیتالی و فیزیکی فراهم شود و شرایط بکارگیری پیوندهای دیجیتال در هر یک از پیوندهای سنتی
در زنجیره تجربه مشتری بررسی شود .البته این موضوع میتواند به کشف پیوندهای فناورانه جدیدی منجر شود که پایه تجارت را
تقویت کند و تجربیات بهتری برای مشتریان ایجاد کند .هدف این فرایند گسترش مزایای رقابتی ،کاهش هزینهها و سودآوری
بیشتر است.
فرآیند تحول دیجیتال
تحول دیجیتال در نهایت باعث تخریب و جایگزینی مشاغل فیزیکی با راهحلهای کامال دیجیتالی میشود .بنابراین الزم است بر
روی مدیریت تغییر مشاغل برای رقابت موثر در دنیای کامال دیجیتال تمرکز شود .هدف تحول دیجیتال ترکیب بهترین تجربیات
دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی برای خلق منابع جدید ارزش است .تحول دیجیتال مستلزم این است که مدیران نه تنها ترکیبی از
مشاغل بلکه ترکیبی از توانمندی های افراد را ایجاد کنند .اقدامات زیر در به حداکثر رساندن شانس موفقیت در تحول دیجیتال
کمک میکند:


شناخت درجه دیجیتالی شدن در محیط جاری و ارزیابی تهدیدات آتی



ایجاد چشم اندازی از نحوه جذب مشتری و دستیابی به رشد و سودآوری با استفاده از فناوریهای دیجیتالی



تهیه برنامهای برای بهره برداری از بهترین منابع ارزش حاصل از دیجیتالی شدن ،افزودن پیوندها و تقویت پیوندها در
زنجیره تجربه مشتری



بسیج منابع در سازمان ،تغییر رویکرد به نوآوری ،ایجاد مدلهای عملیاتی مناسب ،و ساخت یک تیم برای رهبری تحول
دیجیتال در سازمان

برخی موارد کاربرد تحول دیجیتال
تحول دیجیتال همه کارکردهای سازمان را درگیر میکند ،به این معنا که از فنآوریهای دیجیتالی برای اختراع مجدد هر پیوند در
زنجیره تجربه مشتری استفاده میشود ،از جمله:


توسعه محصول و خدمات جدید



شخصی سازی بازاریابی برای کمک به مشتریان در کشف و ارزیابی پیشنهادات شرکت



سفارشی سازی محصول و خدمات

Digital Transformation
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فرآیندهای خرید



شبکههای زنجیره تامین و انجام سفارش



مدلهای سرویسدهی و استفاده از محصول



فرآیندهای بازگشت و ارتقای محصول



سیستمهای بازبینی و بازخورد محصول
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میزان محبوبیت این ابزار

نمونه ابزار/الگوی قابل استفاده
سنجش تحول دیجیتال در سازمانها از طریق مدل های بلوغ
قابل اندازهگیری است .سازمان میتوان میزان بلوغ را وضعیف
موجود اندازه گیری نموده و پس از تعیین سطوح مطلوب ،نقشه
راه خود را جهت تحول دیجیتال ترسیم کند .سنجش بلوغ
دیجیتالی در ابعاد مختلف مشتری ،استراتژی ،فناوری ،عملیات،
فرهنگ و دیتا قابل انجام است .برای مطالعه بیشتر به ][1
مراجعه شود.
مراجع قابل استفاده
1. Digital Transformation & Maturity, https://www.tmforum.org/digitaltransformation-maturity/
2. Brain & Company, Digital Transformation:
https://www.bain.com/insights/management-tools-digital-transformation
3. Baker, Mark. Digital Transformation. CreateSpace, 2014.
4. Davidson, Alistair. Innovation Zeitgeist: Digital Business Transformation in a
World of Too Many Competitors. Eclicktick Consulting, 2013.
5. Kaufman, Ira, and Chris Horton. Digital Marketing: Integrating Strategy and
Tactics with Values. Routledge, 2014.
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مطالعه مشارکت کارمندان
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مطالعات مربوط به مشارکت کارمندان این مسئله را تعیین میکند که کارکنان تا چه میزان با اشتیاق و انگیزه در سازمان مشغول
به کار هستند .کارمندانی که از نظر فکری و عاطفی وابستگی بیشتری به سازمان داشته باشند ،به جذب مشتریان وفادارتر و بهبود
عملکرد کسبوکار کمک می کنند .این نظرسنجیها میزان دلبستگی کارکنان به کار ،همکاران و سازمان را اندازهگیری کرده و به
تعیین تمایل آنها برای فراتر رفتن از پارامترهای اصلی کارشان کمک میکند .این کار همچنین میتواند برای درک اینکه چه
عواملی بیشترین تاثیر را بر تعامل کارکنان دارد و نیز برای پیشبینی حفظ کارمندان مورد استفاده قرار بگیرد .مشارکت کارکنان
ارتباط بسیار زیادی با مشارکت مشتریان دارد و به روشهای مشابه اندازهگیری میشود.
فرآیند مطالعه مشارکت کارکنان
مطالعه مشارکت کارکنان به شرکتها کمک میکند تا نقاط قوت و استعدادهای نیروی کار خود شناسایی کنند تا به یک مزیت
رقابتی در کسب و کار برسند .بدین منظور مدیران باید:


انواع منابع دادهای را ارزیابی کنند تا محرکهای کلیدی مشارکت را درک کنند .منابع دادهای کلیدی اغلب شامل
نظرسنجیهای بینام ،انتقادات و پیشنهادات کارمندان ،مدلسازی پیشبینی براساس بررسیهای قبلی ،بحثهای عمیق
با کارمندان در تمام سطوح و رسانههای اجتماعی میشود .محرکهای مشارکت معموال شامل رضایت کارمندان در نتیجه
کار ،پاداشها ،روابط ،ارزشها ،ماموریت ،پایداری و محیط کار میشوند.



محرکهای کلیدی مشارکت را به یک نظرسنجی کوتاه که به زمان کارمندان احترام بگذارد و بهترین خروجی را داشته
باشد تبدیل کنید.



نظرسنجیها را به اندازه کافی انجام دهید تا بتوانید یک جریان ثابت از اطالعات در مورد سطوح درگیر و ایده هایی برای
بهبود ایجاد کنید.



اطمینان حاصل کنید که جلب مشارکت کارکنان یک اولویت مهم برای مدیران اصلی و حتی خود کارمندان باشد.
دستورالعملهای قابلاطمینانی برای پاسخ سریع به بازخوردها و پیدا کردن راهحلهایی برای مسایل کلیدی تهیه کنید.

برخی موارد استفاده از مطالعات مشارکت کارکنان


ایجاد بهرهوری بیشتر همراه با حسی از هدف و استقالل ،و همچنین وابستگی قوی با شرکت و خدمات آن



ایجاد محیطی ایمن از نظر عاطفی ،با سازوکارهای مناسب برای انجام کار در ازای جبران منصفانه



شناخت موارد سرمایهگذاری با بیشترین تاثیر بر افزایش مشارکت کارکنان



بدست آوردن مشتریان راضی و وفادار با بهبود مشارکت کارکنان و عملکرد کلی کسبوکار



حفظ نیروی کار ،کاهش هزینههای جابجایی و آموزش

Employee Engagement Surveys
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الگوی/نمونه ابزار
یکی از ابزارهای مفید قابل استفاده برای سنجش سطح
12 [ است که شامل1]  شاخص گاالپ،مشارکت کارمندان
سئوال کلیدی است و از ابعاد مختلف میزان مشارکت کارمندان
.در سازمان را اندازه گیری میکند
مراجع قابل استفاده
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gallup Q12 Index, https://q12.gallup.com/public/en-us/Features
Brain & Company, Employee Engagement Surveys:
www.bain.com/insights/management-tools-employee-engagement-surveys
Borg, Ingwer, and Paul Mastrangelo. Employee Surveys in Management:
Theories, Tools, and Practical Applications. Hogrefe & Huber Publishers, 2008.
Church, Allan H., and Janine Waclawski. Designing and Using Organizational
Surveys: A Seven-Step Process. Pfeiffer, 2001.
Finnegan, Richard P. The Power of Stay Interviews for Engagement and
Retention. Society for Human Resource Management, 2012.
Macey, William H., Benjamin Schneider, Karen M. Barbera, and Scott A.
Young. Employee Engagement: Tools for Analysis, Practice, and Competitive
Advantage. Wiley-Blackwell, 2009.
MacLeod, David, and Chris Brady. The Extra Mile: How to Engage Your People
to Win. Financial Times Management, 2008.
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برنامه ریزی راهبردی
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برنامهریزی راهبردی یک فرایند جامع برای تعیین اهداف کسب و کار و چگونگی دستیابی به آنها میباشد .این برنامه ظرفیتهای
کامل یک کسبوکار را نشان میدهد و صراحتا اهداف را به اقدامات و منابع مورد نیاز برای دستیابی به آنها پیوند می دهد .برنامه
ریزی راهبردی یک فرایند منظم برای پرسیدن و پاسخ دادن به مهمترین سؤاالت پیش روی تیم مدیریت ،به خصوص تصمیمات
تعهدآور قطعی و غیرقابل فسخ ارایه میدهد.
فرآیند برنامه ریزی راهبردی


رسالت  ،چشم انداز و ارزشهای اساسی سازمان را شرح دهید



عرصههای تجاری بالقوه را هدف قرار دهید و در مورد بازارها در مورد تهدیدها و فرصتهای نوظهور کاوش کنید



اولویتهای فعلی و آینده انواع مشتریان هدف 34را درک کنید



نقاط قوت و ضعف شرکت را نسبت به رقبا تجزیه و تحلیل کنید و تعیین کنید که کدام عناصر زنجیره ارزش را باید
شرکت بسازد و کدام عناصر را باید خریداری کند



استراتژیهای جایگزین را شناسایی و ارزیابی کنید



یک مدل تجاری سودمند ایجاد کنید که سودآوری شرکت را از رقبای خود متمایز کند



انتظارات ذینفعان را تعیین کرده و اهداف شفاف و قانع کننده ای را برای کسبوکار تعیین کنید



برنامهها و سیاست هایی را برای اجرای استراتژی آماده کنید



ساختارهای سازمانی مورد نیاز ،فرآیندهای تصمیم گیری ،سیستمهای اطالعاتی و کنترلی و سیستمهای استخدام و
آموزش را ایجاد کنید.



تخصیص منابع برای توسعه قابلیتهای مهم را انجام دهید.



برای پاسخ به شرایط احتمالی یا تغییرات محیطی برنامه ریزی کنید.



بر عملکرد نظارت داشته باشید

برخی موارد استفاده از برنامه ریزی راهبردی


تغییر جهت و عملکرد کسب و کار



تشویق به بحثهای مبتنی بر واقعیت در مورد موضوعات حساس



ایجاد یک چارچوب مشترک برای تصمیم گیری در سازمان



تنظیم زمینه مناسب برای تصمیمات بودجه و ارزیابی عملکرد



آموزش به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر

Strategic Management
targeted customer segments
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الگوی برنامه ریزی راهبردی/نمونه ابزار
در این تصویر یک نمونه الگوی برنامهریزی راهبردی در نرم افزار
 در خصوص هر راهبرد.ماکروسافت اکسل نشان داده شده است
 زمان بندی و وضعیت مشخص،سعی میشود واحدهای مسئول
.شود تا تصویر شفافی را به همه ذینفعان ارایه دهد

مراجع قابل استفاده
1. Brain & Company, Strategic Planning:
https://www.bain.com/insights/management-tools-strategic-planning
2. Projectemplates, http://www.projectemplates.com/free-strategic-plan-template/
3. Collis, Daniel J., and Michael G. Rukstad. “Can You Say What Your Strategy
Is?” Harvard Business Review, April 2008, pp. 82–90.
4. Drucker, Peter F. Managing in a Time of Great Change. Harvard Business Press,
2009.
5. Gottfredson, Mark, and Steve Schaubert. The Breakthrough Imperative: How
the Best Managers Get Outstanding Results. HarperBusiness, 2008.
6. Hamel, Gary, and C. K. Prahalad. Competing for the Future. Harvard Business
School Press, 1994.
7. Mankins, Michael C. “Stop Wasting Valuable Time.” Harvard Business Review,
September 2004, pp. 58–65.
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نتیجه گیری
در این کتاب مجموعه ای از ابزارهای برتر در زمینه مدیریت کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است .در کنار بررسی هر ابزار ،روند
استفاده از آن در طی زمان بر اساس نظرسنجی از مدیران مختلف نیز اندازه گیری شده است و بر اساس آن رتبه بندی ابزارها
صورت گرفته است .خالصه این رت به بندی و تغییرات آن در شکل زیر نمایش داده شده است .برای رصد بهتر تغییرات هر ابزار ،از
یک الگوی رنگبندی استفاده شده است و مواردی که تنها یکبار در رتبه بندی ظاهر شده اند به رنگ سفید نشان داده شده اند.
اگرچه مشاهده میشود که ابزارهای برنامهریزی راهبردی ،مدیریت ارتباط با مشتریان

و الگوبرداری 36در سالهای متمادی
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باالترین رتبه بندی را داشته ،اما ظهور مجموعهای از ابزارهای جدید در چندسال اخیر قابل تامل است.
2006

رتبه

2012

2010

2017

2014

1

برنامه ریزی راهبردی

الگوبرداری

برنامه ریزی راهبردی

CRM

برنامه ریزی راهبردی

2

CRM

برنامه ریزی راهبردی

CRM

الگوبرداری

CRM

3

دسته بندی مشتریان

بیانیه ماموریت و چشم
انداز

سنجش مشارکت
کارمندان

سنجش مشارکت
کارمندان

الگوبرداری

4

الگوبرداری

CRM

الگوبرداری

برنامه ریزی راهبردی

تحلیل پیشرفته

5

بیانیه ماموریت و چشم
انداز

برونسپاری

کارت امتیازی متوازن

برونسپاری

SCM

6

پروفایل شایستگی ها

کارت امتیازی متوازن

پروفایل شایستگی ها

کارت امتیازی متوازن

سنجش رضایت مشتریان

7

برونسپاری

مدیریت تغییرات

برونسپاری

بیانیه ماموریت و چشم
انداز

مدیریت تغییرات

8

بازمهندسی فرآیندها

پروفایل شایستگی ها

مدیریت تغییرات

SCM

TQM

9

سناریوپردازی

اتحادیه های راهبردی

SCM

مدیریت تغییرات

تحول دیجیتال

10

مدیریت دانش

دسته بندی مشتریان

بیانیه ماموریت و چشم
انداز

دسته بندی مشتریان

بیانیه ماموریت و چشم
انداز

CRM
Benchmarking
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