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نــاوی رادجــو 1یــک متفکــر برآمــده از ســیلیکون ولــی و کارشــناس در زمینــه
نــوآوری و رهبــری اســت کــه بــه مدیــران ارشــد سراســر دنیــا در زمینــه
اســتراتژیهای رشــد فزاینــده مشــاوره میدهــد .او بــه عنــوان یکــی از اعضــای
مدرســه عالــی کس ـبوکار کمبریــج ،در شــورای جهانــی طراحــی نــوآوریِ مجمــع
جهانــی اقتصــاد فعالیــت کــرده و بــا نشــریه آنالیــن  HBR2همــکاری داشــته اســت.
نــاوی در ســال  2013برنــده جایــزه معتبــر نــوآوری از طــرف گــروه متفکــران 503
شــد؛ جایــزهای کــه بــه یــک اندیشــمند حــوزه مدیریــت تعلــق میگیــرد کــه شــیوه
فهــم مــا را از نــوآوری و انجــام آن تغییــر داده اســت .او در کنفرانــس جهانــی تــد در
ســال  20144یــک ســخنرانی بــا موضــوع ابتــکارات صرفهجویانــه ترتیــب داد .نــاوی
یکــی از نویســندههای کتــاب «ابتــکارات صرفهجویانــه :5مقتصدانــه بیندیــش،
منعطــف بــاش ،رشــد فزاینــده ایجــاد کــن» و «از هوشــمندی تــا فرزانگــی» 6اســت
کــه در ســطح جهانــی پرفــروش شــد .او یــک ســخنران برجســته پرطرفــدار اســت
کــه ســخنان زیــادی از قــول وی در رســانههای بینالمللــی نقــل شــده اســت.
7
نــاوی کــه در هنــد بــه دنیــا آمــده و تابعیــت فرانســوی دارد ،در پالــو آلتــوی
کالیفرنیا سکونت دارد.
Navi Radjou
Harvard Business Review
Thinkers50 Innovation Award
TED Global 2014
Jugaad Innovation
From Smart To Wise
Palo Alto
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جیدیــپ پرابهــو 8مــدرس بازاریابــی و دارای ســمت اســتادی «جواهــر لعــل نهــرو»
در مدرســه عالــی کسـبوکار دانشــگاه کمبریــج اســت .او مــدرک  BTechخــود را از
دانشــگاه  IIT Delhiو  PhDخــود را از دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی گرفتــه اســت.
نوشــتههای جیدیــپ در نشــریههای بینالمللــی مهــم و معتبــر دنیــا منتشــر شــده
و کارهایــش در شــبکههای ،BBC World Service ،4 BBC Radio ،BBC News24
بلومبــرگ بیزینسویــک ،9اکونومیــک تایمــز ،10اکونومیســت ،11فایننشــال تایمــز،12
لومونــد ،MIT Sloan Management Review ،13نیویــورک تایمــز 14و تایمــز 15بــه
نمایــش درآمــده اســت .او بــه مدیرانــی از برتلزمــن ،16بارکلیــز،BP، BT، GE، IBM ،17
بانــک  ،ING، NHSنوکیــا ،فیلیپــس ،18روش ،19شــل ،زیمنــس ،ودافــون ،زیراکــس و
بســیاری شــرکتهای دیگــر مشــاوره و آمــوزش داده اســت .جیدیــپ از نویســندگان
کتــاب پرفــروش «نــوآوری صرفهجویانــه :مقتصدانــه بیندیــش ،منعطــف بــاش،
رشد فزاینده ایجاد کن» نیز هست.
Jaideep Prabhu
Bloomberg BusinessWeek
The Economic Times
The Economist
Financial Times
Le Monde
New York Times
The Times
Bertelsmann
Barclays
Philips
Roche
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در ستایش ابتکارات صرفهجویانه

ابتــکارات صرفهجویانــه بــا توســعهدادن ملتهــا بهواســطه ضرورتهــای
بوکار در اقتصادهــای توســعهیافته
صــرف ،بــه یکــی از الزامــات اســتراتژیک کســ 
تبدیــل شــده اســت؛ کشــورهایی کــه در آنهــا مصرفکننــدگان متقاضــی کاالهایــی
بــا قیمــت مناســب و بــادوام هســتند .جریــان دانــش صنعتــی بــه یــک خیابــان
دوطرفــه تبدیــل شــده کــه در آن ،شــمال و جنــوب و شــرق و غــرب از یکدیگــر یــاد
میگیرنــد و بــا هــم تبــادل دانــش میکننــد .هیچکــدام از رهبــران کس ـبوکار در
قــرن بیســتویکم نمیتواننــد تغییــر الگویــی را کــه بهتفصیــل در ایــن کتــاب
تشریح شده ،نادیده بگیرند.
کارلوس چزن1؛ رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت رنو  -نیسان آلیانس
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رادجــو و پرابهــو بــا مجموعــه مطالعههــای مــوردی جامعــی کــه در کتــاب
جدیدشــان ارائــه دادهانــد ،نشــان میدهنــد کــه ابتــکارات صرفهجویانــه یکــی از
مهمتریــن مدلهــای نوظهــور بــرای خلــق ارزش ،هــم بــرای کســبوکارها و هــم
بــرای مشــتریان و دریافتکننــدگان خدمــت اســت .در یــک دنیــای بیــش از حــد
رقابتــی و بــا منابــع محــدود ،شــرکتهایی موفــق میشــوند کــه راهحلهــای
جدیــدی را ایجــاد و عرضــه کننــد؛ راهحلهایــی کــه بــدون قربانیکــردن کیفیــت،
بــا منابــع محــدود و هزینــه مناســب قابــل اجــرا باشــند« .ابتــکارات صرفهجویانــه»
یــک نقشــه راه حیاتــی را بــرای رســیدن بــه ایــن الــزام کســبوکاری از مســیر
درست ارائه میدهد.
ایندرا کی .نویی ،3رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت پپسی

«ابتــکارات صرفهجویانــه» عصــاره ســالها تفکــر و آزمــون و خطــا را بــه یــک
کتــاب راهنمــای موثــر و مبتکرانــه بــرای شــرکتهای بــزرگ و کوچــک تبدیــل
کــرده اســت .خوانــدن ایــن کتــاب بــر مدیــران اجرایــی واجــب اســت؛ مدیرانــی کــه
1. Carlos Ghosn
2. Renault-Nissan Alliance
3. Indra K. Nooyi
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میخواهنــد ســریعتر و کارآمدتــر بازارهــا را در دســت بگیرنــد؛ درحالیکــه آنچــه
را که مشتریان میخواهند ،به آنها ارائه میدهند.
بث کامستاک4؛ نایب رییس ارشد و مدیر بازاریابی شرکت GE

«ابتــکارات صرفهجویانــه» ایدههــای ارزشــمندی را بــرای رهبــران کســبوکار در
سراســر دنیــا ارائــه میدهــد کــه همــه بــا یــک چالــش مرســوم مواجــه هســتند :چطــور
بــا کمتریــن منابــع ،بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــند و ارزش پایــداری را بــرای
مشــتریان ،ســهامداران و جامعــه ایجــاد کننــد .ســازمانها بــرای آنکــه در دنیایــی کــه
بــه شــکلی فزاینــده بــه ســمت دیجیتالــی شــدن پیــش م ـیرود زنــده بماننــد ،بایــد
یــک رویکــرد صرفهجویانــه را در زمینــه نــوآوری بــه کار بگیرنــد تــا بهــرهوری و چابکــی
را افزایش بدهند ،مزیت رقابتی ایجاد کنند و در نهایت برای رشد آماده شوند.
پیر نانترم5؛ رییس هیاتمدیره و مدیرعامل اکسنچر6

«ابتــکارات صرفهجویانــه» رادجــو و پرابهــو از طریــق ارائــه یــک مــدل چابــک از
پاییــن بــه بــاال ،رویکــرد غربــی بــاال بــه پاییــن نســبت بــه مقولــه نــوآوری را بــه
چالــش کشــید« .ابتــکارات صرفهجویانــه» ایــن موضــوع را بیشــتر و ســریعتر
روبهجلــو حرکــت داد .نقشــه راه کاربــردی و موردهــای بیشــمار ایــن کتــاب ،نبــض
نظــم مشــتریمحور جهانــی را در اختیــار گرفتــه؛ جهانــی کــه در آن ســرعت،
همافزایــی ،همدلــی و مشــارکت ،اســتاندارد تلقــی میشــود .در آینــده ارائــه بهتریــن
عملکــرد بــا کمتریــن منابــع ،حــرف اول را میزنــد و در ایــن کتــاب مــا میفهمیــم
که چطور میتوان این کار را انجام داد.
کوین رابرتز7؛ مدیر بینالملل ساچی اند ساچی
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رادجـو و پرابهـو مزایـای در نظـر گرفتـن محدودیـت منابع به عنـوان یک فرصت
را نشـان میدهنـد .در دنیایـی کـه منابـع در آن بـه شـکلی روزافـزون در حـال
Beth Comstock
Pierre Nanterme
Accenture
Kevin Roberts
Saatchi & Saatchi
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محدودشـدن اسـت ،مصرفکنندگان متقاضی محصوالتی با قیمت مناسـب و کیفیت
بـاال هسـتند کـه دوسـتدار محیطزیسـت و از نظر اجتماعی فراگیر باشـد .بسـیاری از
مبتکـران همیـن حـاال هـم به این مسـئله متعهـد هسـتند« .ابتـکارات صرفهجویانه»
بـا حساسـیت و هوشـمندی توضیـح میدهـد که چطور شـرکتهای غربـی میتوانند
فرصتهایـی را از آن خـود کننـد کـه در نتیجـه وابسـتگی روزافـزون اقتصـاد به اصل
«بهترین عملکرد با کمترین منابع» ایجاد شده است.
دومینیک بارتون ،1سرپرست مدیریت جهانی مککنزی اند کامپنی
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در جهــان درگیــر بحــران کمبــود بودجــه و در شــرایطی کــه همــه مــا ناچاریــم بــه
کار بیشــتر بــا دســتمزد کمتــر تــن بدهیــم ،رادجــو و پرابهــو نمونههایــی کاربــردی و
واقعــی را ارائــه میکننــد کــه نشــان میدهــد چطــور همــه مــا میتوانیــم از
ابتــکارات صرفهجویانــه درس بگیریــم .آنهــا موفــق شــدهاند طیــف گســتردهتری از
مزایــای اجتماعــی و محیطــی ناشــی از ابتــکارات صرفهجویانــه و همچنیــن مفهــوم
«مصرفکننــده حرف ـهای» 3را بــه شــکلی ســرگرمکننده و در عیــن حــال ،کاربــردی
ترسیم کنند .خواندن این کتاب بسیار مفید است.
ایان گری4؛ مدیرعامل اینوویت انگلستان
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یــک کتــاب الفبــای بینظیــر و ب ـهروز کــه نحــوه انجــام ابتــکار را بــه شــکلی
ارزان ،ســریع ،منعطــف و بــا توجــه بســیار بــه مصرفکننــدگان و مشــتریان آمــوزش
میدهــد .رویکردهــای معرفــی شــده در ایــن کتــاب بــه شــکلی شــگفتانگیز کامــا
نقطــه مقابــل روشهایــی اســت کــه امــروزه بــرای ســاماندهی بســیاری از ابتــکارات
به کار گرفته میشود.
جیاف مولگان6؛ مدیرعامل نستا

7

1. Dominic Barton
2. McKinsey & Company

Prosumers .3دســتهای از مصرفکنندگان که خودشــان را درگیر طراحی یا شخصیسازی محصوالت مطابق با
یکنند
نیازهایشانم 
Iain Gray
Innovate UK
Geoff Mulgan
NESTA
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«ابتــکارات صرفهجویانــه» ایــدهای اســت کــه زمــان اجــرای آن فــرا رســیده
اســت .فشــارها بــرای کاهــش هزینههــا و نیــاز بــه اســتفاده از منابــع بــه شــکلی
پایدارتــر ،مســتلزم در پیــش گرفتــن ایــن رویکــرد جدیــد نســبت بــه نــوآوری اســت.
رادجــو و پرابهــو در ایــن کتــاب مهــم و پایـهای ،ابتــکارات صرفهجویانــه را بهروشــنی
شــرح میدهنــد و نظریــه خــود را بــا اســتفاده از مثالهــای کاربــردی از
شــرکتهایی در سراســر دنیــا تشــریح میکننــد .آنهــا مــوج آینــده را شــکار
کرد هاند.
سر مایکل باربر ،8سرپرست مشاوران آموزش شرکت پیرسون

9

«ابتــکارات صرفهجویانــه» یــک مســیر ناگزیــر پیــش روی شــرکتهای کوچــک
و بزرگــی اســت کــه در تالشــند کیفیــت محصــوالت و خدمــات خــود را بــه شــکلی
کارآمــد از نظــر هزینــه توســعه بدهنــد؛ بــه گونــهای کــه ارزشــی واقعــی را بــه
مشتریانشان عرضه کنند.
جنیفر تسچر10؛ سرپرست و مدیرعامل مرکز نوآوری خدمات مالی

11

«ابتــکارات صرفهجویانــه» یــک اســتراتژی کسـبوکار مهــم بــرای شرکتهاســت
تــا در دنیایــی پیشــرفت کننــد کــه در آن ،مصرفکننــدگان هــم بــه ارزشهــا آگاه
هســتند و هــم ارزشمحــوری را در پیــش گرفتهانــد .ایــن کتــاب شــرکتهای
غربــی را بــه چالــش میکشــد تــا محصوالتــی بــا کیفیــت بــاال تولیــد کننــد کــه در
عیــن حالــی کــه بــادوام هســتند و قیمــت مناســبی دارنــد ،بــرای مصرفکننــدگان
نهایی خوشایند و معنادار نیز هستند.
کارول ال .کن12؛ مدیر بینالملل ادلمن بیزینس و سوشال پرپس

13

Sir Michael Barber
Pearson
Jennifer Tescher
Financial Services Innovation
Carol L. Cone
Edelman Business + Social Purpose
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رادجــو و پرابهــو رهبــران ســازمانهای بالــغ را بــه بازنگــری و بازســازی رویکــرد
بنیادیشــان نســبت بــه نــوآوری فرامیخواننــد و ایــن کار را از طریــق بهرهبــرداری
از هوشــمندی نیروهــای انســانی بــه جــای بهکارگیــری ثروتهــای سازمانیشــان
انجــام میدهنــد« .ابتــکارات صرفهجویانــه» نشــان میدهــد کــه شــرکتهای در
حــال فعالیــت چگونــه میتواننــد بــا یادگرفتــن اینکــه چطــور دوبــاره مثــل
چالشگرها و مبارزهطلبها فکر و عمل کنند ،در عرصه رقابت باقی بمانند.
لیز وایزمن1؛ یکی از ده متفکر برتر رهبری به انتخاب گروه متفکران  50و نویسنده

کتابهای پرفروش وال استریت ژورنال به نامهای «ارتقادهندگان» 2و «باهوشهای
تازهکار»

3

اطمینــان بــه رشــد مصــرف در قــرن بیســتویکم دیگــر بــه پایــان رســیده
اســت .ریاضــت ،میــل بــه ترقــی ،شخصیســازی و محدودیتهــای جهانــی ،همـ ه و
همــه ،طلــب میکنــد کــه رویکــردی جدیــد را در زمینــه کســبوکار در پیــش
بگیریــم .امــا ایــن رویکــرد چــه بایــد باشــد؟ رادجــو و پرابهــو یــک تصویــر روشــن را
ترســیم میکننــد کــه بــه کســبوکارها نشــان میدهــد چطــور میتواننــد
ارزشهــا و کیفیــت را بــا هــم تلفیــق کننــد تــا بــه نوعــی از تعــادل شــخصی و
اجتماعی برسند که خواسته مصرفکنندگان قرن بیستویکمی است.
مایک بری؛ مدیر کسبوکار پایدار (برنامه  4)Aدر شرکت مارک و اسپنسر

5

بــا افزایــش سالبهســال هزینــه تحقیــق و توســعه ،بــرای شــرکتهای دارویــی
اهمیــت دارد کــه از طریــق ســرمایهگذاری در بخــش تحقیــق و توســعه و نــوآوری،
بــر تضمیــن بازگشــت ســرمایه و ســودآوری تمرکــز کننــد .موفقشــدن مســتلزم آن
اســت کــه واحــد تحقیــق و توســعه بــه شــکلی متفــاوت ســاماندهی شــود؛ طــوری
کــه بــه صــورت همزمــان هــم ســوددهی و هــم بهــرهوری را افزایــش دهــد .ایــن
همــان رویکــردی اســت کــه مــا در  GSKدر پیــش گرفتهایــم« .ابتــکارات
Liz Wiseman
Multipliers
Rookie Smarts
)Director of Sustainable Business (Plan A
Marks and Spencer
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صرفهجویانــه» یــک کتــاب ب ـهروز اســت کــه راهنمایــی هوشــمندانه و کاربــردی را
در اختیــار شــرکتهایی قــرار میدهــد کــه در تالشــند بــا کمتریــن منابــع ،بهتریــن
عملکرد را داشته باشند.
استیفن میهیو6؛ سرپرست توسعه استراتژی و تحقیق و توسعه شرکت GSK

مــا در گــروه متفکــران  ،50مدتهــا پیشــرفت ایدههــای رادجــو و پرابهــو را
دنبــال کردهایــم .ایــن ایدههــا مهیــج هســتند چراکــه بســیاری از فرضیههــای
بنیــادی را دربــاره دالیــل و نحــوه انجــام نــوآوری در شــرکتها بــه چالــش
میکشــند .ابتــکارات صرفهجویانــه مهــم اســت چراکــه ایــده زمانــه مــا و خــاص
دوران ماســت .ایــن کتــاب بازســازی شــیوه درک مــا از ابتــکار عمــل و نحــوه انجــام
آن را شتاب خواهد داد.
استوارت کرینر 7و دس دیرالو ،8موسسان گروه «متفکران »50

بخــش بهداشــت و درمــان در ســطح جهانــی شــاید بیــش از دیگــر بخشهــا بــه
دیدگاههــای رادجــو و پرابهــو در «ابتــکارات صرفهجویانــه» نیــاز اضطــراری داشــته
باشــد .ســالخورده شــدن جمعیتهــا و افزایــش تقاضــا بــرای خدمــات دارای قیمــت
مناســب ،رهبــران بخــش بهداشــت و درمــان را در سراســر دنیــا بــا یــک واقعیــت
مهــم مواجــه کــرده اســت :ابتــکار بایــد بــه ســمت ایجــاد پیشــرفتی بــزرگ و پایــدار
در سیســتم ارائــه خدمــات درمانــی منجــر شــود ،بــدون آنکــه رشــد اقتصــادی را
دچــار مشــکل کنــد« .ابتــکارات صرفهجویانــه» یــک نقشــه راه ناگزیــر را بــرای ارائــه
خدمــات مراقبتــی بهتــر بــا هزینــه کمتــر بــرای افــراد بیشــتر پیــش روی مــا قــرار
یدهد.
م 
مالی کوی9؛ مدیرعامل و مدیر نوآوری UCLA Health

Stephen Mayhew
Stuart Crainer
Des Dearlove
Molly Coye
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«ابتــکارات صرفهجویانــه» یــک نقشــهبرداری گســترده از اقتصــادی در حــال
تغییــر اســت .نویســندهها یــک وضعیــت ناگزیــر را بــرای یــک اقتصــاد پربازخــورد
پیشــنهاد دادهانــد کــه بیــش از آنکــه نتیجهگــرا باشــد ،تجدیدکننــده و احیاکننــده
بوکاری واقعــی
و در پــی «بازیافــت خالقانــه» 1اســت .یــک مزیــت اقتصــادی و کسـ 
وجــود دارد کــه از طریــق در پیــش گرفتــن رویکــردی مبتنــی بــر تغییــر سیســتم
حاصــل میشــود .بایــد بــه نویســندگان کتــاب بابــت راهنمایــی انگیزهبخششــان
برای آینده تبریک گفت.
بنیاد الن مکآرتور

2

خوانــدن «ابتــکارات صرفهجویانــه» بــرای آن دســته از رهبــران شــرکتها در
سراســر دنیــا کــه تحــت فشــار تولیــد محصــوالت باکیفیــت بــا اســتفاده از منابــع
محــدود قــرار دارنــد ،واجــب اســت .رادجــو و پرابهــو بــه شــکلی متقاعدکننــده نشــان
میدهنــد کــه ارائــه بهتریــن عملکــرد بــا کمتریــن منابــع ،بــرای شــرکتها
امکانپذیر است.

تانگو ماتسوموتو3؛ مدیر اجرایی و سرپرست بخش بازاریابی جهانی شرکت فوجیتسو
لیمیتد

4

کســبوکارها ناچارنــد در محیطــی کــه بــه شــکلی روزافــزون بــا محدودیــت
منابــع مواجــه اســت ،دســت بــه ابتــکار بزننــد .نشــانهرفتن مشــکالت و رویاهــای
مشــتریان بــا رویکــردی صرفهجویانــه ،مســتلزم تمرکــز بــر ســادگی و چابکــی
اســت .ایــن کتــاب پیشــنهادهای بســیاری را ارائــه میدهــد کــه بــا اســتفاده از
آنها میتوان این کار را بهخوبی انجام داد.
سوفی وندبروئک5؛ مدیر بخش تکنولوژی و سرپرست گروه نوآوری شرکت زیراکس

6

upcycle
The Ellen MacArthur Foundation
Tango Matsumoto
Fujitsu Limited
Sophie Vandebroek
Xerox
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«ابتــکارات صرفهجویانــه» حــاوی دیدگاههــای مهمــی بــرای آن دســته از
شــرکتهای فعــال در زمینههــای مختلــف اســت کــه میخواهنــد بــا کمتریــن
منابــع ،بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــند .ایــن کتــاب در ارتبــاط بــا صنعــت
خدمــات مالــی و بانکهــا و ســازمانهایی نظیــر بارکلیــز اســت کــه بــا
تکنولوژیهــای جدیــد و اســتارتآپها همــکاری میکننــد تــا بــه مشــتریان در
مدیریت بهتر منابع مالیشان کمک کنند.
الیزابتا اوستا 7مدیر تیم نوآوری بانک بارکلیز

رادجــو و پرابهــو در «ابتــکارات صرفهجویانــه» نشــان میدهنــد کــه چطــور
درسهایــی کــه از کشــورهای درحالتوســعه میگیریــم ،در حــال اثرگــذاری بــر
فرآینــد نــوآوری در شــرکتهای فعــال غربــی اســت .ایــن کتــاب بهخوبــی ایــن
دگرگونیهــا را توصیــف کــرده و برخــی از مشــکالت پیــش رو و فهرســتی از
راهحلهــای کاربــردی بــرای شــرکتها را شــرح میدهــد؛ شــرکتهایی از سراســر
دنیا که میخواهند با کمترین منابع ،بیشترین نوآوری را انجام بدهند.
هنری چسبروگ8؛ رییس مرکز نوآوریهای شرکتی در مدرسه کسبوکار برکلی و
نویسنده «نوآوری نامحدود»
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«ابتــکارات صرفهجویانــه» یــک رویکــرد موفقیتآمیــز را بــرای حــل برخــی از
پیچیدهتریــن مســایل اقتصــاد جهانــی پیشــنهاد میدهــد .ایــن کتــاب بــه افــراد
قــدرت ایــن را میدهــد کــه درحالیکــه خالقیــت خــود را بــرای ایجــاد ارزشهــای
اقتصــادی و اجتماعــی بــه کار میگیرنــد ،از محیطزیســت هــم حفاظــت کننــد.
خوانــدن ایــن کتــاب بــه رهبــران و فعــاالن کســبوکار در سراســر دنیــا توصیــه
میشود.
برونو روش10؛ مشاور ویژه تیم عدالت اجتماعی و جهانیسازی فرانسه در  G20و
اقتصاددان ارشد شرکت مارس اینکورپوریتد
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بهتری برای همه تبدیل کنند.
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پیشگفتار

مصرفبهینهدرعصرمصرفگرایی
مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

مدیر مسئول ماهنامه آیندهنگر

عصــر مصــرف بیرویــه اســت امــا در عینحــال عصــر مصــرف بیرویــه
گذشتهاســت .شــرکتها در عینحالــی کــه بــرای مصــرف تولیــد میکننــد ،بایــد
بــه فکــر راههایــی بــرای مصــرف کمتـ ِر منابــع باشــند .شــرکتها بایــد تــاش کننــد
بــا کمتریــن منابــع ،بیشــترین نفــع و صرفــه اقتصــادی را داشتهباشــند .ابتــکارات
ـن منابــع».
صرفهجویانــه بــه دنبــال همیــن امــر اســت« :تولیــد بیشــتر بــا کمتریـ ِ
ایــن کتــاب نــه تنهــا بــرای شــرکتها بلکــه بــرای مشــتریان یــا همــان
مصرفکننــدگان نیــز کاربــرد دارد؛ آنهــا یــاد میگیرنــد کمتــر و یــا بــه عبارتــی
صرفهجویانه ،مصرف کنند.
ابتــکارات صرفهجویانــه شــیوهای اســت کــه شــرکتها بــه کمــک آن میتواننــد
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باالتریــن کیفیــت را بــا محدودتریــن منابــع داشــته بّاشــند .ایــن روزهــا شــرکتهای
غربــی بــه دنبــال راهــی بــرای کاهــش هزینههــای خــود هســتند و چــه راهــی بهتــر
از ابتــکارات صرفهجویانــه؟ نــاوی رادجــو و جیدیــپ پرابهــو در ایــن کتــاب ،قصــه
صرفهجــو بــودن را مطــرح کردهانــد .آنهــا از رنــو و نیســان گرفتــه تــا والمــارت و
آمــازون و یونیلــور و بســیاری از دیگــر شــرکتها را مــورد بررســی قــرار دادهانــد؛
نّبهصرفــه .نویســندههای هنــدی
موفقتریــن شــرکتها در حــوزه ابتــکارات مقرو 
ایــن کتــاب از اصطــاح « »Jugaad Innovationاســتفاده میکننــد ،اصطالحــی
هنــدی کــه معنــای همــان ابتــکارات صرفهجویانــه را دارد .ریشــه ماجــرا بــه ابتکارات
کارآفرینهــای هنــدی بــاز میگــردد .آنهــا در کتــاب خــود بــا ارجــاع بــه بازارهــا و
شــرکتهای بالــغ در ایــن زمینــه ،تــاش دارنــد دیگــر شــرکتها را نیــز بــه قــدم
برداشتن در چنین مسیری ترغیب کنند.
رکــود درآمدهــا باعــث شــده مصرفکننــده طبقــه متوســط ،عطــش زیــادی
بــرای کاالهــای ارزانتــر بــا ارزشهــای بهتــر و بیشــتر داشــته باشــد .در نتیجــه
همیــن تقاضــا هــم میتوانــد بــه خــودیِ خــود شــرکتکنندگان و زنجیــره تأمیــن
را وادار کنــد بــا کمتریــن منابــع ،بیشــترین و بهتریــن تولیــد را داشــته باشــند تــا
بتوانند نیازهای طبقه متوسط و کمدرآمد را برطرف کنند.
قضیــه فقــط مربــوط بــه هزینــه و درآمــد نیســت ،مباحــث محیطزیســتی نیز در
میــان اســت .در حالیکــه منابــع طبیعــی از میــان م ـیرود ،شــرکتها راهــی جــز
ایــن ندارنــد کــه جلــوی کاهــش منابــع طبیعــی را بگیرنــد .در واقــع چــارهای جــز
ایــن کار باقــی نماندهاســت .نویســندگان ایــن کتــاب مینویســند« :اگــر نیــاز مــادر
ابــداع و اختــراع اســت ،نایــاب بــودن هــم مادربزرگــش اســت کــه میتوانــد در
نهایت منجر به ابتکار بشود».
ایــن کتــاب نشــان میدهــد چطــور میتــوان بــه صــورت صرفهجویانــه،
ابتکاراتــی در کســبوکارها بــه خــرج داد تــا انقالبــی در زنجیــره تأمیــن بــه پــا
شــود .کتــاب در پایــان بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه راهــی جــز پایبنــدی بــه
اصــول ابتــکارات صرفهجویانــه نیســت کــه در ایــن کتــاب بــه تفصیــل بیــان
شدهاســت .مســئوالن شــرکتها و مشــتریان بایــد یــاد بگیرنــد بهتــر اســت بــدون
کوچکتریــن هدررفتــی چــه در زمینــه مالــی و چــه در زمینــه زمانــی ،بــه بهتریــن
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دسترســی پیــدا کننــد .صرفهجویــی میتوانــد بــا خــودش چیزهــای زیــادی را بــه
همــراه داشــته باشــد .هــر کســی کــه میخواهــد بــا شــیوههای بهــرهوری حداکثــری
از کمتریــن منابــع آشــنا شــود ،بهتــر اســت نگاهــی بــه محتــوای ایــن کتــاب
بینــدازد ،حتمــاً بــا مــوارد جذابــی آشــنا خواهــد شــد .در پایــان همانطــور کــه
کارلــوس چــزن رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت رنو-نیســان آلیانــس
گفتــه « :ابتــکارات صرفهجویانــه بــا توســعه دادن ملتهــا بــه واســطه ضرورتهــای
صــرف ،بــه یکــی از الزامــات اســتراتژیک کســب و کار در اقتصادهــای توســعهیافته
تبدیــل شــده اســت؛ کشــورهایی کــه در آنهــا مصرفکننــدگان متقاضــی کاالهایــی
بــا قیمــت مناســب و بــادوام هســتند .جریــان دانــش صنعتــی بــه یــک خیابــان
دوطرفــه تبدیــل شــده کــه در آن شــمال و جنــوب و شــرق و غــرب از یکدیگــر یــاد
میگیرنــد و بــا هــم تبــادل دانــش میکننــد .هیــچ کــدام از رهبــران کســب و کار
در قــرن بیســت و یکــم نمیتواننــد تغییــر الگویــی را کــه بــه تفصیــل در ایــن کتــاب
تشریح شده ،نادیده بگیرند».
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در جهانــی کــه هــر روز بیــش از قبــل شــخصیتی فــرار ،نامطمئــن ،پیچیــده و
مبهــم بــه خــود میگیــرد ،فقــط بخــش معــدودی از چیزهــا هســتند کــه میتــوان
بــه آنهــا اطمینــان داشــت .در ایــن میــان ،یــک چیــز هســت کــه میتــوان نســبتا
دربــاره آن مطمئــن بــود :اینکــه رشــد تقاضــای ســیریناپذیر بــرای محصوالتــی
دارای کیفیــت باالتــر همچنــان ادامــه خواهــد داشــت؛ درحالیکــه دسترســی بــه
منابعی که باید پاسخگوی این تقاضا باشد ،همچنان محدود خواهد بود.
کنارآمــدن بــا ایــن تعــارض آشــکار بهســرعت بــه یکــی از بزرگتریــن
چالشهــای کسـبوکارها در زمانــه مــا تبدیــل شــده اســت .ارائــه بهتریــن عملکــرد
بــا کمتریــن منابــع دیگــر نمیتوانــد بــه عنــوان یــک واکنــش کوتاهمــدت بــه
شــرایط دشــوار اقتصــادی تلقــی شــود بلکــه یــک اســتراتژی کسـبوکار ضــروری و
بوکارهایی کــه ایــن واقعیــت جدیــد را درک کننــد ،بــه
بلندمــدت اســت .کســ 
موفقیــت میرســند و آنهایــی کــه همچنــان در انــکار بــه ســر میبرنــد ،مطمئنــا
نابود خواهند شد.
1. Paul Polman
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بــا ایــن حــال ،درک ایــن واقعیــت جدیــد و آمادهشــدن بــرای آن بــه شــکلی
موثــر ،دو مقولــه کامــا مجزاســت و ایــن همــان جایــی اســت کــه ایــن کتــاب عالــی
بــه کار میآیــد .رادجــو و پرابهــو تشــریح میکننــد کــه چــرا و چطــور مفهــوم
ابتــکارات صرفهجویانــه بهتدریــج از یــک شــعار مطرحشــده در مــدارس مدیریتــی،
بــه یکــی از اولویتهــای اصلــی هیاتمدیــره شــرکتها تبدیــل شــده اســت .آنهــا
از طریــق مجموع ـهای از مطالعههــای مــوردی ،شــواهد روشــنی را ارائــه میدهنــد
کــه نشــان میدهــد چــرا «دوران ریاضــت» بــرای آنهایــی کــه میخواهنــد
رویکــردی کامــا متفــاوت را نســبت بــه نــوآوری در پیــش بگیرنــد ،میتوانــد بــه
«دوران فرصتها» تبدیل شود.
نویســندگان کار خــود را در ایــن کتــاب بــا درک ماهیــت خواســتههای افــراد
آغــاز کردهانــد .اولیــن مــورد کیفیــت اســت .مــردم دوســت ندارنــد دربــاره طعــم یــا
عملکــرد محصوالتــی کــه خریــداری میکننــد ،بــه کــم رضایــت بدهنــد و تــوان
مالــی ایــن کار را هــم ندارنــد .اینکــه ناچــار باشــند یــک محصــول دیگــر را هــم
بخرنــد یــا محصــول خریداریشــده را بــا یــک محصــول جدیــد جایگزیــن کننــد،
اشــتباهی اســت کــه برایشــان گــران تمــام میشــود و دو بــار حاضــر نیســتند آن را
مرتکب شوند.
دومیــن مــورد ارزش اســت .تقاضــا بــرای ارزش حــاال از هــر زمــان دیگری بیشــتر
شــده اســت امــا بــه گفتــه نویســندگان ،ایــن بــه معنــای طلبکــردن قیمــت پاییــن
نیســت .مــردم دوســت دارنــد پــول خــود را صــرف مبتکرانــی کننــد کــه فقــط ارائــه
ارزش نمیکننــد بلکــه ارزش افــزودهای را نیــز بــه آنهــا ارائــه میدهنــد .واردکــردن
یــک محصــول جدیــد کامــا مبتکرانــه مثــا آبگوشــت ژلـهای بــه یــک بــازار بســیار
رقابتــی و در اوج ریاضــت اقتصــادی ،ممکــن اســت حرکــت عاقالنـهای نباشــد .با این
حــال ،بــا وجــود مردمــی کــه کمتــر خــارج از خانــه میخورنــد ،تقاضــا بــرای
محصــوالت باکیفیتــی کــه کار افــراد را راحتتــر میکنــد و بــه آنهــا امــکان
میدهــد در داخــل خانــه غــذا درســت کننــد ،افزایــش پیــدا کــرده اســت .در نتیجــه
همیــن مســئله اســت کــه غذاهــای آمــاده کنــور 1حــاال بــه  36بــازار راه پیــدا کــرده
و پنج برابر بیشتر از کل بازار غذاهای آبگوشتی رشد داشته است.
1. Knorr Stock Pots
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ســومین مــورد هــدف اســت .مــردم هــر روز بیشــتر از قبــل از شــرکتها انتظــار
دارنــد کــه از تواناییهایشــان بــرای خلــق و ابتــکار اســتفاده کننــد و بزرگتریــن
چالشهــای پیــش رو در زمینــه معضــات اجتماعــی و بقــای ســیاره زمیــن را مــورد
توجــه قــرار دهنــد .کسـبوکارها دیگــر نمیتواننــد در حاشــیه باقــی بماننــد .آنهــا
تعهداتــی دارنــد و بــه قــول رادجــو و پرابهــو یــک فرصــت آشــکار پیــش رویشــان
قــرار گرفتــه تــا از ظرفیتهــای مبتکرانهشــان بــرای توســعه راهکارهــا اســتفاده
کننــد .ایــن همــان تفکــر موجــود در دل برنامــه زندگــی پایــدار یونیلــور 2و برنامــه
کســبوکار مــا در شــرکت یونیلــور اســت .ایــن یــک رویکــرد شــبکهای کامــا
ارزشمحــور اســت کــه در مطالعــه مــوردی یونیلــور در ایــن کتــاب شــرح داده شــده؛
امــا ایــن رویکــرد بیشــتر از همــه در ســطح برندهــای زیرمجموعه شــرکت نظیــر داو،
فبیــوی ،3دامســتوس ،4کنــور ،ســیگنال و بســیاری دیگــر از برندهــا نمــود پیــدا
الی 
میکنــد کــه بــا یــک مســئولیت قدرتمنــد اجتماعــی و حــس تــاش بــرای تحقــق
یــک هــدف ژرف آمیختــه شــدهاند .شــرکتها بــرای پاســخگویی بــه تقاضــای
روزافــزون افــراد بــرای کیفیــت ،ارزش و هــدف ،فقــط کافــی نیســت کــه بــا کمتریــن
منابــع ،کار بیشــتری انجــام بدهنــد بلکــه بایــد یــاد بگیرنــد بهتریــن کار را بــا
کمترین منابع به انجام برسانند.
احتمــاال مهمتریــن بینــش نهفتــه در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه میگویــد مــا
ـرار ،نامطمئــن ،پیچیــده و مبهــم زندگــی نمیکنیــم بلکــه
فقــط در یــک دنیــای فـ ّ
در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه بهکلــی دگرگــون شــده اســت .مدلهــای ســنتی
کس ـبوکار در غــرب بایــد مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد .امــروز فقــر در بســیاری از
نقــاط اروپــا رواج پیــدا کــرده اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا بایــد قواعــد
ابتــکارات صرفهجویانــه را در بازارهــای اروپــا بـ ه کار بگیریــم؛ قواعــدی کــه پیــش از
ایــن بــرای تولیــد محصوالتــی صرفهجویانهتــر و در نقطــه قیمــت اصلــی 5بــرای
بازارهــای هــدف نوظهــور نتیجــه داده اســت .بهعنــوان مثــال ،در اســپانیا برنــد
شــوینده مــا بــه نــام ســرف 6در بســتههایی بــه فــروش میرســد کــه بــرای پنــج
2. Unilever Sustainable Living Plan
3. Lifebuoy
4. Domestos

 key price points .5قیمتی که تقاضا برای محصول را نسبتا باال نگه میدارد

6. Surf

 26ابتکارات صرفهجویانه

بــار شستوشــو کافــی اســت .در یونــان سـسهای مایونــز مــا عــاوه بــر شیشـههای
بــزرگ ،در بســتهبندیهای کوچــک هــم عرضــه میشــود .نهایتــا اینکــه،
همانطــور کــه نویســندگان اشــاره کردهانــد ،بــا ترکیــب نبــوغ صرفهجویانــه
ملتهــای درحالتوســعه بــا ظرفیتهــای پیشــرفته تحقیــق و توســعه اقتصادهــای
پیشــرفته ،شــرکتها میتواننــد محصــوالت و خدمــات باکیفیتــی تولیــد کننــد کــه
هــم قیمــت مناســب دارنــد ،هــم بادوامنــد و هــم بــه نســل بشــر سودرســانی
میکننــد .ایــن کتــاب یــک نقشــه راه حیاتــی بــرای کســانی مهیــا میکنــد کــه
خواستار درنوردیدن این دنیای جدید هستند.
ابتکارات صرفهجویانه ایده و کتابی است که دوران آن فرارسیده است.

مقدمه
ابتــکارات صرفهجویانــه ،توانایــی ارائــه بهتریــن عملکــرد بــا کمتریــن منابــع
اســت کــه بهمنظــور افزایــش قابلتوجــه خلــق ارزشهــای تجــاری و اجتماعــی و
در عیــن حــال ،بــه حداقــل رســاندن مصــرف منابــع تقلیلیافتــه مثــل انــرژی،
ســرمایه و زمــان انجــام میشــود .در ایــن «عصــر کمیابــی» ،شــرکتهای غربــی
تحــت فشــار روزافــزون مشــتریان ،کارمنــدان و دولتهــای حســاس بــه قیمــت و
آگاه از وضعیــت محیطزیســت فعالیــت میکننــد؛ کســانی کــه متقاضــی محصوالتــی
بــا قیمــت مناســب ،بــادوام و دارای کیفیــت بــاال هســتند .بنابرایــن ابتــکارات
بوکار کلیــدی اســت کــه میتوانــد سرنوشــت
صرفهجویانــه یــک اســتراتژی کس ـ 
بوکارها را تغییــر بدهــد .بــا ایــن حــال ،ابتــکارات صرفهجویانــه چیــزی فراتــر
کسـ 
از یــک اســتراتژی اســت کــه یــک چارچــوب فکــری جدیــد را مشــخص میکنــد و
موجــب میشــود بــه محدودیــت منابــع بــه عنــوان یــک فرصــت نــگاه کنیــم ،نــه
معضل.
کتــاب مــا بــا عنــوان «ابتــکارات صرفهجویانــه» یــا «ابتــکارات جــوگاد» ،بعــد از
چهــار ســال پژوهــش در آوریــل  2012منتشــر شــد .ایــن کتــاب خواننــدگان را بــه
پشــت صحنــه آزمایشــگاههای نــوآوری در کشــورهای درحالتوســعه نظیــر هنــد،
چیــن ،برزیــل و کنیــا هدایــت میکــرد تــا ریشــههای ایــن نگــرش صرفهجویانــه
را بررســی کننــد (جــوگاد یــک واژه هنــدی بهمعنــای اصــاح خالقانــه یــا راهحــل
بداهــه برآمــده از نبــوغ و هوشــمندی اســت) .ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه
کارآفرینــان و شــرکتهای مبتکــر چطــور در بازارهــای نوظهــو ِر درگیــر محدودیــت
منابــع ،راهکارهــای صرفهجویانــه ایجــاد میکننــد؛ مثــا یخچالــی کــه بــرق
مصــرف نمیکنــد یــا دوچرخــهای کــه دســتاندازهای جــاده را بــه یــک انــرژی
شــتابدهنده تبدیــل میکنــد تــا ســریعتر حرکــت کنــد یــا یــک خدمــت موبایلــی
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کــه بــه کاربــران اجــازه میدهــد بــدون دارابــودن حســاب بانکــی ،پــول جابهجــا
کنند.
از زمــان انتشــار «ابتــکارات صرفهجویانــه» ،اقتصادهــای توســعهیافته بهشــدت
بــه ابتــکارات صرفهجویانــه عالقــه نشــان دادهانــد .رهبــران شــرکتها و
سیاســتگزاران در ایــاالت متحــده ،اروپــا و ژاپــن مشــتاق شــدهاند کــه بداننــد
چطــور بــا کمتریــن منابــع ،بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــند .ایــن مســئله آنهــا
را بــه ســمت بازنگــری بنیادیــن نحــوه عملکــرد ،تولیــد و ارائــه محصــوالت و خدمات،
تعامــل بــا مشــتریان و شــهروندان و خلــق ارزش بیشــتر بــرای خودشــان و جامعــه و
در عین حال ،کمک به حفاظت از محیطزیست هدایت کرده است.
ایــن کتــاب بــا بررســی عملکــرد پیشــگامان صرفهجویــی در ایــاالت متحــده،
اروپــا و ژاپــن در همــه بخشهــا شــامل صنعــت ،خردهفروشــی ،خدمــات مالــی،
بهداشــت و درمــان و آمــوزش ،بهتریــن اقدامــات انجامشــده را معرفــی میکنــد.
ایــن کتــاب خوانندگانــش را بــه درون آن دســته از کسـبوکارها و صنایــع فعــال در
جهــان توســعهیافت ه میکشــاند کــه در حــال بهرهبــرداری از مزایــای ابتــکارات
صرفهجویانــه هســتند .شــرکتهای پیــشرو نظیــر آتنــا ،فوجیتســو ،جنــرال
الکتریــک ( ،)GEگالکســو اســمیت کالیــن ( ،1)GSKپیرســون ،2پپســی ،رنو  -نیســان،
زیمنــس و یونیلــور در حــال تــاش بــرای طراحــی فرآیندهــای صرفهجویانــه و
مهمتر از آن طراحی یک نگرش صرفهجویانه برای سازمانهایشان هستند.
بــرای دســتیابی بــه دســتاوردهای مهــم در زمینــه ســودآوری ،ســرعت و چابکی،
شــرکتها بایــد موتورهــای نوآوریشــان را بازســازی کننــد .ایــن مســئله
چالشهــای مختلفــی را بــرای صنایــع و مشــاغل مختلــف ایجــاد کــرده اســت امــا
در نهایــت ســه قانــون کلــی بــرای همــه صنایــع و شــرکتها مصــداق دارد .فصــل
اول مــروری دارد بــر فاکتورهــای اجتماعــی  -اقتصــادی در ملتهــای توســعهیافتهای
کــه ابتــکارات صرفهجویانــه را در دســتور کار قــرار دادهانــد و همچنیــن اینکــه
مصرفکننــدگان غربــی چــرا و چطــور از تفکــر صرفهجویانــه اســتقبال کردهانــد.
لهــای  2تــا  7بــه شــش اصــل صرفهجویــی نگاهــی انداختــه و اینکــه
فص 
1. GlaxoSmithKline
2. Pearson
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شرکتها چطور این قوانین را به کار گرفته و از مزایای آن بهرهمند شدهاند.
درگیــر شــوید و تکــرار کنیــد .فصــل دوم اولیــن اصــل ابتــکارات صرفهجویانه
را معرفــی میکنــد :درگیــر شــوید و تکــرار کنیــد ( .)E&Iبــه جــای اســتفاده از
دپارتمانهــای تحقیــق و توســعه جزیــرهای ( )R&Dکــه متکــی بــه حدســیات
آکادمیــک دربــاره نیازهــای مشــتری اســت )E&I( ،کار را از خــود مشــتریان شــروع
میکنــد؛ مشــاهده رفتــار آنهــا در محیــط طبیعیشــان و ســپس در نظــر گرفتــن
اینکــه چطــور محصــول تولیدشــده میتوانــد مناســبترین محصــول ممکــن
باشــد و همچنیــن رفــت و برگشــت دائمــی میــان مشــتریان و آزمایشــگاهها بــرای
اصــاح طراحیهــا .مطالعــات مــوردی پیشــگامان صرفهجویــی نظیــر آرال فــودز،3
4
فوجیتســو ،GE، GSK ،اینتوئیــت و  SNCFنشــان میدهــد کــه چطــور مدیــران R&D
و مارکتینــگ میتواننــد ایــن قانــون مشــتریمحور را در سازمانهایشــان بــه کار
ببندند.
داراییهــای خــود را منعطــف کنیــد .فصــل ســوم توضیــح میدهــد کــه
چطــور خواســتههای مشــتریان روزب ـهروز در حــال افزایــش اســت .آنهــا هــر روز
بیــش از قبــل در پــی آن هســتند کــه محصــوالت و خدمــات مناســب در هــر کجــا
و هــر زمانــی کــه اراده میکننــد ،در اختیارشــان قــرار بگیــرد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه رویکــرد شــرکتها بــه ســمت شخصیســازی جمعــی ســوق پیــدا کــرده
اســت .همچنیــن توضیــح میدهــد کــه چطــور ابزارهــای جدیــد (مثــل رباتیــک و
پرینترهــای س ـهبعدی) و رویکردهــای تــازه (مثــل اجتماعیشــدن صنایــع و تولیــد
مســتمر) میتوانــد بــه انجــام عملیاتهــا و بــه مدیــران زنجیــره تامیــن کمــک کنــد
کــه داراییهــای مرتبــط بــا تولیــد ،تــدارکات و خدمــات خــود را منعطــف کننــد تــا
پاســخگوی نیــاز مشــتریان بــرای دریافــت محصــوالت و خدمــات بهتــر و ارزانتــر
باشــد .پرداختــن بــه ایــن مســئله بــا اشــاره بــه نمونههایــی از صنعــت خــودرو
( BMWو فولکــس واگــن) ،صنایــع دارویــی ( GSKو نوارتیــس ،)5ســیمان (ســمکس،)6
نوشــیدنی (کوکاکــوال) و انــرژی ( GDF-Suezو  )GEهمــراه میشــود .هــدف از منعطف
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کــردن داراییهــا فقــط حفــظ منابــع و مــواردی نظیــر کمکــردن موجــودی کاال
نیســت بلکــه صرفهجویــی در زمــان بــه عنــوان ارزشــمندترین ســرمایه هــر
1
کس ـبوکار اســت .بررســی ســاچی انــد ســاچی بــه عــاوه دوک و دبلیــو ال گــور
نشــان میدهــد کــه چطــور مدیــران میتواننــد از طریــق ایجــاد یــک ســازمان
سادهتر و چابکتر بیشترین بازدهی را در کارمندانشان شاهد باشند.
راهکارهــای پایــدار ایجــاد کنیــد .فصــل چهــارم نشــان میدهــد کــه چطــور
شــرکتها میتواننــد اقداماتــی را در جهــت افزایــش دوام و پایــداری در طراحــی و
تولیــد محصوالتــی بــدون پســماند بــه اجــرا دربیاورنــد (بــه گون ـهای کــه اجــزا و
مــواد اولیــه دائمــا مــورد بازیابــی قــرار بگیــرد) .ایــن فصــل بــر اســاس مطالعــه
مــوردی کینگفیشــر ،2لــوی اشــتراوس ،3متــود ،4تارکــت 5و یونیلــور ،نشــان
میدهــد کــه چطــور مدیــران تحقیــق و توســعه و تولیــد میتواننــد راهکارهایــی را
در جهــت خوددوامبخشــی ایجــاد کننــد کــه هــم بــه کســبوکارها و هــم بــه
محیطزیست کمک کند.
بــه رفتــار مشــتری شــکل بدهیــد .بــا مــرور پژوهشهــای انجامشــده در
حــوزه روانشناســی و اقتصــاد رفتــاری و همچنیــن فعالیتهــای ســازمانهای
پیشــگامی مثــل بارکلیــز ،ایکیــا ،خــان آکادمــی ،6نســت 7و پراگرســیو ،8در فصــل
پنجــم نشــان داده شــده کــه چطــور شــرکتها میتواننــد بــر مصرفکننــدگان
تاثیــر بگذارنــد تــا رفتــاری متفــاوت بــروز بدهنــد (بــرای مثــال کمتــر یــا ایمنتــر
رانندگــی کننــد) و بــا مصــرف کمتــر ،احســاس ثروتمندتــر بــودن داشــته باشــند.
ایــن فصــل همچنیــن نشــان میدهــد کــه چطــور مدیــران بازاریابــی میتواننــد از
طریــق نزدیککــردن هرچــه بیشــتر محصــوالت و خدمــات صرفهجویانــه بــه
شــیوهای کــه مصرفکننــدگان واقعــا فکــر ،احســاس و رفتــار میکننــد ،وفــاداری
بــه برنــد و ســهم بــازار خــود را ارتقــا بدهنــد؛ همچنیــن از طریــق جایگاهســازی
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مناسب و تبیین ارزشهای مطلوب این راهحلهای صرفهجویانه.

ــ

بــا همــکاری مصرفکننــدگان حرفـهای ارزش بیافرینیــد .فصــل ششــم بــه
راههایــی پرداختــه کــه مصرفکننــدگان  -بهویــژه نســل هــزاره یــا وای کــه
تکنولــوژی را درک میکنــد (کســانی کــه بیــن ســالهای  1982تــا  2004متولــد
شــدهاند)  -در حــال تبدیلشــدن از مصرفکننــدگان انفــرادی منفعــل بــه
گروههایــی از مصرفکننــدگان حرفـهای قدرتمنــد هســتند کــه بــه صــورت جمعــی
بــه طراحــی ،خلــق و اشــتراکگذاری محصــوالت و خدماتــی کــه میخواهنــد
میپردازنــد .در نتیجــه ،رهبــران تحقیــق و توســعه و بازاریابــی در شــرکتهایی
نظیــر اوچــان 9در حــال همــکاری بــا پیشــگامان ســبک «خــودت انجــام بــده »10و
جمعســپاری مثــل تکشــاپ 11و کوئیرکــی 12هســتند تــا نبــوغ جمعــی و
مهارتهــای گروههــای مصرفکننــدگان را تقویــت کننــد و تحــت کنتــرل خــود
درآورنــد .اضافــه بــر ایــن ،برندهــای بزرگــی نظیــر ایکیــا در حــال پیوســتن بــه
نبــی 13هســتند تــا یــک «اقتصــاد اشــتراکی» را
اســتارتآپهایی مثــل ایربیا 
ایجــاد کننــد کــه در آن مصرفکننــدگان کاالهــا و خدمــات را بــا یکدیگــر بــه
اشــتراک میگذارنــد .ایــن فصــل همچنیــن بــه طــور مختصــر توضیــح میدهــد
کــه مدیــران فــروش و بازاریابــی چطــور میتواننــد همکاریهــا و قرابتهــای
برنــدی بهتــری ایجــاد و روابــط خــود را بــا مشــتریان از طریــق خلــق مشــترک
ارزشهای عالیتر برای همه ،عمیقتر کنند.
دوســتان مبتکــر پیــدا کنیــد .شــرکتهایی مثــل  GEو فــورد در تالشــند تــا
اطمینــان حاصــل کننــد کــه کارکــرد واحدهــای تحقیــق و توسعهشــان مختصــر،
منعطــف و تــا حــد زیــادی شــبکهمحور باشــد .فصــل هفتــم نشــان میدهــد کــه
واحدهــای تحقیــق و توســعه و مدیــران عملیاتــی چطــور میتواننــد از طریــق
همــکاری بــا شــرکای متعــدد خارجــی (مثــل تامینکننــدگان ،دانشــگاهیان،
ســرمایهگذاران و اســتارتآپها) بــه طراحــی محصــوالت ،خدمــات و مدلهــای
کسبوکار صرفهجویانه بپردازند.

ــ
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)do-it-yourself (DIY
TechShop
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فصــل هشــتم شــرح میدهــد کــه شــرکتها چطــور میتواننــد فرهنــگ
ابتــکارات صرفهجویانــه را در ســازمانهای خــود پــرورش بدهنــد .ایــن فصــل نشــان
میدهــد کــه رهبــران شــرکتهایی مثــل آتنــا ،دنــون ،IBM ،1کینگفیشــر ،مارکــز
و اسپنســر ،پپســی ،رنــو  -نیســان ،زیمنــس و یونیلــور در حــال ایجــاد تغییراتــی
اساســی در فرهنــگ سازمانیشــان و اصــاح شــیوه تفکــر کارمندانشــان هســتند تــا
بتواننــد شــش اصــل ابتــکارات صرفهجویانــه را بــه اجــرا دربیاورنــد .ایــن شــرکتهای
پیشــگام در جریــان ایــن کار ،قوانیــن بــازی را در صنایــع مرتبــط بــا حوزه کاریشــان
بازنویسی میکنند و حتی کل بازی را هم تغییر میدهند.
ایــن فصــل شــامل رهنمودهایــی اســت کــه بــه مدیــران ارشــد در شناســایی و
اولویتبنــدی قوانیــن قابلاجــرا در شرکتهایشــان کمــک میکنــد تــا در
ســریعترین زمــان ،بــه بهتریــن نتایــج برســند .ایــن راهنماییهــا در قالــب
چارچوبهــای مدیریتــی متغیــری ارائــه شــده کــه نــوع ،چگونگــی و چرایــی
پیادهســازی فرهنــگ ابتــکارات صرفهجویانــه در داخــل یــک شــرکت را بــه طــور
اجمالــی شــرح میدهــد .در نهایــت ایــن کــه فصــل هشــتم نشــان میدهــد کــه
رهبــران اجرایــی کــه مدیریــت تحقیــق و توســعه ،اســتراتژی ،تولیــد ،امــور مالــی،
عملیاتهــا ،بازاریابــی و فــروش را بــر عهــده دارنــد ،چطــور میتواننــد بــه صــورت
فــردی و جمعــی فرهنــگ ابتــکارات صرفهجویانــه را در شرکتهایشــان پیــاده
کنند.
امــا در ابتــدا اجــازه بدهیــد نگاهــی بیندازیــم بــه ماهیــت دگرگونســاز
اســتراتژی صرفهجویــی ،وقتــی کــه در یــک شــرکت چندملیتــی ســنتی پیــاده
میشــود کــه در بازارهــای غربــی فعالیــت دارد؛ و ببینیــم کــه چــرا بســیاری دیگــر
از شرکتهای در حال فعالیت ،مجبور به در پیش گرفتن همین راه هستند.
ناوی رادجو و جیدیپ پرابهو ،اکتبر 2014

1. Danone

تقدیر و تشکر
از تمامــی کســانی کــه بــرای نوشــتن ایــن کتــاب مــا را یــاری کردنــد تشــکر
بهترکــردن
میکنیــم .پائــول لویــس 1بــرای بــاور بــه ایــده ،راهانــدازی کتــاب و
ِ
نوشــتههای مــا؛ منشـیمان بریجیــت واگنــر ماتــزی 2کــه بــه مــا کمــک کــرد ایــن
کتــاب را بــه مرحلــه عمــل برســانیم؛ کلیــر گریســت تیلــور 3کــه مــا در فراینــد چاپ
ایــن کتــاب کمــک کــرد؛ پنــی ویلیامــز 4و پائــول فورتــی 5بــه خاطــر کمکهــای
بیوقفهشــان در ویراســتاریِ ایــن کتــاب؛ والنتینــا زانــکا 6بــرای بازارایابــی آن؛ و
آروشــی ساکســنا 7و رمــی رانگیــرز 8بــه خاطــر پژوهشهــای بســیار اثربخششــان
یهای بیدریغشان.
و همکار 
ایــن کتــاب بــدون کمکهــا و حمایتهــای مبتکــران صرفهجویــی کــه بــا
آنهــا مصاحبــه شــد ،ممکــن نبــود .مــا از همــه آنهــا تشــکر میکنیــم کــه قصــه
خــود را برایمــان تعریــف کردنــد و دیدگاههایشــان را برایمــان گفتنــد .امیــدوارم
محصــول نهایــی نشــاندهنده نبــوغ و صبــوری آنهــا باشــد و در نهایــت ،شــاهده
تغییرات مثبت در جامعه باشیم.
9
بابــت ایدههــا ،نظــرات و مطالعــات مــوردی کــه ســایمون فرانســیس و کــت
نیلســون 10از موسســه فــاک ،11کانــراد چــوا 12از موسســه مطالعــات کســبوکار
Paul Lewis
Bridget Wagner Matzie
Clare Grist Taylor
Penny Williams
Paul Forty
Valentina Zanca
Arushi Saxena
Remi Rongieres
Simon Francis
Kat Nielsen
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Conrad Chua
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کمبریــج ،پولــی کورتیــس 1از دانشــگاه کمبریــج ،ونکاتــا گاندکوتــا 2از جامعــه
ابتــکارت صرفهجویانــه نوردیــک ،3لئونــاردو پــروی 4در موسســه تریویوکوادریویــو،5
8
مولــی کــوی 6از دانشــگاه کالیفرنیــا ،الیزابتــا اوســتا 7در بانــک بارکلیــز ،راشــل کانراد
در رنــو  -نیســان ،موهــی احمــد 9در فوجیتســو ،10دانیــل جاســمین 11در اکســپلو
لــب ،12مــارک هــچ 13در تکشــاپ ،میــورا راناینورینوســی 14و اولیویــر مــورل 15در
دانــون ،دامینیــک گیلبــرت 16در دیاتینــو ،متیــو کالدل 17در امآیتــی ،فیلیــپ
موســتار 18در مدرســه معــدن ،بــرک گــرت 19در آتــن ،لــی فاریــس 20در
جنرالالکتریــک ،وایتگــی واســانتاکومار 21در پیرســون ،الویــر میــر  -کومــت 22در
زیمنــس و سامســی قــازی 23در پپســیکو بــا ســخاوت در اختیارمــان گذاشــتند
بســیار متشــکریم .همچنیــن از گــروه روابطعمومــی شــرکتهایی کــه مطالعــات
مــوردی آنهــا را آوردهایــم یــا بــا آنهــا مصاحبــه کردهایــم نهایــت قدردانــی را
داریم.
در پایــان از خانــواده و اطرافیــان خــود بابــت حمایــت و توجهــی کــه در طــول
نــگارش ایــن کتــاب بــه مــا داشــتند تشــکر میکنیــم .بــدون آنهــا قــادر بــه انجــام
هیچیک از این کارها نبودیم.
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در ســال  ،1999از ژان  -مــاری هرتیگــر 1یکــی از مدیــران ارشــد رنــو ،خودروســاز
فرانســوی کاری خواســته شــد کــه انجــام آن تقریبــا غیرممکــن بــه نظــر میرســید.
رییســش لوییــس شــوئیتزر 2کــه بعدهــا مدیرعامــل رنــو شــد ،از او خواســت کــه یک
خــودروی مــدرن ،مطمئــن و راحــت طراحــی کنــد کــه در خردهفروشــی بــه قیمــت
 6هزار دالر به فروش برسد.
دو ســال قبلتــر ،شــوئیتزر در ســفرش بــه روســیه بــا کمــال ناراحتــی متوجــه
شــد کــه الدا ،3یــک خــودروی تولیــد محلــی بــا قیمــت  6هــزار دالر ،خیلــی ســریع
بــه فــروش میرســد ،درحالیکــه خودروهــای تجملیتــر رنــو کــه دو برابــر از الدا
گرانتر هستند ،مشتریان کمی دارند .شوئیتزر میگوید:
بــا دیــدن آن ماشــینهای قدیمــی فهمیــدم اینکــه پیشــرفت فنــی،

شــما را از تولیــد یــک ماشــین خــوب  6هــزار دالری بــاز بــدارد ،اصــا

پســندیده نیســت .مــن فهرســت مشــخصات الزم را در ســه کلمــه
خالصــه کــردم :مــدرن ،مطمئــن و بــا قیمــت مناســب؛ هــر چیــزی

اضافه بر این سه ویژگی ،قابلمذاکره بود.

شــوئیتزر در همیــن راســتا هرتیگــر ،یــک مهنــدس بــا تجربــه مدیریــت
بینالمللــی ،را معرفــی کــرد تــا یــک خــودروی  6هــزار دالری بــا ایــن مشــخصات
بسازد.
هرتیگــر از لحــاظ فنــی توانســت یــک نســخه تقلیلیافتــه بــه ویژگیهــای
ضــروری را از خودرویــی بــا ایــن قیمــت بســازد .امــا ایــن ماشــین هــم مثــل الدا
ســنگین و غیرراحــت بــود و مشــتریان امنیــت آن را زیــر ســئوال میبردنــد .رنــو بــه
ظرافــت و زیبایــی و کیفیــت مشــهور بــود و رونمایــی از یــک محصــول بدســاخت
میتوانســت بــه منزلــه خودکشــی ایــن برنــد تلقــی شــود .بنابرایــن هرتیگــر فهمیــد
کــه آنچــه رییســش از او میخواســت ،فقــط تولیــد یــک خــودروی ارزانتــر نبــود
بلکه خودرویی بود که کیفیت باال را با قیمت مناسب یکجا داشته باشد.
موضــوع «عملکــرد بهتــر بــا منابــع کمتــر» بــا تجربــه فــراوان هرتیگــر مغایــرت
داشــت .مهندســان تحقیــق و توســعه در کشــورهای غربــی یــاد گرفتهانــد کــه
1. JEAN-MARIE HURTIGER
2. Louis Schweitzer
3. Lada
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مرزهــای تکنولــوژی خودروســازی را بــه وســیله اضافهکــردن امکانــات بیشــتر بــه
محصــوالت موجــود جابهجــا کننــد .شــرکتهای خودروســازی غربــی در واقــع
میلیاردهــا دالر در واحــد تحقیــق و توســعه ســرمایهگذاری میکننــد تــا محصــوالت
پیشــرفتهتری را بــه وجــود بیاورنــد و از ایــن طریــق ،برنــد خــود را از رقبــا متمایــز
کننــد و از مشــتریان بابــت ایــن مزایــا پــول بیشــتری بگیرنــد .بــه نظــر میرســید
کــه مســئله «عملکــرد بهتــر بــا منابــع کمتــر» مــدل کسـبوکار مرســوم «عملکــرد
بهتــر بــا منابــع بیشــتر» را نقــض میکنــد؛ مدلــی کــه در پنــج دهــه قبلــی در
اقتصادهــای مصرفگرایانــه غربــی خــود را بســیار ســودمند و کارآمــد نشــان داده
بود.
هــم هرتیگــر و هــم شــوئیتزر متوجــه شــدند کــه اول بایــد طــرز تفکــر کارمندان
رنــو را تغییــر بدهنــد .تولیــد یــک خــودروی  6هــزار دالری فقــط نیازمنــد یــک
مــدل کسـبوکار جدیــد نبــود بلکــه بــه یــک مــدل فکــری جدیــد نیــاز داشــت .ایــن
بــه منزلــه ایجــاد یــک تغییــر فرهنگــی بــزرگ در شــرکتی بــود کــه بیــش از 100
ســال ســن داشــت و بــرای چندیــن دهـه ،خودروهایــی باکیفیــت را  -گاه بــه صــورت
نمونههــای آزمایشــی و بــا کارکــرد ترویجــی  -اغلــب بــرای مصرفکننــدگان طبقــه
متوســط غربــی طراحــی میکــرد .همــه مهندســان فرانســوی رنــو در اقتصادهایــی بــا
منابــع غنــی و نســبتا باثبــات رشــد کــرده بودنــد کــه فلســفه تحقیــق و توســعه آنها
بــر پایــه اصــل «هرچــه بزرگتــر ،بهتــر» بنــا شــده بــود .شــوئیتزر و هرتیگــر بــه
نســل جدیــدی از مهندســان بــا دیدگاهــی متفــاوت نیــاز داشــتند کــه بتوانــد تحــت
محدودیتهــای شــدید ،دســت بــه نــوآوری بزنــد و فالکــت را بــه یــک فرصــت
تبدیل کند.
آنهــا یــک تصمیــم جســورانه گرفتنــد .بــه جــای تولیــد خــودرو در فرانســه،
ایــن کار را در یــک بــازار نوظهــور انجــام دادنــد کــه کارگــران آن بــا دنیــای منابــع
محــدود آشــنا بودنــد .مناسـبترین مــکان بــرای ایــن منظــور رومانــی بــود کــه در
ســال  1999رنــو یــک شــرکت خودروســاز محلــی بــه نــام داســیا 4را در آن خریداری
کــرده بــود .هرتیگــر یــک تیــم چندفرهنگــی را متشــکل از طراحــان فرانســوی و
مهندســان صنعتــی رومانیایــی تشــکیل داد .فرانســویها حساســیت و دقــت خــود
4. Dacia
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را در طراحــی پیشــرفتهترین محصــوالت بــه پــروژه آوردنــد و رومانیاییهــا
حساسیتشــان نســبت بــه هزینــه را وارد کردنــد .مهندســان رومانیایــی رنــو در یــک
محیــط خشــن کمونیســتی رشــد کــرده بودنــد .ارائــه عملکــرد بهتــر بــا منابــع کمتر
در طبیعت آنها بود و برای موفقیت هم انگیزه داشتند و هم نبوغ.
در نهایــت موفــق شــدند .آنهــا خودرویــی را تولیــد کردنــد کــه قطعــات مــورد
اســتفاده در آن  50درصــد کمتــر از یــک خــودروی رنــوی عــادی بــود ،امــا ســبک و
طراحــی مشــابهی داشــت .ایــن خــودرو جــادار هــم بــود .بــرای تطبیــق بــا نیازهــای
رومانیاییهــای روستانشــین ،از همــان ابتــدا هــدف شــرکت ،طراحــی خودرویــی
بــود کــه بتوانــد «چهــار بزرگســال ،یک خــوک ،یــک ســینک آشــپزخانه و  100کیلو
ســیبزمینی» را حمــل کنــد .مهندســان بــرای دســتیابی بــه عملکــرد بهتــر بــا
منابــع کمتــر بــه طراحــی آینههــای متقــارن دیــد عقــب (بــه گون ـهای کــه در هــر
دو ســمت خــودرو قابــل اســتفاده باشــد) ،یــک شیشــه جلــوی اتومبیــل مســطحتر
(شیشــههای منحنــی نقصهــای بیشــتری دارد و گرانتــر تمــام میشــود) و
داشــبوردی ساختهشــده از قطع ـهای واحــد بــا قالبگیــری تزریقــی اقــدام کردنــد.
همــه اینهــا اســتفاده از مــواد خــام را کاهــش داد و از تجهیــز پرهزینــه در فرآینــد
ســاخت خــودرو ممانعــت کــرد .مهندســان همچنیــن بــا محدودکــردن تعــداد اجزای
الکترونیکــی گرانقیمــت ،تولیــد و تعمیــر خــودرو را آســانتر کردنــد .حاصــل ایــن
کار ،تولیــد یــک خــودروی ســتبر کالســکهای بــا یــک طراحــی مینیمالیســتی مــدرن
بــود کــه دقیقتریــن اســتانداردهای کیفیــت و امنیــت را رعایــت میکــرد .در ســال
 ،2014شــوئیتزر بــا افتخــار از لــوگان 1رونمایــی کــرد؛ خودرویــی فاقــد هرگونــه
زوائد با قیمت  5هزار یورو ( 6هزار دالر).
لــوگان بــرای رنــو فقــط یــک موفقیــت تکنیکــی نبــود بلکــه خیلــی زود بــه یــک
موفقیــت بــزرگ کسـبوکاری هــم تبدیــل شــد .بــرای اولیــن بــار ایــن خودروســاز
بــرای فــروش اتومبیلهــای کالســکهای فاقــد زوائــد بــه مشــتریان طالــب ارزش در
اقتصادهــای نوظهــور در اروپــای شــرقی و خاورمیانــه ،برنامهریــزی کــرد .لــوگان در
کمــال تعجــب صاحبــان رنــو ،بــازاری را هــم در کشــورهای ثروتمنــد غــرب اروپــا
پیــدا کــرد .بهخصــوص بعــد از رکــود ســال  ،2008مشــتریان حســاس بــه بودجــه
1. Logan
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و قیمــت در غــرب ،کمکــم مصرانــه متقاضــی محصوالتــی بــا قیمــت مناســب مثــل
لــوگان شــدند کــه بابــت پــول آنهــا ارزش بیشــتری ارائــه مـیداد .در ســال 2010
گزارشــی توســط ســازمان دیدهبــان ســتلم 2کــه روندهــای رفتــاری مشــتریان
اروپایــی را مــورد بررســی قــرار میدهــد ،منتشــر شــد .ایــن گــزارش نشــان داد کــه
بــه طــور متوســط  29درصــد از اروپاییهــا (و  39درصــد بریتانیــا) خواســتار
خریــداری خودروهــای ارزانقیمــت هســتند .ناگهــان شــرایط بــه گونـهای شــد کــه
رنو دیگر نمیتوانست جوابگوی تقاضاها باشد.
شــرکت رنــو بــرای درآمدزایــی بیشــتر از ایــن تقاضــای روبهرشــد ،یــک خــط
تولیــد کامــا جدیــد را بــرای خریداولیهــا تحــت برنــد داســیا راهانــدازی کــرد .برنــد
داســیا در حــال حاضــر عــاوه بــر اتومبیــل کالســکهای لــوگان ،ون لــوگان ،پیــکاپ
لــوگان ،هاچبــک ســاندرو ،3شاس ـیبلند داســتر 4و مین ـیون لــوگان را هــم شــامل
میشــود .داســیا حــاال ســریعترین رشــد را در میــان برندهــای خــودرو در اروپــای
غربــی دارد (از جملــه بــازار پرتقاضــای آلمــان) .محصــوالت طراحیشــده بــرای
خریداولیهــا کــه اغلــب تحــت برنــد داســیا بــه فــروش میرســد ،حــاال بیــش از
همــه تولیــدات ایــن خودروســاز ،مشــتری دس ـتبهنقد دارد و بیشــتر از  40درصــد
از فــروش جهانــی شــرکت در ســال  2013را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ ایــن
در حالــی اســت کــه در ســال  ،2008ایــن رقــم  20درصــد بــوده اســت .ایــن
محصــوالت همچنیــن بــه خاطــر سیاســت اکیــد خردهفروشــی غیرتخفیفــی ،چیــزی
بیــش از میانگیــن حاشــیه ســود را بــرای رنــو بــه ارمغــان مـیآورد .گذشــته از ایــن،
محصــوالت داســیا دوســتدار محیطزیســت هــم هســتند 95 :درصــد از قطعــات
اســتفاده شــده در هــر خــودروی داســیا قابلبازیافــت اســت .رنــو بــا رونمایــی
موفقیتآمیــز لــوگان و در پــی آن ،ســایر خودروهــای تحــت برنــد داســیا،
بخشبنــدی جدیــدی را تحــت عنــوان «خودروهــای کمهزینــه» بــه صنعــت
اتومبیلســازی اضافــه کــرد کــه کیفیــت را بــا قیمــت مناســب ترکیــب میکــرد.
ایــن شــرکت بــا ایــن اقــدام ،نــام خــود را بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان ابتــکارات
صرفهجویانه ثبت کرد.
2. L’Observatoire Cetelem
3. Sandero hatchback
4. Duster SUV
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بــا ایــن حــال ،رنــو نتوانســت بــر دســتاورد خــود تکیــه کنــد و بــا دو چالــش
بــزرگ مواجــه شــد .اول اینکــه موفقیــت تجــاری بــزرگ محصــوالت جدیــد رنــو،
دهــان رقبــای غربــی مثــل فولکسواگــن و اوپــل( 1بخشــی از  )GMرا آب انداخــت.
ایــن شــرکتها در صــدد برآمدنــد تــا برندهــای کمهزینــه خودشــان را راهانــدازی
کننــد .دوم اینکــه رنــو ناچــار بــود بخــش محصــوالت طراحیشــده بــرای
خریــداران جدیــد خــود را بــا خودروهایــی حتــی بــا قیمتهایــی مناســبتر از
داســیا توســعه بدهــد تــا پاســخگوی نیــاز صدهــا میلیــون خریــداری باشــد کــه در
بازارهــای نوظهــور بزرگــی مثــل هنــد ،چیــن و برزیــل بــرای اولیــن بــار اقــدام بــه
خرید خودرو میکنند.
کارلــوس گوســن 2کــه شــوئیتزر را در ســال  2005بــه موفقیــت رســانده بــود ،از
ایــن چالشهــا بــه وحشــت نیفتــاد .او برخــاف اغلــب مدیرعاملهــای غربــی یــک
پیشــینه واقعــا چندفرهنگــی داشــت و ســابقهای در مهارکــردن چالشهــای
مهارنشــدنی .گوســن کــه در برزیــل بــه دنیــا آمــده بــود و تابعیــت فرانســوی و اصــل
و نســب لبنانــی داشــت ،در اوایــل دهــه  ،2000بــا دگرگونســازی موفقیتآمیــز
نیســان ،یــک خودروســاز ژاپنــی در آســتانه ورشکســتگی ،نــام خــود را بــر ســر
زبانهــا انداخــت .ایــن قبــل از آن بــود کــه او عنــوان مدیرعاملــی هــر دو شــرکت
رنو و نیسان را در سال  2005به دست بیاورد.
گوســن بــر ایــن بــاور بــود کــه تنهــا راه رنــو بــرای اینکــه بتوانــد در بخــش
خودروهــای طراحیشــده بــرای خریداولیهــا هــم در بازارهــای توســعهیافته و هــم
نوظهــور رقابــت کنــد ،ایــن اســت کــه دائمــا در زمینــه نــوآوری از رقبــای خــود
پیشــی بگیــرد .او بــه صــورت خــاص میخواســت کــه رنــو تکنیکهــای جدیــد و
صرفهجویانــه را از بازارهــای نوظهــور یــاد بگیــرد؛ تکنیکهایــی کــه توانســته بودنــد
در بــازار خانگــی رنــو هــم خــوب بــه کار شــرکت بیاینــد .بعــد از بازدیدهــای متعــدد
از هنــد (جایــی کــه رنــو و نیســان بــا شــرکای محلــی ســرمایهگذاریهای مشــترکی
انجــام داده بودنــد) ،گوســن فریفتــه توانایــی هندیهــا در زمینــه نــوآوری ســریعتر،
بهتــر و ارزانتــر شــد .او کــه بهشــدت تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه بــود ،عبــارت
1. Opel
2. Carlos Ghosn
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«مهندســی صرفهجویانــه» را ابــداع کــرد کــه بــه توانایــی نــوآوری ســریع و بــا هزینه
کــم در شــرایط محدودیــت شــدید منابــع اشــاره داشــت؛ یــک مهــارت چارهســاز
که در بسیاری از بازارهای نوظهور ،مرسوم بود.
گوســن متوجــه شــد کــه حتــی بعــد از موفقیت لــوگان هــم مهندســان غربیاش
نیــاز داشــتند کــه بــه هنــر مهندســی صرفهجویانــه کامــا مســلط شــوند؛ چراکــه
تنهــا در ایــن شــرایط بــود کــه میتوانســتند بــه تولیــد خودروهــای صرفهجویانـهای
ش بیشــتری را در ازای هزینــه کمتــر ارائــه مـیداد .او همچنیــن
ادامــه دهنــد کــه ارز 
متوجــه شــد کــه تحقــق ایــن مســئله بــا دیدگاهــی شــکلگرفته توســط بازارهــای
غنــی از منابــع و باثبــات غربــی ،امکانپذیــر نیســت .بنابرایــن در ســال ،2012
گوســن جــرارد دیتوربــت 3سرپرســت بخــش خریداولیهــای رنــو را بــه شــهر
چنــای 4در جنــوب هنــد فرســتاد کــه فصــل جدیــدی را در مســیر ابتــکارات
صرفهجویانــه شــرکت رقــم بزنــد .دیتوربــت در چنــای یــک تیــم تحقیــق و توســعه
را هدایــت میکنــد کــه مشــغول ســاخت یــک پلتفــرم خــودروی کامــا جدیــد بــه
نــام  CMF-Aاســت .ایــن پلتفــرم بــه طــور مشــترک توســط رنــو و نیســان طراحــی
شــده تــا طیــف گســتردهای از خودروهــا بــا هزینههــای تولیــد بســیار پاییــن و بــا
کارآیــی بــاال را پوشــش بدهــد کــه بــرای هنــد و ســایر بازارهــای نوظهــور در نظــر
گرفته شده است.
هــدف نهایــی گوســن ایــن اســت کــه قواعــد تفکــر صرفهجویانــه را کــه در
کشــور هنــد بــا محدودیــت منابعــش اتخــاذ و چک ـشکاری شــده ،بــه شــعبههای
اصلــی رنــو در پاریــس ببــرد و از آنهــا بــرای تولیــد نســل جدیــدی از خودروهــای
باکیفیــت و دارای قیمــت مناســب بــرای مصرفکننــدگان غربــی اســتفاده کنــد.
گوســن بــا انجــام ایــن کار ،رهبــری یــک انقــاب صرفهجویــی را در غــرب عهــدهدار
شــده؛ انقالبــی کــه ســایر مدیــران شــرکتها و صنایــع هــم در حــال پیوســتن بــه
آن هستند.
قبــل از آنکــه بگوییــم چطــور بایــد ابتــکارات صرفهجویانــه را انجــام داد  -کــه
شــامل ابزارهــا و تکنیکهایــی بــرای اجــرای یــک اســتراتژی صرفهجویانــه اســت
3. Gérard Detourbet
4. Chennai
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کــه در فصلهــای بعــدی بــه آن پرداختــه شــده  -اجــازه بدهیــد در ابتــدا بــه
موضــوع چیســتی و چرایــی ایــن پدیــده بپردازیــم .بهویــژه میخواهیــم اشــاره
کنیــم کــه ویژگیهــای منحصربهفــرد ابتــکارات صرفهجویانــه چیســت و چــرا بــه
حیاتیترین مسئله مدیریتی روز تبدیل شده است؟

خیزشاقتصادصرفهجویانه

مجموعــهای از تغییــرات اقتصــادی عمیــق و بــزرگ ،ســبب ظهــور ابتــکارات
صرفهجویانــه در جهــان توســعهیافته شــده اســت .اول اینکــه اقتصادهــای
پیشــرفته بــه دورانــی از ریاضــت قــدم گذاشــتهاند کــه در آن ،تفکــر زندگــی و
مصــرف صرفهجویانــه در حــال همهگیــر شــدن اســت .در طــول دهــه گذشــته،
طبقــه متوســط در ایــاالت متحــده ،کانــادا ،اروپــا ،ژاپــن ،اســترالیا و ســایر مناطــق
شــاهد ثابتمانــدن درآمــد و کاهــش قــدرت خریــد خــود بودهانــد .در ســالهای
 1967تــا  ،2013میانگیــن درآمــد واقعــی خانوارهــا در ایــاالت متحــده بــرای
تنظیمشــدن بــا تــورم ،فقــط  19درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت .طبــق بررســی
پیــو ریســرچ 1در ســال  ،2014فقــط  44درصــد از آمریکاییهــا خودشــان را بــه
عنــوان طبقــه متوســط تعریــف میکننــد کــه ایــن رقــم از ســال  9 ،2008درصــد
افــت داشــته اســت .در همیــن دوره زمانــی ،تعــداد آمریکاییهایــی کــه معتقدنــد بــه
طبقــه کمدرآمــد ســقوط کردهانــد ،از  25درصــد بــه  40درصــد افزایــش پیــدا
کــرده اســت .عــاوه بــر ایــن ،از ســال  95 ،2009درصــد از کل افزایــش درآمدهــا در
ایــاالت متحــده فقــط بــه  1درصــد از افــراد اختصــاص پیــدا کــرده اســت .حــاال 20
درصــد از ثروتمندتریــن آمریکاییهــا مســئول بیــش از  60درصــد از مخــارج انجــام
شده در کشور هستند.
در بخشهایــی از اروپــا کــه در آن رکــود مــداوم شــده ،تشــدید فقــر در حــال
تحلیلبــردن قــدرت خریــد افــرادی بــا درآمــد متوســط اســت .اســپانیا و یونــان
بیــش از همــه تحــت تاثیــر ایــن مســئله قــرار گرفتهانــد امــا کشــورهای ثروتمندتری
مثــل فرانســه و آلمــان هــم از ایــن موضــوع بینصیــب نماندهانــد .بــه عنــوان مثــال،
فقــط  58درصــد از آلمانیهــا حــاال خودشــان را عضــو طبقــه متوســط میداننــد؛
1. Pew Research
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ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رقــم در ســال  65 ،1997درصــد بــوده اســت .در
فرانســه ،در فاصلــه ســالهای  2008تــا  2012میانگیــن درآمــد  24درصــد کاهــش
یافته ،درحالیکه هزینه زندگی حدود  30درصد افزایش پیدا کرده است.
در نتیجــه ایــن فشــارهای اقتصــادی ،مصرفکننــدگان آمریــکای شــمالی و اروپــا
بــه شــکلی روزافــزون دغدغــه دریافــت ارزش در ازای پــول پرداختیشــان را پیــدا
کردهانــد و محصــوالت ارزانتــر را ترجیــح میدهنــد .بــه عنــوان مثــال ،حــدود
یکســوم مصرفکننــدگان اروپایــی بهویــژه جوانانــی کــه فقــط در بزرگسالیشــان
رکــود را تجربــه کردهانــد ،حــاال بیشــتر بــه خریــد خودروهــای ارزانقیمتتــر
عالقــه نشــان میدهنــد تــا خودروهــای دارای امکانــات .خریــد اتومبیــل توســط
یهــای  18تــا  34ســاله ،در ســالهای  2007تــا  30 ،2012درصــد افــت
آمریکای 
داشــته اســت .در ژاپــن ،کشــوری کــه نــرخ فقــر در آن بــه رکــورد  16درصــد در
ســال  2012رســیده ،مصرفکننــدگان از برندهــای گــران بــه ســمت محصــوالت
ارزانقیمــت تولیدشــده توســط شــرکتهای بــزرگ و تحــت برندهــای فرعــی 2در
خردهفروشــیها متمایــل شــدهاند .بیشــتر کارگــران ژاپنــی حــاال بــه جــای
غذاخــوردن در خــارج از خانــه ،بــا خودشــان ناهــار میبرنــد تــا «مــردان ظــرف
غذایی» لقب بگیرند.
3
ایــن تغییــرات آمدهانــد کــه بماننــد .تومــاس پیکتــی  ،اقتصــاددان فرانســوی،
پیشبینــی کــرده کــه نابرابــری درآمــدی در اقتصادهــای توســعهیافته در دهههــای
پیــش رو گســتردهتر خواهــد شــد ،درحالیکــه نرخهــای رشــد بلندمــدت ســاالنه
زیــر  2درصــد باقــی خواهــد مانــد .بــا پیش ـیگرفتن تــورم از درآمــد در آمریــکا از
ســال  76 ،2007درصــد از بزرگســاالن آمریکایــی حــاال بــر ایــن باورنــد کــه
فرزندانشــان در آینــده نســبت بــه آنهــا وضعیــت مالــی بدتــری خواهنــد داشــت.
همچنیــن مطالعـهای کــه در اواخــر ســال  2012توســط موسســه بــوز و کمپانــی،4
یــک شــرکت بینالمللــی ارائهدهنــده مشــاورههای مدیریتــی انجــام شــد ،نشــان
داد کــه بیــش از نیمــی از مصرفکننــدگان حتــی بــا بهبــود اوضــاع هــم بــه رفتــار
مصرفگرایانــه و ولخرجیهــای قبلــی خــود برنمیگردنــد .موسســه بــوز ایــن
2. private-label products
3. Thomas Piketty
4. Booz & Company
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خریداران صرفهجو را «مشتریان همیشه طالب ارزش» نامیده است.
ایــن فقــط مصرفکننــدگان نیســتند کــه بیــش از قبــل نســبت بــه قیمتهــا
حســاس شــدهاند .دولتهــا در سراســر جهــان توســعهیافته هــم در حــال دو دو تــا
چهــار تــا کــردن هســتند .ســالخورده شــدن جوامــع ،تغییــرات مــداوم هزینههــای
بهداشــت و درمــان ،مســئولیت ســنگین پرداخــت مســتمری بازنشســتگان و
بدهیهــای ســنگین و کســری بودجــه از ســال  ،2008زمینــه را بــرای ایجــاد یــک
روحیــه جدیــد گرایــش بــه ریاضــت و ســادگی در ایــاالت متحــده ،اروپــا و ژاپــن
فراهم کرده است.
دولــت محافظــهکار بریتانیــا نســبت بــه کاهــش  81میلیــارد یورویــی (128
میلیــارد دالری) بودجــه طــی چهــار ســال اقــدام کــرده اســت ( 4.5درصــد از تولیــد
ناخالــص داخلــی کشــور در ســال  .)2015-2014ایــن مســئله کاهــش  8درصــدی
بودجــه دفاعــی تــا ســال  ،2015کاهــش  30درصــدی مخــارج دولتــی و کاهــش 16
درصــدی در بخــش نیروهــای پلیــس را شــامل میشــود .در ایــاالت متحــده ،بــاراک
اوبامــا پیشــنهاد کــرد کــه مخــارج احتیاطــی بــرای مــدت ســه ســال ثابــت بمانــد و
پنتاگــون هــم در نظــر دارد ارتــش ایــاالت متحــده را بــه کوچکتریــن انــدازه خــود
از زمــان جنــگ جهانــی دوم برســاند .اســپانیا ،ایتالیــا و یونــان هــم همیــن روش را
در پیــش گرفتهانــد .اگــر کشــورهای اســکاندیناوی و بنلوکــس 1و آلمــان هــم نســبتا
در برابــر ریاضــت اقتصــادی مقاومــت کردهانــد ،فقــط بــه خاطــر ایــن اســت کــه
پیــش از ایــن و قبــل از بحــران ســال  ،2008اصالحــات ســاختاری را تجربــه کــرده
بودند.
بــا تمــام ایــن اوصــاف ،انقــاب ابتــکارات صرفهجویانــه ،چیــزی فراتــر از ریاضــت
اقتصــادی اســت .مصرفکننــدگان در کشــورهای توســعهیافته نهتنهــا روزبــهروز
بیشــتر از ارزش دریافتــی آگاه میشــوند بلکــه ارزشهــای بیشــتری را هــم طلــب
میکننــد .آنهــا بــه شــکلی روزافــزون دغدغــه هماهنگــی اجتماعــی پیــدا میکننــد
و نگــران تخریــب محیطزیســت و تقلیــل منابــع ملــی میشــوند و از کس ـبوکارها
انتظــار دارنــد کــه نقــش موثــری در بهتــر کــردن وضعیــت دنیــا ایفــا کننــد .طبــق
 Benelux .1اتحاديه گمرکى بلژيک ،هلند و لوکزامبورگ
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گــزارش ادلمــن تراســت بارومتــر در ســال  ،20142یــک گــزارش ســاالنه جهانــی
دربــاره نگــرش مصرفکننــدگان 84 ،درصــد از شــرکتکنندگان در نظرســنجی
ایــن ســازمان بــر ایــن باورنــد کــه کسـبوکارها میتواننــد همزمــان بــا دنبالکــردن
منافــع شخصیشــان ،بــرای جامعــه هــم مفیــد باشــند .کارول کــن ،3سرپرســت
بخش فعالیتهای اجتماعی کسبوکارها در سازمان ادلمن ،میگوید:
کس ـبوکارها بــرای باالبــردن ســطح اعتمــاد مصرفکننــدگان و جلــب
رضایــت آنهــا بــرای قرارگرفتــن در جایــگاه رهبــری ،بایــد یــاد بگیرنــد

کــه بــه طــور همزمــان در عیــن تــاش بــرای آسیبنرســاندن بــه

محیطزیســت ،ارزشهــای کاربــردی و اجتماعــی بیشــتری را نیــز ایجــاد
کننــد« .شــهروندان مصرفکننــده» بــا کیــف پولهایشــان برندهایــی

را انتخــاب خواهنــد کــرد کــه از نظــر اجتماعــی همهجانبــه و فراگیــر و

از نظر محیطزیستی فعال باشند.

امــروزه در واقــع  71درصــد از مصرفکننــدگان ایــاالت متحــده در زمــان خریــد،
مســایل محیطزیســتی را هــم در نظــر میگیرنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن
رقــم در ســال  66 ،2008درصــد بــوده اســت .بیــش از  80درصــد از اروپاییهــا بــر
ایــن باورنــد کــه اثــری کــه یــک محصــول بــر محیطزیســت میگــذارد ،مولف ـهای
تاثیرگــذار در تصمیمگیــری آنهــا بــرای خریــد اســت .کس ـبوکارها بایــد در نظــر
داشــته باشــند کــه  90درصــد نســل هــزاره یــا وای (حــدود  70میلیــون آمریکایــی
کــه در ســنین  20ســالگی یــا اوایــل سیســالگی هســتند) کــه ســاالنه  180میلیــارد
دالر خــرج میکننــد ،ترجیــح میدهنــد بــه ســمت برندهایــی برونــد کــه
مســئولیتهای اجتماعــی و محیطزیســتی بیشــتری بــرای خــود قائــل هســتند.
مصرفکننــدگان نســل هــزاره بــه دلیــل محدودیــت بودجهشــان همچنیــن انتظــار
دارنــد کــه محصــوالت باکیفیتتــر و بادوامتــر باشــند .کــن بــر ایــن بــاور اســت کــه
بــرای جلــب اعتمــاد ایــن مصرفکننــدگان آگاه از ارزش ،شــرکتها بایــد از تفکــر
تجــاری بــه ســمت فهــم بهتــر اقدامــات ملموســی حرکــت کننــد کــه انجامشــان
بــرای حــل مســائل اجتماعــی حیاتــی ،الزم اســت و بــه نفــع همــه تمــام میشــود.
2. 2014 Edelman Trust Barometer
3. Carol Cone

 46ابتکارات صرفهجویانه

کــن بــه عنــوان نمونـهای از بهتریــن اقدامــات انجــام شــده ،بــه اقــدام ســازمان
 Healthاشــاره میکنــد کــه از ســال  2014فــروش محصــوالت دخانــی را متوقــف
کــرده اســت .همچنیــن شــرکت گــپ 1کــه حداقــل دســتمزد کارمندانــش را افزایــش
داده اســت یــا اســتارباکس 2کــه بــه کارمندانــی کــه حداقــل  20ســاعت در هفته کار
میکنند ،کمکهزینه آموزش و تحصیل پرداخت میکند.
دولتهــا در سراســر جهــان توســعهیافته نیــز در حــال ایفــای نقــش در ایــن
فرآینــد هســتند .مقــررات جدیــد ،کســبوکارها را ملــزم بــه اســتفاده کارآمــد از
منابــع میکنــد .یــک قانــون جدیــد در آمریــکا کــه مدافــع اصلــی آن بــاراک اوبامــا
اســت ،خودروســازان آمریکایــی را ملــزم کــرده کــه تــا ســال  2025مصــرف ســوخت
را از میانگیــن فعلــی  27.5مایــل بــه ازای هــر گالــن بــه  54.5مایــل بــه ازای هــر
گالــن برســانند .بــه طــور مشــابه در ســال  2012پارلمــان اروپــا یــک قانــون بازیافــت
ســختگیرانهتر را تصویــب کــرد کــه تامینکننــدگان و خردهفروشــان کاالهــای
الکترونیکــی و الکتریکــی را ملــزم بــه جمـعآوری و فراهمکــردن امــکان بازیابــی 85
درصــد از ضایعــات الکتریکــی و الکترونیکــی میکــرد کــه تــا ســال  2020تولیــد
میکننــد .در اوایــل  ،2014پارلمــان اروپــا کشــورهای عضــو را ملــزم کــرد کــه
اهــداف الزماالجــرای ســفت و ســختتری را بــرای ســال  2030در ســطح ملــی
تدویــن کننــد تــا بــرای مواجهــه تغییــرات آبوهوایــی برنامهریــزی داشــته باشــند.
ایــن اهــداف مــواردی چــون کاهــش  40درصــدی در تولیــد گازهــای گلخانـهای (در
مقایســه بــا ســطح تولیــد در ســال  )1990و دریافــت حداقــل  30درصــد انــرژی از
منابــع تجدیدپذیــر را شــامل میشــود .جانــز پوتوکنیــک ،3نماینــده محیطزیســتی
اروپا ،اشاره میکند:
CVS

در ایــن دوران آشــفتگی اقتصــادی و افزایــش قیمــت مــواد خــام،

اســتفاده کارآمــد از منابــع همــان چیــزی اســت کــه مزایــای
محیطزیســتی و فرصتهــای رشــد خالقانــه را یکجــا بــا هــم بــه
وجود میآورد.

مهمتــر از همــه آنکــه ارزشهــای طلبشــده از ســمت مشــتریان در حــال
1. Gap
2. Starbucks
3. Janez Potočnik
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تغییــر اســت و تاکیــد بــر کیفیــت بــه جــای کمیــت ،روزب ـهروز بیشــتر میشــود.
مطالعــات نشــان میدهــد کــه بیــن  15تــا  28درصــد از آمریکاییهــا بــا میــل و
رغبــت داراییهــای خــود را بــه منظــور دســتیابی بــه خودبســندگی بیشــتر کــم
کردهانــد تــا زندگــی ســادهتر و معنادارتــری را در پیــش بگیرنــد .در ژاپــن ،کشــوری
کــه بــه ســاعتهای کاری بلنــدش شــناخته میشــود ،نیمــی از مصرفکننــدگان
از همــه نسـلها حــاال وقــت بیشــتری را در خانــه میگذراننــد؛ رونــدی کــه بــه آن
ســوگوموری 4یــا «پرنــده در آشــیانه» گفتــه میشــود .در سراســر جهان توســعهیافته،
از نیویــورک گرفتــه تــا پاریــس و توکیــو ،مصرفکننــدگان حــاال بــه صرفهجویــی
بــه عنــوان روشــی بــرای افزایــش کیفیــت زندگــی و نــه کاهــش آن نــگاه میکننــد.
یکنــد:
ســیمون مینواریــگ 5نویســنده کتــاب «اول خودمــان» 6اشــاره م 
«مصرفکنندگان خواستار جهانی بهتر هستند ،نه خرتوپرتهای بیشتر».
نکتــه امیدوارکننــده در ایــن ماللــت پســابحرانی ایــن اســت کــه جســتجوی
شــهروندان بــرای یــک ســبک زندگــی متعادلتــر ،بــه ایجــاد یــک سیســتم
اقتصــادی جدیــد کمــک میکنــد؛ یــک اقتصــاد صرفهجویانــه .ایــن مســئله حاکــی
از بهبــودی اوضــاع و اجتنــاب از جنبههــای افراطآمیزتــر اتــاف و مصرفگرایــی
بیــش از حــد قــرن بیســتمی اســت .بــه ایــن ترتیــب ،مــدل مصــرف «هرچــه
بزرگتــر ،بهتــر» ممکــن اســت بهتدریــج جــای خــود را بــه سیســتم مصــرف
ارزشمحوری بدهد که میگوید« :کوچکی زیباست».
اما مشخصات بارز این اقتصاد صرفهجویانه جدید چیست؟
بازیافت در امتداد زنجیره ارزش

روشهــای جدیــد طراحــی ،تولیــد و توزیــع ،امــکان اســتفاده مســتمر از قطعــات
و اجــزا را فراهــم میکنــد ،ضایعــات را کاهــش میدهــد و یــک اقتصــاد بهاصطــاح
دایــرهوار ایجــاد میکنــد .ایــن نــوع اقتصــاد نقطــه مقابــل اقتصــاد ســنتی خطــی
اســت کــه در آن محصــوالت طراحــی ،تولیــد ،فروختــه و مصــرف میشــوند و در
نهایــت ،از مراکــز انباشــت زبالــه ســر درمیآورنــد .اقتصــاد دایــرهوار مــواد خــام و
4. sugomori
5. Simon Mainwaring
6. We First
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حتــی ضایعــات را دوبــاره مــورد اســتفاده قــرار میدهــد .مجمــع جهانــی اقتصــاد بــر
ایــن بــاور اســت کــه اقتصــاد دایــرهوار بــا اســتفاده بهتــر از منابــع تــا ســال 2025
میتواند  1تریلیون دالر در سال برای اقتصادهای بزرگ صرفهجویی کند.
یسازی انبوه
شخص 

1

قــرن بیســتم شــاهد تولــد ســه نــوآوری ســازمانی مهــم بــود :آزمایشــگاههای
تحقیــق و توســعه شــرکتها (تومــاس ادیســون موســس  GEدر آن پیشــگام
بــود)؛ تولیــد انبــوه (توســط هنــری فــورد 2تکمیــل شــد) و خردهفروشــی
«جعبــه بــزرگ» 3و توزیــع انبــوه (طراحیشــده توســط ســام والتــون ،4موســس
والمــارت .)5هــر ســه مــورد در پــی آن بــود کــه فعالیتهــای شــرکتی را بــا
هــدف ایجــاد صرفــه بــه مقیــاس 6متمرکــز کنــد؛ از تحقیــق و توســعه گرفتــه تــا
خریــد ،تولیــد ،فــروش و بازاریابــی .ایــن رویکــرد تمرکزگــرا هرچنــد بــه تولیــد
انبــوه کمــک کــرده و هزین ـ ه تمامشــده هــر محصــول را کاهــش میدهــد امــا
انــرژی زیــادی هــم مصــرف میکنــد و تــداوم و نگهــداری از آن هزینهبــر اســت.
بدتــر از آن اینکــه چنیــن رویکــردی ،مشــتریان را بــه مصرفکننــدگان منفعــل
محصــوالت و خدمــات تقلیــل میدهــد و آنهــا را از فراینــد تولیــد کــه عمومــا
دور از محــل زندگیشــان اتفــاق میافتــد جــدا نگــه مــیدارد .بــا ایــن حــال،
مصرفکننــدگان جهــان توســعهیافته بهســرعت و بــه شــکلی حیرتانگیــز در
حــال تبدیلشــدن بــه تولیدکننــدگان خــاق محصــوالت و خدمــات
شخصیسازیشــده هســتند .بســیاری از اینهــا بــه لطــف پرینترهــای
8
ســهبعدی و پلتفرمهــای «خــودت انجــام بــده» مثــل تکشــاپ 7و فبلــب
اســت کــه هزینههــای تولیــد را کاهــش میدهــد .عصــر جدیــد تولیــد
غیرمتمرکــز وابســتگی کمتــری بــه اســتفاده مفــرط از منابــع دارد و محصوالت و
1. Mass customisation
2. Henry Ford

”big-box“ .3نوعی از چیدمان خردهفروشی که در آن ،فروشگاه در فضایی وسیع و به شکل یک جعبه بزرگ طراحی
میشود.
Sam Walton
Walmart
economies of scale
TechShop
FabLab

4.
5.
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خدمــات باکیفیتتــر و همهپســندتری را ارائــه خواهــد داد کــه صرفهجویانهتــر
و بادوامتر هم هستند.
اشتراکگذاری به جای خرید

جرمــی ریفکیــن ،9متفکــر اقتصــادی ،در کتابــش بــه نــام «عصــر دسترســی»
اشــاره کــرده کــه تکنولوژیهــای جدیــد مثــل اینترنــت بهتدریــج مفهــوم دارایــی
و مالکیــت را حــذف میکنــد .او پیشبینــی کــرده کــه مالکیــت اشــیای فیزیکــی
بــرای مصرفکننــدگان دس ـتوپاگیر خواهــد شــد و مــردم دسترســی پیداکــردن و
تجربهکــردن را بــه مالکیــت ترجیــح خواهنــد داد .اقتصــاد اشــتراکی کــه ریفکیــن
پیشبینــی کــرده ،حــاال درســت مقابــل روی ماســت .نمونــه خــوب آن شــرکت
زیپــکار( 11و همتایانــش در سراســر دنیــا) اســت؛ یــک ســرویس ارزان اشــتراک
خــودرو کــه در میــان شهرنشــینان آمریکایــی محبــوب اســت .اســتفاده از ایــن
ســرویس آســان اســت و در عیــن راحتــی ،بــرای جوامــع محلــی و محیطزیســت
هــم مفیدتــر واقــع میشــود .مشــتریان بــا خودشــان میگوینــد وقتــی میتوانیــم
هــر وقــت ماشــین نیــاز داشــتیم بــه آن دسترســی پیــدا کنیــم ،دیگــر چــه لزومــی
دارد کــه مالــک یــک اتومبیــل باشــیم .امــروزه حــدود  10میلیــون نفــر بــه انــدازه
کمتــر از  10دقیقــه پیــادهروی بــا یــک زیپــکار فاصلــه دارنــد .بــه طــور مشــابه ،چــه
لزومــی دارد شــبی  400دالر بــرای یــک هتــل در نیویــورک پرداخــت کنیــم ،وقتــی
ایربیانبــی برایمــان بــا  40دالر کاناپ ـهای را در منهتــن (یــا  8هــزار شــهر دیگــر
تحت پوشش سایت) برای استراحت و اقامت پیدا میکند؟
نقــل مــکان مــردم عــادی از یــک اقتصــاد مصرفــی بــر پایــه مالکیــت بــه یــک
جامعــه اشــتراکی ،بــه رشــد مــدل اقتصــادی نظیــر بــه نظیــر 12شــتاب میدهــد؛
مدلــی کــه بــر پایــه نوعــی از صرفهجویــی اســت کــه اشــتراکگذاری ،تهاتــر،
مبادلــه ،اجــاره و داد و ســتد را شــامل میشــود .مصرفکننــدگان عالقهمنــد بــه
تشــریک مســاعی ،بــه تملــک جدیدتریــن و تجملیتریــن محصــوالت تمایلــی
10

Jeremy Rifkin
The Age of Access
Zipcar
peer-to-peer economic model

9.
10.
11.
12.
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ندارنــد بلکــه راهحلهــای مناســب و بســندهای را ترجیــح میدهنــد کــه نیازهــای
اساسیشــان را برطــرف کنــد« .مصــرف مشــارکتی» مفهومــی کــه توســط ریچــل
بوتزمــن 1در کتــاب «هــر چــه مــال مــن اســت ،بــرای تــو »2معرفــی شــده ،بســیاری
از صنایــع را در معــرض خطــر نابــودی قــرار داده اســت .در ســال  ،2013اغلــب افــراد
بیــش از آنکــه بــا قطارهــای فوقســریع یورواســتار 3از لنــدن بــه پاریــس ســفر
کننــد ،از بالبــاکار 4یــک سیســتم اشــتراک خــودروی پرطرفــدار اروپایــی اســتفاده
کردهانــد .امــروزه تعــداد اتاقهایــی کــه ایربیانبــی ســاالنه اجــاره میدهــد ،از کل
هتلهــای زنجیــرهای هیلتــون در دنیــا بیشــتر اســت .حجــم مبــادالت در بــازار
قرضدهــی نظیربهنظیــر کــه بانکهــا و کارمزدهــای ســنگین پنهــان آنهــا را
پشــت ســر گذاشــته ،در اوایــل  2012از مــرز  1میلیــارد دالر عبــور کرد .در آگوســت
 2014زوپــا ،5یــک شــرکت قرضدهــی نظیربهنظیــر بــزرگ در بریتانیــا اعــام کــرد
کــه از زمــان تاسیســش در ســال  ،2005پلتفرمــش بهتنهایــی بیــش از  1میلیــارد
دالر وام با جریمه دیرکرد کمتر از  1درصد پرداخت کرده است.
اقتصــاد صرفهجویانــه جدیــد ،بســیار ســریع در جهــان توســعهیافته در حــال
رشــد اســت؛ نهفقــط بــه خاطــر اینکــه نیازهــای مصرفکننــدگان حســاس بــه
هزینــه را پاســخ میدهــد بلکــه بــرای آنکــه اشــتیاق آنهــا را بــرای مفیــد بــودن
بــرای جامعــه و مســئول بــودن در قبــال محیطزیســت بــرآورده میکنــد .شــرکتها
تنهــا از طریــق بازطراحــی نحــوه عملکــرد ،تولیــد و ارائــه محصــوالت ،تعامــل بــا
مشــتریان و ایجــاد ارزش بــرای خودشــان و جامعــه خواهنــد توانســت روی ایــن موج
سوار شوند.
سریعتر ،بهتر و ارزانتر

شــرکتها بایــد بــرای تولیــد محصــوالت صرفهجویانــه و بــادوام ،یــک سیســتم
نــوآوری ســریعتر ،بهتــر و ارزانتــر ایجــاد کننــد .رویکــرد صرفهجویانــه،
دگرگونکننــده اســت .شــدت آن میتوانــد از طریــق فرمــول ســاده زیــر
Rachel Botsman
What’s Mine Is Yours
Eurostar
BlaBlaCar
Zopa
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انداز هگیری شود:
ارزش بیشتر (برای مشتریان ،سهامداران و جامعه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع کمتر (منابع طبیعی ،سرمایه و زمان)

ایــن مســئله مســتلزم آن اســت کــه شــرکتها بــه طــور همزمــان درحالیکــه
ارزش را بــرای همــه ذینفعــان بــه حداکثــر میرســانند ،اســتفاده از منابــع را
حداقل کنند.
پــل پولمــن ،مدیرعامــل یونیلــور ،یــک شــرکت چندملیتــی انگلیســی  -هلنــدی
تولیدکننده کاالهای مصرفی میگوید:
کســبوکارها نمیتواننــد در جامعــهای شکســتخورده بــه بقــای
خــود ادامــه دهنــد؛ بنابرایــن حماقــت اســت اگــر فکــر کنیــم کــه یــک
کسـبوکار خــارج از سیســتمی قــرار گرفتــه کــه حیــات خــود را از ابتدا

مدیون آن است.

پولمــن بــر ایــن بــاور اســت کــه پیشــگامی یونیلــور در ابتــکارات صرفهجویانــه
کــه بســیاری از مصادیــق آن در ایــن کتــاب شــرح داده شــده ،نهفقــط نوعدوســتانه
بلکه الزمه عقل سلیم است.
ضمنــا ابتــکارات صرفهجویانــه فقــط بــه دنبــال کاه ـشدادن هزینههــای مالــی
کس ـبوکار نیســت بلکــه میخواهــد هزینههــای زیس ـتمحیطی آن را هــم کاهــش
بدهــد .ابتــکارات صرفهجویانــه همچنیــن در پــی آن اســت کــه زمــان را بــه حداقــل
برســاند .ایــن مســئله بهویــژه در موقعیتهایــی مثــل ارائــه یــک داروی جدیــد
آیندهدار به بازار اهمیت پیدا میکند.
6
ابتــکارات صرفهجویانــه یــک تکنیــک مدیریتــی مثــل شــش ســیگما و مدیریــت
جامــع کیفیــت 7نیســت کــه بــا هــدف کاهــش هزینههــا و اتــاف اجــرا میشــود
بلکــه صرفهجویــی ابــزاری بــرای دســتیابی بــه هدفــی بزرگتــر یعنــی ارائــه ارزش
بیشــتر بــه مشــتری اســت؛ همــان چیــزی کــه در کامپیوترهــای  30دالری،
 Six Sigma .6یک استراتژی تحول سازمانی که موجب توسعه و گسترش متدهای مدیریتی ،آماری و حل مشکالت
شده و به شرکت امکان جهش و تحول را میدهد
7. TQM
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تهــای  40دالری ،دســتگاههای ثبــت ضربــان قلــب  800دالری و اتومبیلهــای
تبل 
 6هزار دالری بروز پیدا میکند.
عــاوه بــر ایــن ،شــرکتها میتواننــد در نحــوه بازاریابــی و توســعه محصــوالت
و خدمــات جدیــد خــود هــم صرفهجویانــه عمــل کننــد و بررســی کننــد کــه آیــا
میتواننــد ایــن پساندازهــا را بــه مصرفکننــدگان انتقــال دهنــد یــا خیــر .بــه
ایــن ترتیــب ،ابتــکارات صرفهجویانــه میتوانــد دربــاره برندهــای گرانقیمــت هــم
اجــرا شــود و حتــی بــه آنهــا کمــک کنــد .بــه عنــوان مثــال ،فوجیتســو ،یــک
شــرکت تکنولــوژی ژاپنــی ،ابتــکارات صرفهجویانــه را در فرآیندهــای تولیــدش بــه
کار بســته تــا یکــی از پیشــرفتهترین ابررایانههــای دنیــا را بســازد .عــاوه بــر ایــن،
ابتــکارات صرفهجویانــه بــا ابتــکارات کمهزینــه متفــاوت اســت؛ رویکــردی کــه
شــرکت را قــادر بــه تولیــد و بازاریابــی محصــوالت و خدماتــی بــا کیفیــت متوســط و
قیمــت پاییــن میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ابتــکارات صرفهجویانــه بــه
تولیــد محصوالتــی منجــر میشــود کــه لزومــا ارزان یــا دارای باالتریــن کیفیــت
نیســتند بلکــه محصوالتــی بــا طراحــی خــوب و کیفیــت بــاال هســتند کــه
صرفهجویانــه تولیــد شــدهاند و بــا قیمتهــای مناســب بــه فــروش میرســند تــا
بیشترین ارزش را به مشتری ارائه بدهند.
امــا منظــور از ارزش مشــتری چیســت؟ مبتکــران صرفهجــو در تالشــند تــا
محصــوالت و خدماتــی بــا ســه مشــخصه بهظاهــر متضــاد تولیــد کننــد کــه روزبهروز
بیشــتر توســط مشــتریان غربــی بــر آنهــا ارزش نهــاده میشــود :قیمــت مناســب،
کیفیــت و دوام .یــک محصــول باکیفیــت (مثــا خودرویــی بــا مهندســی خــوب،
طراحــی زیبــا و بــا مصــرف ســوخت بــاال) عمومــا گرانقیمــت اســت و همیشــه هــم
بــادوام نیســت .ابتــکارات صرفهجویانــه بــه جــای جایگزینکــردن ایــن ســه
مشــخصه یــا پرداختــن بــه آنهــا بــه صــورت مســتقل ،بــه دنبــال یکجــا
جمعکــردن آنهاســت .بــه عنــوان مثــال ،بیــش از  70درصــد از هزینههــای چرخــه
عمــر و اثــرات زیســتمحیطی یــک محصــول ،در زمــان طراحــی آن تعییــن
میشــود .بنابرایــن بــه جــای اینکــه بعــدا و در فراینــد ســاخت یــا توزیــع بــه فکــر
کیفیــت و دوام بیفتیــم کــه ایــن کار هزینههــا را بــاال میبــرد ،فاکتورهــای ابتــکارات
صرفهجویانــه بایــد خودشــان را خیلــی زود و در مرحلــه تحقیــق و توســعه نشــان
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بدهنــد .وقتــی رنــو خــودروی لــوگان  6هــزار دالری خــود را تولیــد کــرد ،واحــد
تحقیــق و توســعه از همــان ابتــدا و در مرحلــه توســعه محصــول ،بــرای طراحــی زیبا،
اطمینــان ،امنیــت ،راحتــی و مصــرف بهینــه ســوخت بــه صــورت همزمــان
برنامهریــزی کــرد .حاصــل ایــن کار ،تولیــد یــک خــودروی پرفــروش ،جــذاب،
قابلاطمینــان و بــا مصــرف ســوخت بهینــه و قیمــت مناســب بــود .ایــن دســتاوردها
آســان حاصــل نمیشــود .یکــی از مهندســان فراینــد مذکــور را بــه ایــن تشــبیه
کــرده کــه تــاش کنــی در حیــن رانندگــی بــا باالتریــن ســرعت در جــادهای در
دست احداث ،الستیک اتومبیل را عوض کنی.

عملکرد بهتر با منابع کمتر

ابتــکارات صرفهجویانــه فقــط دربــاره «انجــام کار بیشــتر بــا منابــع کمتــر»
نیســت بلکــه بــه «عملکــرد بهتــر بــا منابــع کمتــر» و پیداکــردن روشهایــی بــرای
کاهــش پیچیدگــی در همــه جنبههــای کســبوکار اشــاره دارد .بــا ایــن حــال،
وقتــی ایــن کار بــه درســتی انجــام شــود شــرکتها خواهنــد فهمیــد کــه بــرای
انجام کارهای زیر آمادگی بیشتری دارند.
در دست گرفتن بازارهای کمرقیب در کف هرم

سـی.کی .پراهـاالد ،1مربـی مدیریـت ،در کتابـش با عنـوان «خوشبختـی در کف
هـرم »2اشـاره کرده که مـردم کمدرآمـد در اقتصادهـای درحالتوسـعهای نظیر هند،
آفریقـا و برزیـل ،جمعـا یک بازار بـزرگ دسـتنخورده را نمایندگی میکننـد .اما کف
هـرم در اقتصادهـای توسـعهیافته هـم وجـود دارد و قابـل چشمپوشـی هـم نیسـت.
طبـق گـزارش اکسـنچر ،3یـک شـرکت چندملیتـی ارائهدهنـده خدمات مشـاورهای،
اروپاییهـای کمدرآمـد یـک بازار دسـتنخورده  220میلیـارد یورویـی ( 280میلیارد
دالری) را نمایندگـی میکننـد .شـرکتهای غربـی بـه شـکل سـنتی آنهـا را نادیده
گرفتـه و بـه جـای آن بر مصرفکننـدگان پردرآمد یا طبقه متوسـط تمرکـز کردهاند.
1. C.K. Prahalad
2. The Fortune at the Bottom of the Pyramid
3. Accenture
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بـه عنـوان مثـال ،طبـق اعلام شـرکت بیمـه فـدرال دیپازیـت 1بیـش از  68میلیون
آمریکایـی یعنـی حدود یکچهـارم جمعیت آمریکا بـه خدمات مالی دسترسـی کمی
دارنـد یـا اصلا دسترسـی ندارنـد .موسسـههای مالـی سـنتی به قـدر کافـی نیازهای
منحصربهفـرد ایـن گـروه را بـرآورده نمیکننـد .بـا ایـن حـال ،طبـق اعلام مرکـز
نـوآوری در خدمـات مالـی ،2آمریکاییهایـی کـه تحـت پوشـش خدمـات بانکـی قرار
ندارنـد ،رویهمرفتـه حـدود  1تریلیـون دالر درآمـد سـاالنه کسـب کـرده و بـازار
دسـتنخوردهای بـه ارزش حـدود  90میلیـارد دالر را نمایندگی میکنند .با اسـتفاده
از محصـوالت صرفهجویانـه ،میتـوان به این گروه دسترسـی پیدا کـرد .ویانی مولیز،3
مدیرعامـل آچمـن ،4یک گروه خردهفروش بینالمللی فرانسـوی ،میگویـد« :بازارهای
نوظهـور زیـادی در داخـل اقتصادهـای غربی وجود دارد که ما مشـتاق خدمترسـانی
به آنها هستیم».
تطبیق با مقررات جدید با هدف ارتقای رشد فراگیر

دولتهــا در آمریــکای شــمالی و اروپــا در حــال وضــع معیارهــا و مقــررات
جدیــدی هســتند کــه بــا هــدف کاهــش نابرابــری اجتماعــی و ترویــج رشــد فراگیــر
تنظیــم شــده اســت .در ایــاالت متحــده ،جایــی کــه  50میلیــون شــهروند فاقــد بیمــه
درمانــی هســتند ،نــام رییسجمهــور اوبامــا بــه عنــوان قهرمــان الیحــه مراقبــت از
ســامت بــا قیمــت مناســب 5مطــرح شــد تــا از ایــن طریــق هزینههــای درمانــی را
کنتــرل کنــد؛ هزینههایــی کــه انتظــار میرفــت در ســال  2020بــه  4.6تریلیــون
دالر افزایــش پیــدا کنــد .ســازندگان دارو و ابزارهــای پزشــکی و ســازمانهای مراقبــت
از ســامت 6بــا بهکارگیــری مدلهــای صرفهجویانــه کســبوکار میتواننــد
همزمــان بــا حفــظ ســطوح کیفــی محصــوالت و خدمــات خــود ،آنهــا را بــا قیمــت
مناسبتری ارائه کنند و در دسترس آمریکاییهای بیشتری قرار بدهند.

)Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC
)Center for Financial Services Innovation (CFSI
Vianney Mulliez
Auchan
Affordable Healthcare Act
HMOs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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کنار آمدن با سالخورده شدن نیروی کار

بر طبق مطالع ه دانشگاه استنفورد در سال  ،2013تا سال  2020نیروهای شاغل 55
ساله و بیشتر 25 ،درصد از نیروی کار آمریکا را تشکیل خواهند داد؛ این در حالی است که
در سال  ،2000این رقم فقط  13درصد بوده است .عالوه بر این ،بیش از یکچهارم
ی تا سال  2020بازنشسته خواهند شد .کشورهای صنعتی
کارگران صنعتی آلمانی و ژاپن 
بزرگ بهزودی ناچار به استفاده از فرآیندهای صرفهجویانه خواهند شد تا با کمشدن تعداد
نیروی کار کنار بیایند.
جذب و حفظ کارکنان جوانتر

در جوامــع توســعهیافته بیشــتر جوانهــا ترجیــح میدهنــد در شــرکتهایی کار
کننــد کــه از نظــر اجتماعــی و محیطزیســتی مســئولیتپذیرتر هســتند .ابتــکارات
صرفهجویانــه میتوانــد تعهــدات کارکنــان و بهــرهوری آنهــا را افزایــش بدهــد .انجــام
ایــن تغییــر ،بســیار ضــروری اســت .طبــق گــزارش موسســه گالــوپ ،7یــک شــرکت
پژوهشــی آمریکایــی دربــاره وضعیــت جهانــی محیــط کار در ســال  ،2013فقــط 13
درصــد از کارمنــدان در سراســر جهــان احســاس میکننــد کــه بــه شــکلی فعاالنــه
درگیــر کار هســتند .ایــن مســئله بیانگــر آن اســت کــه کارکــردن در ســطح جهانــی
بیــش از آن کــه عامــل ارضــای شــغلی باشــد ،منشــاء ناامیــدی اســت .در ایــاالت
متحــده از میــان  100میلیــون نفــری کــه مشــاغل تماموقــت دارنــد 50 ،میلیــون نفــر
خــود را درگیــر کار نمیکننــد و  20میلیــون نفــر دیگــر هــم بهکلــی بــه کارشــان
بیتوجــه هســتند .ایــن مســئله ســاالنه هزینـهای  550میلیــارد دالری را در نتیجــه از
دســت دادن نیروهــای کار و کاهــش بازدهــی آنهــا بــه اقتصــاد تحمیــل میکنــد .بــا
ایــن حــال ،ایــن وضعیــت میتوانــد از طریــق درگیرکــردن کارمنــدان در پروژههایــی
کــه بــه بهتریــن شــکل از اســتعدادها ،مهارتهــا و نبــوغ آنهــا اســتفاده میکنــد،
کامــا عــوض شــود .طبــق مطالعــهای کــه در ســال  2012توســط بنیــاد جــان و
کاتریــن تــی .مکآرتــور 8انجــام شــد ،کارمندانــی کــه میتواننــد بــا شغلشــان
7. Gallup
8. John and
Catherine T. MacArthur Foundation
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اثرگذاریهــای اجتماعــی و زیسـتمحیطی داشــته باشــند ،دو برابــر نســبت بــه کســانی
کــه ایــن شــرایط را ندارنــد ،راضیتــر و باانگیزهترنــد .ایــن مســئله بــه صــورت خــاص
دربــاره نســل هــزاره صــدق میکنــد کــه بــه کســبوکارهای بــزرگ بدبینترنــد و
نســبت بــه نس ـلهای قبلــی ،وفــاداری کمتــری بــه کارفرمایانشــان دارنــد .بیــش از
نیمــی از افــراد متعلــق بــه نســل هــزاره کــه توســط دلویتــی ،1یکــی از چهــار شــرکت
بــزرگ خدماتــی حرف ـهای ،مــورد بررســی قــرار گرفتنــد ،بــر ایــن بــاور بودنــد کــه
نــوآوری و توســعه اجتماعــی بایــد بــه جــای بــه حداکثــر رســاندن ســود و ارزش دارایی
ســهامداران ،در اولویــت اصلــی کســبوکارها قــرار بگیــرد .اکثــر آنهــا همچنیــن
اعتقــاد داشــتند کــه کســبوکارها رویهمرفتــه بیــش از همــه قــادر بــه حــل
مشــکالت مبــرم اجتماعــی هســتند .شــرکتهای بــزرگ و صرفهجــو حــاال ابــزاری
برای جلب توجه این نسل آگاه از ارزشها دارند.
هیچکــدام از اینهــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن تغییــر رویکــرد ،آســان
خواهــد بــود .کس ـبوکارها و بهویــژه شــرکتهای غربــی همیــن کــه تــاش بــرای
بهکارگیــری ابتــکارات صرفهجویانــه را در دســتور کار قــرار بدهنــد ،بــه احتمــال
زیــاد بایــد بــا تفکــرات و فرآیندهــای بهشــدت مخالــف مواجــه شــوند .بــه برخــی از
بدترینهایشان در ادامه اشاره شده است.
دنبالکردن تکنولوژی به خاطر خود تکنولوژی

مهندسـان تحقیـق و توسـعه دوسـت دارنـد بـدون هیـچ دلیـل تجـاری خاصـی،
مرزهـای تکنولـوژی را جابهجـا کننـد .بسـیاری از آنهـا بـر اسـاس تفکـر «هرچـه
بزرگتـر ،بهتـر» (برخورداری از امکانات بیشـتر و تکنولوژیهای جدیدتـر) به نوآوری
نـگاه میکننـد ،بـه جـای آن که بـه هدفـی توجه داشـته باشـند که محصوالتشـان
بایـد در خدمـت آن باشـد .شـرکتهای بزرگ غربی به شـکل سـنتی مبالـغ زیادی را
صـرف رسـیدن بـه ایـن تفکـر میکنند .بـه عنوان مثـال 1000 ،شـرکت بـزرگ دنیا
کـه بیشـترین بودجـه را بـه واحـد تحقیـق و توسـعه اختصـاص دادهاند (اغلـب آنها
غربـی هسـتند) ،در سـال  2014رکـورد تخصیـص بودجـه  647میلیـارد دالری را به
واحـد  R&Dشکسـتند .تعجببرانگیـز نیسـت کـه تیمهـای تحقیـق و توسـعه در این
1. Deloitte
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شـرکتها ،پیچیدگـی را بـه عنـوان یک مزیـت ببینند و بـه انجام کار بیشـتر با منابع
کمتـر بـه چشـم یـک عقبگـرد نـگاه کنند .علاوه بر ایـن ،بـه دلیل نحـوه تخصیص
بودجهها ،غیر از این هم نمیتوان انتظار داشت.
نگرانی از برندینگ

بازاریابهــا نگراننــد کــه مصرفکننــدگان راهکارهــای صرفهجویانــه را بــا
کیفیــت پاییــن برابــر بداننــد .از نظــر آنهــا کیفیــت بایــد همیشــه در بــازار حــرف
اول را بزنــد .کیفیــت یــک محصــول عمومــا بــر اســاس مشــخصات و میــزان امکانــات
آن رتبهبنــدی میشــود .بنابرایــن ارائــه محصــوالت ارزانقیمــت بــا امکانــات کمتــر،
حاکــی از کیفیــت پاییــن اســت .مدیــران میترســند کــه محصــوالت صرفهجویانــه
بــه برنــد شــرکت آنهــا آســیب برســاند؛ بنابرایــن بــه جــای آنکــه بــه ارائــه ارزش
در ازای پول فکر کنند ،به پرداخت پول برای ارزش میاندیشند.
معضل همنوعخواری

استراتژیســتهای کســبوکار و مدیــران فــروش میترســند کــه محصــوالت
صرفهجویانــه ،کاالهــای گرانقیمتتــر آنهــا را زیــر ســایه خــود ببــرد و حتــی
محصــوالت ســوددهتر آنهــا را نابــود کنــد .تیمهــای فــروش عمومــا انگیــزه و اصــرار
دارنــد کــه محصــوالت گرانقیمــت و بــاارزش شــرکت را بــه فــروش برســانند .چــرا
مثــا کارکنــان بخــش فــروش یــک شــرکت تجهیــزات دارویــی بــا پورســانت 5
درصــدی بایــد روی فــروش دســتگاههای ارزانقیمــت پرتابــل ثبــت ضربــان قلــب بــا
قیمــت  5هــزار دالر بــه بیمارســتانها وقــت بگذارنــد ،وقتــی کــه میتواننــد
ماشینهای گرانقیمت ثبت ضربان قلب را با قیمت  100هزار دالر بفروشند؟
فشارهای بازار

اعضــای هیاتمدیــره نگراننــد کــه اگــر محصــوالت و خدمــات صرفهجویانــه بیشــتری
تولیــد کننــد ،ســهامداران و تحلیلگــران بــازار ،قیمــت ســهام آنهــا را پاییــن بکشــند .حتی
اگــر مدیــران ارشــد بــه تغییــرات اســتراتژیک راضــی بشــوند ،ممکــن اســت نتواننــد رای
هیاتمدیــره را جلــب کننــد .اعضــای هیاتمدیــره عمومــا مخالــف محصوالتــی بــا حاشــیه
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سود پایین هستند؛ حتی اگر حجم فروش و سود را افزایش بدهد.
دیدگاههای تحریفشده درباره دوام

شــرکتهای غربــی بهنــدرت یــک دیــدگاه متعــادل را دربــاره دوام در پیــش
میگیرنــد .دوامبخشــی از نظــر آنهــا یــا یــک کار خــوب بــرای انجــامدادن اســت یــا
یــک نــوع هزینــه ســربار .ابتــکارات صرفهجویانــه ایــن دو دیــدگاه را بــا هــم تلفیــق
میکنــد .ایــن روش ،منشــأ ایجــاد مزیــت رقابتــی اســت ،امــا گاهــی هــم مجــوز
اقداماتــی را بــه شــرکت میدهــد کــه انجــام آن بــرای موفقیــت در بــازار ضــروری
اســت .بــا ایــن حــال ،تغییــردادن دیدگاههــای موجــود دربــاره دوام میتوانــد یــک
مسئولیت خطیر باشد.

رقبایصرفهجوینامتعارف

علیرغــم ایــن موانــع ،شــرکتها نمیتواننــد دســت روی دســت بگذارنــد و
فقط تماشا کنند .رقبای صرفهجو همین حاال هم در بازار هستند.

رقبایی از بازارهای نوظهور

شــرکتهای فعــال در بازارهــای نوظهــور همیــن حــاال هــم بــر بازارهــای غربــی اثــر
گذاشــتهاند .هایــر ،1یــک تولیدکننــده چینــی لــوازم خانگــی ،حــاال بزرگتریــن
تامینکننــده مخزنهــای خنککننــده نوشــیدنی اســت کــه زمانــی محصولــی
پرطرفــدار در میــان ثروتمنــدان محســوب میشــد .بــه همیــن ترتیــب ،شــرکت هنــدی
تاتــا موتــورز 2برنامهریــزی کــرده کــه بــه مــدت چنــد ســال ،خــودروی نانــوی 2500
دالری خــود را در اروپــا و آمریــکا بــه فــروش برســاند .هرچنــد ایــن خــودرو کمــی باالتــر
قیمتگــذاری خواهــد شــد امــا همچنــان ارزانتریــن خــودرو در ایــن بازارهــای متفــاوت
خواهــد بــود و بهویــژه نظــر جوانهایــی را جلــب خواهــد کــرد کــه تــوان مالــی خریــد
خودروهــای غربــی را ندارنــد؛ خودروهایــی کــه همیــن حــاال هــم ســهم آنهــا از بــازار
خودروهــای جدیــد ایــاالت متحــده ،از حــدود  38درصــد در ســال  1985بــه حــدود 27
1. Haier
2. Tata Motors
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درصــد در حــال حاضــر رســیده اســت .عــاوه بــر ایــن ،نســخههای غربــی خودروهــای
تاتــا بیــش از همــه خودروهــای موجــود ،دوســتدار محیطزیســت اســت .تاتــا موتــورز
گواهــی خــود را در ایــن زمینــه از  MDIگرفتــه اســت؛ یــک شــرکت فرانســوی کــه
ژنراتورهــای بــرق و خودروهــای ارزانقیمــت دوســتدار محیطزیســت تولیــد میکنــد.
ایــن گواهــی مربــوط بــه تکنولــوژی موتــور هــوای فشــرده اســت کــه ایــن شــرکت
تصمیم دارد از آن در خودروهای کوچک و اقتصادی خود استفاده کند.
اخاللگران دیجیتال

آیفــون  4حــاال از فضاپیمــای آپولــو در دهــه  1970هــم تکنولوژیهــای بیشــتری دارد.
فیسبــوک ماهانــه بیــش از  1.3میلیــارد نفــر کاربــر فعــال دارد .ایــن قــدرت بــزرگ
محاســباتی و ارتباطاتــی کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه همــه بــا یــک اشــاره بــه آن دسترســی
دارنــد ،یــک پلتفــرم تحقیــق و توســعه مجــازی را طرحریــزی کــرده کــه همیشــه فعــال
اســت .کارآفرینــان جاهطلــب کــه موسســه فارســتر ریســرچ 4از آنهــا بــا عنــوان تحولآفرینــان
یــا اخاللگــران دیجیتــال یــاد کــرده ،حــاال از ایــن پلتفــرم آنالیــن تحقیــق و توســعه تقریبــا
رایــگان اســتفاده میکننــد تــا ســریعتر ،بهتــر و ارزانتــر نــوآوری کــرده و محصــوالت و
خدمــات صرفهجویانــهای را طراحــی کننــد کــه از شــبکههای اجتماعــی و تکنولوژیهــای
موبایلــی بهــره میگیــرد .ایــن اســتارتآپها در جریــان ایــن کار ،مدلهــای کســبوکار
موفق متعلق به شرکتهای غیرمجازی 5فعال را برهم میزنند.
بــه عنــوان مثــال ،خــان آکادمــی کــه توســط ســال خــان 6تاســیس شــده ،دورههای
آمــوزش ریاضــی و علــوم را بــه صــورت رایــگان در قالــب ویدئوهــای کمحجــم از
طریــق یوتیــوب ارائــه میدهــد .فعالیــت ایــن آکادمــی ،ناشــران آکادمیکــی را کــه
بابــت ارائــه کتابهــای درســی مبالغــی را دریافــت میکننــد ،بــه وحشــت انداختــه
اســت .مــورد دیگــر پالســتیک 7اســت؛ اســتارتآپی کــه ادعــا میکنــد تمــام قــدرت
یــک بانــک را بــه گوشــی موبایــل شــما آورده و ایــن کار را از طریــق فراهمکــردن
امــکان دسترســی  24ســاعته بــا قیمــت مناســب بــه حســابهای بانکــی مجــازی
3
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ایمنــی انجــام میدهــد کــه از طریــق یــک کامپیوتــر یــا گوشــی موبایــل متصــل بــه
اینترنــت میتــوان بــه آن دسترســی داشــت .ایــن حســابها بــه کارتهــای اعتبــاری
ویــزا 1متصــل هســتند .مصرفکننــدگان نمیتواننــد بیــش از اعتبــار خــود چــک
بکشــند و جریمــه دیرکــرد بــه آنهــا تعلــق نمیگیــرد .خدمــات بانکــی آنالیــن،
ارزانقیمــت و بــدون حاشــیه و زوائــد پالســتیک ،مــورد توجــه حــدود  70میلیــون
آمریکایــی تحــت پوشــش بانکهــا یــا خــارج از پوشــش بانکــی قــرار گرفتــه کــه از
پــس پرداخــت کارمزدهــای ســنگین بانکــی برنمیآینــد .در اقتصــاد اشــتراکی هــم
شــرکتهایی نظیــر ایربیانبــی (اشــتراک خانــه) ،ریلیرایــدز( 2اشــتراک خــودرو) و
پارکاتمیهــاوس( 3اشــتراک فضــای پــارک خــودرو) در حــال بهرهبــرداری از فضــای
اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی هســتند تــا بــرای مــردم عــادی امــکان درآمدزایــی
از ســرمایههای راکــد خانوادگیشــان را فراهــم کننــد .بســیاری از ایــن کسـبوکارهای
دیجیتــال اخاللگــر و تحولآفریــن ،توســط نســل هــزاره راهانــدازی شــدهاند (عمــوم
مــردم ایــن وضعیــت را بــا عنــوان رکــود نســلی میشناســند) .اینهــا کســانی هســتند
کــه میتواننــد از طریــق ســایتهای ســرمایهگذاری جمعــی مثــل کیکاســتارتر،4
کیسکیس بانکبانک 5و مداستارتر 6پول جمع کنند.
همــه اخاللگــران دیجیتــال ،کارآفرینــان جــوان خودکفــا نیســتند .بــزرگان عرصــه
تکنولــوژی از جملــه اپــل ،گــوگل ،سیســکو 7و آیبیام در حــال انجام ســرمایهگذاریهایی
ســنگین در حــوزه خودروهــای بــدون راننــده ،شــبکههای هوشــمند ،خانههــای متصــل
بــه اینترنــت و ابزارهــای پزشــکی هســتند .بــه ایــن ترتیــب ،وقــوع یــک بحــران اقتصادی
بــزرگ در صنعــت اتومبیــل ،ساختوســاز ،انــرژی ،بهداشــت و درمــان و ســایر صنایــع
بالــغ ،محتمــل بــه نظــر میرســد .وقتــی از یــک مدیــر ارشــد فعــال در یــک شــرکت
صنعتــی بــزرگ آمریکایــی بپرســید کــه فکــر میکنیــد اصلیتریــن رقیبتــان در پنــج
سال آینده که خواهد بود ،جواب میدهد« :گوگل».
Visa cards
RelayRides
ParkatmyHouse
Kickstarter
KissKissBankBank
MedStartr
Cisco

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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فکنندگان حرفهای مبتکر
مصر 

بســیاری از مصرفکننــدگان غربــی ،گریــزان از قیمتهــای بــاالی محصــوالت و
خدمــات تجــاری و قدرتگرفتــه از ابزارهــای جدیــد ،در حــال تبدیلشــدن بــه
«مصرفکننــدگان حرفـهای» هســتند .ایــن مصرفکننــدگان کاالهــا و خدمــات مــورد
نیــاز خــود را تولیــد میکننــد و بــه ایــن وســیله انقالبــی را تحــت عنــوان «خــودت
انجــام بــده» یــا  DIYرقــم میزننــد .در کتــاب «نــوآوری صرفهجویانــه» بســیاری از
مکگیورهــای 8مبتکــر بازارهــای نوظهــور (مکگیــور نــام یــک کاراکتــر تلویزیونــی
آمریکایــی اســت کــه بــه مهارتهــای مبتکرانــه و بداهــه شــهرت دارد) معرفــی
شــدهاند .اینهــا کارآفرینــان کوچکــی هســتند کــه راهکارهــای صرفهجویانــهای را
بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای محلــی پیــدا کردهانــد .ایــن پدیــده نــوآوری از پاییــن
به باال ،اکنون در حال ریشهدواندن در آمریکا و اروپاست.
روپــرت پالمریــج 9وقتــی دختــرش لیلــی 10متولــد شــد ،تمایلــی بــه صــرف
هزینــه  300دالری بــرای خریــد یــک مانتیــور کــودک از یکــی از برندهــای مشــهور
نداشــت .بنابرایــن بــا اســتفاده از ابزارهــای اندرویــد گــوگل ،یعنــی یــک وبکــم دیــد در
شــب و پلتفرمهــای متنبــاز ،11دســتگاه خــودش را ســاخت .نــوآوری او در حــوزه ،DIY
 80دالر هزینــه داشــت .هــزاران اروپایــی و آمریکایــی دیگــر هــم آســتینهای خــود را
بــاال زدهانــد و در آشــپزخانههای خــود محصوالتــی را میســازند .کریــس اندرســون ،12از
نویســندگان پیشــین وبســایت وایــرد ،13در کتابــش بــه نــام «ســازندگان »14تاریخچــه
ایــن مکگیورســازی اقتصــاد آمریــکا را شــرح داده اســت؛ جنبشــی کــه بــه لطــف
تکثیــر ابداعاتــی نظیــر پرینترهــای سـهبعدی و رویدادهایــی مثــل میکــر فیــر 15ریشــه
دوانــده اســت .میکــر فیــر بــرای تمجیــد از نبــوغ  DIYدر افــراد عــادی برگــزار میشــود.
مایــکل بلومبــرگ ،16از شــهرداران پیشــین نیویــورک ،نیــز یکــی از هفتههــای ســپتامبر
8. MacGyver
9. Rupert Plumridge
10. Lily

 open-source .11نرمافزارهایی که افراد میتوانند در کد منبع آنها تغییر ایجاد کنند

Chris Anderson
Wired
Makers
Maker Faire
Michael Bloomberg

12.
13.
14.
15.
16.

 62ابتکارات صرفهجویانه

را به عنوان «هفته سازندگی» در شهر نامگذاری کرده است.
خردهفروشان جعبه بزرگ

والمــارت ،یــک خردهفروشــی چندملیتــی آمریکایــی ،بهســرعت در حــال
تبدیلشــدن بــه اصلیتریــن تامینکننــده خدمــات مالــی بــا قیمــت مناســب
اســت .ایــن شــرکت صدهــا شــعبه «مرکــز پــول والمــارت »1را در سراســر ایــاالت
متحــده راهانــدازی کــرده تــا نیازهــای مالــی اساســی مصرفکننــدگان کمدرآمــد را
بــرآورده کنــد .کاســتکو ،2یــک باشــگاه انبــار کاال در ایــاالت متحــده کــه بــا اعطــای
حــق عضویــت فعالیــت میکنــد ،حــاال بــه فــروش ابزارهــای پزشــکی بــا برچســب
خصوصــی روی آورده کــه قیمــت آنهــا در قیــاس بــا محصــوالت برنــد ،بســیار
ناچیــز اســت .ســمعکهای کاســتکو  500دالر قیمــت دارد؛ یعنــی یکچهــارم
قیمــت برندهــای رقیــب .ایــن محصــول یــک انتخــاب بســیار جــذاب بــرای بیبــی
بومرهای 3در شرف بازنشستگی است که بحرانهای مالی را از سر میگذراند.

نتیجهگیری

حــاال کــه چیســتی و چرایــی ابتــکارات صرفهجویانــه را شــرح دادهایــم ،اجــازه
بدهیــد بــه چگونگــی اجــرای آن بپردازیــم و از اولیــن اصــل از اصــول شـشگانهمان
شروع کنیم :درگیر شوید و تکرار کنید.

1. Walmart Money Centers
2. Costco

 baby-boomers .3کســانی که در دوره انفجار جمعیت پس از جنگ جهانی دوم ،یعنی در حد فاصل ســالهای
 ۱۹۴۶و  ۱۹۶۴زاده شد ه باشد

2
درگیر شوید
و تکرار کنید
اصل اول:
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مشــتری مهمتریــن میهمــان خانــه ماســت .او وابســته مــا نیســت بلکــه مــا بــه
او وابســتگی داریــم .او در کار مــا وقفــه نمیانــدازد بلکــه خــودش هــدف کار
ماســت .او بــا کسـبوکار مــا بیگانــه نیســت بلکــه بخشــی از آن اســت .مــا بــا
خدمتکــردن بــه او در حقــش لطــف نمیکنیــم بلکــه او بــا دادن فرصــت
انجام این کار به ما ،در حقمان لطف میکند.
مهاتما گاندی

در ســال  ،1983اســکات کــوک 1کــه ســابقه کار در بخــش بازاریابــی پراکتــر و
گمبــل ،2یــک شــرکت چندملیتــی تولیدکننــده کاالهــای مصرفــی را داشــت،
اینتوئیــت را راهانــدازی کــرد؛ اســتارتآپی کــه هــدف جایگزینکــردن حســابداری
شــخصی قلمکاغــذی بــا اپلیکیشــنهای نرمافــزاری را دنبــال میکــرد کــه
ِ
قابلیــت اجــرا روی کامپیوترهــای شــخصی را داشــتند .کــوک بعــد از شــنیدن
ن دادن بــه
شــکایتهای همســرش دربــاره دردســرهای ســر و ســاما 
صورتحســابهای خانــواده ،بــه فکــر راهانــدازی اپلیکیش ـنها افتــاد امــا بهســرعت
راهــکار خــود را اجرایــی نکــرد .در عــوض ،ابتــدا چالشهایــی را کــه دیگــران در
مســایل مالیشــان بــا آن مواجــه بودنــد بررســی کــرد .خواهــرزن کــوک بــه او کمــک
کــرد تــا صدهــا نظرســنجی تلفنــی انجــام بدهــد .دیدگاههــای مشــتریان او را قــادر
ســاخت تــا اولیــن محصــول اینتوئیــت یعنــی کوئیکــن 3را طراحــی کنــد؛ یــک برنامه
مدیریــت مالــی بــر پایــه کامپیوتــر کــه دارای قیمــت مناســب و کاربــری آســان بــود
و در سال  1984را هاندازی شد.
در آن دوران 46 ،محصــول نرمافــزاری رقیــب در بــازار وجــود داشــت ولــی
اســتفاده از همــه آنهــا پیچیــده بــود .کــوک تصمیــم گرفــت کــه بــه جــای رقابــت
در حــوزه امکانــات تکنولوژیکــی ،بــر کاربــری آســان تمرکــز کنــد .از بســیاری جهات،
اصلیتریــن رقیــب کوئیکــن ،خــود مــداد بــود .کــوک بــه جــای طراحــی نیازهــای
تــازه و پاســخگویی بــه آنهــا ،در پــی آن بــود کــه روی یــک نیــاز مشــخص موجــود
1. SCOTT COOK
2. Procter & Gamble
3. Quicken
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دســت بگــذارد و دردســرهای نگهــداری از دفتــر و دســتک را کــم کنــد .او
میخواســت یــک راهحــل ســاده ارائــه بدهــد کــه ارزش آن همــان صرفهجویــی در
زمــان گرانبهــا از طریــق انجــام ســریع کارهــا باشــد (نــام محصــول هــم بــه همیــن
هــدف برمیگــردد) .کوئیکــن یــک ســبک طراحــی آشــنا شــبیه دســتهچک داشــت
و اســتفاده از امکانــات آن حتــی بــرای کاربــران ناشــی کامپیوتــر هــم آســان بــود.
کــوک بــرای نشــاندادن ایــن ویژگــی ،لیــگ آلتــو جونیــور 4را بــه کار گرفــت تــا
اولیــن تســتکنندههای بتــا در اینتوئیــت باشــند .کوئیکــن بــا قیمتهــای
مناســبش بــه یــک محصــول بســیار پرفــروش تبدیــل شــد .طــی دو ســال بعــد از
راهانــدازی ،ایــن محصــول از رتبــه 47ام نرمافزارهــای مدیریــت مالــی شــخصی ،بــه
رتبه اولین محصول بازار صعود کرد.
امــا کــوک بــه همینجــا بســنده نکــرد .او میدانســت کــه نیازهــای مشــتریان
هرگــز ســاکن و بــدون تغییــر نبــوده و اگــر میخواهــد محصوالتــش همچنــان
پرطرفــدار باقــی بماننــد ،بایــد بــه ارتقــای آنهــا ادامــه بدهــد .بنابرایــن بــه یــک
ایــده نبوغآمیــز رســید تــا نیازمندیهــای درحالتغییــر را دنبــال کنــد و بــه
نیازهــای مغفولمانــده پاســخ بدهــد .او شــروع کــرد بــه وقتگذرانــی در
فروشــگاههای تجهیــزات اداری اســتیپلز 5و از مشــتریان درخواســت کــرد تــا بــا
آنهــا بــه خانــه بــرود و ببینــد کــه چطــور از نرمافــزار اســتفاده میکننــد .هــدف
از ایــن اســتراتژیِ «تــا خانــه دنبالــم بیــا» شناســایی چالشهایــی بــود کــه مشــتریان
در نصــب و اســتفاده از کوئیکــن بــا آن مواجــه بودنــد و همچنیــن پیداکــردن راههایی
برای بهتر کردن تجربه آنها در این زمینه.
امــروز اینتوئیــت ســاالنه  4میلیــارد دالر درآمــد دارد و ارزش بــازارش بیــش از
 23میلیــارد دالر اســت .ایــن شــرکت هنــوز از اســتراتژی «تــا خانــه دنبالــم بیــا»
بــرای توســعه و ارتقــای محصوالتــش اســتفاده میکنــد .مهندســان تحقیــق و
توســعه اینتوئیــت ســاالنه بیــش از  50هــزار مشــتری را مالقــات میکننــد .ایــن
تعامــل بــا مشــتری میتوانــد تجربــه ناخوشــایندی باشــد .بــه عنــوان مثــال ،گاهــی
کشــف اینکــه محصولــی کــه اینهمــه وقــت صــرف توســعهاش کردهایــد
4. Palo Alto Junior League
5. Staples
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مشــتریان را راضــی نکــرده ،میتوانــد ناامیدکننــده باشــد؛ و اینکــه امکاناتــی کــه
تیــم  R&Dشــما اینقــدر بــه آن افتخــار میکنــد ،ارزش کمــی بــرای مصرفکننــدگان
دارد .امــا ایــن تعامــات ،مفیــد و پرمایــه هــم میتوانــد باشــد .شناســایی چالشهــای
واقعــی مشــتریان و طراحــی راهحلهــای مناســب میتوانــد امیدبخــش و
ترغیبکننــده تلقــی شــود .طبــق گفتــه کــوک ،رییــس هیاتمدیــره فعلــی
اینتوئیت ،فرمول این شرکت برای موفقیت عبارت است از:
هــم بخــش مهندســی و هــم بخــش تجــاری مــا قوانیــن مشــترکی را در
توســعه محصــول بــه کار گرفتهانــد .وقتــی مــا محصــوالت را طراحــی و

تولید میکنیم ،با مشتری شروع و بر او تمرکز میکنیم.

کــوک یــک مبتکــر صرفهجــو اســت .او مخصوصــا دربــاره موضوعــی کــه روی آن
متمرکــز شــده ،صرفهجویانــه عمــل میکنــد .بــه جــای پراکندهکــردن
انرژیهایــش (و منابــع محــدود و روبهاتمــام شــرکتش) بــرای حــل تعــداد زیــادی
مشــکل بــزرگ ،همــه توانــش را صــرف حــل یــک مشــکل مشــخص واحــد میکنــد:
کمکــردن مــالآوری و خســتهکنندگی امــور مالــی شــخصی .او ایــن تمرکــز دقیــق
را بــا نشســتن در آزمایشــگاه ایزولــه تحقیــق و توســعه خــود بــه دســت نیــاورد بلکــه
از طریــق درگیرشــدن بــا زندگــی واقعــی مشــتریان در موقعیتهــای زمانــی و
مکانــی طبیعــی بهمنظــور شناســایی نیازهــای واقعیشــان بــه ایــن تمرکــز رســید.
او همچنیــن از طریــق بازطراحــی مســتمر نرمافــزارش بــرای تطابــق بــا نیازهــای
درحالرشــد مشــتریان ،ایــن تمرکــز را بیشــتر و دقیقتــرکــرد .تــام پیتــرز 1مربــی
یگوید:
مدیریت م 
شــرکتهای ممتــاز بــه ممتــاز بــودن اعتقــاد ندارنــد بلکــه بــه

پیشرفت مداوم و تغییر همیشگی باور دارند.

دلیــل ممتــاز شــدن اینتوئیــت ایــن بــوده کــه مــدل نــوآوریاش بــر پایــه
تحمیــل تکنولوژیهــای جدیــد بــه مشــتریان طراحــی نشــده بلکــه بــر اســاس در
اولویــت قــراردادن دیدگاههــای مشــتریان و جســتوجو بــرای روشهــای حــل
مشــکالت واقعیشــان بنــا شــده اســت .ایــن همــان قانــون درگیــر شــوید و تکــرار
کنید یا ( )E&Iاست.
1. Tom Peters
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 E&Iاولیــن و شــاید مهمتریــن قانــون از قوانیــن شــشگانه ابتــکارات
صرفهجویانــه اســت؛ بیشــتر بــه ایــن خاطــر کــه هــدف آن ارائــه ارزش بیشــتر بــه
مشــتریان و انجــام ایــن کار از طریــق یــک رفتــار تعاملــی و دایمــا در حال ارتقاســت.
همانطــور کــه در ایــن فصــل نشــان داده میشــود ،هیــچ راهــی بهتــر از ایــن بــرای
خلــق ارزش وجــود نــدارد .ایــن فصــل نشــان میدهــد کــه چطــور شــرکتها در
جهــان توســعهیافته میتواننــد عملیاتهــای جزیــرهای و پرهزینــه  R&Dرا کنــار
بگذارنــد؛ عملیاتهایــی کــه بــر پایــه چرخههــای توســعه بلندمــدت بــا درگیــری
حداقلــی مشــتریان طراحــی شــده اســت .ایــن فصــل بهویــژه نشــان میدهــد کــه
شــرکتها چطــور میتواننــد فرآینــد نــوآوری خــود را از طریــق فعالیتهــای R&D
متمرکــز بــر بــازار ،صرفهجویانــه و چابــک ،صرفهجویانهتــر کننــد و از هدررفتــن
وقــت گرانبهــای خــود در جریــان ایــن فرآینــد اجتنــاب کننــد .ایــن فصــل
همچنیــن بــه تکنیکهــای جدیــدی میپــردازد کــه مشــتریان را در هــر مرحلــه از
چرخــه عمــر محصــول یــا خدمــت ،درگیــر نــگاه مـیدارد .بــه طــور خالصــه ،گــذار
از «تحمیــل تکنولــوژی» بــه پویایــی «کشــش بــازار» میتوانــد بــه شــرکتها
کمک کند که سریعتر ،بهتر و ارزانتر نوآوری کنند.

یک مدل تحقیق و توسعه پرهزینه و غیرمنعطف

در طــول قــرن بیســتم ،شــرکتهای بزرگــی نظیــر جنــرال موتــورز (،)GM
جنــرال الکتریــک ( )GEو  AT&Tبــا هــدف صنعتیســازی فرآینــد نــوآوری ،مبالــغ
زیــادی را در آزمایشــگاههای  R&Dســرمایهگذاری کردنــد .ایــن آزمایشــگاهها
هــزاران مهنــدس و دانشــمند را بــه کار گرفتنــد تــا مرزهــای تکنولــوژی را جابهجــا
و «پدیــده بــزرگ بعــدی» را خلــق کننــد .ســلطه ایــن بخــش بــر شــرکتها ،آنهــا
را قــادر ســاخت تــا محصــوالت و خدمــات جدیــد خــود را بــه مشــتریان نســبتا
منفعــل تحمیــل کننــد .آنهــا نیروهــای فــروش زیــادی را اســتخدام و هزینههــای
زیــادی را بابــت بازاریابــی انبــوه 2بهویــژه از طریــق تلویزیــون و رســانههای چاپــی
صــرف کردنــد تــا تقاضــا را تحریــک کننــد .ایــن مــدل هرچقــدر هــم کــه بــرای
 mass marketing .2استراتژی بازاریابیای که در آن ،شرکت بخشبندیهای بازار را نادیده میگیرد و برای تمامی
بخشهای بازار یک پیشنهاد ارائه میدهد
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دهههــا موفقیتآمیــز بــوده باشــد ،عمــر مفیــدش حــاال بــه ســر رســیده اســت.
مــدل  R&Dصنعتــی بــر پایــه تحمیــل دانــش و تکنولوژیهــای بــزرگ ،هــر روز بــا
اقتصــاد دیجیتــال و بهســرعت درحالتغییــ ِر قــرن بیســت و یکــم ،ناســازگارتر
میشــود .در دنیایــی بــا محدودیتهــای مالــی در حــال افزایــش ،کمیابــی منابــع و
رقابــت رشــدیافته و جهانــی درگیــر بــا مشــتریان صاحــب قدرت ،حســاس بــه قیمت
و آگاه از مســایل زیس ـتمحیطی ،دالیــل متعــددی وجــود دارد کــه ثابــت میکنــد
مدل صنعتی تحقیق و توسعه در حال از دست دادن کاراییهایش است.
سرمایهگذاری زیاد برای ارزش کم

طبــق اعــام موسســه بــوز و کمپانــی 1000 ،شــرکت دنیــا کــه بیشــترین بودجه
را بــه  R&Dاختصــاص دادنــد ،در ســال  2014بــه تنهایــی حــدود  647میلیــارد دالر
در بخــش تحقیــق و توســعه ســرمایهگذاری کردنــد .هرچنــد  90درصــد از ایــن
موضــوع در پیشــرفتهترین بازارهــای دنیــا از نظــر تکنولــوژی اتفــاق افتــاده (آمریکای
شــمالی ،اروپــا و ژاپــن) ،بســیاری از شــرکتهای غربــی حــاال ســخت در تالشــند تــا
نوآوریهــای موفقیتآمیــزی از نظــر تجــاری انجــام بدهنــد .بــه عنــوان مثــال ،در
بخــش کاالهــای مصرفــی  80درصــد از محصــوالت جدیــد موفــق نمیشــوند جایــی
در بــازار پیــدا کننــد .در صنعــت علــوم زیســتی دنیــا ،در ســالهای  2010تــا 2013
هزینــه طراحــی یــک داروی جدیــد  18درصــد افزایــش داشــته و بــه  1.3میلیــارد
دالر رســیده اســت .در نتیجــه ،تولیدکننــدگان داروهــای بیولوژیــک پیشبینــی
میکننــد کــه بودجــه تحقیــق و توسعهشــان  3درصــد افزایــش پیــدا کنــد و بــه
 201میلیــارد دالر در ســال  2014برســد .بــا ایــن حــال ،طبــق اعــام اولیــور
وایمــن ،1شــرکت ارائهدهنــده مشــاورههای مدیریتــی ،ارزش تولیدشــده در نتیجــه
ســرمایهگذاری شــرکتهای دارویــی در بخــش تحقیــق و توســعه ،در ســالهای
اخیــر بیــش از  70درصــد کاهــش داشــته اســت .گــزارش اولیــور وایمــن در ســال
 2011نشــان میدهــد کــه بـهازای هــر  1میلیــارد دالری کــه در  R&Dهزینــه شــده،
ایــن صنعــت فقــط  75میلیــون دالر در فــروش پنجســاله خــود درآمدزایــی کــرده
اســت .نــرخ بازگشــت ســرمایهگذاری در  R&Dهمچنــان در حــال کاهــش اســت :از
1. Oliver Wyman
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 10.5درصــد در ســال  2010تــا  4.8درصــد در ســال  .2013ایــن امــر بیشــتر از
همــه ،بــه شکســت محصــوالت آزمایشــی طراحیشــده بــرای بیماریهــای
پیشــرفته برمیگــردد کــه در فاصلــه ســالهای  2010تــا  2013بــرای  12شــرکت
برتــر حــوزه علــوم زیســتی 243 ،میلیــارد دالر هزینــه در بــر داشــته اســت .همچنین
اســت داروهــای مــی تــوو 2کــه تــوان رقابــت در بازارهــای فوقرقابتــی را ندارنــد.
جری کاکیوتی 3یکی از شرکای موسسه اولیور وایمن در این باره میگوید:
بســیاری از شــرکتهای دارویــی ،ســطح درآمــد خالــص بســیار خوبــی

را حفــظ کردهانــد .امــا در فعالیتــی کــه بیــش از همــه اهمیــت دارد،
یعنــی ارائــه داروهــای ارزشــمند جدیــد بــه بــازار ،ایــن صنعــت وضعیت

بدتری نسبت به آنچه عموم مردم تصور میکنند دارد.
 R&Dزمانبر و غیرمنعطف

پروژ ههــای  R&Dگرانقیمــت در صنایــع داراییمحــوری نظیــر داروســازی،
نیمهرســاناها ،هوافضــا و خودروســازی ،چرخــه توســعه بلندمدتــی دارنــد .طراحــی
یــک داروی جدیــد ممکــن اســت تــا  15ســال طــول بکشــد .بــرای طراحــی و تولیــد
یــک هواپیمــای جدیــد بیــش از  5ســال و بــرای طراحــی و رونمایــی از یــک خــودرو
بــه طــور متوســط ســه ســال زمــان الزم اســت .ایــن وضعیــت در نتیجــه فرآیندهــای
 R&Dطوالنیمــدت و زنجیــرهای اســت کــه از همراهــی بــا عملیاتهــای تجــاری
بازمیمانــد .متاســفانه ،هرچــه تولیــد یــک محصــول جدیــد بیشــتر طــول بکشــد،
پــول بیشــتری هــدر م ـیرود .بدتــر از آن اینکــه ،تاخیــر در رونمایــی از محصــول
میتوانــد بهمعنــای از دســت دادن یــک فرصــت گــذرای بــازار باشــد .عــاوه بــر
ایــن ،فرآیندهــای نامنعطــف ،قــادر بــه تطبیــق بــا نیازمندیهــای درحالتغییــر
مشــتریان نیســتند و ارزش محصــوالت جدیــد را تحلیــل میبرنــد .بــه عنــوان مثــال،
مدیرعامــل یکــی از شــرکتهای خوشـهای صنعتــی بــزرگ اروپــا اشــاره کــرده کــه
چطــور شــرکتش یــک قــرارداد دولتــی را بــرای ســاخت سیســتمهای حمــل و نقــل
عمومــی از دســت داد ،چــون مــدت زیــادی طــول کشــید تــا مهندســانش در واحــد
 ”me too“ .2داروهایی سودآور با تفاوت کم از داروهای بسيار پردرآمد موجود در بازار

3. Jerry Cacciotti
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 R&Dیــک راهــکار طراحــی کننــد .از آنجــا کــه انجــام پــروژه ماههــا بــه تاخیــر
افتاد و صدها میلیون بودجه اضافی هزینه شد ،دولت قرارداد را کنسل کرد.
تمجید از کمیت نوآوری به جای کیفیت آن

کاکیوتــی دربــاره صنعــت تولیــد دارو میگویــد« :حــاال کــه ایــن صنعــت آشــکارا
بــه دوره متفاوتــی قــدم گذاشــته (دوره ریاضــت) R&D ،بــه یــک تفکــر جدیــد بــرای
طراحــی دارو نیــاز دارد ».دیــدگاه او دربــاره اکثــر صنایــع در ایــاالت متحــده ،اروپــا
و ژاپــن صــدق میکنــد .شــرکتها بایــد بــه شــکلی بنیادیــن نحــوه درک،
اندازهگیــری و ارزشگــذاری نــوآوری را مــورد بازنگــری قــرار بدهنــد .عملیاتهــای
تحقیــق و توســعه امــروزی عمومــا از طریــق کمیــت منابــع ورودی (مخــارج  )R&Dو
خروجــی (تعــداد حــق امتیازهــا و امکانــات محصــوالت جدیــد) اندازهگیــری و
تمجیــد میشــوند ،بــه جــای آنکــه کیفیــت ایــن ورودیهــا (دیدگاههــای
مشــتریان) و خروجیهــا (ارزش ارائهشــده بــه مشــتری) مــورد ارزیابــی قــرار
بگیــرد .بــا ایــن حــال ،موفقیــت یــک شــرکت بــه میــزان هزینـهای کــه صــرف R&D
میکنــد بســتگی نــدارد بلکــه بســته بــه آن اســت کــه چطــور از ســرمایهگذاریهای
انجــام شــده در  R&Dبهرهبــرداری میکنــد .بــری جاروزلســکی 1یکــی از شــرکای
ارشــد شــرکت & Strategyمیگویــد« :وقتــی پــای نــوآوری بــه میــان میآیــد،
اینکه چطور خرج میکنید مهمتر از این است که چقدر خرج میکنید».
محصوالت پیچیده ،گرانقیمت و دشمن محیطزیست

مهندســان  R&Dدر کشــورهای توســعهیافته تربیــت شــدهاند تــا پیچیدگــی را
بــا کیفیــت همــراه کننــد .آنهــا بــه دنبــال ایــن هســتند کــه از طریــق طراحــی
محصــوالت ســطح بــاال بــا قابلیتهــا و کارکردهــای پیچیــدهای کــه واقعــا مــورد
نیــاز مشــتریان نیســت ،مرزهــای علمــی و تکنولوژیــک را جابهجــا کننــد .بــه عنــوان
مثــال ،اغلــب مــردم فقــط  10درصــد از قابلیتهــای موجــود در اپلیکیشــنهای
کاربــردی پــر از امکاناتــی نظیــر مایکروســافت ُورد اســتفاده میکننــد 90 .درصــد از
مشــتریان فقــط  10تــا  15درصــد از قابلیتهــای موجــود در دســتگاههای
1. Barry Jaruzelski
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کامپیوتــری مخصــوص اتصــال بــه شــبکه را مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد .ایــن
پیچیدگــی هــم بــرای شــرکتها و هــم مشتریانشــان گــران تمــام میشــود چــون
بیــش از  70درصــد از کل هزینههــای چرخــه عمــر یــک محصــول ،از تصمیمــات
 R&Dدر زمینــه طراحــی محصــول ناشــی میشــود .هرچــه طراحــی پیچیدهتــر
باشــد ،هزینــه ســاخت ،فــروش و خدمــات محصــول باالتــر مــیرود .در عــوض
ن هــم گرانتــر تمــام
خریــداری ،اســتفاده و نگهــداری از محصــول بــرای مشــتریا 
میشود.
عــاوه بــر ایــن ،محصوالتــی کــه بــرای از رده خارجشــدن طراحــی شــدهاند،
دایمــا مشــتریان را ناچــار بــه بهبــود امکانــات و بهروزرســانی میکننــد کــه ایــن
خــودش هزینهبــر اســت .بــه عنــوان مثــال ،گوشــیهای تلفــن همــراه طــوری
طراحــی شــدهاند کــه جداکــردن اجزایشــان ســخت باشــد .ایــن پیچیدگــی و
ازمدافتادگــی برنامهریزیشــده ،هــم بــرای مشــتریان هزینــه در بــر دارد و هــم
ِ
ضایعــات زیســتمحیطی را افزایــش میدهــد .بــه عنــوان مثــال ،پرکــردن
اتومبیلهــا از ریزتراش ـهها ،آنهــا را ســنگینتر و بهینگــی مصــرف ســوخت آنهــا
را کــم میکنــد .بــه همیــن ترتیــب ،مصرفکننــدگان آمریکایــی عمومــا هــر دو
ســال یــک بــار گوشـیهای تلفــن همــراه خــود را عــوض میکننــد؛ موضوعــی کــه
شــاید بــرای اپــل و اپراتورهــای موبایــل خوشــایند باشــد امــا در نتیجه ایــن وضعیت،
ساالنه  125میلیون گوشی ازمدافتاده از مراکز انباشت زباله سر درمیآورند.
بیگانه شدن با مشتریان

اگــر از مدیرعاملهــای شــرکتهای آمریــکای شــمالی ،اروپــا و ژاپــن بپرســید
کــه آیــا شرکتهایشــان قــادر بــه درگیرکــردن مشــتریان هســتند یــا نــه ،اغلــب
آنهــا بــا صــدای بلنــد و بــا قاطعیــت جــواب میدهنــد« :بلــه» .بعــد بــه مبالــغ
هنگفتــی اشــاره میکننــد کــه بــرای بازاریابــی و کمپینهــای شــبکههای اجتماعــی
هزینــه کردهانــد .بــا ایــن حــال ،مشــتریان بهنــدرت بــه ایــن شــرکتها یــا
محصوالتشــان احســاس نزدیکــی میکننــد .طبــق پژوهــش انجامشــده در ســال
 2013توســط شــرکت نتبیــس 2کــه در حــوزه تحلیــل شــبکههای اجتماعــی
2. NetBase
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فعالیــت میکنــد 93 ،درصــد از مشــتریان بــر ایــن باورنــد کــه آگهیهــای بازاریابــی
(در سراســر همــه کانالهــای رســانهای) فاقــد صمیمیــت و ریاکارانــه هســتند .آنهــا
همچنیــن احســاس میکننــد کــه شــرکتها بــه دور از دغدغــه درگیرکــردن
مشــتریان و تــاش صادقانــه بــرای درک نیازهــای آنهــا ،فقــط بــه دنبــال جاانداختن
محصوالتشــان هســتند .عــاوه بــر ایــن ،بیــش از  80درصــد از مشــتریان
میگوینــد کــه احتمــال خریــد محصــوالت و خدمــات از برندهایــی کــه فعاالنــه بــه
آنهــا گــوش میکننــد و محصوالتــی را بــر اســاس دیدگاههــای آنهــا طراحــی
میکننــد بیشــتر اســت 32 .درصــد از مشــتریان هــم نمیداننــد کــه برندهــا اصــا
حرف آنها را میشنوند یا نه.
منصفانــه اگــر بخواهیــم نــگاه کنیــم ،بایــد بگوییــم کــه در اقتصادهــای
پیشــرفته ،کســبوکارهای  B2Cکــه خدمــات خــود را بــه مصرفکننــده ارائــه
میدهنــد ،تحقیقــات بــازار و گروههــای کانونــی را بــرای تــاش بهمنظــور
گوشکــردن بــه نیازهــای بــازار و شناســایی آنهــا بــه راه میاندازنــد .متاســفانه
ایــن ابزارهــای ســنتی تحقیقــات بــازار اغلــب ناکارآمــد هســتند .کریســتین
اوربــای 1نایبرییــس موسســه پژوهشــی فارســتر 2ایــن روشهــا را بــا ایــن الفــاظ
رد میکنــد« :بســیار جهتگیرانــه ،بســیار گــران ،بســیار کنــد ،بســیار مبهــم و
اغلــب گمراهکننــده ».تحقیقــات بــازاری کــه بــه عنــوان مثــال از مشــتریان دربــاره
عالقهشــان بــه محصــوالت جدیــد میپرســد ،ممکــن اســت بــه پاســخهای
غیرمفیــد منجــر شــود چراکــه ســواالت در زمینــه و شــرایط مناســب پرســیده
نمیشــود و اطالعــات کافــی را دربــاره محــل و نحــوه خریــد و اســتفاده ایــن
محصــوالت بــه دســت نمیدهــد .بــرای مثــال ،بــر اســاس تحقیقــات بــازار اولیــه،
کیمبرلــی -کالرک ،3یــک شــرکت آمریکایــی فعــال در زمینــه مراقبــت شــخصی،
 1میلیــون دالر بابــت توســعه دســتمال مرطوبهــای رولــی هزینــه کــرد .امــا
ایــن محصــول کــه دســتمال مرطــوب رولــی کاتنــل فــرش 4نــام داشــت ،در عرضه
بــه بــازار شکســت خــورد چراکــه ایــن پاککنندههــا از نظــر مشــتریان کاربــردی
Christine Overby
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نبــود .ســنجش ایــده یکــی دیگــر از تکنیکهــای پرهزینــه امــا گمراهکننــده
اســت چــون بــه جــای آنکــه نیازهــای پاسخدادهنشــده بــه یــک محصــول بالقــوه
را کشــف کنــد ،از مشــتریان میخواهــد ایــده یــک محصــول موجــود را تاییــد
کننــد .آرون پرابهــو 5مدیــر نــوآوری و نگــرش شــرکت محصــوالت لبنــی و
نوشــیدنی لیــون ،6بزرگتریــن شــرکت تولیدکننــده مــواد غذایــی و نوشــابه در
استرالیا میگوید:
ســنجش ایــده هــدردادن زمــان و پــول اســت .چــرا از مشــتریانتان

میخواهیــد کــه بــه جــای شــما دربــاره محصوالتتــان تصمیــم

بگیرنــد؟ آیــا بــه عنــوان یــک مدیــر بازاریابــی ،تجربــه کافــی نداریــد
تــا خودتــان ایــن تصمیــم را بگیریــد؟ نبایــد بــه دنبــال ایــن باشــید کــه

مشــتریان تاییــد کننــد چقــدر باهــوش هســتید .درعــوض ،بایــد ســعی

کنیــد طــوری بــه ذهــن آنهــا نفــوذ کنیــد کــه نیازهــای واقعیشــان را

بشناســید و بــا همراهــی مشــتریان ،از نگرششــان بــرای ایجــاد
راهکارهای جدید استفاده کنید.

در بخشهــای  B2Bیــا کسـبوکارهایی کــه خدمــات خــود را بــه کسـبوکارهای
دیگــر ارائــه میدهنــد ،شــرکتها ممکــن اســت از گروههــای کانونــی اســتفاده
نکننــد امــا درعــوض بــرای شناســایی نیازهــای جدیــد بــازار بــه واحدهــای فــروش و
خدمــات مشــتریان متکــی هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه پرســنل فعــال در ایــن
واحدهــا بــرای ایــن آمــوزش ندیــده و پــرورش نیافتهانــد کــه نیازمندیهــای جدیــد
را از مشــتریان بیــرون بکشــند بلکــه قــرار اســت از هرگونــه تعامــل بــا مشــتریان
بــرای تحمیــل محصــوالت و خدمــات بیشــتر بــه آنهــا اســتفاده کننــد .وقتــی هــم
کــه ایــن افــراد نگرشهــای حیاتــی مشــتریان را بــه دســت میآورنــد ،بــه دلیــل
ماهیــت نامتصــل دپارتمانهــای شــرکتهای بــزرگ ،ایــن اطالعــات بهموقــع و
بهشــیوهای کاربــردی بــه تیــم تحقیــق و توســعه منتقــل نمیشــود .گاهــی هــم بــا
اینکــه چنیــن اطالعاتــی بهآســانی در دســترس اســت ،تیــم تحقیــق و توســعه
ممکــن اســت بــه ایــن اطالعــات اعتمــاد نکنــد و آنهــا را بـیارزش بدانــد چــون در
5. Arun Prabhu
6. Lion Dairy & Drinks
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یــک حــوزه میدانــی خــاص جمـعآوری شــده یــا چــون تیــم تحقیــق و توســعه فاقــد
انگیــزه یــا ابزارهــای کافــی اســت تــا بهســرعت برمبنــای نگــرش مشــتریان عمــل
کند و درصورت لزوم ،طراحی یک محصول موجود را بهسرعت تغییر بدهد.
درمجمــوع ،جــای تعجــب نیســت کــه مــدل صنعتــی تحقیــق و توســعه کــه
در طــول قــرن بیســتم از طریــق تحمیــل دایمــی نوآوریهــای مبتنــی بــر
تکنولوژیهــای پیچیــده و گرانقیمــت بــه مشــتریان رشــد شــرکت را تثبیــت
میکــرد ،در قــرن بیســتویکم شــروع بــه فروریختــن کــرده اســت .رشــد
بازوهــای جدیــد در بــازار یعنــی مشــتریان آگاه از قیمــت و حســاس بــه مســایل
محیطزیســتی و همچنیــن رقبــای چابــک ،بهســرعت نقایــص سیســتم قدیمــی
را آشــکار میکنــد .ایــن سیســتم هــر روز پرهزینهتــر میشــود و بــه مصــرف
منابــع بیشــتری نیازمنــد اســت و مهمتــر از همــه اینکــه هیــچ ارتباطــی بــا
واقعیتهــای بــازار و نیازهــای مشــتریان نــدارد .شــرکتها بــرای طراحــی
سیســتماتیک محصــول و عرضــه آن بــه بــازار بــا هزینــه مناســب و دســتیابی
بــه راهکارهــای ســازگار بــا محیطزیســت در زمینــه خلــق ارزش بــرای
مشــتریان بــا هزینــه کمتــر ،بایــد موتــور تحقیــق و توســعه خــود را بازســازی
کننــد .بــا ایــن کار میتواننــد ســریعتر ،بهتــر و ارزانتــر نــوآوری کننــد .آنچــه
شــرکتها بــه آن نیــاز دارنــد ،یــک مــدل تحقیــق و توســعه چابــک و متمرکــز
بر بازار است.

مدل تحقیق و توسعه چابک و متمرکز بر بازار

همانطــور کــه باالتــر بــه طــور مختصــر اشــاره شــد ،مــدل صنعتــی تحقیــق و
توسعه حداقل سه نقطه ضعف اساسی دارد:
بازار را نمیبیند و مشتریان را از فرآیند نوآوری بیرون نگاه میدارد.
به فرآیندهای توسعهای زمانبر و انعطافناپذیری متکی است.
به راهکارهای بینقص بیشتر از سودمندی عمومی اهمیت میدهد.
واحــد تحقیــق و توســعه بایــد بــرای غلبــه بــر ایــن نقــاط ضعــف و تبدیلشــدن
بــه هســته مرکــزی ایجــاد ابتــکارات صرفهجویانــه در شــرکتها ،چنــد قابلیــت
جدید را ترویج بدهد.

ــ
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مشتریان را در تمام طول چرخههای عمر محصول و مشتری سهیم کند

مهندسهــا و دانشــمندان بایــد بــه جــای اتــکا بــه اطالعــات دسـتدوم بــازار یــا
خروجیهــای گروههــای کانونــی دیگــران ،بــه طــور مســتقیم درگیــر مشــتریان
شــوند؛ بهویــژه در موقعیتهــای طبیعیشــان مثــل خانههــا ،کارخانههــا و دفاتــر
کار آنهــا .بــه ایــن ترتیــب ،میتواننــد نیازهــای جدیــد یــا پاسخدادهنشــده را کشــف
کننــد .تیمهــای تحقیــق و توســعه بایــد عــاوه بــر درگیرشــدن با مســایل مشــتریان
موجــود ،بــا ســایر مصرفکننــدگان در بخشهــای جدیــد بــازار هــم تعامــل داشــته
باشــند .ایــن کار از طریــق ورود فعاالنــه مشــتریان بــه فرآیندهــای طراحــی محصــول
جدیــد و همچنیــن دنبالکــردن شــیوه اســتفاده مشــتریان از محصــول ،بعــد از
خریــد انجــام میشــود .تمرکــز بــر نیازهــای مشــتری ،تیــم تحقیــق و توســعه را قادر
میســازد تــا رویکــرد پرهزینــه و نامتمرکــز خــود را در زمینــه توســعه محصــول ،بــا
یک سرمایهگذاری کارآمدتر و متمرکز بر مصرفکننده جایگزین کند.
بهسرعت با تغییرات پیشبینینشده منطبق شود

امــروز در محیــط غیرقابــل پیشبینــی کســبوکار ،نیازمندیهــای مشــتریان
مــدام در حــال تغییــر اســت و شــکلهای جدیــدی از رقابــت پدیــدار میشــود کــه
معلــوم نیســت منشــاء آن کجاســت .بــه ایــن مــوارد ،تکنولوژیهــای جدیــد و
فرصتهــای جدیــد بــازار را هــم اضافــه کنیــد .تیمهــای تحقیــق و توســعه بــا
فرایندهــای انعطافناپذیــر و زمانبــر طراحــی و توسعهشــان ،از تجهیــزات کافــی
بــرای روبــهرو شــدن بــا اتفاقهــای پیشبینینشــده برخــوردار نیســتند .ایــن
تیمهــا امــا میتواننــد بــا بهکارگیــری تکنیکهــای پویــای مدیریــت داراییهــا و
ایجــاد فرآیندهــای چابــک بــرای طراحــی ،پروژههــای خــود را دوبــاره اولویتبنــدی
کننــد و منابــع را بــه شــکل مســتمر بــه ایــن پروژههــا تخصیــص بدهنــد .بــه ایــن
ترتیــب ،پیشبینیهــای بهتــری خواهنــد داشــت و بــه تغییــرات بــازار واکنشهــای
بهتــری نشــان خواهنــد داد .عــاوه بــر ایــن ،بهکارگیــری یــک رویکــرد جدیــد و
چابــک همــراه بــا نــوآوری و بداههپــردازی بــه شــرکتها کمــک میکنــد کــه در
کنار خلق راهکارهای جدید ،دایما راهکارهای موجود را هم ارتقا بدهند.
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به دنبال راهکارهای ارزانتر و کارراهانداز باشد

تیمهــای تحقیــق و توســعه اغلــب از نــو چــرخ را اختــراع میکننــد و در نهایــت
بــه محصــوالت بیــش از انــدازه مهندسیشــدهای میرســند (بــا هزینــه بــاال بــرای
شــرکت) کــه بــرای مشــتریان بیــش از حــد پیچیــده هســتند .بــا ایــن حــال،
مشــتریان احتمــاال بیشــتر از آنکــه تحــت تاثیــر قدرتنمایــی تکنولوژیــک قــرار
بگیرنــد ،بــه ســمت محصوالتــی میرونــد کــه مشکالتشــان را حــل کنــد .تحقیــق
و توســعه در درجــه اول بایــد بــر اســاس نگــرش مشــتری هدایــت شــود و بــه
پیشــنهادهایی بــا کاربــری آســان برســد کــه شــاید تجمــات و امکانــات اضافــی
نداشــته باشــد امــا کارراهانــداز اســت؛ بهویــژه اگــر بــا قیمــت پایینتــر ارائــه شــود.
عــاوه بــر ایــن ،رویکــرد کارراهانــدازی بــرای شــرکتها هــم ســادهتر و کمهزینهتــر
تمــام میشــود و مهمتــر از همــه اینکــه اثــرات محیطزیســتی را هــم کاهــش
یدهد.
م 
ایجــاد ایــن تغییــر کار آســانی نیســت .الزم اســت کــه شــرکتها کل فرآینــد
نــوآوری خــود را بازطراحــی کننــد؛ هــم در ابتــدای فرآینــد ،جایــی کــه
فرصتهــای بــازار شناســایی و ایدهپــردازی ،ســرمایهگذاری و آزمایــش
محصــوالت انجــام میشــود؛ هــم در انتهــای فرآینــد کــه ایدههــای آینــدهدار
پــرورش مییابنــد و در بــازار تســت میشــوند .طبــق پژوهــش انجامشــده
توســط موسســه بــوز و کمپانــی در ســال  ،2013شــرکتهای فعــال در جهــان
توســعهیافته کــه بیشــترین هزینــه را صــرف تحقیــق و توســعه میکننــد تمایــل
دارنــد کــه کمتریــن حــد ســرمایهگذاری را در ابتــدای فرآینــد داشــته باشــند و
وقــت ،انــرژی و پــول زیــادی را بــه انتهــای فرآینــد نــوآوری اختصــاص بدهنــد تــا
آن را هرچــه بیشــتر ســازمانیافته و قابلاندازهگیــری کننــد .در نتیجــه،
شــرکتهای بــزرگ در اجراییکــردن هرچــه ســریعتر ،بهتــر و ارزانتــر
ایدههــای اشــتباه ،بســیار کارکشــته شــدهاند و محصوالتــی را عرضــه میکننــد
که مشتریان نه میخواهند و نه نیاز دارند.
شــرکتها در ابتــدا بایــد ماهیــت اســتراتژیک مرحلــه اول فرآینــد نــوآوری خــود
را بشناســند .تصمیمهایــی کــه در ایــن مرحلــه گرفتــه میشــود ،میتوانــد تاثیــر
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بســیار زیــادی بــر هزینــه کلــی و ســرعت توســعه محصــوالت جدیــد و بازاریابــی
بــرای آنهــا در سراســر چرخــه عمرشــان داشــته باشــد .ایــن بخــش از فرآینــد
همچنیــن میتوانــد بــه شــکلی قاعدهمنــد مدیریــت شــود و مشــتریان میتواننــد
بهروشی سیتماتیک در این مرحله درگیر شوند.
مشتریان را از ابتدا درگیر کند

درگیرکــردن فعاالنــه مشــتریان در ابتــدای فرآینــد نــوآوری احتمــاال بــه تولیــد
محصوالتــی منجــر میشــود کــه مشــتریان ترجیــح میدهنــد .بــه ایــن ترتیــب،
عــاوه بــر افزایــش وفــاداری آنهــا ،زمــان چرخــه محصــول و میــزان هدررفــت را
کاهــش میدهــد .بــا ایــن حــال ،پژوهــش موسســه بــوز بــرآورد کــرده اســت کــه
فقــط  8درصــد از بودجههــای هنگفــت تحقیــق و توســعه ،صــرف ابزارهــای
دیجیتالــی میشــود کــه در کنــار ســایر ابزارهــا ،تغییــرات نیازهــای مشــتریان را
رصــد و بــه شــرکتها کمــک میکنــد بــرای خلــق راهکارهــا بــا مشــتریان همــکاری
داشــته باشــند .ایــن یــک شــیوه روشــن بــرای ارتقــای عملکــرد مرحلــه اول فرآینــد
نــوآوری اســت .بهلطــف افــت هزینههــای تکنولــوژی ،حــاال ابزارهــا و تکنیکهــای
دیجیتالــی بــا هزینــه مناســب وجــود دارد کــه عمــق و گســتره تعامــل بــا مشــتریان
را ارتقا میدهد.
جمعسپاری و استفاده از شبکههای اجتماعی را گسترش بدهد

جمعســپاری یــک تکنیــک صرفهجویانــه بــرای جمــعآوری ایدههــای
مشــتریان و معینکــردن نیازهــای خــاص و آشــکار آنهاســت .بــه عنــوان مثــال،
ســوپباکس ،1یــک ســایت جمعســپاری آنالیــن در تورنتــو ،پلتفرمــی را در اختیــار
شــرکتها قــرار میدهــد تــا افــراد دربــاره ایدههایشــان حــرف بزننــد و از طریــق
یــک سیســتم رایگیــری الیــک و دیسالیــک ،واکنشهــای اولیــه عمــوم مــورد
ســنجش قــرار بگیــرد .ایدههایــی کــه حمایتهــای کافــی را جلــب میکننــد،
همــراه بــا اطالعــات پشــتیبان بــه صــورت یــک بســته بــرای مدیــران مربوطه ارســال
میشــود .مدیــران هــم بهترتیــب دیدگاههــا دربــاره پتانســیل ایــده را بــه مســئوالن
1. SoapBox
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اجراییای ابالغ میکنند که مسئول پیشبردن چنین ایدههایی هستند.
سیســکو 1شــرکت چندملیتــی طــراح و تولیدکننــده ابزارهــای شبکهســازی،
بــرای پــروژه «جوامــع هوشــمند  +متصــل بــه شــبکه» 2خــود از ســوپباکس
اســتفاده کــرد تــا رایجتریــن مشــکالت شــهروندان را شناســایی و بــه مدیــران
شــهری کمــک کنــد حیاتیتریــن نیازهــای رایدهنــدگان را بشناســند و بــه آن
واکنــش نشــان بدهنــد .عــاوه بــر ایــن ،جی.اس.کــی کانــادا 3یــک شــرکت فعــال در
حــوزه دارو و مراقبــت از ســامت مصرفکننــده ،از ســوپباکس بــرای پشــتیبانی از
یــک شــیوه مبتکرانــه ایدهآفرینــی درونشــرکتی بــرای ارتقــای مراقبــت از ســامت
اســتفاده کــرده اســت .ایــن ابــزار همچنیــن بــه کارمنــدان ایــن امــکان را داده تــا
نگرانیهایشان را به گوش مدیران ارشد برسانند.
شــبکههای اجتماع ـیای کــه مشــتریان ترجیحــات خــود را در آنهــا بــه زبــان
میآورنــد و بــه اشــتراک میگذارنــد نیــز میتوانــد انبوهــی از دیدگاههــای بــازاری
را در دســترس قــرار بدهــد .بــه عنــوان مثــال ،سیســتم اســکن هوشــمند 4موسســه
پژوهشــی  FGIاز کاوش در شــبکههای اجتماعــی اســتفاده میکنــد تــا بــه
شــرکتها در درک بهتــر مشتریانشــان کمــک کنــد .سیســتم اســکن هوشــمند،
محتواهــای تولیدشــده توســط کاربــران را از اخبــار ،وبالگهــا و شــبکههای
اجتماع ـیای مثــل فیسبــوک ،توییتــر و یوتیــوب جم ـعآوری و از آن بــرای اشــاره
دقیــق بــه نیازهــای پاسخدادهنشــده ،مشــکالت ناشــناخته قبلــی و حوزههایــی کــه
بــه تحقیقــات عمیقتــر نیــاز دارد ،اســتفاده میکنــد .ایــن سیســتم همچنیــن
نهــای
واکنشهــا را بــه محصــوالت تــازهوارد بــازار ،نقطــه قیمتهــا ،5کمپی 
بوکاری کشف میکند.
بازاریابی یا تصمیمهای کس 
ک غرقشدن در محیط برای شناسایی نیازهای پنهان استفاده کند
از تکنی 

در بســیاری از مــوارد ،مشــتریان ممکــن اســت از آنچــه میخواهنــد ،آگاه
نباشــند یــا نتواننــد نیازهایشــان را دقیــق بیــان کننــد .شــرکتهایی مثــل اینتوئیــت
Cisco
Smart + Connected Communities
GSK Canada
SmartScan

 .5قیمتی که پیشبینی میشود در آن نقطه تقاضا برای کاال در باالترین حد قرار دارد

1.
2.
3.
4.
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میتواننــد مشــتریان را در محیطهــای طبیعیشــان مــورد مطالعــه قــرار بدهنــد
تــا ایــن نیازهــای پنهــان را کشــف کننــد .چنیــن پژوهــش قومنگاران ـهای تیمهــای
تحقیــق و توســعه را قــادر میســازد تــا نقطــه قیمتهــای مشــتریان را بــه دقــت
بیــان کننــد و راهکارهایــی را طراحــی کننــد کــه بــرای هــر موقعیتــی ،مناسـبترین
اســت .بــه عنــوان مثــال ،در ژاپــن دو مهنــدس واحــد تحقیــق و توســعه شــرکت
فوجیتســو بــه نامهــای تومیهیــرو یامازاکــی 6و دایســوکه کاوایــی 7از نزدیــک بــا
کشــاورزان مانداریــن 8در منطقــه ســاوا ارچــاردز 9در واکایامــا 10همــکاری کردنــد.
آنهــا روزهــای زیــادی را در مزرعــه گذراندنــد و در انجــام کارهــای زراعتــی بــا
کشــاورزان ســهیم شــدند .هــدف آنهــا پیداکــردن روشهایــی بــود کــه محصــوالت
مانداریــن را افزایــش بدهــد .در ژاپــن نیــروی کار حــوزه کشــاورزی در حال پیرشــدن
اســت (در حــال حاضــر ،بــه طــور متوســط  65ســال)؛ بنابرایــن فوجیتســو تصمیــم
گرفــت بررســی کنــد کــه چطــور تکنولوژیهایــی مثــل تلفنهــای همــراه و
حســگرهای وایرلــس میتوانــد قابلیــت تولیــد و بازدهــی را بــاال ببــرد .همچنیــن
میخواســت دانــش بــدوی کشــاورزان را دربــاره راه و رســم زراعــت کســب و بــه
نسلهای آینده منتقل کند.
شــرایط بــرای دو مهنــدس خــوب شــروع نشــد .آنهــا کار یــدی طاقتفرســا را
ی مــورد اســتفاده کشــاورزان را درک
بــر عهــده گرفتنــد و نتوانســتند ضوابــط فن ـ 
کننــد .امــا بعــد از چنــد هفتــه ،شــروع بــه همدلــی بــا کشــاورزان کردنــد .آنهــا
متوجــه شــدند کــه تکنولــوژی موجــود ،بیــش از حــد پیچیــده اســت و تناســبی بــا
محیــط واقعــی کار نــدارد .بــه عنــوان مثــال ،کشــاورزانی کــه دســتکشهای ضخیــم
دســت کــرد ه بودنــد ،نمیتوانســتند بــا تلفنهــای هوشــمند کار کننــد .وقتــی هــوا
آفتابــی بــود ،نمیتوانســتند صفحــه موبایــل را ببیننــد و وقتــی بــاران میباریــد،
تلفنهایی که ضدآب نبودند ،بالاستفاده میشدند .یامازاکی به یاد میآورد:
بعــد از اینکــه تمــام روز را در مزرعــه کار میکــردم ،همیشــه خســته

بــه خانــه میرســیدم .متوجــه شــدم کــه کشــاورزان متنفرنــد از ایــن
Tomihiro Yamazaki
Daisuke Kawai
mandarin
Sawa Orchards
Wakayama
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کــه مجبــور شــوند بعــد از اینکــه از ســر کار بــه خانــه رســیدند 10 ،تــا
 20دقیقه دیگر را هم صرف واردکردن اطالعات کنند.

عــاوه بــر ایــن ،کشــاورزان هنــگام انجــام کارهــای مشــخص ،از شــاخصهایی
اســتفاده میکردنــد کــه تعییــن کمیــت آنهــا اغلــب ســخت بــود .یامازاکــی
میگفــت« :آنهــا بــر اســاس چیزهایــی مثــل نرمــی خــاک یــا رنــگ برگهــا
تصمیمگیــری میکننــد ».کشــاورزان بــرای برنامهریــزی همهچیــز ،بــه اطالعــات
روی کاغــذ اتــکا میکردنــد؛ اینکــه کــی و کجــا محصــوالت را بکارنــد و از چقــدر
آب اســتفاده کننــد .ایــن تصمیمهــا میتوانســت بــه طــور مســتقیم روی مقــدار و
ن تاثیر بگذارد.
طعم محصوالت مانداری 
یامازاکــی و کاوایــی مجهــز بــه ایــن بصیــرت و تجربــه دستاولشــان ،سیســتمی
بــا کاربــری آســان بــرای پشــتیبانی از تصمیمهــای کشــاورزان طراحــی کردنــد کــه
متکــی بــه اطالعــات دقیقــی اســت کــه بــه طــور منظــم از منابــع متعــددی شــامل
حســگرها ،دمــای هــوا و ســطوح رســوبات و رطوبــت خــاک در سراســر منطقــه ســاوا
ارچــاردز جمــعآوری میشــود .اطالعــات بــا گزارشهــای عینــی تولیدکننــده
تطبیــق داده میشــود .ســپس بــه کشــاورزان توصیــه میشــود کــه چقــدر آب
اســتفاده کننــد و هــر فعالیــت مشــخص زراعتــی بــرای چــه مــدت زمانــی بایــد اجــرا
شــود .ایــن سیســتم ،هزینــه واقعــی تولیــد ماندارینهــا را محاســبه میکنــد؛
مســالهای کــه بــه کشــاورزان کمــک میکنــد میوههــای خــود را دقیقتــر
قیمتگــذاری کننــد .سیســتم طراحیشــده همچنیــن کش ـفها و دانــش کارگــران
باتجربــه مزرعــه را جمــعآوری میکنــد تــا بــا نســلهای آینــده بــه اشــتراک
بگذارد.
ســاوا ارچــاردز بــا اســتفاده از همــان میــزان نیــروی کار ،تولیــد خــود را بــه
شــکل قابلتوجهــی افزایــش داد .همچنیــن میــزان مصــرف آب را بهتناســب
ن طعــم
فصــول ،بهینهســازی کــرد .مهمتــر از همــه اینکــه محصــوالت مانداریــ 
بهتــری پیــدا کردنــد .یامازاکــی و کاوایــی متقاعــد شــدند کــه فقــط بــا غرقشــدن در
محیــط اســت کــه میتواننــد مشــکالت را کامــا درک کننــد و بــه کمــک کشــاورزان
به یک راهحل آسان برسند.
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البتــه تیمهــای تحقیــق و توســعه بــرای حسکــردن درد مشتریانشــان
همیشــه الزم نیســت زیــر بــار کار طاقتفرســای  14ســاعت در روز برونــد .گاهــی
ابزارهــا و تکنولوژیهــای جدیــد بــه آنهــا اجــازه میدهــد کــه چالشهــای
مشــتریان را از دور تجربــه کننــد .بــه عنــوان مثــال ،تیــم طراحــی جامــع دانشــگاه
کمبریــج 1ابزارهــای بینظیــری را بــه ایــن منظــور طراحــی کــرده اســت؛ ابزارهایــی
شــامل عینکهایــی کــه بینایــی کســانی را کــه از نظــر بصــری دچــار مشــکل
هســتند ،بازنمایــی میکنــد یــا دســتکشهای ســنگینی کــه مشــکالتی را بازســازی
میکنــد کــه مشــتریان مبتــا بــه ورم مفاصــل موقــع کارکــردن بــا ابزارهــای
روزمرهای مثل کنسروبازکن تجربه میکنند.
نمونههای اولیه را با مصرفکنندگان نهایی به اشتراک بگذارد

تیمهــای تحقیــق و توســعه حــاال میتواننــد بــه جــای طراحــی محصــوالت
بیــش از حــد مهندسیشــده در برجهــای عاجشــان ،بهســرعت نمونههــای اولیــه
کارراهانــدازی را طراحــی کننــد کــه میشــود آنهــا را بــا مشتریانشــان بــه
اشــتراک گذاشــت .ســپس ایــن محصــوالت را بــا بازخوردهــای مشــتریان تطبیــق
بدهند.
ابزارهــای جدیــد دیجیتــال ،امــکان طراحــی تعاملــی نمونــه اولیــه را بــه صــورت
آنالیــن فراهــم کردهانــد و بــه ایــن وســیله ،میــزان دسترســی را افزایــش داده و
ش بــرای تمــاس برقرارکــردن بــا مشــتریان را کاهــش دادهانــد.
هزینــه و زمــان تــا 
2
بــه عنــوان مثــال ،آفینــووا یــک شــرکت تحقیقــات بــازار آنالیــن ،از پلتفــرم
تکنولوژیکــی اســتفاده میکنــد کــه از الگوریتمهــای حداکثــر بهــرهوری و تحلیــل
پیشگویانــه بهــره بــرده اســت .بــه ایــن وســیله بــه شــرکتها کمــک میکنــد تــا
از طریــق دســتیابی بــه واکنشهــا و ارزیابیهــای آنالیــن مشــتریان ،طراحیهــای
خــود را دایمــا ارتقــا بدهنــد .بهویــژه سیســتم ( IDDEAکشــف و طراحــی تعاملــی بــا
اســتفاده از الگوریتمهــای تکاملــی )3متعلــق بــه ایــن شــرکت ،یــک روش کمــی
بــرای تولیــد و ارائــه تعــدادی آپشــن طراحــی بــه مشــتریان اســت .آنهــا ترجیحــات
1. Cambridge University’s Inclusive Design
2. Affinnova
3. Interactive Discovery & Design by Evolutionary Algorithms
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خــود را بیــان میکننــد و از ایــن اطالعــات بــرای خلــق طرحهــای جدیــد اســتفاده
میشــود .ایــن کار از طریــق یــک برنامــه کامپیوتــری انجــام میشــود کــه از
تکنیــک محاســبهای ابتدایــی یــا تکاملیافتــهای بهــره میبــرد .ایــن فرآینــد
میتوانــد بهســرعت بــرای هــر تعــداد چرخــه کــه الزم اســت ،تکــرار شــود .ابزارهــای
دیجیتــال آفینــووا مورداســتفاده برندهــای شناختهشــدهای مثــل پراکتــر و گمبــل،
نستله و یونیلور قرار گرفته است.
مباحثــه آنالیــن بــه درد همــه گروههــای محصولــی نمیخــورد .ارتبــاط
باکیفیــت بــا مشــتریان اغلــب الزم اســت کــه در دنیــای فیزیکــی اتفــاق بیفتــد.
آزمایشــگاههایی بــرای ارتبــاط بســیار نزدیــک بــا مشــتریان و غوطــهور شــدن در
حالوهوایشــان وجــود دارد کــه از مشــتریان دعــوت میکنــد بــا نمونههــای اولیــه
یــا مدلهــای جدیــد ور برونــد و در لحظــه ،بازخوردهایشــان را مســتقیما بــه گــوش
تیمهــای تحقیــق و توســعه برســانند .آزمایشــگاه اثبــات تجربــی کاترپیــار ،1شــرکت
آمریکایــی تولیدکننــده تجهیــزات ســاختمانی و اســتخراج معــدن ،از جملــه ایــن
آزمایشگاههاســت .آزمایشــگاههای ویــژه غوطــهوری در حالوهــوای مشــتری ،بــه
پژوهشــگران اجــازه میدهــد کــه رفتــار مشــتریان را هنــگام کارکــردن بــا نمونههــای
اولیــه ،مشــاهده و بــر مبنــای آن اســتنتاج کننــد که بــرای ارتقــای طراحــی محصول
و تجربه مشتری ،چه کارهایی باید انجام شود.
از تحلیل کالنداده استفاده کند

همــه انــواع محصــوالت مصرفــی و صنعتــی بــه شــکلی روزافــزون ،در حــال
اتصــال بــه اینترنــت هســتند .تلفنهــای همــراه و اینترنــت اشــیاء بــه پژوهشــگران
اجــازه میدهــد کــه مقادیــر زیــادی از اطالعــات تفصیلــی را جم ـعآوری کننــد تــا
نیازهــای مشــتری را شناســایی کننــد و بــا راهکارهــای مناســب بــه آن پاســخ
بدهند.
ایــن رویکــرد کــه تحلیــل پیشــگویانه نامیــده میشــود ،توانایــی خاصــی در
حوزههــای صنعتــی دارد .شــرکت تجهیــزات روشــنایی فیلیپــس 2کــه بــرای
1. Caterpillar
2. Philips Lighting
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تاسیســات بــزرگ ،سیســتمهای نورپــردازی تجــاری تولیــد میکنــد ،نمونــه خوبــی
بــرای نشــاندادن قابلیتهــای ایــن روش اســت .شــرکت فیلیپــس (بــا کســب اجــازه
از مشــتریان خــود) هــر یــک از تجهیــزات نــوری خــود را بــا ســوییچهای حســگر و
ردیابهــای حرکتــی همــراه کــرده کــه اطالعاتــی مثــل میــزان ســاعتهای
اســتفاده و ســطوح تضعیــف نــور را جمــعآوری میکنــد و بــه یــک سیســتم
اطالعاتــی مرکــزی میفرســتد .بــاب اســمیجر 3مدیــر شــرکت تجهیــزات حرف ـهای
روشنایی فیلیپس توضیح میدهد:
در نهایــت مــا از ایــن اطالعــات بــرای طراحــی تجهیــزات نورپــردازی
خــودکار اســتفاده خواهیــم کــرد؛ تجهیزاتــی کــه میتوانــد میــزان نــور
ورودی از خــارج و میــزان فعالیــت صورتگرفتــه در اتــاق را حــس کنــد

و خودش را با شرایط اتاق تطبیق بدهد.

تحلیــل پیشــگویانه همچنیــن میتوانــد بــه شــرکتهای خدماتــی در
پیشبینــی و کاهــش ریســکها کمــک کنــد .بــه عنــوان مثــال ،آتنــا 4یکــی از
پیشــگامان بیمههــای درمانــی در دنیــا ،و نیوتوپیــا 5ارائهدهنــده خدمــات
شخصیسازیشــده در زمینــه ســامت ،در حــال آزمــودن سیســتمی هســتند کــه
از پروفایــل ژنتیــک افــراد بــرای دســتیابی بــه خطراتــی کــه ســامت آنهــا را تهدید
میکنــد ،اســتفاده میکنــد؛ خطراتــی مثــل ســندروم سوختوســاز کــه میتوانــد
بــه دیابــت ،ســکته یــا انســداد رگهــای قلــب منجــر شــود .بــر اســاس این تشــخیص
و ارزیابــی ،پیشــنهادهای شخصیسازیشــدهای بــه فــرد ارائــه میشــود کــه بــه
کاهــش فاکتورهــای ریســکی کمــک میکنــد .اپراتورهــای شــبکه تلفــن همــراه هــم
بهروشــی مشــابه از ابــزار تحلیــل پیشــگویانه آلتریکــس 6بــرای شناســایی مشــتریان
ارزشــمند بــا ریســک بــاالی انصــراف از دریافــت خدمــات ،اســتفاده میکننــد تــا
گامهــای بازاریابــی کنشــگرایانه را بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای پاسخدادهنشــده
آنها و حفظ این مشتریان در پیش بگیرند.
در مجمــوع ،شــرکتها روشهــای متعــددی را در اختیــار دارنــد تــا از طریــق
Bob Esmeijer
Aetna
Newtopia
Alteryx

3.
4.
5.
6.
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آنهــا مشــتریان را بــه شــکلی سیســتماتیک در فرآینــد تحقیــق و توســعه درگیــر و
نیازهــای بــازار را شناســایی کننــد .بــا ایــن حــال ،هرچند کــه درگیرکردن مشــتریان
از همــان مراحــل ابتدایــی ،مســالهای تعیینکننــده و حیاتــی اســت امــا بهتنهایــی
بــرای تضمیــن دســتیابی شــرکتها بــه راهکارهایــی ســریعتر ،بهتــر و ارزانتــر،
کافــی نیســت .بــرای انجــام ایــن کار ،شــرکتها بایــد بخــش انتهایــی فرآینــد
نوآوری یا همان مرحله اجرایی خود را هم بازسازی کنند.

بخش انتهایی فرآیند نوآوری :بهبود چابکی اجرا

ابتــدا و انتهــای فرآینــد نــوآوری مثــل یــک کاروان بایــد بــا یــک آهنــگ مشــابه
حرکــت کنــد .متاســفانه انتهــای فراینــد نــوآوری اغلــب در شــرکتها میلنگــد و
واحــد تحقیــق و توســعه بــه ابزارهایــی نیــاز دارد تــا بــه ایــن بخــش در مســیری کــه
طــی میکنــد ،کمــک کنــد .مخصوصــا تمرکــز واحــد تحقیــق و توســعه بایــد از
پیگیــری میــزان بازدهــی ،بــه تــاش بــرای انعطافپذیــری بیشــتر منتقــل شــود.
شــرکتها میتواننــد بــه شــیوههای متعــددی بــه چابکــی مرحلــه آخــر فراینــد
دست پیدا کنند.
استفاده از ابزارهای پویای مدیریت دارایی

تیمهــای تحقیــق و توســعه بــا وجــود منابــع محدودشــان ،میتواننــد از
بهکارگیــری ابزارهــای مدیریــت دارایــی بــرای شناســایی و اولویتبنــدی آن دســته
از ایدههــای محصولــی بهــره ببرنــد کــه شایســته بیشــترین میــزان توجــه و تامیــن
وجــه در زمانهــای مختلــف هســتند .بــا تغییــر وضعیــت بازارهــا ،ســند داراییهــای
پــروژه تحقیــق و توســعه بایــد بــه طــور مســتمر مدیریــت شــود و منابــع را بــه
پروژههایــی تخصیــص بدهــد کــه در هــر دوره زمانــی خــاص ،بیشــترین تناســب را
بــا نیــاز مشــتریان دارنــد .ایــن مســئله حتــی در صنایــع دانشمحــوری مثــل مــواد
شــیمیایی و دارویــی هــم کاربــرد دارد .دوپونــت 1شــرکت آمریکایــی تولیدکننــده
مــواد شــیمیایی ،ایــن فراینــد اعتبارســنجی بــازار را یــک گام جلوتــر بــرده اســت.
پروژههــای تحقیقاتــی بلندمــدت علمــی ایــن شــرکت بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد
1. DuPont
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«بازارمحــور» نــوآوری ،بــه طــور منظــم توســط مدیــران واحدهــای مختلــف شــرکت
بازنگــری میشــود .ایــن مدیــران اولویتهــا را بــر اســاس برنامههــای کاربــردی
دارای پتانســیل تجدیــد میکننــد و چشــمانداز پــروژه را بــه گونــهای تغییــر
میدهند که منعکسکننده واقعیتهای جدید بازار باشد.
استفاده از طراحی سروقت

2

شــرکتها بایــد بــه جــای تولیــد محصــوالت بیــش از حــد مهندسیشــدهای بــا
قابلیتهــای کماســتفاده ،بــه ســراغ «طراحــی ســروقت» برونــد .ایــن کار بــا
طراحــی یــک محصــول کارراهانــداز شــروع میشــود و بــا اضافهکــردن پلهبهپلــه
قابلیتهــای جدیــد بــر اســاس بازخوردهــای مشــتریان و بــا پیــروی از شــیوه
«طراحــی ســروقت» ادامــه پیــدا میکنــد .رویکردهایــی مثــل متدولــوژی توســعه
چابــک و اســتارتآپ نــاب 3کــه بــه شــرکتها یــاد میدهــد چطــور ســریع ،زود و
کمهزینــه شکســت بخورنــد ،میتوانــد طراحــی ســروقت را در شــرکتهای بــزرگ
با تیمهای تحقیق و توسعه بزرگ امکانپذیر کند.
آگاهی از محدودیتهای زنجیره تامین

افزایــش تاخیرهــا و هزینههــا در پروژههــای نــوآوری اغلــب بــه ایــن خاطــر
اتفــاق میافتــد کــه تیمهــای تحقیــق و توســعه ،طراحــی محصــوالت را بــدون در
نظــر گرفتــن امکانــات زنجیــره تامیــن انجــام میدهنــد .در نتیجــه ،محصــوالت
جدیــد اغلــب بــا اســتفاده از اجزایــی طراحــی شــدهاند کــه پیداکردنشــان ســخت
و هزینهبــر اســت یــا بــرای تولیــد و نگهــداری ،بیــش از حــد پیچیــده هســتند.
ســپس ایــن واقعیتهــای زنجیــره تامیــن ،تیمهــای تحقیــق و توســعه را دوبــاره بــه
نقطــه شــروع و بازطراحــی محصــول اولیــه برمیگردانــد .امــا تیمهــای تحقیــق و
2. just-in-time design

 lean start-up .3اســتارتاپ ناب سیستمی است برای ساخت یک کسبوکار یا محصول در موثرترین راه ممکن
برای کاهش ریسک شکست .در این رویکرد ،برای راهاندازی کسبوکار و محصول ،همه ایدههای محصول و کسبوکار
فرضیاتی تلقی میشوند که باید با آزمایشکردن سریع در بازار اعتبارسنجی شوند .این رویکرد بر آزمایشکردن علمی،
بیروندادن تکرارشدنی محصول و ارزیابی بازخورد مشتریان استوار است.
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توســعه میتواننــد بــا اســتفاده از ابزارهــای رصــد زنجیــره تامیــن کــه ملزومــات مهم
تــدارکات ،تولیــد و نگهــداری را مشــخص میکننــد ،محصوالتــی را طراحــی کننــد
کــه ســریعتر ،بهتــر و ارزانتــر بــه بــازار عرضــه شــوند و خدمــات پــس از فروششــان
هم صرفهجویانه باشد.
در نهایــت ،اینکــه ابتــدا و انتهــای فراینــد ابتــکار بایــد در یــک سیســتم کامــا
یکپارچــه واحــد جریــان پیــدا کنــد .بــه ایــن ترتیــب ،بــرای تیــم تحقیــق و توســعه
چابــک ایــن امــکان فراهــم خواهــد شــد کــه بــه شــکلی سیســتماتیک بــا مشــتریان
درگیــر شــود .امــا بــرای تحقــق ایــن مســئله ،شــرکتها همچنیــن بــه یــک
اســتراتژی کس ـبوکار متمرکــز بــر بــازار و مــدل کس ـبوکاری نیــاز دارنــد کــه بــا
ابتــکارات تیــم تحقیــق و توســعه کامــا یکپارچگــی داشــته باشــد .شــرکتها
نمیتواننــد تیــم تحقیــق و توســعه را بــدون در نظــر گرفتــن باقــی شــرکت تغییــر
بدهنــد .اینجاســت کــه مدیرعامــل بایــد تغییــرات اساســی را در کل ســازمان
اعمال کند.

پیشنهادهاییبرایمدیران

مدیــران عامــل و مدیــران ارشــد در چابکتــر کــردن و بازارمحورتــر کــردن
تمامــی بخشهــای شــرکت ،نقــش مهمــی را ایفــا میکننــد .مخصوصــا روابــط
میــان تیــم تحقیــق و توســعه و ســایر واحدهــای کســبوکار ،مثــا فــروش و
بازاریابــی ،توســعه کســبوکار و واحــد اجرایــی بایــد بهدقــت مدیریــت شــود .در
صنایــع  B2Bممکــن اســت مدیــران واحــد تحقیــق و توســعه هدایتگــر تغییــرات
ســازمانی باشــند .در ســایر بخشهــا مثــل صنایــع  B2Cامــکان دارد واحدهایــی
مثــل بازاریابــی کــه بــا مشــتریان مواجهــه دارنــد ،ابتــکار عمــل را بــه دســت بگیرنــد،
البتــه در کنــار همکارانشــان در واحــد تحقیــق و توســعه .راهبردهــای زیــر
میتوانــد بــه مدیــران ارشــد در ارتقــای فرآینــد  E&Iیــا «درگیــر شــوید و تکــرار
کنید» کمک کند.
همترازسازی استراتژی تحقیق و توسعه با استراتژی سازمانی

اســتراتژی تحقیــق و توســعه یــک شــرکت ،منعکسکننــده اســتراتژی ســازمانی
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آن اســت و مدیــران عامــل بایــد از همتــرازی ایــن دو اطمینــان حاصــل کننــد .وقتــی
انــدرو ویتــی 1در ســال  2008مدیرعامــل شــرکت  2GSKشــد ،نگــران باالرفتــن
بودجههــا ،طرحهــای بلندمــدت و مواجهــه بــا تغییــر و ریســک بــود .بنابرایــن مــرور
جامــع اســتراتژی ،ســاختار و فرهنــگ تحقیــق و توســعه شــرکت را بــه جریــان
انداخــت .در ابتــدا تمرکــز بــر عالقــه شــدید صنعــت بــه تولیــد داروهــای بســیار
پرفــروش را کنــار گذاشــت .او پژوهشــگرانش را وادار کــرد بــه دنبــال داروهایــی بــا
پتانســیل بــاال هــم در ابعــاد کوچــک و هــم بــزرگ باشــند تــا شــرکت را بــه مجموعــه
تولیــدی قابلاطمینانتــری تبدیــل کنــد .در مرحلــه دوم ،تمرکــز شــرکت را از
تولیــد داروهــای تجویــزی مختــص جهــان توســعهیافته گرفــت و توجــه بــه منابــع
درآمــدی متنوعتــر را ترویــج کــرد؛ بهخصــوص در بازارهــای نوظهــور کــه تــا پیــش
از ایــن بیــش از کس ـبوکار ،بــه چشــم خیریــه بــه آنهــا نــگاه میشــد .در مرحلــه
ســوم ،خواســتار ایــن شــد کــه شــرکت همــکاری نزدیکتــری بــا مشــتریانی مثــل
ســرویس ســامت همگانــی بریتانیــا 3و بیمهگرهــا و مدیــران حــوزه دارو در آمریــکا
داشــته باشــد و از آنهــا بپرســد میخواهنــد در آینــده بابــت چــه محصوالتــی پــول
بدهنــد .در مرحلــه آخــر ،ســاختار بخــش تحقیــق و توســعه  GSKرا بــه گونــهای
بازطراحــی کــرد تــا بــه جــای تمرکــز بــر محصــوالت و تامینکنندههــا ،بــر مشــتریان
و بیماریها تمرکز کند و به پژوهشگران آزادی بیشتری برای نوآوری بدهد.
اســتیفن میهیــو 4سرپرســت تدویــن اســتراتژی تحقیــق و توســعه در شــرکت
 ،GSKتغییرات انجامشده را اینطور توصیف میکند:
ایــده ایــن بــود کــه فرآیندهــای تحقیــق و توســعه و مــدل اجرایــی را
دقیقتــر بررســی کنیــم .تمرکــز چندانــی بــر ســبد محصــول نداشــتیم
بلکــه بیشــتر بــه فکــر نحــوه ســازماندهی بودیــم و اینکــه چــه

فرآیندهــا و ابزارهایــی بــرای خلــق ارزش الزم اســت و چطــور بایــد
توانایــی شــرکت را در زمینــه انعطافپذیــری نســبت بــه چشــمانداز

تخصیص سرمایه افزایش داد.

Andrew Witty
GlaxoSmithKline
NHS
Stephen Mayhew

1.
2.
3.
4.
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متوقفکردن برنامههای گرانقیمت تحقیق و توسعه

اســتراتژی تحقیــق و توســعه متمرکــز بهمعنــای ســرمایهگذاری بــر یــک پــروژه
بــزرگ واحــد نیســت .در واقــع ،از نقطهنظــر مدیریــت ریســک مالــی ،محتاطانهتــر
آن اســت کــه در چندیــن پــروژه کوچــک خوشآتیــه ســرمایهگذاری کــرد کــه در
نهایــت میتوانــد بــا هــم ادغــام شــود ،بــه جــای آنکــه همــه ســرمایه تحقیــق و
توســعه شــرکت بــر تعــداد کمــی پــروژه گرانقیمــت بــا ســود بــاال امــا ریســک زیــاد
متمرکز شود.
بــه عنــوان مثــال ،ویتــی بــه دنبــال آن بــود کــه اقدامــات  GSKدر حــوزه کشــف
دارو را از دو ســه کشــتی جنگــی آســیبپذیر ،بــه یــک نــاوگان چابــک از ناوشــکنها
تبدیــل کنــد و احتمــال مواجهــه شــرکت را بــا خطــرات ناگهانــی مثــل دعــاوی
قضایــی یــا موانــع و ســختگیریهای نظارتــی کاهــش بدهــد .میهیــو ایــن فرآینــد
را اینطور توصیف میکند:
بخــش اکتشــاف در  GSKحــاال حــدود  40نهــاد بیوتکنولوژیکماننــد را

شــامل میشــود .هــر واحــد حــول یــک مســئله علمــی خــاص تشــکیل

شــده؛ برخــاف وضعیتــی کــه در آن یــک دپارتمــان واحــد همــه

مســئولیتها را بــر عهــده داشــت .قصــد مــا ایــن اســت کــه بهنرمــی

بــه حیطههــای جدیــد دانــش ورود و خــروج کنیــم .اگــر بــه نظــر
رســید کــه یــک حیطــه علمــی امــکان رشــد دارد ،میتوانیــم

ســرمایهگذاری خــود را در آن حیطــه افزایــش بدهیــم .اگــر بــرای یــک
کارکــرد درمانــی خــاص امیدوارکننــده بــه نظــر نمیرســید ،میتوانیــم

واحــد مربوطــه را تعطیــل کنیــم و کارکنانــش را بــه ســایر واحدهــا

انتقــال بدهیــم .بــه ایــن ترتیــب ،از انجــام ســرمایهگذاریهای

زیرســاختی بــزرگ ثابــت اجتنــاب میکنیــم .در عــوض ،بــه
موقعیتهــای کســبوکاری و حیطههــای علمــی متعــددی دسترســی

داریــم ،طــوری کــه بــه وضعیــت انعطافپذیــری میرســیم و زمانــی

دســت بــه ســرمایهگذاری میزنیــم کــه از انجــام ایــن کار اطمینــان
داریم.

ییاتسور داصتقا 89

فرار از سیلوها و کاهش تشریفات اداری

شــکل قدیمــی مــدل صنعتــی تحقیــق و توســعه متکــی بــه وجــود تیمهــای
تخصصــی بزرگــی اســت کــه جــدا از هــم کار میکننــد :تحقیــق و توســعه ،توســعه
کســبوکار ،بازاریابــی و فــروش ،همگــی دارای کارکردهــای متفاوتــی هســتند و
هرکــدام انگیزههــا ،فرهنــگ و ارزشهــای خودشــان را دارنــد .چنیــن ســاختاری از
نــوآوری موثــر و چابــک جلوگیــری میکنــد .مدیرعامــل شــرکت تابعــه فرانســوی
یک مجموعه چندملیتی در آمریکا با تاسف میگوید:
حتــی بعــد از اینکــه مدیــرکل جهانــی مــا یــک پــروژه تولیــدی بســیار

خوشآتیــه را تاییــد کــرده ،مــا هنــوز بــرای اجرایــی کــردن ایــن ایــده

جدیــد بــه بیــش از  60امضــا و تاییدیــه از واحدهــای مختلــف نیــاز
داریم.

از آنجــا کــه بیــش از  70درصــد کل هزینههــای توســعه محصــول را
تصمیمهایــی تعییــن میکنــد کــه واحــد تحقیــق و توســعه در زمینــه طراحــی
میگیــرد ،پژوهشــگران بایــد راههایــی بــرای همــکاری بــا زنجیــره تامین و همــکاران
واحــد بازاریابــی بیابنــد تــا بهســرعت پیشــنهادهای خــود را منطبــق بــا زمــان ارائــه
بــه بــازار و محدودیتهــای بودج ـهای بازطراحــی کننــد .وقتــی ویرلپــول ،1شــرکت
چندملیتــی ارائهدهنــده لــوازم منــزل ،یــک پــروژه جدیــد تحقیــق و توســعه را
راهانــدازی میکنــد ،بــه طــور همزمــان یــک شــبکه جهانــی تامیــن ملزومــات را
شکل میدهد تا کاالهای خالقانه را تولید کنند و نقلوانتقال بدهند.
2
شــاید بهتریــن راه بــرای تشــویق بــه یکپارچهســازی میانکارکــردی ،
شــکلدهی تیمهایــی کوچکتــر و شــبکهایتر باشــد GSK .در ایــن خصــوص هــم
یــک مثــال مفیــد اســت .ویتــی کــه نگــران بــود فرهنــگ تحقیــق و توســعه شــرکت
شــبیه وضعیــت پــادگان شــود ،بــا یــک نقلوانتقــال فرهنگــی ،از رویکــردی رســتهای
و لشــکری ،بهســوی فرهنــگ ســادهتری حرکــت کــرد کــه بــه کارمنــدان اعتمــاد
دارد و میدانــد کــه کار درســت را انجــام میدهنــد .ســاختار جدیــد واحــد تحقیــق
1. Whirlpool
2. cross-functional
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و توسعه از این تغییر پشتیبانی میکرد .میهیو میگوید:

رویکــرد صنعتــی بــه اکتشــاف و ارتقــای دارو بــه ایــن خالصــه میشــد

کــه تــا بیشــترین حــد امــکان ،بــه سیســتم دانــش تزریــق شــود و

ببینیــم کــه از آن طــرف چــه درخواهــد آمــد ...در مــدل کوچکتــر و

شــبکهایتر ،فرصــت بیشــتری بــرای تعامــات طبیعــی و لحظــهای

وجــود دارد تــا شــکل متفاوتــی از نظــم را ایجــاد کنــد و در کنــار آن ،از

مشــوق و پــاداش بــرای هدایــت یــک تفکــر ســازمانی بــه ســمت رفتــار
خالقانه استفاده شود.

پــل کورنیلــون ،1نایبرییــس ارشــد واحــد تحقیــق و توســعه شــرکت مــواد
غذایی آرال ،2از روشی مشابه شیوه مذکور میگوید:
قبــا واحــد تحقیــق و توســعه در شــرکت بیشــتر کارکــرد خدماتــی

داشــت .امــا حــاال آن را بــه شــکلی تغییــر دادهایــم کــه بیشــتر در
جایــگاه یکــی از شــرکای کس ـبوکار قــرار بگیــرد .مــا بازاریابــی را بــه

واحــد تحقیــق و توســعه آوردهایــم .حــاال دو تــا ســه بازاریــاب روی

طرحهــای مبتکرانــه بلندمدتــی کار میکننــد کــه نــه تحــت تاثیــر

ســود و زیــان بلکــه بــر پایــه نیازهــای مشــتری اســت .ایــن بــه مــا
کمــک میکنــد بــه یــاد بیاوریــم کــه مشــتری همیشــه پادشــاه اســت.

مــا هــر روز بیشــتر از قبــل تــاش میکنیــم تــا ایــن دیــدگاه را حتــی
در مسایل فنی در ذهن داشته باشیم.

در ســال  ،2004جرگــن ویــگ کنودســتورپ  ،مدیرعامــل گــروه شــرکتهای
لگــو ،شــرکت دانمارکــی تولیدکننــده اســباببازی ،یــک تیــم میانکارکــردی
ایجــاد کــرد (بــه آن ،گــروه نظــارت بــر اجــرای نــوآوری میگفتنــد) تــا فعالیتهــای
شــرکت را در زمینــه نــوآوری هدایــت کنــد .ایــن تیــم اســتراتژی نــوآوری را
قاعدهمنــد میکــرد ،ســبد محصــول را انتخــاب و فعالیتهــای میــان گروههــا را
هماهنــگ میکــرد و تفویــض اختیــار ،تخصیــص منابــع و ارزیابــی نتایــج را هــم
انجــام مـیداد تــا اطمینــان حاصــل کند که در راســتای اســتراتژی شــرکت هســتند.
3

1. Paul Cornillon
2. Arla Foods
3. Jørgen Vig Knudstorp
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در نتیجــه ،مدیــران لگــو فقــط محصــوالت جدیــد را مــورد توجــه قــرار نمیدادنــد
بلکــه بــه برنامههــای قیمتگــذاری ،فرایندهــای کســبوکاری و کانالهــای
مرتبط با بازار هم توجه داشتند.
یکپارچهسازی طراحی صنعتی و طرح کسبوکار

شــکل خاصــی از یکپارچهســازی میانکارکــردی کــه بــرای نــوآوری بســیار
مهــم اســت ،یکپارچگــی میــان طراحــی صنعتــی و طــرح کس ـبوکار اســت .مــت
بــراس ،4مدیــر پیشــین تکنولــوژی در  ،BTشــرکت چندملیتــی بریتانیایــی فعــال در
حــوزه مخابــرات ،میگویــد« :ایــن تکنولوژیهــا نیســتند کــه موفقیــت چشــمگیر
دارنــد ،فقــط برنامههــای کاربــردی بــازار هســتند کــه موفقیــت چشــمگیر دارنــد».
نوآوریهــای واحــد تحقیــق و توســعه ،چــه پیشــتازانه باشــد چــه نباشــد ،تــا وقتــی
پشــتوانه یــک مــدل کس ـبوکار بینقــص را نداشــته باشــد ،احتمــال دارد توســط
رهبران خواهان رش ِد کسبوکار ،قلعوقمع شود.
تیمهــای تحقیــق و توســعه بایــد بــرای تبدیــل مدیــران ارشــد شــکاک و
ایرادگیــر بــه حامــی ،مهارتهایشــان در زمینــه توســعه کسـبوکار را تقویــت کننــد
تــا میــزان ارزش نوآوریشــان در بــازار را تعییــن و یــک اســتراتژی ســودآور را بــرای
ورود بــه بــازار پیشــنهاد کننــد .بــه عنــوان مثــال ،تیمهــای تحقیــق و توســعه در
شــرکتهایی مثــل یاهــو ،گــوگل و مایکروســافت ،همگــی از کارشناســان اقتصــاد
خــرد بــرای کمــک بــه طراحــی مدلهــای کسـبوکار ،اســتراتژیهای قیمتگــذاری
و اتحــاد بــرای خلــق نوآوریهــای تحولآفریــن اســتفاده کردهانــد .بــا رشــد
اقتصادهــای نوظهــوری مثــل هنــد ،چیــن و برزیــل ،راهکارهــای تحقیــق و توســعهای
بایــد کامــا متناســب بــا شــرایط منحصربهفــرد بــازار و نیازهــای مشــتریان در
مناطــق مختلــف تنظیــم شــده باشــد .بــرای مثــال ،در پپســی ،شــرکت چندملیتــی
تولیدکننــده غــذا و نوشــیدنی ،تیــم تحقیــق و توســعه عمیقــا بــا نیازهــای
کس ـبوکاری مناطــق جغرافیایــی مختلــف هماهنــگ اســت .ایــن شــرکت مراکــز
تحقیــق و توســعهای بــا باالتریــن اســتانداردها را بــا تمرکــز منطقــهای در چیــن،
مکزیــک و آمریــکا راهانــدازی کــرده اســت .در هرکــدام از ایــن مراکــز ،محصوالتــی
4. Matt Bross
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طراحــی میشــود کــه بــه صــورت خــاص بــرای ذائقــه و نیازهــای مصرفکننــدگان
آن منطقه به وجود آمده است.
هیــچ مــدل کســبوکاری مثــل ســنگ ،ســخت و انعطافناپذیــر نیســت .هــر
مدلــی بایــد بــه طــور مســتمر بــا نیازمندیهــای دایمالتغییــر مشــتریان و شــرایط
بــازار ،هماهنــگ شــود .ابتــکارات واحــد تحقیــق و توســعه نیــز بایــد منعکسکننــده
ایــن تغییــرات مــدل کسـبوکار باشــد .یکپارچهســازی تحقیــق و توســعه بــا بخــش
طراحــی و توســعه کسـبوکار میتوانــد بــه دســتیابی بــه ایــن اهــداف مهــم کمــک
کند.
تغییر سیستم تشویق و پاداش

در بســیاری از ســازمانهای بــزرگ ،پرســنل واحــد تحقیــق و توســعه بــرای
درگیرکــردن مشــتریان آمــوزش ندیدهانــد و بــه ایــن کار تشــویق نشــدهاند.
آموزشهــای آنهــا عمومــا دانشمحــور اســت و عالقهشــان معطــوف بــه
تکنولوژیســت ،نــه بازارهــا .بنابرایــن هــر تالشــی بــرای تغییــر ایــن دیــدگاه
احتمــاال بــا مقاومــت مواجــه میشــود و حتــی خطــر رانــدن پرســنل ارزشــمند
علمگــرا را بــه دنبــال دارد .بــه عنــوان مثــال ،یــک رویکــرد بازارمحــور ممکــن اســت
بیــش از حــد تجاریشــده بــه نظــر برســد و ایــن پیــام را بدهــد کــه شــرکت فاقــد
جاهطلبیهــای تکنیکــی اســت .تــاش بــرای تغییــر فرهنــگ تکنولوژیمحــور
واحــد تحقیــق و توســعه ،بایــد بــا اندازهگیریهــای جدیــد و شــاخصهای کلیــدی
عملکــرد ( )KPIهمــراه شــود .همانطــور کــه اســتارتآپهای تکنولــوژی پیشــرفته
از روش واگــذاری ســهام بــه کارمنــدان بــرای همســو کــردن کار کارمنــدان علمگــرا
بــا عملکــرد مالــی شــرکت اســتفاده میکننــد ،شــرکتهای بــزرگ هــم میتواننــد
پاداشهــای کارکنــان واحــد تحقیــق و توســعه را بــر اســاس موفقیتهــای بــزرگ
بهدســتآمده در بــازار تعییــن کننــد و بــرای اعطــای پاداشهــا فقــط بــه
اکتشــافات علمــی بســنده نکننــد .شــرکتهای بــزرگ همچنیــن بایــد بــه ســنجش
عملکــرد تیــم تحقیــق و توســعه بــر مبنــای ســرعت ارائــه بــه بــازار و ارزش مشــتری
فکــر کننــد .در آخــر اینکــه مشــوقها بایــد همــکاری میانکارکــردی را ترویــج
بدهــد .ایــن همــان کاری اســت کــه ویتــی در  GSKاز طریــق پــاداشدادن به پرســنل
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تحقیــق و توســعه بــه خاطــر داروهایــی کــه موفــق بــه دریافــت تاییدیــه ســازمان
غذا و دارو 1شد و فروش خوبی داشت ،انجام داد.
ایجاد نقشها و عناوین شغلی جدید برای درگیرکردن مشتریان

یــک روش قدرتمنــد بــرای تغییــر مقاومتهــا و جبههگیریهــا ،ایجــاد
نقشهــا و عناویــن شــغلی جدیــدی اســت کــه کامــا متمرکــز بــر درگیرکــردن
مشــتری باشــد .ایــن کار میتوانــد بــا پرســنل موجــود یــا جدیــدی انجــام شــود کــه
در جایگاههــای شــغلی مهــم در واحــد تحقیــق و توســعه نشــانده میشــوند؛ جایــی
کــه میتواننــد در تغییــرات ،اثرگــذار باشــند .شــرکتها همچنیــن میتواننــد
تیمهایــی جدیــد و چندمهارتــی تشــکیل بدهنــد کــه بــه تغییــر رفتارهــای موجــود
در واحــد تحقیــق و توســعه کمــک کننــد .ایــن کار ممکــن اســت شــامل تشــکیل
تیمهایــی هــم دارای مهــارت بازاریابــی و هــم مهــارت فنــی باشــد تــا موانــع ســنتی
موجــود میــان واحدهــای تحقیــق و توســعه ،فــروش و مشــتریان کاهــش پیــدا کنــد.
ممکــن اســت حتــی الزم نباشــد کــه همــه پرســنل واحــد تحقیــق و توســعه تغییــر
ش مشــتریمحورتری را در پیــش بگیرنــد :همیــن کــه در هــر تیــم
کننــد یــا نق ـ 
تحقیــق و توســعه از هــر پنــج نفــر ،یــک نفــر مشــتریمحورتر شــود کافــی اســت.
بــه عنــوان مثــال IBM ،شــرکت چندملیتــی آمریکایــی فعــال در حــوزه تکنولــوژی و
مشــاوره ،در ســال  2004خدمــت نــوآوری بهمحــض تقاضــا ( 2)ODISرا را هانــدازی
کــرد تــا ارتبــاط میــان آزمایشــگاهها و مشــتریان خدماتــش را ارتقــا بدهــدODIS .
بیــش از  3هــزار متخصــص را در واحــد پژوهــش  IBMبــه کار گرفتــه؛ کســانی کــه از
نزدیــک بــا مشــتریان کار میکننــد تــا بــه راهکارهــای کسـبوکاری مناســب دســت
پیــدا کننــد .از زمــان شــروع کار  ODISصدهــا نفــر از مشــتریان  IBMاز ایــن خدمــات
بهرهمند شدهاند.
پرســنل مســئول درگیرکــردن مشــتریان همچنیــن میتواننــد اطالعــات مهــم را
از طریــق مشــتریان بالقــوه در ســایر حوزههــا ،نواحــی یــا بازارهــا بــه دســت بیاورنــد.
اســتعدادیابها و مامــوران کشــف نیــرو هــم میتواننــد بــا پیداکــردن ایدههــا در
)1. Food and Drug Administration (FDA
2. On Demand Innovation Services
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ســایر بازارهــا ،نقــش ارزشــمندی ایفــا کننــد .در آخــر اینکــه یــک شــرکت
میتوانــد بــا تغییــردادن نقشهــا و عناویــن شــغلی ،ایــن تغییــرات صورتگرفتــه
در ارزشهــا را ابــاغ کنــد و بــه آن رســمیت بدهــد .بــه ایــن ترتیــب ،بــه جــای
آنکــه ایدههــا را بــه بهانــه اینکــه «اینجــا ابــداع نشــدهاند» رد کننــد ،از
ایدههایی تجلیلکنند که «با افتخار در جایی دیگر پیدا شدهاند».
ایجاد شبکههای جهانی تحقیق و توسعه

تجربــه نشــان داده کــه شــروع فرآینــد تغییــرات صرفهجویانــه از آزمایشــگاههای
تحقیــق و توســعه در حــال فعالیــت غربــی بســیار ســخت اســت .در چنیــن شــرایطی
شــرکتها میتواننــد از طریــق شــعبههای فرعیشــان در بازارهــای نوظهــور ،کار
را آســانتر پیــش ببرنــد .بازارهــای نوظهــور کــه بهتازگــی بــا مقولــه تحقیــق و
توســعه مواجــه شــدهاند ،ایــن مزیــت را دارنــد کــه میتواننــد از نــو شــروع کننــد
(بــه جــای اینکــه مــدام بــا عرفهــای رایــج شــرکتی ســنجیده شــوند) .عــاوه بــر
ایــن ،شــرکتهای فعــال در ایــن بازارهــا بــه فعالیــت در بازارهــای قابلتغییــر بــا
منابــع محدودتــر عــادت دارنــد .بســیاری از شــرکتهای بــزرگ جهــان توســعهیافته
همیــن حــاال هــم آزمایشــگاههای تحقیــق و توســعه خــود را در هنــد ،چیــن ،برزیــل
و آفریقــا راهانــدازی کردهانــد و حتــی در حــال تبدیــل ایــن آزمایشــگاهها بــه مراکــز
جهانــی ابتــکار صرفهجویانــه هســتند .در حــال حاضــر ،برخــی از شــرکتها در
حــال ورود بــه فــاز بعــدی فراینــد و یکپارچهســازی ایــن هابهــای ابتــکار
صرفهجویانــه بــا مراکــز تحقیــق و توسعهشــان در جهــان توســعهیافته هســتند.
بنابرایــن بینــش آنهــا از بــازار و ایدههایشــان ،حــاال بــه بازارهــای توســعهیافته هــم
جریان پیدا میکند.
در صنعــت اتومبیــل ،شــرکت رنــو  -نیســان حــاال از فعالیتهــای خــود در هنــد
بــرای یادگیــری مهندســی صرفهجویانــه اســتفاده میکنــد و ایــن ایدههــا را در
سراســر زنجیــره عملیاتــی تحقیــق و توســعه شــرکت ،از جملــه در فرانســه و ژاپــن
بــه کار میگیــرد .در حــوزه مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی ،شــرکت پپســی
«مرکــز جهانــی نــوآوری در خلــق ارزش» 1را در هنــد بــا هــدف ترویــج نــوآوری
1. Global Value Innovation Centre
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تحولآفریــن در سراســر دنیــا راهانــدازی کــرده اســت .در بخــش ســامت ،شــرکت
 GEدر حــال تولیــد نســل کامــا جدیــدی از تجهیــزات پزشــکی صرفهجویانــه در
مراکــز تحقیــق و توســع ه هنــدی و چین ـیاش اســت کــه قــرار اســت نهفقــط بــه
صــورت محلــی بلکــه در بازارهــای غربــی هــم فروختــه شــود .عــاوه بــر ایــن،
شــرکت مراقبــت از ســامت  GEســاختار جهانــیاش را تغییــر داده اســت .ایــن
شــرکت کــه قبــا در اروپــا ،آمریــکا و ژاپــن مدیریــت میشــد ،حــاال شــش منطقــه
همتــراز دارد کــه هنــد و چیــن را هــم شــامل میشــود .هرکــدام از ایــن مناطــق
یــک مدیرعامــل دارد کــه گــزارش کار خــود را بــرای مدیرعامــل جهانــی GE
میفرســتد .ایــن شــرکت بــا باالتــر بــردن صــدای بازارهــای نوظهــور در
تصمیمگیریهــای جهانــی خــود ،بــه شــکلی موثــر در حــال جهانــی کــردن
رویکرد صرفهجویانه است.
الهامگرفتن از استارتآپها

شــرکتهای بــزرگ فعــال در تمامــی حوزههــا اغلــب بهســختی میتواننــد بــه
فرصتهــای جدیــد بــازار ،بــه شــکلی ســریع و کمهزینــه واکنــش نشــان بدهنــد.
جاکــوب دگیــر 2موســس آیزتــل 3اســتارتآپ ســوئدی کــه در اروپــا و آمریــکای
التیــن خدمــات پرداخــت ارائــه میدهــد ،ایــن وضعیــت را اینطــور تشــریح میکنــد:
«نــوآوری بخشــی از دی.ان.ای شــرکتها نیســت .بانکهــا و شــرکتهای ارائهدهنــده
خدمــات ارتباطــی بــر پیداکــردن راهحــل بــرای مشــکالتی تمرکــز کردهانــد کــه اصــا
وجــود ندارنــد ».امــا اســتارتآپها کــه مســایل مربــوط بــه میــراث و گذشــته را
ندارند و تشنه دیدهشدن هستند ،عموما با چنین مشکلی مواجه نیستند.
شــرکتهای بــزرگ همانطــور کــه میتواننــد بــرای پیداکــردن راهــی
بهمنظــور ابتــکار صرفهجویانــه بهســراغ بازارهــای نوظهــور برونــد ،از
اســتارتآپهای فعــال در بازارهــای خانگیشــان هــم میتواننــد الهــام بگیرنــد.
بــث کامســتاک 4مدیــر مارکتینــگ  ،GEیــک شــرکت خوشـهای چندملیتــی در ایــن
یگوید:
باره م 
2. Jacob de Geer
3. iZettle
4. Beth Comstock
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مــا دایمــا روی مدلهــای کســبوکارمان کار میکنیــم تــا
انعطافپذیرتــر و چابکتــر شــود و بــه مشــتریانمان نزدیکتــر
شــود .هرچنــد بــزرگ هســتیم امــا میخواهیــم کارهــای کوچــک

انجام بدهیم.

کامســتاک معتقــد اســت کــه  GEچهــار درس اصلــی را از اســتارتآپها یــاد
گرفته است:
مســایل را ســاده نگــه داریــد .هرچنــد ممکــن اســت ســاختار  GEاز بیــرون
پیچیــده بــه نظــر برســد امــا روی فعالیــت اصلــی شــرکت کــه همــان تکنولــوژی
اســت ،بــا دقتــی مثــل لیــزر تمرکــز کــرده اســت تــا بــه شــرکت حــس اتحــاد
برای رسیدن به یک هدف مشترک بدهد.
1
ســریع کار کنیــد GE .از ویژگــی نــاب اســتارتآپها بــرای طراحی «فسـتورک»
الهــام گرفتــه اســت؛ مجموع ـهای از ابزارهــا و قوانیــن کــه بــه شــرکت کمــک
میکنــد کارهــا را ســریعتر و اثرگذارتــر انجــام بدهــد (بــه فصــل هفتــم رجــوع
کنید).
از طریــق شــراکتهای چندگانــه ،راهکاریابــی کنیــد و وقتــی شــرکت فاقــد
تخصص مرتبط است ،از جامعه بزرگتری کمک بخواهید.
از عــدم قطعیــت نترســید .بســیاری از اســتارتآپهای  GEآنطــور کــه در ابتــدا
برنامهریــزی شــده بودنــد ،از کار درنیامدنــد؛ امــا بــا ایــن حــال ،کارآمــد ظاهــر
شــدند .بــرای مثــال دوراتــون باتــری 2کــه امــروز بــه عنــوان یــک منبــع ســبز
تامیــن انــرژی بــرای برجهــای تلفنهــای همــراه در بــازار معرفــی شــده ،بــه
عنوان باتری هیبریدی لوکوموتیو پا به حیات گذاشته بود.

ــ

ــ
ــ
ــ

1. FastWorks
2. Durathon battery

ییاتسور داصتقا 97

مطالعه موردی اول

 :SNCFنوآوری با سرعت باال
در ســال  SNCF ،2008شــرکت ریلــی ملــی فرانســه بــا یــک چالــش بــزرگ مواجــه شــد :قــرار
شــد فعالیــت شــرکتهای ریلــی فرانســوی در ســال  2010آزاد شــود و انحصــار فرانســوی شــرکت
بر مسیرهای خانگی و اروپایی خاتمه پیدا کند.
ایــن شــرکت طــی دهههــا بــه خاطــر نوآوریهــای تکنیک ـیاش بــرای خــود شــهرت جهانــی بــه
هــم زده بــود .مهندســان تحقیــق و توســعه شــرکت بــه طراحــی مــداوم قطارهــای پیشــرفته بــا ســرعت
بــاال شــهرت داشــتند؛ قطارهایــی مثــل قطــار  TGV3کــه رکــورد جهانــی ســرعت  574.8کیلومتــر بــر
ســاعت را بــه نــام خــود ثبــت کــرده بــود .بــا ایــن حــال ،در ســال  2008رهبــران  SNCFفهمیدنــد کــه
ـی آگاه از ارزشهــا را جــذب و حفــظ نخواهــد
تولیــد قطارهایــی ســریعتر از  TGVدیگــر مســافران اروپایـ ِ
کــرد؛ مســافرانی کــه ب ـهزودی بــا شــروع کار فعــاالن ریلــی خودشــان مواجــه میشــدند .ایــن مدیــران
فهمیدنــد کــه ارزش یــک قطــار پرســرعت بیــش از همــه بــه کیفیــت خدماتــی بســتگی دارد کــه در طول
کل تجربه سفر ارائه میشود .بنابراین  SNCFشروع به فکرکردن به نوآوری در خدمات کرد.
دپارتمــان تحقیــق و توســعه  SNCFهمیشــه بــه یــک فرآینــد ســخت توســعه محصــول متکــی
بــود کــه  5تــا  10ســال طــول میکشــید .ایــن چرخههــای بلندمــدت بــرای تســت ســریع و
راهانــدازی خدمــات جدیــد در بــازاری بــه ســرعت در حــال تغییــر ،مناســب نبــود ،SNCF .یــک غــول
صنعتــی کــه بیــش از  180هــزار نفــر را در  120کشــور اســتخدام کــرده بــود ،عاجزانــه نیازمنــد یــک
موتــور خالقیــت جدیــد و چابکتــر بــود کــه خدمــات جدیــد را اگــر نــه در چنــد هفتــه ،الاقــل
ظرف چند ماه طراحی و تست کند.
 SNCFدر ســال  2008بــا کمــک اکســپلولب 4شــرکت مشــاور در زمینــه خالقیــت و اســتراتژی،
آزمایشــگاه  TGVرا راهانــدازی کــرد؛ یــک واحــد کوچــک کــه مســئولیت شناســایی ،اولویتبنــدی،
هدایــت و اعتبارســنجی ایدههــای مرتبــط بــا خدمــات خالقانـهای را بــر عهــده داشــت کــه ریســک
زیــاد امــا پتانســیل درآمدزایــی باالیــی داشــتند SNCF .الرنــس ترنویــز 5را بــرای هدایــت آزمایشــگاه
3. Train à Grande Vitesse
4. ExploLab
5. Laurence Ternois
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 TGVاســتخدام کــرد .ترنویــز کــه از بیــرون وارد مجموعــه شــده بــود ،ســالهای زیــادی را صــرف
ل تغییــر مثــل  AOLو .
اینترنتــی بهســرعت در حــا 
هدایــت تیمهایــی در شــرکتهای
ِ

-

Voyages sncf

( comواحــد تجــارت الکترونیکــی  )SNCFکــرده بــود .او فــردی مناســب بــرای نشســتن در جایــگاه
مدیریت آزمایشگاه  TGVو عمل به تعهدات آزمایشگاه طی فقط شش ماه بود.
آزمایشــگاه  TGVیــک واحــد نحیــف بــا بودجـهای نســبتا کــم اســت کــه فقــط توســط دو مدیــر
پــروژه متعهــد مدیریــت میشــود کــه از پشــتیبانی یــک یــا دو مشــاور اکســپلولب برخوردارنــد .هــر
ســال 6 ،تــا  8پــروژه آزمایشــی 1را بــه اجــرا درمــیآورد .هــر شــش مــاه ،مدیــران دپارتمــان بــا
سرپرســتان واحدهــای  Voyages SNCFمالقــات میکننــد تــا پروژههــای دارای پتانســیل و ریســک
بــاال را شناســایی و اولویتبنــدی کننــد .واحدهــای کسـبوکار بــرای هــر پــروژهای کــه بــرای آزمایش
انتخــاب میشــود ،یــک اسپانســر تعییــن میکننــد و در طــول دوره ش ـشماهه اجــرای پــروژه ،بــا
کارکنــان آزمایشــگاه  TGVهمــکاری نزدیــک دارنــد .تیمهــا بهمحــض آمادگــی ،نتایــج و پیشــنهادهای
نهایــی (انجــام بشــود یــا نــه) را بــه سرپرســتان واحدهــای مرتبــط ارائــه میدهنــد .ایــن سرپرســتان
ممکن است بر اساس نتایج پروژه آزمایشی ،ابعاد کار را گسترش بدهند.
ترنویــز میگویــد کــه بــا وجــود منابــع محــدود و محدودیتهــای زمانــی آزمایشــگاه ،TGV
انتخابــی جــز اجــرای تکنیکهــای ابتــکارات صرفهجویانــه برایشــان وجــود نــدارد؛ اســتفاده از
نمونهســازی ســریع بــرای طراحــی راهکارهــای کارراهانــداز بــه جــای ارائــه پیشــنهادهای بیــش از
حــد مهندسیشــده و همــکاری مــداوم بــا متخصصــان داخلــی ،مشــتریان و طیــف گســتردهای از
شــرکای فعــال در حــوزه تکنولــوژی (شــامل اســتارتآپهای تکنولوژیــک) .در نتیجــه ،آزمایشــگاه
 TGVمیتوانــد ســریعتر ،بهتــر و صرفهجویانهتــر از حــد تــوان  SNCFنــوآوری کنــد .آزمایشــگاه
همچنیــن اجــازه دارد بــا پیــروی از فلســفه ابتــکار ســیلیکون ولــی ،پروژههــای پرریس ـکتر را هــم
اجــرا کنــد :زود شکســت بخــور ،ســریع شکســت بخــور و بارهــا شکســت بخــور .آزمایشــگاه

TGV

شکست میخورد تا  SNCFمجبور به شکستخوردن نباشد.
بــا تمــام ایــن اوصــاف ،نــرخ موفقیــت آزمایشــگاه نســبتا باالســت .از  30پــروژ ه آزمایشــی کــه از
ســال  2008راهانــدازی شــده ،بیــش از نیمــی از آن بــا موفقیــت بــه اجــرا درآمــده و توســط

SNCF

توســعه پیــدا کــرده اســت .ابزارهــای ســودمند مبتنــی بــر تلفنهــای هوشــمند ایــن آزمایشــگاه
توســط  10هــزار کنترلکننــده بلیــت قطــار  TGVاســتفاده میشــود .پــروژه  TGV Familyبــا همــکاری
دیزنیلنــد پاریــس و ســایرین 600 ،واگــن قطــار را بــه صــورت دربســت بــرای ســرگرمی خانوادههــا
1. pilot projects
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آمــاده کــرده اســت .یکــی از خاصتریــن موفقیتهــای صرفهجویانــه ایــن آزمایشــگاه ،مربــوط بــه
سیســتم مبتنــی بــر پیامکــی اســت کــه کارکنــان قطــار را قــادر میســازد بــا مســافران دارای مشــکل
شــنوایی ارتبــاط برقــرار کننــد SNCF .در ابتــدا برنامهریــزی کــرده بــود کــه همــه واگنهــای قطــار
 TGVرا بــه مانیتورهــای ویدیــو مجهــز کنــد؛ اقدامــی کــه انجامــش ســالها زمــان میبــرد و
میلیونهــا یــورو هزینــه داشــت .امــا سیســتم پیامکــی کــه توســط آزمایشــگاه  TGVتســت و پیشــنهاد
شد ،فقط چندصدهزار یورو هزینه داشت و ظرف چند ماه ،در کل قطارها راهاندازی شد.

نتیجهگیری

همــه ایــن ابتــکارات بــه یــک ضــرورت مهــم اشــاره دارد :عملکــرد واحــد تحقیق
و توســعه یــا همــان موتورخانــه نــوآوری در شــرکتهای بــزرگ بایــد بــر مشــتری
تمرکــز کنــد .ایــن اتفــاق بایــد هــم در مرحلــه ابتدایــی فرآینــد نــوآوری بیفتــد
(تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان) ،هــم در مرحلــه پایانــی (بهبــود مســتمر محصــول).
ن دادن بــه ایــن مســاله بــرای ســازمانهای در حــال فعالیــت ،کار
ســ ر و ســاما 
ســادهای نیســت امــا بــه عنــوان پیشنیــاز بــرای پنــج قانــون دیگــر ابتــکارات
صرفهجویانه محسوب میشود.
فصــل بعــدی بــه جنبههــای تاکتیکیتــر ایــن موضوعــات نــگاه انداختــه اســت
و اینکــه چطــور ایــن ایدههــا نهفقــط بــرای واحــد تحقیــق و توســعه بلکــه بــرای
تولید ،توزیع ،بازاریابی و خدمات مشتریان هم به کار میرود.

3
دارا�ییهای خود را
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ابرتانکــر نســتله از ایــن ســریعتر و بزرگتــر نمیشــد .بنابرایــن تنهــا راه ایــن
بــود کــه آن را بــه یــک دســته بســیار چابــک متشــکل از قایقهــای مجــزا ،بــا
یــک زنجیــره تامیــن مشــترک پشــت سرشــان تقســیم کنیــم .چالــش ایــن
اســت کــه چطــور ایــن کار را بــدون از دســت دادن انســجام و راهبــری
استراتژیک انجام بدهیم.
پیتر برابک -لتمیت1؛ رییس هیاتمدیره نستله

فولکسواگــن یکــی از بزرگتریــن خودروســازهای دنیــا در حــال بازســازی
تجهیــزات همــه کارخانههایــش بــا اســتفاده از فراینــدی اســت کــه  2MQBنامیــده
میشــود MQB .بــه دنبــال تکنیکهــای تولیــد استانداردسازیشــدهتری اســت تــا
هــر کارخانــه بتوانــد بــا اســتفاده از یــک خــط مونتــاژ واحــد ،مدلهــای متعــددی
را تولیــد کنــد MQB .بــه جــای حفــظ تعــداد کمــی کارخانــه بــزرگ و وابســته بــه
شــعبه مرکــزی بــا چندیــن خــط تولیــد اختصاصــی (کــه همهشــان نیازمنــد صــرف
انــرژی و هزینههــای تدارکاتــی هســتند) ،بــه فولکسواگــن اجــازه میدهــد تــا
ت تولیــد چندمنظــوره
کارخانههــای متعــدد کوچکتــر امــا چابکتــری بــا قابلیــ 
داشــته باشــد .وقتــی ایــن سیســتم بــه همــه کارخانههــای شــرکت در آمریــکا ،اروپــا
و چیــن توســعه پیــدا کنــد ،فولکسواگــن قــادر خواهــد بــود هــر ماشــینی را کــه
مشــتریان محلــی میخواهنــد ،در نزدیکــی محــل سکونتشــان تولیــد کنــد و ایــن
کار را ســریعتر ،بهتــر و صرفهجویانهتــر انجــام بدهــد .بــه ایــن ترتیــب،
فولکسواگــن امیــدوار اســت کــه بــا ارائــه آنچــه مــردم میخواهنــد بــه شــکلی
صرفهجویانــه ،بهمعنــای اســمش نزدیکتــر شــود« :ماشــین مردمــی» .نیســان،
تویوتــا و ســایر خودروســازها هــم مشــغول انجــام همیــن کار هســتند MQB .پیشــگام
در تولید صرفهجویانه است.
نوارتیــس ،شــرکت دارویــی بینالمللــی نیــز در حــال ســرمایهگذاری فــراوان بــر
تکنیکهــای نســل بعــدی تولیــد اســت .ایــن شــرکت یکــی از ســرمایهگذاران یــک
1. Peter Brabeck-Letmathe
2. Modularer Querbaukasten
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مرکــز  85میلیــون دالری در  MIT3اســت کــه روی پژوهــش دربــاره تولیــد مســتمر
تمرکــز میکنــد و توســط برنــاردت تــروت 4مدیریــت میشــود .فراینــد تولیــد
مســتمر یــک جهــش تکنولوژیــک بــزرگ را بــرای صنعــت داروســازی رقــم میزنــد.
بــا ایــن فراینــد ،ایــن امــکان فراهــم میشــود کــه داروهــا در حجمهــای کمتــر و
در جریانــی مســتمر در یــک کارخانــه کوچــک کامــا جامــع تولیــد شــود؛ بــه جــای
آنکــه تولیــد انبــوه در دســتههای بــزرگ و بــا اســتفاده از یــک فراینــد چندمرحلهای
اتفــاق بیفتــد کــه مراحــل آن بیــن تعــداد زیــادی کارخانــه بــزرگ ،تقســیم شــده
اســت .برخــاف سیســتم دســتهمحور ســنتی ،فراینــد تولیــد مســتمر بــا مراحــل
پیوســته ،شــرکتها را قــادر میســازد کــه قرصهــا را ســریعتر تولیــد کننــد (ده
برابــر ســریعتر در آزمایشــگاه تجربــی  ،)MITحجــم تولیــد را بهتناســب تقاضاهــای
نامعلــوم بــاال و پاییــن ببرنــد و از همــان تجهیــزات ثابــت بــرای تولیــد چندیــن دارو
اســتفاده کننــد .تولیــد مســتمر بــرای شــرکتهای دارویــی ســرعت و چابکــی را بــه
ارمغــان م ـیآورد ،هــم ســرمایه الزم و هــم هزینههــای عملیاتــی را تــا  50درصــد
کاهــش میدهــد ،اثربخشــی ســرمایه عملیاتــی را بــاال میبــرد ،مصــرف منابــع
طبیعــی را کاهــش میدهــد ،اثــرات مخــرب محیطزیســتی را تــا  90درصــد کــم
میکنــد و بــا پاییــنآوردن شــانس تولیــد محصــوالت غیراســتاندارد و ایــراددار،
کیفیــت را ارتقــا میدهــد .همــه اینهــا شــرکتها را قــادر میســازد تــا داروهــای
باکیفیتتری را با سرعت باالتر و قیمت کمتر به دست مشتری برسانند.
جــوزف جیمنــز 5مدیرعامــل نوارتیــس در ارائـهای کــه در  MITداشــت ،نشــان داد
کــه چطــور در یــک پــروژه آزمایشــی ،شــرکت توانســت از فراینــد تولیــد مســتمر
طراحیشــده در  MITبــرای تولیــد دایــوان 6اســتفاده کنــد؛ دارویــی بــرای فشــار
خــون و مشــکالت قلبــی کــه فقــط در شــش ســاعت تولیــد شــد ،درحالیکــه بــا
شــیوه دســتهای ســنتی ،تولیــد ایــن دارو  12مــاه طــول میکشــید .جیمنــز گفــت:
«ایــن روش ،ســاخت دارو در اقصــی نقــاط جهــان را متحــول خواهــد کــرد ».تــروت
بــر ایــن بــاور اســت کــه نوارتیــس توانســته از پلتفــرم تولیــد مســتمر هــم بــرای
Massachusetts Institute of Technology
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تقویــت مــدل کســبوکار فعلــیاش از طریــق تولیــد ســریعتر ،بهتــر و ارزانتــر
داروهــای ســنتی اســتفاده کنــد ،هــم در بلندمــدت بــه تولیــد و ارائــه داروهــای
شخصیسازیشــده بــه شــکلی صرفهجویانــه دســت پیــدا کنــد کــه بهنوعــی
2
1
جــام مقــدس حــوزه ســامت اســت .رقبــای نوارتیــس مثــل آمگــن  ،ژنزیــم و GSK
هــم ســرمایهگذاریهای کالنــی در حــوزه تولیــد مســتمر کردهانــد .بــا ایــن حــال،
تــروت بــر ایــن بــاور اســت کــه اقــدام زودهنــگام نوارتیــس و تعهــد قدرتمنــدش در
ســطح مدیریــت ارشــد بــه بازســازی کل زنجیــره ارزش داروســازی بــرای حمایــت از
تولیــد مســتمر ،مزیــت قابلتوجهــی را در اختیــار ایــن شــرکت بــه عنــوان اولیــن
شــرکت اقدامکننــده قــرار میدهــد .نوارتیــس بــرای راهانــدازی یــک کارخانــه
تولیــد مســتمر در ابعــاد تجــاری در ســال  2017برنامهریــزی کــرده و از ایــن بابــت
هم از رقبایش پیش است.
فولکسواگــن و نوارتیــس بهترتیــب بــا در پیــش گرفتــن فراینــد  MQBو تولیــد
مســتمر ،در حــال بازســازی شــکل تولیــد در قــرن بیســتویکم هســتند .دوران
صنعتــی قــرن بیســتم بــا تولیــد انبــوه توصیــف میشــد کــه در آن ،تولیدکنندههــا
بــر تولیــد بیشــتر از مــواد ثابــت و کمکــردن روزافــزون هزینههــا و دســتیابی
هرچــه بیشــتر بــه «صرفــه بــه مقیــاس» 3تمرکــز داشــتند .ایــن هــدف بــا ایــن
حقیقــت تقویــت میشــد کــه کارخانههــا و انبارهــای شــرکت بهمعنــای واقعــی
کلمــه« ،داراییهــای ثابــت» بودنــد و شــرکتها خــود را وقــف انجــام فقــط یــک
ـب
کار در هــر زمــان بــه صــورت مکــرر کــرده بودنــد .سیســتم انعطافناپذیــر و صلـ ِ
تولیــد انبــوه بــرای دهههــا خــوب کار کــرد :منابــع ،فــراوان و نیازهــای مشــتری
نسبتا ثابت بود.
امــا امــروز جهــان بــا کمبــود روزافــزون منابــع و تنــوع جمعیتــی روبهروســت.
ایــن حقیقــت جدیــد ،محدودیتهــای تولیــد انبــوه را آشــکار میکنــد .مــدل
قدیمــی بــه ســه دلیــل ،انعطافناپذیــر و ولخرجانــه شــده اســت :مســتلزم وجــود
کارخانههــای غولآســا ،تشــنه انــرژی و تکمنظــوره اســت؛ حجــم زیــادی از
موجــودی کاال بایــد بــرای تغذیــه ایــن کارخانههــای غولآســا مصــرف شــود؛ و بــه
1. Amgen
2. Genzyme
3. economies of scale
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یــک زیرســاخت تدارکاتــی گرانقیمــت بــرای انتقــال کاالهــا بــه هــزاران
خردهفروشــی در سراســر دنیــا نیــاز اســت .ایــن سیســتم از تجهیــزات کافــی بــرای
پاســخگویی بــه نیازهــای متنــوع مشــتریان بــه شــکلی انعطافپذیــر و بــا
صرفهجویــی در مصــرف منابــع ،برخــوردار نیســت؛ مشــتریانی کــه روزبــهروز
نامتجانستر میشوند.
ایــن فصــل نشــان میدهــد کــه چطــور رویکردهــای صرفهجویانــه میتوانــد در
همــه جنبههــای یــک کس ـبوکار شــامل تولیــد ،توزیــع ،خدمــات و افــراد بــه کار
بــرود .دســتیابی بــه ایــن امــر بــا فراینــد ســاده بهرهگیــری حداکثــری از داراییهــای
موجود ،امکانپذیر است.

خیزشتولیدصرفهجویانه

بــا وجــود رکــود اقتصــادی ،مشــتریان در جهــان توســعهیافته بــه شــکل
روبهرشــدی بــه دنبــال تنــوع بیشــتر و شخصیســازی در خریدهایشــان هســتند.
ایــن مشــتریان گــروه همگنــی را تشــکیل نمیدهنــد و بنابرایــن نیازهایشــان بــا هــم
فــرق میکنــد .برخــی از شــرکتها در حــال پاســخگویی بــه ایــن نیازهــا هســتند.
بــه عنــوان مثــال ،مشــتریان شــیفته خدمــت «ارســال در همــان روز ســفارش» در
ســایت آمــازون ،حــاال میخواهنــد محصــوالت و خدمــات مــورد نیازشــان بــا یــک
کلیــک مــوس ،جلــوی در خانههایشــان تحویــل داده شــود .بــه نظــر میرســد کــه
ایــن مشــتریان مشکلپســند ،وفــاداری کمــی بــه برندهــا دارنــد .آنهــا بــه شــکلی
روزافــزون ،نســبت بــه شــرکتهایی وفــاداری نشــان میدهنــد کــه میتواننــد بــه
نیازهای در حال تغییرشان سریعتر ،بهتر و ارزانتر پاسخ بدهند.
حــاال بعضــی از تولیدکنندههــا در حــال حرکــت بــه ســمت مــدل تولیــد
صرفهجویانــه هســتند؛ مدلــی کــه امــکان سفارشیســازی انبــوه بــا هزینــه کمتــر و
منابــع محدودتــر را فراهــم میکنــد .کارخانههــای نســل بعــدی آنهــا از چندیــن
نــوآوری تکنولوژیــک انقالبــی بهــره میبــرد .آنهــا مــواد اولیــه جدیــدی مثــل
فیبرهــای کربنــی و ذرات نانــو را بــه کار میبرنــد تــا هزینههــا را کاهــش دهنــد،
کارهــای اجرایــی را تســهیل کننــد و بــه طــور همزمــان ضایعــات را کاهــش بدهنــد.
ایــن کارخانههــا از ابزارهــای تولیــدی جدیــدی مثــل روباتهــا ،نرمافزارهــای
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کامپیوتــری و پرینترهــای س ـهبعدی اســتفاده میکننــد تــا امــکان سفارشیســازی
انبــوه بــا صــرف کســری از هزینههــای معمــول را فراهــم کننــد .آنهــا همچنیــن
رویکردهــای جدیــدی مثــل تولیــد اجتماعــی ،پــردازش مســتمر و تولیــد غیرمتمرکز
را در پیش میگیرند.
مواد اولیه جدید

مــواد اولیــه استفادهشــده در محصــوالت ،چــه در تلفنهــای همــراه و چــه
اتومبیلهــا ،منبــع اصلــی هزینــه و ضایعــات در زمــان شــروع کار و در سراســر
چرخــه عمــر محصــول اســت .بــه عنــوان مثــال ،راندمــان مصــرف ســوخت یک
اتومبیــل بــه وزن و در نتیجــه ،مــواد ســازنده آن بســتگی دارد .بــه همیــن
دلیــل ،خودروســازان بــه شــکل روبهرشــدی «ســبکوزنی» را در پیــش
گرفتهانــد کــه بهمعنــای اســتفاده از مــواد اولیــه ســبکتر امــا قدرتمندتــر
اســت ،BMW .خودروســاز آلمانــی ،در خــودروی برقــی  BMW i8خــود اســتفاده
از آلومینیــوم و فیبــر کربنــی را بــه فــوالد ترجیح داده اســت .رانشــگر و شاســی
ایــن خــودرو از آلومینیــوم ســاخته شــده؛ مســئلهای کــه وزن آن را در قیــاس
بــا فــوالد ،تــا  30درصــد کاهــش داده اســت .کابیــن مســافر هــم تقریبــا بــه
طــور کامــل از فیبــر کربنــی ســاخته شــده اســت .داشــبورد خــودرو داخــل
یــک فریــم منیزیومــی ســبکتر قــرار گرفتــه .در نتیجــه BMW i8 ،وزنــی
معــادل  1490کیلوگــرم دارد و بــا وجــود باتــری ســنگینش ،در ردیــف
اتومبیلهــای اســپرت متــداول قــرار میگیــرد .ایــن خــودرو مــواد آالینــده و
مصــرف ســوخت کمتــر و در عیــن حــال ،عملکــرد بهتــر و لــذت رانندگــی
بیشتری دارد.
فیبــر کربنــی ترکیبشــده بــا رزیــن ،نصــف فــوالد وزن دارد امــا همــان انــدازه
مســتحکم اســت .اســتفاده از ایــن ترکیــب در هواپیماهــا و ســفرهای فضایــی افزایش
پیــدا کــرده و میتوانــد در قطعههــای بــزرگ یکتکــه تولیــد شــود کــه دیگــر
نیــازی بــه پرچکــردن تکتــک قطعههــا بــه یکدیگــر نــدارد و اســکلت کلــی را
یکند.
مستحکمتر و ایمنتر م 
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ابزارهای جدید برای تولید

پرینترهــای ســهبعدی عامــل پیشــرفتهای بــزرگ در زمینــه تولیــد صنعتــی
هســتند .ایــن پرینترهــا در ترکیــب بــا طراحیهــای کامپیوتــری و ســایر ابزارهــای
دیجیتــال ،بــه شــکل قابلتوجهــی هزینههــای تولیــد را کاهــش دادهانــد و در عیــن
حال ،منجر به افزایش ظرفیتها برای شخصیسازی محصوالت شدهاند.
تولیــد افزاینــده 1پرینترهــای ســهبعدی شــامل اضافهکــردن چندیــن الیــه از
یــک مــاده اولیــه بــه صــورت پیدرپــی اســت تــا وقتــی محصــول موردنظــر نهایــی
شــود .ایــن رویکــرد کارآمــد در مصــرف منابــع ،در تضــاد بــا روش کاهنــدهای اســت
کــه از قــرن نوزدهــم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در آن تــوده بزرگتــری از مــواد
اولیــه و عمومــا فلــز ســخت ،قطعهقطعــه ،چک ـشکاری و تراشــیده میشــود و پیــچ
و تــاب میخــورد و شــکل میگیــرد .فرایندهــای کاهنــده انــرژی بیشــتری مصــرف
میکننــد و حداقــل نیمــی از مــواد مصرفــی را هــدر میدهنــد .در مقابــل ،از آنجــا
کــه یــک پرینتــر ســهبعدی میتوانــد بــرای چــاپ تعــداد زیــادی طــرح مــورد
اســتفاده قــرار بگیــرد ،امــکان سفارشیســازی انبــوه بــا صــرف بخشــی از هزینــه
روش کاهنــده ســنتی فراهــم شــده اســت .چــاپ ســهبعدی همچنیــن وابســتگی
کمتــری بــه هزینههــای مرتبــط بــا دســتمزد نیــروی کار دارد و بــا پتانســیل بــاالی
خــود ،در حــال تغییــردادن برخــی از فرضیههــای اساســی اقتصــادی اســت کــه
شرکتها بر مبنای آن عمل میکنند.
پرینترهــای ســهبعدی قابلیتهــای مهــم دیگــری را هــم بــه رخ میکشــند.
آنهــا بــا طیــف در حــال گسترشــی از مــواد اولیــه شــامل پالســتیک ،فــوالد ضدزنگ
و شیشــه کار میکننــد .میتواننــد اشــیاء مکانیکــی بــا اجــزای متحــرک را چــاپ
کننــد؛ بنابرایــن بــا یــک حرکــت ،لوازمــی کامــا کاربــردی را تولیــد میکننــد.
میتواننــد بــرای ســاخت قطعــات کوچــک مــورد اســتفاده خانــوار ،از جواهــرات تــا
صنعــت شیرینیســازی ،بــه کار گرفتــه شــوند امــا همچنیــن قادرنــد محصــوالت
بزرگتــر و پیچیدهتــری مثــل انــدام مصنوعــی بــدن ،خودروهــای مفهومــی،2
1. additive manufacturing

 concept cars .2خودرویی که هدف خودروساز از ساخت آن ،نشان دادن توانمندیهای خود در تولید یک خودرو
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خانههــا ،ابزارهــای الکترونیکــی و تجهیــزات ارتودنســی را هــم بســازند .تعــداد
زیــادی ابتــکارات متنبــاز و پروژههــای جمعسپاریشــده وجــود دارنــد کــه
هزینــه پرینترهــای ســهبعدی را تــا حــد زیــادی پاییــن آورد ه و تولیــد
شخصیسازیشــده را بــرای افــراد بیشــتری قابلخریــد و قابلدســترس کردهانــد.
بــه عنــوان مثــال ،اوتودســک ،1شــرکت تولیدکننــده نرمافزارهــای طراحــی ،در مــه
 2014در تالشــی بــرای قابلدســترس کــردن چــاپ ســهبعدی بــرای میلیاردهــا
نفــر ،اســپارک 2را بــه بــازار عرضــه کــرد؛ یــک پلتفــرم نرمافــزاری متنبــاز کــه بــا
هــدف ســادهتر کــردن و قابلاطمینانتــر کــردن چــاپ ســهبعدی طراحــی شــده
اســت .در همــان مــاه ،اســتارتآپ  M3Dرقــم قابلتوجــه  3.4میلیــون دالر را در
کیکاســتارتر بــرای تولیــد یــک پرینتــر س ـهبعدی  300دالری بــا کاربــری بســیار
آسان جمعآوری کرد.
یکــی از تولیــدات خــاص و شــگفتانگیز پرینترهــای سـهبعدی ،قطعــات یدکــی
هواپیمــای جنگــی اســت .در دســامبر  ،2013بــی.ای.ای .سیســتمز ،3شــرکت
چندملیتــی بریتانیایــی فعــال در حــوزه دفاعــی و هوایــی ،جتهــای تورنــادو 4را
آزمایــش کــرد؛ جتهایــی کــه تعــداد زیــادی قطعــه فلــزی چاپشــده بــا پرینتــر
ســهبعدی در خــود داشــتند .ایــن شــرکت حــاال در حــال تولیــد قطعــات آمــاده
اســتفاده بــرای چهــار گــروه هواپیمــای  Tornado GR4اســت .مهندســان بــی.ای.ای.
سیســتمز بــر ایــن باورنــد کــه برخــی از قطعــات حــاال کمتــر از  100یــورو (158
دالر) قیمــت خواهــد داشــت .رویهمرفتــه ،تکنولــوژی چــاپ ســهبعدی توانســته
هزینـ ه خدمــات و نگهــداری تاسیســات نیــروی هوایــی ســلطنتی بریتانیــا 5را بــرای
چهــار ســال آینــده تــا  1.2میلیــون یــورو ( 1.9میلیــون دالر) کاهــش بدهــد .مایــک
مورای ،6سرپرست واحد مجتمعسازی اسکلت هواپیما ،میگوید:
شــما میتوانیــد هرجایــی کــه خواســتید ،محصــول تولیــد کنیــد؛
بهشــرط آنکــه بتوانیــد یــک دســتگاه را بــه آنجــا ببریــد .ایــن

با طراحی مدرن ،آیندهنگرانه و با استفاده از تکنولوژیهای جدید است.

Autodesk
Spark
BAE Systems
Tornado
Royal Air Force
Mike Murray
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بهمعنــای آن اســت کــه میتوانیــد پشــتیبانی از پلتفرمهــای دیگــری

مثــل کشــتیها و ناوهــای هواپیمابــر را هــم شــروع کنیــد .اگــر بــردن

ماشــینها بــه خــط مقــدم امکانپذیــر باشــد ،بــه قابلیتــی پیشــرفته
در نقط ـهای دســت پیــدا میکنیــم کــه بــه شــکل ســنتی ،هیــچ نــوع

پشتوانه تولیدی در آنجا نداشتهایم.

 GEهــم بعــد از بیــش از  20ســال پژوهــش بــه ایــن بــاور رســیده کــه ایــن
ابزارهــا بــه راهانــدازی یــک انقــاب صنعتــی جدیــد کمــک خواهــد کــرد .ایــن
شــرکت تاسیســات تمامعیــاری را در سینســیناتی اوهایــو 7برپــا کــرده تــا آلیاژهــا،
فرایندهــا و قطعاتــی را بــرای اســتفاده در تولیــد افزاینــده طراحــی و تولیــد کنــدGE .
یــک تیــم جهانــی متشــکل از  600مهنــدس در  21مقــر دارد کــه بــه طــور متمرکــز
روی تولیــد افزاینــده کار میکننــد .عــاوه بــر ایــن GE ،بــه طراحــی قطعــات و
اشــیائی بــا اســتفاده از تکنیکهــای افزاینــده در بســیاری از خطــوط کســب و
کاریاش متعهــد اســت؛ قطعاتــی کــه بــر اســاس موفقیتهــای اولیــه ،بهشــیوهای
8
هوشــمند بــه تولیــد انبــوه میرســند .بــه عنــوان مثــال ،بخــش هواپیمایــی GE
بــرای تولیــد 100هــزار قطعــه تولیدشــده بــهروش افزاینــده تــا ســال 2020
برنامهریــزی کــرده اســت .یکــی از برنامههــا ،تولیــد نــازل ســوخت بــرای موتــور
9
جــت ســی.اف.ام .لیــپ شــرکت خواهــد بــود .در بخــش ســامت ،محققــان GE
میتواننــد مبدلهــای فراصوتــی چــاپ کننــد کــه از بهکارگیــری تکنیکهــای
اســتاندارد تولیــد صنعتــی ،ســریعتر و ارزانتــر تمــام میشــود GE .همــه ایــن
کارهــا را بــه صــورت درونســازمانی انجــام نمیدهــد بلکــه بــا مخترعانــی خــارج از
گــروه همــکاری میکنــد؛ بــا ایــن تفکر کــه یــک اکوسیســتم جهانــی تولیــد افزاینده
بــرای ترویــج اســتفاده از تکنولــوژی بســازد .چالــش اصلــی ،ایجــاد ظرفیــت کافــی
بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای صنعتــی در ابعــاد بــزرگ و کوچــک اســت .در صورت
تحقــق ایــن مســئله ،کســبوکارهای تولیــدی جدیــد و مشــاغل تــاز ه بســیاری
ایجاد خواهد شد.
7. Cincinnati, Ohio
8. GE Aviation
9. CFM LEAP
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عــاوه بــر چــاپ ســهبعدی ،افــت هزینــه اســتفاده از روباتهــای صنعتــی
مثــل بکســتر ،1روبــات انســاننمای 25هــزار دالری کــه توســط شــرکت ریتینــک
روباتیــک 2بــه فــروش میرســد ،موجــی از اتوماســیون را در کارخانههــا بــه راه
انداختــه اســت؛ مســئلهای کــه نهتنهــا توانســته بهــرهوری و کیفیــت کار
تولیدکننــدگان را ارتقــا بدهــد بلکــه آنهــا را چابکتــر هــم کــرده اســت .شــرکت
بینالمللــی  SRIکــه یــک موسســه پژوهشــی مســتقر در ســیلیکون ولــی اســت،
روی پــروژهای بــا ســرمایهگذاری دارپــا (آژانــس پروژههــای پژوهشــی پیشــرفته
دفاعــی) 3کار میکنــد کــه هدفــش طراحــی نیروهــای روباتیــک چابکتــر،
کوچکتــر و ســبکتری اســت کــه از روباتهــای صنعتــی موجــود ،دهبرابــر
ارزانترنــد و 20برابــر کمتــر انــرژی مصــرف میکننــد؛ بــا ایــن حــال ،کارهــای
پیچیــده بــا تنظیمــات دینامیــک را بــه شــکل قابلاعتمادتــری انجــام میدهنــد.
روباتیــک کمهزینــه مخصوصــا در آلمــان و ژاپــن بســیار مــورد اســتفاده
میگیــرد؛ کشــورهایی کــه کارگــران کارخانههایشــان بهســرعت در حــال
پیرشــدن هســتند .در واقــع ،ژاپــن بــا بیــش از  300هــزار روبــات فعــال در
کارخانههایــش ،ســردمدار روباتیــک در دنیاســت .پیشبینــی میشــود کــه تــا
ســال  2025بیــش از یــک میلیــون روبــات صنعتــی در ایــن کشــور بــه کار
گرفتــه خواهــد شــد .بــا در نظــر گرفتــن ایــن کــه هــر روبــات میتوانــد کار ده
انســان را انجــام بدهــد ،ایــن یــک میلیــون روبــات معــادل بــا  15درصــد نیــروی
کار ژاپــن در ســال  2012خواهــد بــود (بــر اســاس اطالعــات بانــک جهانــی،
حــدود  65.3میلیــون) .شــونیچی یوچیامــا ،4سرپرســت واحــد سیاســتگذاری
تولیــد در وزارت بازرگانــی ژاپــن ،میگویــد« :روباتهــا بنیــان تــوان رقابتــی
ژاپن در عرصه بینالمللی هستند».
روباتهــا همچنیــن ســریعتر از انســانها یــاد میگیرنــد و چندمنظورهتــر
هســتند .بــه همیــن دلیــل ،دو شــرکت خودروســاز فــورد و  GMدر حــال اســتفاده از
خطــوط مونتــاژ متکــی بــه روباتهــا بــا تجهیــزات قابــل تعویضــی هســتند کــه
Baxter
Rethink Robotics
Defence Advanced Research Projects Agency
Shunichi Uchiyama
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میتواننــد بــه گونــهای برنامهریــزی شــوند کــه بهســرعت بیــن مدلهــای
اتومبیل ،جابهجایی ایجاد کنند.
رویکردهای جدید نسبت به تولید صنعتی

ابزارهــای جدیــد دیجیتــال شــامل چــاپ ســهبعدی و روباتیــک کمهزینــه،
امــکان بهکارگیــری رویکردهــای صرفهجویانــهای مثــل تولیــد اجتماعــی یــا
مشارکتی ،پردازش مستمر و تولید غیرمتمرکز را فراهم کرده است.
تولیــد اجتماعــی یــا مشــارکتی از محــدوده کارخانــه فراتــر مـیرود تــا مشــتریان
5
و مصرفکننــدگان نهایــی را در فراینــد تولیــد ســهیم کنــد .بــرای مثــال ،کویرکــی
یــک اســتارتآپ کاالهــای مصرفــی اســت کــه از انبــاری در نیویــورک فعالیــت خــود
را پیگیــری میکنــد .ایــن اســتارتآپ بهتریــن ایدههــای پیشنهادشــده توســط
جامعــه کاربــران آنالینــش را میگیــرد و آنهــا را بــه محصــول تبدیــل میکنــد.
بخشــی از اســتودیوی اداری -طراحــی کویرکــی ،همــه تجهیــزات موردنیــاز کارخانــه
را در خــود جــا داده :دســتگاههای فــرزکاری ،یــک کاتــر لیــزری ،اتاقکــی بــرای
رنگآمیــزی بــا اســپری و چندیــن پرینتــر س ـهبعدی .نمونههــای اولیــه بهســرعت
در کارگاه محاســبات ماشــینی کویرکــی ســاخته میشــوند .مخترعــان در طــول
فراینــد ،ارتبــاط خــود را بــا مجموعــه حفــظ میکننــد و رنــگ و اصالحــات الزم را
ت را هــم تعییــن میکننــد.
پیشــنهاد میدهنــد .در بعضــی مــوارد حتــی قیمــ 
ســپس تولیدکنندههــای بیرونــی ،نمونههــای اولیــه را بــه تولیــد میرســانند و
محصوالت نهایی به صورت آنالین یا در فروشگاهها به فروش میرسد.
یکــی از جنبههــای مهــم مــدل کســبوکار ایــن شــرکت ایــن اســت کــه
مخترعیــن خودشــان پــای کار میایســتند تــا از فراینــد ،کســب درآمــد کننــد.
کویرکــی ادعــا میکنــد کــه  10درصــد از درآمدهــای مســتقیم شــرکت را بــا
جامعــه آنالینــش بــه اشــتراک میگــذارد .بــر ایــن اســاس ،در ســال 2013
مخترعــان و اینفلوئنســرهای آنالیــن در درآمــد  3.8میلیــون دالری بــا هــم شــریک
شــدهاند .طبــق گفتــه بــن کافمــن ،6مدیرعامــل شــرکت ،هــر هفتــه دو کاالی
5. Quirky
6. Ben Kaufman
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مصرفــی طراحــی میشــود .کویرکــی محصــوالت زیــادی را بــر اســاس ایدههــای
جمعسپاریشــده روانــه بــازار کــرده اســت؛ محصوالتــی مثــل ســهراهی بــرق
انعطافپذیــر ،دســتگاه جداکننــده زرده و ســفیده تخممــرغ و دســتگاه تهویــه
مطبوعــی کــه بــا تلفنهــای هوشــمند کنتــرل میشــود .کافمــن ایــن مســئله را
شــاهد میگیــرد تــا بــرای رهبــران شــرکتهایی کــه بــا آنهــا مالقــات دارد
توضیــح بدهــد کــه خالقانهتریــن ایدههــا نــه لزومــا از اتــاق جلســات مدیــران یــا از
داخل شرکت بلکه از مصرفکنندگان و عموم مردم درمیآید.
مخترعیــن دیگــر حتــی بــه دسترســی بــه شــرکتهایی مثــل کویرکــی هــم
نیــاز ندارنــد و ایــن بینیــازی هــر روز پررنگتــر میشــود .افــراد میتواننــد مجهــز
بــه یــک لپتــاپ ،پهنــای بانــد پرســرعت و نرمافــزار طراحــی ،دســت بــه تولیــد
لهــا 1بزننــد و درآمــد داشــته باشــند .یکــی از شــرکتهایی کــه بــه
تکمحصو 
2
چنیــن مخترعانــی کمــک میکنــد ،شــیپویز اســت؛ یــک اســتارتآپ هلنــدی
کــه حــاال در منهتــن مســتقر اســت .پیتــر ویجمارشاســن ،3مدیرعامــل شــیپویز ،کار
شــرکت را اینطــور توصیــف میکنــد« :خدمتــی کــه در آن ،مــردم میتواننــد
هرچــه کــه میخواهنــد بســازند ،بخرنــد و بفروشــند ».مشــتریان طرح محصولشــان
را در وبســایت شــیپویز آپلــود میکننــد؛ شــیپویز آن را در کارخانــه چــاپ
ســهبعدی خــود تولیــد میکنــد و مصرفکننــدگان ،محصــول را در اینترنــت
میفروشند.
شــرکت دیگــری کــه بــه دموکراتیــزه کــردن نــوآوری و تولیــد صنعتــی کمــک
لبیتــز 4اســت؛ مجموعــهای متنبــاز از قطعههــای الکترونیکــی کــه بــا
کــرده ،لیت 
آهنرباهــای ریــز بــه هــم میچســبند و بــرای طراحــی نمونههــای اولیــه ،آمــوزش
و ســرگرمی بــه کار گرفتــه میشــوند .همانطــور کــه شــرکت لگــو کاربرانــی بــا
دانــش محــدود در زمینــه ساختوســاز را قــادر بــه ســاخت ســازههای پیچیــده
کــرده ،لیتلبیتــز هــم غیرمهندسهــا را قــادر ســاخته تــا بهســادگی بــا بــه هــم
چســباندن آهنرباهایــی بــا طراحــی خــاص ،از قطعــات ریــز ،ســاده و حســاس بــرای
one-off products
Shapeways
Peter Weijmarshausen
littleBits
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ســاخت لــوازم الکترونیکــی پیچیــده اســتفاده کننــد .هــر قطعــه کارکــرد خاصــی
مثــل حســگری ،تولیــد نــور یــا صــدا ،عملکــردن بــه عنــوان یــک دکمــه یــا یــک
موتــور و غیــره دارد .ایــن سیســتم هیــچ نــوع لحیــمکاری ،سیمکشــی یــا
برنامهنویسی را که الزمه اغلب تولیدات الکترونیکی است ،در بر نمیگیرد.
تولیــد غیرمتمرکــز ،رویکــرد دیگــری اســت کــه میتوانــد بــه شــرکتها کمــک
کنــد بــه شــکل قابلتوجهــی هزینههــا را کاهــش دهنــد و چابکــی را بــاال ببرنــد.
امــروزه تولیدکننــدگان متکــی بــه مــدل تولیــد بســیار متمرکــزی هســتند کــه
شــبیه بــه یــک هــرم اســت .در بــاالی هــرم ،دو ســه جیــن شــرکت بــزرگ وجــود
دارد کــه کاالهــا را بــه صــورت انبــوه تولیــد میکننــد .ســپس ایــن کاالهــا در
کانتینرهایــی حمــل میشــود و از طریــق هــوا یــا دریــا بــه چندصــد انبــار در سراســر
دنیــا میرســد .از آنجــا کاالهــا بــا کامیونهایــی بــه هــزاران ســوپرمارکتی ارســال
میشــوند کــه میلیونهــا مصرفکننــده از آنهــا خریــد میکننــد .ایــن مــدل
هرمــی بســیار کارآمــد اســت و صرفــه بــه مقیــاس خوبــی دارد امــا حفظ آن مســتلزم
بهکارگیــری حجــم زیــادی از داراییهــای ســرمایهای ،منابــع ،فضــا و انــرژی اســت
و عــاوه بــر ایــن ،نمیتوانــد بــه شــکلی منعطــف بــه نیازهــای شخصیسازیشــده
و بهســرعت در حــال تغییــ ِر مشــتریان پاســخ بدهــد .تولیــد غیرمتمرکــز ،هــرم
سلســلهمراتبی را بــه شــبکه پراکنــدهای متشــکل از صدهــا یــا حتــی هــزاران
کارخانــه بســیار کوچــک دارای پتانســیل تبدیــل میکنــد کــه در نزدیکــی نقــاط
مصــرف قــرار گرفتهانــد و میتواننــد کاالهــای سفارشــی را در ابعــاد کوچــک بــا
حجــم کــم و بــا اســتفاده از قطعــات تامینشــده بــه صــورت محلــی تولیــد کننــد.
بعــد از اقــدام البراتــوار مهندســی مکانیــک ژاپــن 5در ســال  ،1990را هانــدازی
کارخانههــای بســیار کوچــک حــاال بــه یــک جریــان پرطرفــدار تبدیــل شــده کــه از
پشــتوانه پژوهــش آکادمیــک و برنامههــای تحقیــق و توســعه بــا ســرمایهگذاریهای
شرکتی و دولتی در سراسر دنیا برخوردار است.
کارخانههــای بســیار کوچــک کــه داخــل یــک کانتینــر هــم جــا میشــوند،
میتواننــد بهآســانی همهجــا راهانــدازی شــوند .طراحــی واحــدی 6ایــن امــکان را
)5. Japan’s Mechanical Engineering Laboratory (MEL

 Modular design .6یک روش طراحی که در آن پروژه مورد نظر به واحدهای کوچکتری تقسیم میشود و این
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فراهــم میکنــد کــه قطعــات بهســرعت و در اشــکال مختلــف دوبــاره روی هــم
ســوار شــود .در نتیجــه ،ایــن کارخانههــا یــک مــدل پایــدار تولیــد صنعتــی را ارائــه
میدهنــد کــه امیــد مــیرود ارزشهــای بیشــتری را برحســب چابکــی،
سفارشیســازی و صرفهجویــی بــرای شــرکتها و مشــتریان بــه همــراه داشــته
باشــد و در عیــن حــال ،میــزان مصــرف منابــع را هــم بــه حداقــل برســاند.
پیشــرفتهای اخیــر در زمینــه تکنولوژیهــای کوچکســازی ،تحقــق رویــای
کارخانههــای بســیار کوچــک را بــه واقعیــت نزدیکتــر کــرده اســت .بــرای مثــال،
 SRIروی پــروژهای بــرای تولیــد روباتهــای بســیار کوچــک شــبیه مورچــه کار
میکنــد (ایــن پــروژه بــه «آزمایشــگا ه روی یــک تراشــه» شــهرت دارد)؛ روباتهایــی
کــه از آهنرباهایــی ســاده و کمهزینــه ســاخته میشــوند کــه بــهروش
الکترومغناطیســی حرکــت میکننــد .ایــن میکروروباتهــای کوچــک چابــک
میتواننــد بــا اطمینــان از پــس کار بــا طیــف گســتردهای از مایعــات و جامــدات ،از
جملــه لــوازم الکترونیکــی بربیاینــد .ایــن ارتــش ســیار روباتهــای ریــز کــه مثــل
دســته زنبــوران بــا هــم کار میکننــد ،میتواننــد در یــک کارخانــه خیلــی کوچــک
پرســه بزننــد تــا قطعاتــی بــا هــر انــدازه را بــا دقــت و کیفیــت بــاال تولیــد کننــد.
همچنیــن میتواننــد ایــن کار را ســریعتر ،ارزانتــر و قابلاطمینانتــر از
دستگاههای حجیم و گرانقیمت امروزی انجام بدهند.
شــرکتهای بــزرگ هــم در حــال ســرمایهگذاری در زمینــه کارخانههــای
تافزارهای
کوچــک هســتند GE .بــا همــکاری شــرکت لــوکال موتــورز 1طــراح ســخ 
متنبــاز ،اولیــن کارخانــه بســیار کوچــک خــود بــه نــام فرسـتبیلد 2را در لوییزویــل
کنتاکــی 3افتتــاح کــرده اســت .ایــن کارخانــه اعضــای جامعــه محلــی را هــم در کنــار
شــبکه جهانــی مخترعــان ،درگیــر تولیــد نســل بعــدی لــوازم مصرفــی بــا ســرعتی
بیشــتر و صرفهجویانهتــر خواهــد کــرد .در ایــن کارخانــه از تکنیکهــای چابکــی
مثــل نمونهســازی دیجیتــال ،چــاپ س ـهبعدی ،تکــرار ســریع و تولیــد دســتهای در
ابعــاد کوچــک اســتفاده میشــود .کارخانــه بســیار کوچــک  GEهمچنیــن امــکان
واحدها به طور مستقل تهیه و آزمایش شده و سپس با هم ترکیب میشوند.

1. Local Motors
2. FirstBuild
3. Louisville, Kentucky
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تبدیل سریع ایدههای جامعه محلی به اقدامات کاربردی را فراهم میکند.
تولیــد صرفهجویانــه کــه بــا ابداعاتــی نظیــر ســاخت کارخانههــای بســیار
کوچــک مقــدور شــده ،از بخــش صنعتــی ســنتی فراتــر رفتــه و امیــد اســت کــه
پویایــی بخشهــای دیگــر مثــل حــوزه انــرژی را هــم ارتقــا بدهــد .از زمــان جنــگ
جهانــی دوم ،جریــان رایــج در اقتصادهــای توســعهیافته ،همیشــه مبتنــی بــر ســاخت
واحدهــای تولیــد انــرژی بزرگتــر بــوده اســت .امــروزه بــرق در تعــداد کمــی واحـ ِد
بســیار بــزرگ و متمرکــز تولیــد میشــود و بعــد از صدهــا کیلومتــر انتقــال ،بــه
خانههــا و دفاتــر کار مصرفکننــدگان میرســد .ایــن سیســتم تولیــد انــرژی
متمرکــز ،ســرمایه و منابــع بســیاری مصــرف میکنــد ،نگهــداری پرهزینـهای دارد و
در مقابــل حــوادث فاجعهبــار مثــل حمــات تروریســتی یــا خاموشــیهای
سراســری ،آســیبپذیر اســت (مثــل اتفاقــی کــه در ســال  2003در شــمال شــرق
آمریکا افتاد).
بــا ایــن حــال ،بــه شــکلی روزافــزون ،شــاهد ظهــور سیســتمهای انــرژی
پراکنــده یــا غیرمتمرکــزی هســتیم کــه برپایــه واحدهــای کوچکتــر تولیــد انــرژی
فعالیــت میکنــد؛ واحدهایــی کــه میتوانــد در فاصلــه نزدیکتــری نســبت بــه
نقــاط مصــرف قــرار بگیــرد .ایــن کوچکســازی تولیــد انــرژی بهلطــف پیشــرفتهای
ی تجدیدپذیــر مقــدور شــده اســت کــه
حاصلشــده در حــوزه تکنولــوژی انــرژ 
تولیــد انــرژی در مقیــاس کوچــک را صرفهجویانــه و قابلدســترس کــرده اســت.
یــک نیــروگاه بــرق معمولــی  1گیــگاوات تولیــد دارد ،درحالیکــه یــک توربیــن
بــادی  2تــا  3مــگاوات و پنلهــای خورشــیدی فقــط چنــد کیلــووات .بنابرایــن حــاال
امــکان تولیــد انــرژی در مقیــاس یــک میلیونیــوم فراهــم شــده اســت .ایــن واحدهای
کوچــک بــه همیــن ترتیــب باعــث رشــد مراکــز تولیــد انــرژی کوچکــی شــده کــه
میتوانــد هنــگام جهــش ناگهانــی تقاضــا (مثــا در طــول زمســتانهای ســخت) یــا
قطعــی بــرق (مثــا بعــد از یــک حادثــه طبیعــی مثــل توفــان ســندی )4بهســرعت
توزیــع و آمادهســازی شــود .فقــط در ســال  2012مراکــزی بــا حــدود  142گیــگاوات
ت تولیــد انــرژی پراکنــده دایــر شــده کــه حــدود  40درصــد از کل افزایــش
ظرفی ـ 
ظرفیــت را شــامل میشــود .انتظــار مــیرود ســرمایهگذاری در زمینــه
4. Hurricane Sandy
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تکنولوژیهــای تولیــد انــرژی پراکنــده ،از  150میلیــارد دالر در ســال  2012بــه
بیــش از  200میلیــارد دالر در ســال  2020برســد GE .کــه یــک فرصــت بــزرگ را
در بــازار تشــخیص داده ،در اوایــل ســال  2014یــک واحــد کس ـبوکار جدیــد بــه
نــام «انــرژی پراکنــده  1»GEرا راهانــدازی کــرده تــا تامینکننــده سیســتمهای
تولیــد پراکنــده هــم بــرای صنایــع و هــم مســتقیما بــرای مشــتریان نهایــی مثــل
شــهرداریها یــا تولیدکنندههــای بــزرگ باشــد GE .پیشبینــی میکنــد کــه از
حــاال تــا ســال  ،2020انــرژی پراکنــده  40درصــد ســریعتر از تقاضــای جهانــی
برای برق رشد خواهد کرد.
 GDF Suezیــک شــرکت اروپایــی پیشــتاز در حــوزه انــرژی کــه توســط جــرارد
مســترالت 2مدیریــت میشــود ،ســرمایهگذاریاش در حــوزه سیســتمهای تولیــد
انــرژی پراکنــده را یــک گام فراتــر بــرده اســت .مســترالت بــر ایــن بــاور اســت کــه
حــوزه انــرژی در دنیــا در آســتانه یــک انقــاب چهاروجهــی اســت :آزادســازی و
حــذف نظــارت دولتــی ،تمرکززدایــی ،دیجیتالســازی و کاهــش ســرعت مصــرف .او
بــر ایــن بــاور اســت کــه مثــل آنچــه بخــش مخابــرات بعــد از آزادســازی تجربــه
کــرد ،آزادســازی بخــش انــرژی اروپــا هــم باعــث ایجــاد رقابــت خواهــد شــد و
شــرکتها را بــه ســمت سیســتمهای انــرژی صرفهجویانهتــر و پراکندهتــر ســوق
خواهد داد.
دیجیتالســازی شــامل همگرایــی تکنولوژیهــای انــرژی بــا ابزارهــای دیجیتــال
اســت کــه بــه ایجــاد خانههــا و ســاختمانهای مرتبــط بــا شــبکه کمــک میکنــد.
مســترالت بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن همگرایــی بــه مشــتریان کمــک میکنــد تــا
انــرژی را مســئوالنهتر و صرفهجویانهتــر اســتفاده کننــد (بهلطــف وســایل
اندازهگیــری هوشــمند) و حتــی بــه عــدهای ایــن امــکان را میدهــد کــه انــرژی
مــورد نیــاز خودشــان را تولیــد کننــد (بــا تکنولوژیهــای پیشــرفته ذخیــره انــرژی
خانگی).
آزادســازی و حــذف نظــارت دولتــی تنهــا دلیلــی نیســت کــه باعــث شــده
شــرکتهای فعــال در حــوزه انــرژی مثــل  GDF Suezروی سیســتمهای تولیــد
1. GE Distributed Power
2. Gérard Mestrallet
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انــرژی تمرکــززدا و دیجیتالیشــده ســرمایهگذاری کننــد .انگیــزه بزرگتــر ،واکنــش
نشــاندادن بــه یــک جریــان ســاختاری اقتصــادی اســت کــه از زمــان جنــگ جهانــی
اول دیگــر دیــده نشــده :کاهــش ســرعت مصــرف انــرژی در کشــورهای توســعهیافته.
مخصوصــا در اروپــا مصــرف انــرژی اولیــه 3در فاصلــه ســالهای  2006تــا  2012تــا
 8درصــد کاهــش یافتــه اســت .از آن زمــان بــه بعــد ،اغلــب کشــورهای عضــو
اتحادیــه اروپــا ثبــات یــا کاهــش بیشــتر در مصــرف انــرژی را تجربــه کردهانــد .ایــن
کاهــش در نتیجــه افــت مصــرف انــرژی در فعالیتهــای اقتصــادی و افزایــش بازدهی
بــه خاطــر تکنولوژیهــای جدیــد و رشــد آگاهــی از مســایل محیطزیســتی اتفــاق
افتــاده اســت .بــا رونــد کنونــی ،اتحادیــه اروپــا ممکــن اســت بــه هــدف کاهــش 20
درصــدی مصــرف انــرژی تــا ســال  2020دســت پیــدا کنــد .البتــه ایــن خبــر خوبــی
بــرای شــرکتهای فعــال در حــوزه انــرژی نیســت چراکــه ممکــن اســت بــا ظرفیــت
تولیــدی اضافــی مواجــه شــوند .آنهــا انتخابــی جــز پیشگرفتــن تکنیکهــای
صرفهجویانــه ندارنــد .مســترالت نحــوه پیــروی بــازار از مصرفکننــدگان را اینطــور
شرح میدهد:
رابطــه مشــتری بــا انــرژی ازاســاس در حــال تغییــر اســت .تــا پیــش از

ایــن ،مشــتری مصرفکننــدهای منفعــل بــود .بهســادگی وســیلهاش را

بــه پریــز بــرق وصــل میکــرد ،بــدون آن کــه نگــران هزینــه و منشــاء

تولیــد بــرق باشــد .امــا حــاال بــه یــک بازیگــر فعــال تبدیــل شــده
اســت .میخواهــد بدانــد کــه ایــن بــرق کجــا و چطــور تولیــد شــده

اســت .میخواهــد الگوهــای مصرفــش را تغییــر بدهــد .دوســت دارد

بحــث و گفتوگــو کنــد و حتــی گاهــی بــرق موردنیــاز خــودش را تولیــد
کنــد .مــا بایــد در  GDFخودمــان را بــا ایــن واقعیــت اجتماعــی -اقتصادی

وفق بدهیم.

ایجاد یک زنجیره تامین صرفهجویانه

زنجیرههــای تامیــن امــروزی فاقــد کارایــی و انعطافپذیــری هســتند ،بــه

 primary energy .3گونهای از انرژی قابل دسترس در طبیعت که هنوز فرایند تبدیل و مهندسی انرژی توسط
انسان بر روی آن انجام نشده باشد
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خاطــر اینکــه فاصلــه زیــادی میــان مــکان تولیــد محصــول و محــل مصرفــش
وجــود دارد و همچنیــن بــه خاطــر تاخیرهایــی کــه در نحــوه اشــتراکگذاری
اطالعــاتِ در حــال تغییــر ،در سراســر زنجیــره تامیــن رخ میدهــد .شــکاف
جغرافیایــی ،هزینههــای توزیــع را بــاال میبــرد و واکنــش نشــاندادن بــه نیازهــای
در حــال تغییــر مشــتریان را ســختتر میکنــد .هزینههــا همچنیــن بــه ایــن
خاطــر بــاال مــیرود کــه تولیدکنندههــا بایــد بــرای مواجهــه بــا تغییــرات
پیشبینینشــده بــازار ،در انبارهایشــان موجــودی اضافــی نگــه دارنــد .نگهــداری از
موجــودی انبــار میتوانــد بــه صنایعــی بــا زنجیرههــای ارزش چندحلقــهای مثــل
خودروســازی و الکترونیــک ،میلیاردهــا دالر هزینــه اضافــه تحمیــل کنــد .ایــن دو
مانــع را در کنــار هــم میتــوان «شــکاف ارزشــی» نامیــد؛ ایــن شــکاف از پاسـخگویی
سریعتر ،بهتر و ارزانتر شرکتها به تقاضاهای موجود جلوگیری میکند.
بــا ایــن حــال ،بعضــی از شــرکتها توانســتهاند بــه روشهــای زیــر روی شــکاف
ارزشی پل بزنند.
بازگشت به خانه

بوکار بــه مقاصــد
بعــد از چندیــن دهــه انتقــال لجامگســیخته واحدهــای کس ـ 
کمهزینــه  -از چیــن تــا مکزیــک  -حــاال دوبــاره تولیــد در حــال بازگشــت بــه جهان
توســعهیافته اســت تــا بــه ایــن طریــق ،هزینههــا را کاهــش بدهــد .بخــش اعظــم
صرفهجوییهــای انجامشــده مربــوط بــه توزیــع فیزیکــی محصــول اســت .مــدل
صنعتــی قــرن بیســتمی فقــط تــا زمانــی خــوب کار میکــرد کــه نیــروی کار ارزان و
صرفــه بــه مقیــاس ،هزینههــای ارســال کاال را کماهمیــت جلــوه مــیداد .ایــن
شرایط دیگر همیشه برقرار نیست.
دســتمزدها در بازارهــای نوظهــور در حــال افزایــش اســت .احتمــال دارد کــه تــا
پایــان ســال  2014دســتمزدها در چیــن تــا  10درصــد نســبت بــه ســال 2013
افزایــش پیــدا کنــد .هزینههــای جابهجایــی و ارســال کاال هــم بــاال رفتــه اســت .در
ســال  ،2000جابهجایــی یــک کانتینــر  13متــری از شــانگهای تــا سانفرانسیســکو
 3هــزار دالر هزینــه داشــت .ایــن رقــم در ســال  2008بــه  8هــزار دالر رســید.
قرارگرفتــن محــل تولیــد در فاصلــه نزدیکتــر بــه بــازار اصلــی ،آالیندههــای
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کربنــی را نیــز کــم میکنــد و بــه تولیدکننــدگان اجــازه میدهــد واکنــش
ســریعتری بــه تغییــرات نیازهــای بــازار نشــان بدهنــد .در پژوهشــی کــه در ســال
 2012توســط گــروه مشــاوره بوســتون 1انجــام شــده 37 ،درصــد از شــرکتها بــا
فــروش ســاالنه بــاالی  1میلیــارد دالر گفتهانــد کــه یــا در حــال برنامهریــزی بــرای
انتقــال تاسیســات تولیــدی از چیــن بــه آمریــکا هســتند یــا در ایــن خصــوص اقــدام
کرد هاند.
زارا ،2خردهفــروش اســپانیایی حــوزه پوشــاک ،از طریــق انتقــال فعالیتهایــش
بــه کشــورهای نزدیکــی مثــل پرتغــال کــه بــه بازارهــای اصلــی ایــن شــرکت در اروپا
نزدیــک اســت ،تــا رقــم قابلتوجهــی در هزینههایــش صرفهجویــی کــرده .ایــن
تغییــر بــه زارا اجــازه میدهــد کــه دائمــا ســبک کارهایــش را در فروشــگاههایش
عوض کند و لباسهای مد روز خود را تازه و زنده نگه دارد.
بازگشــت بــه خانــه در آمریــکا هــم در حــال شــدتگرفتن اســت .در ســال
 ،2013کاترپیــار از توســعه فعالیتهایــش در آمریــکا بــا ســاخت یــک تاسیســات
حفــاری هیدرولیــک بــا مســاحت حــدود  56هــزار متــر مربــع در ویکتوریــای
تگــزاس 3خبــر داد .وقتــی ایــن مســئله عملیاتــی شــود ،ایــن واحــد صنعتــی بیــش
از  500نفــر را اســتخدام و ظرفیــت حفــاری ایــن شــرکت در آمریــکا را ســه برابــر
یگوید:
خواهد کرد .گری استمپاناتو 4نایبرییس کاترپیالر م 
مجــاورت ویکتوریــا بــا پایــگاه تدارکاتــی مــا ،دسترســی بــه بنــادر و
ســایر شــیوههای حملونقــل ،در کنــار حالوهــوای مثبــت کســبوکار

در تگــزاس ،ایــن منطقــه را بــه یــک محــل ایــدهآل بــرای ایــن پــروژه
تبدیل کرد.

در اواخــر ســال  NCR ،2009شــرکت آمریکایــی فعــال در حــوزه الکترونیــک،
5
اعــام کــرد کــه تولیــد دســتگاههای خودپــرداز خــود را بــه کلمبــوس جورجیــا
بازخواهــد گردانــد تــا زمــان ارائــه بــه بــازار را کاهــش بدهــد ،میــزان همــکاری
داخلــی را بــاال ببــرد و هزینههــای عملیاتــی را کــم کنــد .حتــی تولیدکننــدگان
Boston Consulting Group
Zara
Victoria, Texas
Gary Stampanato
Columbus, Georgia
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اســباببازیهای ارزانقیمــت هــم در حــال طیکــردن همیــن مســیر هســتند .در
ســال  ،2013شــرکت  Wham-Oنیمــی از تولیــد فریزبــی و حلقــه هوالهــوپ خــود را
از مکزیک و چین به آمریکا برگرداند.
منبعیابی محلی

دنیــای کســبوکار حــاال نظارهگــر تغییــر رویکــرد از «هزینــه کــم» بــه
«منبعیابــی محلــی» اســت .شــرکتهای چندملیتــی غربــی بــه عنــوان بخشــی از
اســتراتژی محلیســازی ،در حــال منبعیابــی از طریــق تامینکنندههــای محلــی
در بازارهــای نوظهــور هســتند .صرفنظــر از دســتیابی بــه ملزومــات منبعیابــی
محلــی ،ایــن کار همچنیــن بــه شــرکتها اجــازه میدهــد کــه محصــوالت
صرفهجویانهتــری را تولیــد کننــد .ایــن جریــان در اقتصادهــای بالــغ هــم در حــال
آشکارشــدن اســت؛ اقتصادهایــی کــه در آنهــا تامیــن مقادیــر کمتــری از منابــع از
طریــق شــرکتهای کوچکتــر واقــع در نزدیکــی کارخانههــا و تاسیســات تحقیــق
و توســعه ،هزینههــا و ریســک کس ـبوکار را کاهــش میدهــد .موتــوروال ،1شــرکت
چندملیتــی فعــال در حــوزه مخابــرات ،تصمیــم گرفــت کــه همــه تلفنهــای
هوشــمند مــدل  Moto Xخــود را در تگــزاس تولیــد کنــد تــا مهندســان تولیــد
شــرکت در تگــزاس و تیــم تحقیــق و توســعه در ایلینویــز 2و کالیفرنیــا بتواننــد از
نزدیــک بــا تامینکنندههــای محلــی کار کننــد و بــه تقاضاهــای مصرفکننــدگان
آمریکایــی ســریعتر واکنــش نشــان بدهنــد (لنــووو 3غــول تکنولــوژی چینــی در
اوایل سال  ،2014بخش تلفنهای ثابت موتوروال را خرید).
ایــن تولیدکنندههــای بــزرگ در حــال دنبالکــردن راه خردهفروشــیهای
بــزرگ هســتند .بــه عنــوان مثــال ،والمــارت 4بزرگتریــن واردکننــده آمریکایــی ،در
ســال  2010متعهــد شــد کــه تــا ســال  2015فــروش محصوالتــی را کــه بــه صــورت
محلــی در آمریــکا تامیــن منبــع شــدهاند ،دوبرابــر کنــد .ویتــرز 5ســوپرمارکت
زنجیــرهای بریتانیایــی حــدود  70درصــد از مــواد غذایــی خــود را از طریــق
Motorola
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Waitrose
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تامینکنندگانــی تهیــه میکنــد کــه در شــعاع  50کیلومتــری هــر فروشــگاه قــرار
گرفتهاند.
به اشتراکگذاری منابع

برخــی از تولیدکنندههــا حــاال بــه جــای آنکــه ســرمایههای تولیــدی و توزیعــی
خــود را بیاســتفاده نگــه دارنــد ،بــه شــرکتهای دیگــر از جملــه رقبــا اجــازه
میدهنــد کــه از آنهــا اســتفاده کننــد .ایــن کار مدتهــا در آفریقــا و هنــد بــرای
شــرکتهای مخابراتــی رقیــب مرســوم بــوده اســت؛ شــرکتهایی کــه برجهــای
تلفــن همراهشــان را بــا هــم بــه اشــتراک میگذاشــتند .شــرکتهای مخابراتــی
6
غربــی هــم حــاال همیــن کار را میکننــد .بــه عنــوان مثــال ،شــرکتهای اریکســون
و فیلیپــس 7اخیــرا از پــروژهای رونمایــی کردهانــد کــه نورپــردازی خیابانــی شــهری
را بــا زیرســاختهای تلفــن همــراه ترکیــب میکنــد .دو شــرکت ،آنتــن تلفــن
همــراه را در چراغهــای  LEDکممصرفــی جاســازی خواهنــد کــرد کــه میتوانــد در
بخشهایــی از شــهر جانمایــی شــود کــه اپراتورهــا میخواهنــد پوشــش شــبکه
خود را در آن افزایش بدهند.
شــرکتهای غربــی همچنیــن در حــال یادگیــری از شــرکتهای فعــال در حــوزه
ســامت در آفریقــا هســتند؛ شــرکتهایی کــه محصــوالت خــود را در «زنجیــره
خنــک» کوکاکــوال (یــک زنجیــره تامیــن بــا دمــای کنترلشــده) جــا میدهنــد و
از ایــن روش بــه عنــوان یــک شــیوه صرفهجویانــه بــرای محافظــت از داروهــای
حیاتــی و رســاندن ســریع آنهــا بــه روســتاهای دور اســتفاده میکننــد .بــه عنــوان
مثــال ،هرشــی 8و فــررو ،9دو شــرکت رقیــب تولیدکننــده شــکالت ،توافــق کردهانــد
کــه ســرمایهها و سیســتمهای انبــارداری و حملونقــل را در آمریــکای شــمالی بــه
صــورت اشــتراکی مــورد اســتفاده قــرار دهنــد و بنابرایــن تعــداد سفرهایشــان بــرای
توزیــع محصــوالت را کــم کننــد .مــارس ،10تولیدکننــده بینالمللــی مــواد غذایــی،
از طریــق همــکاری بــا رقبایــی کــه بــا اســتفاده مشــترک از نــاوگان وســایل نقلیــه
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موافقــت کردهانــد ،یــک شــبکه توزیــع پایــدار بــرای کاالهــای مصرفــی را در آلمــان
ایجــاد کــرده اســت .ایــن پیشــرفتها از بســیاری جهــات ،معــادل کس ـبوکار بــه
کسـبوکار یــا  B2Bاقتصــاد اشــتراکی هســتند؛ روشــی کــه از طریــق آن ،شــرکتها
سرمایههای زنجیره تامین را با هم مبادله میکنند و به اشتراک میگذارند.
توزیع تا آخرین کیلومتر

رســیدگی بــه ســفارشهای مشــتریان ســاکن در مناطــق دورافتــاده ،یــک
چالــش خــاص اســت .دلیــل وجــود ایــن چالــش کــه اصطالحــا «چالــش آخریــن
کیلومتــر» نامیــده میشــود ،ایــن اســت کــه گســترش محــدوده توزیــع فیزیکــی
(مثــا شــعبات بانکــی یــا خردهفروشـیها) در مناطقــی بــا تعــداد مصرفکنندههــای
کــم ،بــرای شــرکتها بســیار پرهزینــه تمــام میشــود .مدلهــای توزیــع خالقانــه
کــه افــراد و شــبکههای محلــی معتمــد را بــه کار میگیــرد ،اغلــب در بازارهــای
نوظهــور اســتفاده میشــود .ایــن مســئله ،اســتفاده از فروشــگاههای دورافتــاده
بــرای خدمــات مالــی (مثــا شــرکت خدمــات پرداخــت موبایلــی  M-Pesaدر کنیــا)
و افــراد جامعــه بــرای فــروش کاالهــای مصرفــی (مثــا پــروژه  Shaktiشــرکت
یونیلــور و فروشــندههای خانهبهخانــه لنزهــای چشــمی شــرکت اســیلور 1در
مناطــق روســتایی هنــد) را شــامل میشــود .شــرکتهای آمریکایــی و اروپایــی
میتواننــد چنیــن شــبکههای مجــاوری را بــرای حــل مشــکل «آخریــن کیلومتــر»
در بازارهای غربی هم مورد استفاده قرار بدهند.
یکپارچهسازی تولید و تدارکات

در مــدل تولیــد انبــوه ،شــرکتها اول محصوالتشــان را میســازند و بعــد
آنهــا را بــه مشــتریان میرســانند .ایــن فرایندهــا تــا بــه حــال بــه صــورت جداگانــه
مدیریــت میشــده اســت امــا حــاال بســیاری از تولیدکننــدگان در حــال خلــق یــک
مــدل مرکــب ســاختن  /جابهجــا کــردن هســتند تــا چرخــه ســفارش تــا
تحویلگیــری را کوتــاه کننــد .ایــن کار فرایندهــای «ترکیــب در حــال حرکــت» کــه
در آن ،محصــوالت در مســیر رســیدن بــه مشــتری تکمیــل میشــود ،فرمولبنــدی
1. Essilor
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ســاخت سفارشــی و بســتهبندی ســفارشها در دســتههای مشــخص در نزدیکــی
نقطــه مصــرف را شــامل میشــود .ایــن تکنیکهــا معــرف یــک اســتراتژی زنجیــره
تامیــن بــه نــام تفکیــک تعویقــی یــا تاخیــری اســت کــه سفارشیســازی یــک
محصــول را تــا نقطـهای کــه ترجیحــات مشــتری محلــی تــا بیشــترین حــد ممکــن
مشــخص شــود ،بــه تعویــق میانــدازد .ایــن یــک رویکــرد صرفهجویانــه بــرای
سفارشیســازی جمعــی از طریــق تــدارکات و زنجیــره تامیــن انعطافپذیــر اســت.
ایــن روش در صنایعــی بــا رونــد حرکتــی ســریع مثــل پوشــاک ،مــواد غذایــی و
نوشــیدنی و الکترونیــک و همچنیــن حوزههایــی مثــل مــواد شــیمیایی و دارویــی بــا
تقاضاهــای غیرقابلپیشبینــی ،بســیار خــوب نتیجــه میگیــرد .بــه عنــوان مثــال،
پژوهــش ژورنــال بینالمللــی اقتصــاد تولیــد 2در ســال  2010شــرح میدهــد کــه
چطــور اتخــاذ روش تعویــق در زنجیــره تامیــن قهــوه فــوری ،توانســت منجــر بــه این
اتفاقات شود:
صرفهجویــی قابــل توجــه در هزینههــا از طریــق بــه تعویــق انداختــن

فرایندهــای برچســبزنی و بســتهبندی تــا زمانــی کــه ســفارشهای

واقعــی خردهفروشهــا مشــخص شــود .ایــن صرفهجویــی ،کاهــش

ذخیــره موجــودی را کــه بــه عنــوان موجــودی تضمینــی نگهــداری

میشــود و موجــودی کهنــه و غیرقابلاســتفادهای را کــه از رویدادهــای

تبلیغاتی به جا مانده است در بر میگیرد.

کویــن امــارا ،3مدیــر محتــوای  ،SCM Worldانجمــن بینالمللــی متخصصیــن
زنجیــره تامیــن ،میگویــد کــه شــرکتها میتواننــد از طریــق یکپارچهســازی
فعالیتهــای تولیــدی و تدارکاتــی« ،مســایل پیچیــده را از فاصل ـهای نزدیکتــر بــه
مشــتریان مدیریــت کننــد» .وقتــی تولیــد در فاصلــه نزدیکتــری بــه مشــتری
اتفاق میافتد ،انجام این کار ارزانتر و سریعتر است.
تولیدکننــدگان میتواننــد در کنــار کاهــش فاصلــه جغرافیایــی میــان تــدارکات
و تقاضــا ،زمــان میــان تــدارکات و تقاضــا را هــم بــه روشهــای دیگــری کاهــش
بدهند.
2. International Journal of Production Economics
3. Kevin O’Marah
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استفاده از سیگنالهای بیدرنگ 1تقاضا

کارشناســان زنجیــره تامیــن ،پیشبینــی تقاضــا را بــا تحقیــر ،بــه «غــذای
مانــده» تشــبیه میکننــد .آنهــا میگوینــد کــه برنامهریــزی بــرای تولیــد آینــده
بــر اســاس فــروش گذشــته ،مثــل آن اســت کــه فقــط بــا نگاهکــردن بــه آینــه عقــب
اتومبیــل رانندگــی کنیــم .شــرکتها بایــد شــاخصهای عقبمانــده خــود را بــا
شــاخصهای مهــم و هدایتگــر جایگزیــن کننــد .تکنولوژیهــای جدیــد بــرای
شــرکتهای تولیدکننــده کاالهــای مصرفــی امــکان دریافــت اطالعــات از نقطــه
فــروش و دربــاره ســطح موجــودی کاال را از خردهفروشــان بــه صــورت بیدرنــگ
فراهــم میکنــد تــا بتواننــد تقاضاهــای آینــده را بهتــر پیشبینــی کننــد .دو شــرکت
پراکتــر و گمبــل ( )P&Gو فــورد محتواهــای تولیدشــده در شــبکههای اجتماعــی را
هــم کنــدوکاو میکننــد تــا درک بهتــری از ترجیحــات مشــتری داشــته باشــند .بــا
تغییــر رویکــرد تولیدکننــدگان از تولیــد انبــوه بــه سفارشیســازی انبــوه ،جمـعآوری
ســیگنالهای بیدرنــگ تقاضــا بــه بخشــی کلیــدی بــرای پاییــن نگهداشــتن
هزینههــای زنجیــره تامیــن و پاســخگویی بــه نیازهــای در حــال تغییــر مشــتری
تبدیل شده است.
اشتراکگذاری اطالعات با شرکا

جمــعآوری ســیگنالهای بیدرنــگ تقاضــا ،بــدون اشــتراکگذاری اطالعــات
بهدســتآمده بــا تامینکنندههــا و توزیعکنندههــا هیــچ فایــدهای نــدارد .ایــن
مســئله بهخصــوص در زنجیرههــای تامیــن چندحلقـهای بــا فراینــد ســنگین تامیــن
منابــع اهمیــت پیــدا میکنــد .در غیــر ایــن صــورت ،شــرکتها مثــل کســانی
میشــوند کــه میخواهنــد تلفنــی بــا هــم حــرف بزننــد و نوبتبهنوبــت
تماسهــای هــم را از دســت میدهنــد .ایــن شــرایط بــه ارتبــاط ضعیــف و دریافــت
ســیگنالهای مخدوششــده تقاضــا توســط تامینکنندههــای آخریــن حلقــه

 real-time .1به فرایندهایی گفته میشود که پاسخ یک محرک ،بیدرنگ و بدون فاصله از رخداد محرک حاصل
شود.
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زنجیــره تامیــن منجــر میشــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســمکس ،2شــرکت
تامینکننــده ســیمان ،سیســتمهای مدیریــت زنجیــره تامیــن ( )SCMو مدیریــت
ارتبــاط بــا مشــتریان ( )CRMرا یکپارچــه کــرده تــا بــه ســواالت مشــتریان واکنــش
بهتــری نشــان بدهــد ،فرایندهــای توزیــع را بــا شــرکا هماهنــگ کنــد و عملیاتهــای
انجامشــده در پایانههــای توزیــع خــود را ســاده و موثــر کنــد .ســمکس بــرآورد
کــرده کــه ایــن یکپارچهســازی  SCMو  CRMکــه بــا همــکاری شــرکت  SAPشــریک
ســمکس در حــوزه تکنولــوژی اجــرا شــده ،از طریــق هزینــه حمــل بــار پایینتــر،
تماسهــای کمتــر بــا مرکــز رســیدگی بــه مشــتریان و بهــرهوری باالتــر در ســاعات
اوج کار در پایانههــا ،از ســال  2005میلیونهــا دالر در هزینههــای شــرکت
صرفهجویــی کــرده اســت .ون بونتــا ،3نایبرییــس واحــد تجربــه مشــتریان شــرکت،
میگویــد کــه ســمکس حــاال حتــی در زمــان ســفارشگیری ،ســاعت ارســال
ســفارش را هــم بــرای مشــتری مشــخص میکنــد .ایــن شــرکت شــرایط را بــه
گون ـهای مدیریــت کــرده اســت کــه  29درصــد افزایــش تراکنشهــای مشــتری بــا
همــان تعــداد نیــروی انســانی انجــام شــود 99 ،درصــد از ســفارشها ســر وقــت و
بــدون مشــکل بــه دســت مشــتری برســد (افزایــش از  95درصــد) و حجــم
تماسهای مرتبط با اطالعات حساب مشتریان نصف شود.
روزبــهروز تولیدکننــدگان بیشــتری بــه ســرمایهگذاری روی ابزارهایــی رو
میآورنــد کــه قابلیــت رصــد ابتــدا تــا انتهــای زنجیــره تامیــن را فراهــم میکنــد.
اســتفاده از ایــن ابزارهــا بــه آنهــا کمــک میکنــد کــه تغییــرات و اختــاالت را در
تمامــی مراحــل تولیــد و توزیــع شناســایی و ســپس شــرکا را مطلــع کننــد .ابزارهــای
مدیریــت زنجیــره تامیــن همیشــه در زمینــه تهیــه اطالعــات دربــاره مدیریــت
ســفارش ،وضعیــت ســفارش و هزینههــای کلــی از طریــق برونســپاری خــوب
عمــل کــرده اســت؛ بــا ایــن حــال ،شــرکتها میخواهنــد شــرکای خارجــی و
مشتریانشــان را هــم از ایــن اطالعــات مطلــع کننــد .بــر اســاس پژوهــش
«چش ـمانداز تولیــد جهانــی 4،تهیهشــده توســط  KPMGدر ســال  ،2013حــدود 50
درصــد از تولیدکننــدگان حاضــر در پژوهــش نمیتوانســتند فعالیــت شــرکای حلقــه
2. Cemex
3. Ven Bontha
4. Global Manufacturing Outlook
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اول بــه بعــد خــود را رصــد کننــد و کمتــر از  10درصــد میتوانســتند اثــرات
اختاللهای زنجیره تامین را طی چند ساعت ارزیابی کنند.
در نتیجــه ،کســبوکارها حــاال ابزارهایــی میخواهنــد کــه بــه آنهــا کمــک
کنــد بــر حلقههــای دوم ،ســوم و چهــارم تامینکنندههــا نظــارت داشــته باشــند.
نوهــا توهامــی ،1نایبرییــس و تحلیلگــر گارتنــر ،2شــرکت مشــاوره و پژوهــش در
حــوزه تکنولــوژی ،بــه ابزارهــای متنوعــی اشــاره میکنــد کــه در دســترس قــرار
گرفتــه اســت؛ از ابزارهایــی کــه قابلیــت رصــد و همــکاری بــا شــرکای خارجــی را
ارتقــا میدهنــد تــا ابزارهایــی کــه روابــط تجــاری گســترده یــک شــرکت را مدیریــت
میکننــد .همــه ایــن ابزارهــا هــم بــه شــرکتها ســود میرســانند ،هــم مشــتریان.
توهامــی میگویــد« :ایــن همیشــه بــرای مشــتریان یــک خبــر خــوب اســت چــون
ت موردنیازشــان را ســریعتر و بــا قیمــت کمتــری تهیــه
محصــوالت و خدمــا 
3
یهــای
میکننــد ».شــرکت تولیدکننــده پوشــاک لــوی اشــتراوس از تکنولوژ 
پیشــرفته بــرای مدیریــت زنجیــره تامینــش اســتفاده میکنــد تــا از رصــد بیدرنــگ
محصوالتــی کــه در شــبکه زنجیــره تامیــن پیچیــده و چندحلقــهایاش جابهجــا
میشــود اطمینــان حاصــل کنــد .ایــن فراینــد ،مدیریــت توســعه محصــول،
برنامهریــزی بــرای تقاضــا و تامیــن موجــودی ،تولیــد صنعتــی و تــدارکات را شــامل
میشــود .بــا ایــن روش ،شــرکت میتوانــد بــا دقــت میــزان تقاضــا و تامیــن
موجــودی را پیشبینــی کنــد ،بهتــر و ســریعتر بــه شــرایط بــازار واکنــش نشــان
بدهد ،از ذخیره انبار کمتری نگهداری کند و هزینهها را پایین نگه دارد.

انقالبی در خدمات صرفهجویانه

شــرکتها در حــال پیداکــردن راههــای جدیــد ،بســیار کارآمــد و صرفهجویانـهای
بــرای ارائــه خدمــات ،یــا ارائــه خدمــات بــه همــراه محصــوالت هســتند .چنیــن
مدلهــای کســبوکاری ایــن مــوارد را شــامل میشــود :نرمافــزار بهمثابــه
خدمــت 4در حــوزه کامپیوتــر ،برنامــه لیزینــگ ســاعتی موتــور هواپیمــا 5در صنعــت
Noha Tohamy
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هواپیمایــی ،دورههــای آموزشــی آزاد آنالیــن فشــرده 6در حــوزه آمــوزش ،مــدل
توزیــع قطــب و اقمــاری 7و مدیریــت درآمــد 8در خطــوط هوایــی ،خردهفروشــی
آنالین و پردازش ابری.
10
9
شــرکتهای حملونقــل هوایــی نظیــر ایزیجــت و رایانایــر از طریــق
ف کــردن داراییهایشــان ،یــک بخــش بــازاری جدیــد و کمهزینــه را بــرای
منعط ـ 
مســافران خطــوط هوایــی در آمریــکا و اروپــا ایجــاد کردهانــد و موفــق شــدهاند
شــرکتهای غالــب در حــوزه پروازهــای طوالنــی را بــه چالــش بکشــند .در مرحلــه
اول ،مــدل کس ـبوکار موجــود خطــوط هوایــی بــر اســاس حملونقــل ارزانقیمــت
بازســازی شــد .ایــن کار از طریــق بــه حداکثــر رســاندن زمانــی کــه ارزشــمندترین
داراییهــای شــرکت یعنــی هواپیماهــا در آســمان میگذراندنــد و کاهــش زمانــی
کــه روی زمیــن صــرف میکردنــد ،بــه انجــام رســید .دوم اینکــه آنهــا از یــک
مــدل توزیــع قطــب و اقمــاری اســتفاده میکننــد کــه دسترســی بــه نواحــی را بــه
حداکثــر و مســافت ســفرهای عــادی را بــه حداقــل میرســاند .ســوم اینکــه ایــن
دو شــرکت ،تکنولوژیهــای دیجیتــال جدیــد را بــرای شــناخت ،پیشبینــی و
اثرگــذاری بــر رفتــار مشــتری و قیمتگــذاری بلیتهــا بــه کار میگیرنــد تــا
بیشــترین درآمدزایــی ممکــن را از منبــع درآمــد اصلــی و زودگــذر خــود بــه دســت
بیاورنــد :صندلیهایشــان در پروازهــا .بــرای انجــام ایــن کار ،ناچــار شــدهاند کــه
کنتــرل بیشــتری را بــر مشــتریان اعمــال کننــد؛ بــرای مثــال ،در زمــان رزرو بلیــت
و پذیــرش مســافر در فــرودگاه .ایــن کار بازدهــی کلــی را ارتقــا داده و هزینههــا را
کم کرده است.
در حــوزه خردهفروشــی ،آمــازون از ابتــدا بــه دنبــال روشهایــی بــرای منعطــف
کــردن داراییهایــش بــوده اســت .ایــن شــرکت اول پلتفــرم توزیــع کتــاب خــود را
بــرای فــروش موزیــک و کاالهــای مصرفــی خانــوار هــم مــورد اســتفاده قــرار داد.
6. MOOCs

 hub-and-spoke .7یک سیستم ارتباطات به شکل چرخ دوچرخه که در آن تمام حرکت در امتداد پرههای متصل
به مرکز چرخ صورت میگیرد
 yield management .8تولیــد حداکثر درآمد یا ســود از تعداد خاصــی از یک نوع کاال با در نظر گرفتن رفتار
مشتریان
9. easyJet
10. Ryanair
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ســپس از پایــگاه مشــتریان دایرشــده خــود بــرای فــروش نظیربهنظیــر مثــل ایبــی
اســتفاده کــرد .بعــد از آن ،بــه تولیــد و فــروش لــوازم مصرفــی الکترونیکــی رو آورد
تــا مشــتری جمــع کنــد؛ مثــل دســتگاه کتابخــوان کینــدل( 2بــرای خوانــدن
کتابهــای آمــازون روی آن) و ابزارهــای تحقیقــات بــازار مثــل  .mTurkدر آخــر هــم
فضــای ســرور خــود را بــرای پــردازش ابــری مــورد اســتفاده قــرار داد؛ چیــزی کــه به
عنــوان یــک خدمــت در آمــازون بــه فــروش میرســد .بــا در نظــر گرفتــن عالقــه
آمــازون بــه پهپادهــا بــه عنــوان شــیوهای بــرای ارســال محصــول ،امــکان دارد روزی
فعالیت این شرکت به حوزه سفر و حملونقل هم توسعه پیدا کند.
عــاوه بــر اینهــا ،موجــی از دگرگونســازی خالقانــه در صنعــت آمــوزش و
همچنیــن در عرصــه نشــر کتابهــای درســی بــه راه افتــاده اســت .ظهــور دورههــای
آموزشــی آزاد آنالیــن فشــرده یــا همــان MOOCهــا ،مدلهــای آمــوزش عالــی را در
معــرض خطــر قــرار داده اســت .اســتارتآپهایی مثــل کورســرا ،3یوداســیتی 4و
ادکــس 5در آمریــکا و فیوچــر لــرن 6در بریتانیــا حــاال دورههایــی را در طیــف در حــال
گسترشــی از موضوعــات بــه محصــان در سراســر دنیــا ارائــه میدهنــد .ایــن
دورههــا کــه اغلــب توســط اســاتید سرشــناس برگــزار میشــود ،رایــگان هســتند و
دامنــه مخاطبانــی بزرگتــر از هــر دانشــگاهی دارنــد .کاربــران میتواننــد از محــل
سکونتشــان ،در زمانهــای دلخواهشــان و بــا هــر ســرعتی کــه میخواهنــد درس
بخواننــد .شــاید قدرتمندتریــن جنبــه ایــن تجربــه آن باشــد کــه کاربــران میتواننــد
از طریــق فرومهــای آنالیــن و گروههــای بحــث و تبــادل نظــر ،از یکدیگــر هــم
چیــز یــاد بگیرنــد .ســنجش و ارزیابــی محصــان در ایــن روش همچنــان بــه عنــوان
یــک چالــش باقــی مانــده امــا مطمئنــا چیــزی نمیگــذرد کــه ایــن مســئله هــم
حل شود.
ظهــور تکنولوژیهــای دیجیتــال بیشــتر از همــه ،روزنامههــا ،مجــات و ناشــران
کتــاب را تحــت فشــار قــرار داده اســت .فیلیــپ پارکــر 7مــدرس بازاریابــی در مدرســه
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کســبوکار  INSEADیــک مــدل کســبوکار تحولآفریــن خــاص را بــرای حــوزه
نشــر طراحــی کــرده اســت .او روشــی پیــدا کــرده کــه هزینــه تالیــف و چــاپ را بــه
 12ســنت بــرای هــر کتــاب کاهــش میدهــد و در عیــن حــال ،صدهــا دالر از
طریــق عناویــن متمرکــز بــر یــک موضــوع خیلــی خــاص درآمدزایــی میکنــد.
حــدود  95درصــد از کتابهــای پارکــر کــه بــه شــکل اتوماتیــک تولیــد شــده ،8بــه
صــورت الکترونیکــی عرضــه میشــود و بقیــه بــر حســب تقاضــا بــه عنــوان کتــاب
جلدکاغــذی بــا هزینــه خــود نویســنده منتشــر میشــود .ایــن کتابهــا دامنــه
گســتردهای از موضوعــات بســیار تخصصــی و خــاص را هــدف میگیرنــد .پارکــر
ادعــا میکنــد بیــش از  200هــزار جلــد کتــاب نوشــته و احتمــاال پرکارتریــن
نویســندهای اســت کــه تــا بــه حــال پــا بــه عرصــه حیــات گذاشــته اســت! کتابهای
او عناوینــی مثــل «چشــمانداز جهانــی ســالهای  2009تــا  2014بــرای
کانتینرهــای  60میلیگرمــی پنیــر تــازه» 9و «جــدول کلمــات متقاطــع انگلیســی
بــه ایتالیایــی وبســتر :ســطح  10»1دارد .هرچنــد ایــن رویکــرد هنــوز در بــازار جــا
نیفتــاده امــا هــر زمــان ممکــن اســت ناشــران جریانســاز نیــز چنیــن رویکردهــای
صرفهجویانهای را برای نوشتن ،چاپ ،فروش و توزیع کتاب به کار بگیرند.
جهــان تبلیــغ و ترویــج هــم عمیقــا تحــت تاثیــر انقــاب خدمــات صرفهجویانــه
قــرار گرفتــه اســت .توســعه تلفنهــای همــراه ،پهنــای بانــد و شــبکههای اجتماعــی،
شــرکتها را قــادر ســاخته تــا بازاریابــی موثرتــری را بــا قیمتــی مناس ـبتر انجــام
بدهنــد .مــدل مزاحمتمحــوری کــه از رســانههای دیــداری و شــنیداری اســتفاده
فراوانــی میکــرد ،جــای خــود را بــه مــدل اجازهمحــوری داده کــه از طریــق آن،
مصرفکنندگانــی کــه بــه پیامهــای یــک برنــد عالقــه دارنــد ،بــرای دریافــت
پیامهــا انتخــاب میشــوند .در نتیجــه ،حــاال تبلیغــات همیــن گروههایــی را هــدف
میگیــرد کــه خودشــان انتخــاب کردهانــد هــدف تبلیــغ باشــند .تــیوو،11
اســکایپالس 12و اپــل تـیوی 13بــه بینندگانشــان حــق انتخــاب و قــدرت بیشــتری
 .8در این روش ،مجموعهای از کتابهای مشابه از یک تمپلیت تولید و با اطالعاتی جمعآوریشده از پایگاه دادهها و
جستوجوهای اینترنتی پر میشود
The 2014-2009 World Outlook for -60milligram Containers of Fromage Frais
Webster’s English to Italian Crossword Puzzles: Level 1
TiVo
SkyPlus
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دادهانــد ،امــا بازاریابهــا هــم حــاال بهتــر میداننــد چــه کســی چــه چیــزی را در
چــه زمانــی تماشــا میکنــد و پیامهایشــان را بــر همیــن اســاس هدایــت و
زمانبنــدی میکننــد .اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی هــم امــکان ردیابــی
نزدیکتــر و هدفگیــری متمرکزتــر مشــتریان و جوامــع مصرفکننــده را فراهــم
کرده است.
یکــی از نمونههــای ایــن امــر ،کمپیــن بازاریابــی یکپارچــه «بــا هــم یــک کــوکا
قســمت کنیــد» 1در ســال  2011در اســترالیا بــود .کوکاکــوال تولیدکننــده
نوشــیدنیهای غیرالکلــی ،ایــن کمپیــن را بــا حککــردن  150اســم از پرطرفدارترین
اســمهای اســترالیایی روی میلیونهــا بطــری نوشــابه کوکاکــوال در فروشــگاههای
سراســر کشــور آغــاز کــرد و ســر و صــدای قابلتوجهــی در اینترنــت بــه راه انداخــت.
بعــد طرفدارانــش را بــه عنــوان چهرههــای کمپیــن بــه کار گرفــت .در تعطیلــی آخــر
هفتــه عالیرتبهتریــن رســانه ،اســترالیاییها دعــوت شــدند کــه بــا هــم یــک کــوکا
4
قســمت کننــد .پیامهایــی مثــل «اگــر کســی را بــه نــام کیــت 2یــا مــل 3یــا دیــو
میشناســید ،یــک کــوکا بــا او قســمت کنیــد ».همهجــا پخــش شــد؛ از جملــه در
رســانههای دیجیتــال و تعاملــی مثــل بیلبــورد کــوکا در ســیدنی .وبالگهــا ســر و
صــدا راه انداختــه بودنــد .هــزاران درخواســت بــرای اضافهکــردن اس ـمهای بیشــتر
بــه فهرســت ،بــه ســمت کوکاکــوال ســرازیر شــده بــود .بعــد شــرکت کیوسـکهایی
را نصــب کــرد کــه مــردم میتوانســتند در آنهــا اســمی را روی یــک قوطــی چــاپ
کننــد .صفهــای طویلــی جلــوی ایــن کیوس ـکها تشــکیل شــد .بعــد از دریافــت
 65هــزار پیشــنهاد ،کوکاکــوال  50اســم جدیــد را هــم بــه بطریهایــش اضافــه
کــرد .نتیجــه ایــن اقــدام نیشــگونمانند نســبتا ســاده و کمهزینــه بــرای کــوکا ایــن
بــود کــه فقــط در طــول ســه مــاه 5 ،درصــد بــه جمعیــت کســانی کــه کــوکا
مینوشــیدند اضافــه شــد؛ فــروش  3درصــد افزایــش رقــم و  4درصــد افزایــش
حجــم پیــدا کــرد .کمپیــن مشــابهی کــه در بریتانیــا بــه راه افتــاد هــم موفقی ـت
بزرگــی بــه دســت آورد .اجتمــاع طرفــداران کوکاکــوال در فیسبــوک  3.5درصــد در
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بریتانیــا و  6.8درصــد بــه طــور جهانــی توســعه پیــدا کــرد .هشــتگ
بیــش از  29هــزار بــار در توییتــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .مهمتــر از همــه
اینکــه ایــن کمپیــن از ابزارهــای دیجیتــال و شــبکههای اجتماعــی اســتفاده کــرد
تــا بــه دو نتیجــه صرفهجویانــه دســت پیــدا کنــد :نفــوذ بــه بــازار انبــوه و
شخصیســازی؛ دو دســتاورد کــه تــا پیــش از ایــن پیشــامدهایی ناســازگار 5تصــور
میشدند.
راهکارهــای صرفهجویانــه فقــط بــرای ارائــه خدمــات ناملموســی مثــل اخبــار،
آمــوزش و تبلیغــات بــه کار نمــیرود؛ تولیدکنندههــا هــم بــه شــکل روبهرشــدی
دســت بــه دامــن جنبههــای خدماتــی محصــوالت فیزیکــی شــدهاند .بــه عنــوان
مثــال ،کســب وکار  BMWقبــا فقــط فــروش اتومبیــل بــود .ایــن شــرکت حــاال
مجموع ـهای از خدمــات را بــا هــر اتومبیلــش بــه فــروش میرســاند .دلیلــش ایــن
6
اســت کــه هــر ماشــینی در ســطح متوســط ،مثــا ولــوو گلــد مشــابه بــا یــک BMW
اســت .بنابرایــن  BMWدیگــر از خــود نمیپرســد« :چطــور اتومبیــل بســازیم و
بفروشــیم؟» ،بلکــه میپرســد« :چطــور از طریــق اتومبیلهــا و خدماتمــان،
مشــتریان را درگیــر کنیــم؟»  BMWهمچنیــن از خــود ســوال میکنــد کــه چطــور
میتوانــد بخشــی از خدمــات مبتکرانــه مرتبــط بــا خــودرو مثــل زیــپکار 7و
یهاوس 8باشد و خدمات مالی مرتبط ارائه بدهد.
تما 
کا 
پار 
هرچنــد منعطــف کــردن ســرمایههای فیزیکــی و خدماتــی یــک شــرکت
اهمیــت دارد امــا مهمتــر آن اســت کــه از ارزشــمندترین ســرمایههای یــک شــرکت
که کارکنانش هستند ،بهرهگیری بیشتری داشت.
shareacoke

سازمانهایصرفهجو

در ســال  ،1958بیــل گــور 9یــک مهنــدس شــیمی بــا  16ســال ســابقه پژوهــش
در شــرکت دوپونــت 10تصمیــم گرفــت کــه ایــن شــرکت را تــرک کنــد و راه خــودش

 mutually exclusive .5پیشامدهایی که رخدادن همزمانشان محال به نظر میرسد
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را بــرود .بیــل همــراه بــا همســرش ویــو 1شــرکت دبلیــو ال گــور و شــرکا 2را
تاســیس کــرد؛ شــرکتی کــه بــه طراحــی محصوالتــی مثــل کابلهــای الکتریکــی از
فلوئــورو پلیمرهایــی 3مثــل پلیتتــرا فلوئــورو اتيلــن( 4بــرای دانشــمندان  PTFEو
برای مصرفکنندگان همان تفلون) اختصاص پیدا کرده بود.
ایــن شــرکت کــه کار خــود را از زیرزمیــن خانــه ایــن خانــواده شــروع کــرده بود،
طــی یــک دهــه دســت بــه ســاخت کارخانــهای در دالور 5و واحدهــای صنعتــی
تولیــد ســیم و کابــل در آریزونــا ،اســکاتلند ،آلمــان و ژاپــن زد .محصــوالت ایــن
شــرکت در کامپیوترهــای پیشــرفته اســتفاده میشــد و حتــی برخــی از ایــن
محصــوالت از کــره مــاه ســر درآورد .در ســال  ،1969شــرکت یــک جهــش بــزرگ
دیگــر را هــم تجربــه کــرد؛ وقتــی کــه بــاب 6پســر بیــل کــه او هــم یــک مهنــدس
شــیمی بــود ،راهــی بــرای انبســاط  PTFEو تبدیلــش بــه یــک پارچــه ضــدآب،
مناســب بــرای تنفــس ،ســبکوزن و تقریبــا مقــاوم در برابــر ســرما پیــدا کــرد کــه
گورتکــس 7نامیــده شــد .درآمدهــای ســاالنه شــرکت حــاال بیــش از  3میلیــارد دالر
است و  10هزار نفر را در سراسر دنیا استخدام کرده است.
آنچــه دبلیــو ال گــور را بســیار متمایــز کــرده ،جســارت تکنیک ـیاش نیســت
بلکــه بــه نحــوه ســازماندهی و مدیریتــش برمیگــردد .گــور در ایــن زمینــه هــم
مبتکــر بــود و احتمــاال بــه خاطــر ســه ایــده مدیریتــی بدیعــش در یادهــا خواهــد
ماند :سازمان شبکهبندیشده ،عدم مدیریت و کارخانه در ابعاد انسانی.
9
گــور بــا الهــام از کتــاب «ســویه انســانی مدیریــت» 8نوشــته داگالس مکگرگــور
ســازمانی بهســبک شــبکهای بــدون هیــچ سلســلهمراتب آشــکار را راهانــدازی کــرد
کــه در آن ،کارمنــدان میتوانســتند خودشــان عنــوان شغلیشــان را بســازند (بعدتــر
دو مبتکــر تکرونــده دیگــر ،لــری پیــج 10و ســرگی بریــن ،11ســعی کردنــد کاری
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مشــابه را در شــرکت گــوگل انجــام بدهنــد) .ایــده ایــن بــود کــه بوروکراســی کــم
شــود و محیطــی شــکل بگیــرد کــه در آن هــر کارمنــدی میتوانــد مســتقیما بــا هــر
کارمنــد دیگــر ارتبــاط بگیــرد و کار کنــد .تیمهــا خودشــان شــکل میگرفتنــد و
رهبــران از قبــل منتصــب نمیشــدند بلکــه از طریــق قــدرت ایدههــا ،تعهــد یــا
شخصیتشــان قــد علــم میکردنــد .ایدههــای جدیــد در غیــاب بوروکراســی
شــرکتی ســریعتر بــه اشــتراک گذاشــته میشــد ،تصمیمهــا ســریعتر گرفتــه
میشــد و محصــوالت جدیــد ســریعتر از شــرکتهای رقیبــی طراحــی میشــد
کــه طراحــی محصــول در آنهــا نیازمنــد تاییــد مقامــات اجرایــی بــود .ســاختار
منعطــف فقــط بهمعنــای ایــن نبــود کــه دبلیــو ال گــور میتوانســت ســریعتر
نــوآوری کنــد بلکــه همچنیــن ایــن شــرکت کارمندانــش را آزاد میگذاشــت تــا بــاز
هم به ایدههای بیشتری فکر کنند.
امــا کار گــور همینجــا متوقــف نشــد .خیلــی زود او بــه یــک ایــده حیرتانگیــز
دیگــر رســید :کارخانــه در ابعــاد انســانی .گــور متوجــه شــد کــه چطــور رشــد ســریع
شــرکت ،مقاومــت در برابــر بوروکراســی را ســخت کــرده اســت .هرچــه کارخانههــا
بزرگتــر میشــد ،کارگرانــش بیشــتر از زیــر کار درمیرفتنــد و کمتــر بــه یکدیگــر
کمــک میکردنــد .مثــل ایــن بــود کــه درگاهــی وجــود داشــت کــه آن ســوی ایــن
درگاه ،کارکنــان شــرکت همکارانشــان را «آنهــا» در نظــر میگرفتنــد ،نــه «مــا».
گــور احســاس کــرد کــه ایــن درگاه از زمانــی بــه وجــود آمــد کــه تعــداد کارگــران
کارخانــه از  150نفــر بیشــتر شــد .پشــت ایــن در ،افــراد بهســرعت از همکارانشــان
بیخبــر میشــدند و همــراه بــا آن ،حــس حضــور در یــک اجتمــاع را هــم از دســت
میدادنــد .بنابرایــن گــور ابعــاد کارخانههــای جدیــدش را محــدود کــرد و
کارخانههــای قدیمیتــری را کــه از حــد تعیینشــده فراتــر رفتــه بودنــد منحــل
کرد.
گــور یــک مبتکــر صرفهجــو بــود چراکــه راههایــی را پیــدا کــرد تــا بــا
ســرمایهگذاری کمتــر ،بهرهبــرداری بیشــتری از نیروهــای انســانیاش داشــته باشــد.
ســازمان شبکهبندیشــده گــور ،رویکــرد عــدم مدیریــت و کارخانههــای در ابعــاد
انســانیاش بــه او اجــازه داد تــا ارزشــمندترین ســرمایه شــرکت یعنــی کارمندانــش
را منعطف کند.
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رویکــرد گــور عمیقــا بــا روی ـهای کــه اغلــب شــرکتهای دارای رشــد ســریع،
هنــگام مواجهــه بــا افزایــش پیچیدگیهــای بــازار در پیــش میگیرنــد تفــاوت دارد.
اکثــر شــرکتها از طریــق افــزودن بــر پیچیدگیهــای داخلــی بــه ایــن شــرایط
واکنــش نشــان میدهنــد .امــا همانطــور کــه گــور نشــان داد ،بایــد عکــس ایــن
کار انجــام بدهنــد؛ سادهســازی کارهــا بــرای بهرهگیــری بیشــتر از نیروهــای
2
انسانیشــان .ایــن درســی اســت کــه ایــوز موریکــس 1عضــو گــروه مشــاور بوســتون
یــاد گرفتــه؛ کســی کــه از مدافعــان سرســخت ســادگی ســازمانی اســت .او میگویــد
کــه کســبوکارهای امــروزی بهطــرز گیجکننــدهای پیچیــده شــدهاند؛ آنقــدر
کــه کارکنانشــان را درمانــده و دلــزده میکننــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا
وجــود همــه پیشــرفتهای تکنولوژیــک ،بهــرهوری پاییــن میمانــد .موریکــس بــر
ایــن بــاور اســت کــه تفکــر قدیمیتــر دربــاره طراحــی ســازمانی از طریــق ســاختار و
فراینــد ،مدیــران را بــه ایــن ســمت میبــرد کــه حتــی ســاختارها و فرایندهــای
بیشــتری را اضافــه کننــد .بــه عنــوان مثــال ،شــرکتها هنــگام مواجهــه بــا
هماهنگــی ضعیــف میــان دفتــر جلویــی و عقبــی ،یــک دفتــر وســطی را ایجــاد
میکننــد؛ بــه ایــن ترتیــب ،دو سیســتم ناکارآمــد را بــه وجــود میآورنــد
درحالیکه قبال فقط یک سیستم ناکارآمد وجود داشته.
موریکــس فکــر میکنــد کــه عمــر مــدل ســازمانی بههمپیچیــده و یکپارچــه
قدیمــی تمــام شــده اســت .او قوانینــی را بــرای «ســادگی هوشــمندانه» پیشــنهاد
میدهــد .در ابتــدا توصیــه میکنــد« :بدانیــد کــه همکارانتــان دقیقــا چــه کار
یگوید:
یکنند ».او م 
م 
راهحــل ایــن نیســت کــه بــا وصلکــردن خطــوط بــه یکدیگــر،

جعبههــای بیشــتری بکشــیم ...راهحــل همــکاری اســت .وقتــی افــراد

بــا هــم همــکاری میکننــد ،منابــع کمتــری را مــورد اســتفاده قــرار
میدهنــد .وقتــی همــکاری نمیکنیــم ،بــه زمــان بیشــتر ،تجهیــزات

بیشــتر ،خدمــات بیشــتر ،موجــودی انبــار بیشــتر و دارایــی بیشــتری
نیــاز داریــم .و چهکســی هزینــه اینهــا را پرداخــت میکنــد؟
1. Yves Morieux
2. Boston Consulting Group
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ســهامداران؟ مشــتریان؟ نــه ،کارمنــدان .کارمنــدان آســیب میبیننــد،
اضطراب میگیرند و دلزده میشوند.

در نهایــت اینکــه شــرکتی کــه یــاد گرفتــه چطــور بایــد از طریــق حــذف
بوروکراســی ،صاحــب اختیــار کــردن کارمنــدان و ترویــج تفکــر منعطــف در نیروهای
کارش ،ســرمایههای ســازمانیاش را منعطــف کنــد ،میتوانــد صرفهجوتریــن
شرکت موجود باشد.

پیشنهادهاییبرایمدیران

کارهایــی هســت کــه شــرکتهایی کــه میخواهنــد ســرمایههای تولیــدی و
زنجیره تامین خود را منعطف کنند ،باید انجام بدهند.

دیجیتالیکردن فرایندها و سرمایهها

بیــش از  40درصــد تولیدکننــدگان نگراننــد کــه تیمهــای تحقیــق و توســعه و
شــرکای زنجیــره تامینشــان بهقــدر کافــی یکپارچــه نباشــند .آنهــا میتواننــد
ایــن وضعیــت را بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای ارزانقیمــت ارتقــا بدهنــد تــا تولیــد،
زنجیــره تامیــن ،فــروش ،بازاریابــی و سیســتمهای پشــتیبانی از مشــتریان را
دیجیتالــی کننــد و بعــد بــه یکپارچهســازی ایــن فرایندهــا بــا شــرکای خارجــی
بپردازنــد .بــرای مثــال ،طراحــان اتومبیــل قبــا طرحهــای ترسیمشــده بــه کمــک
کامپیوتــر ( 3)CADرا از طریــق شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات جابهجایــی و
یکردنــد .نرمافزارهــای
نکنند ههــا تبــادل م 
تحویــل از جملــه فدکــس 4بــا تامی 
شبیهســازی پیشــرفته امــروزی ،امــکان نمونهســازی مجــازی بــا همــکاری
تامینکنندههــا را بــرای طراحــان فراهــم کــرده اســت؛ روشــی کــه ســرعت
چرخههــای توســعه محصــول را بــاال میبــرد .بــه طــور مشــابه ،تجهیــزات
کارخانــهای و کامیونهــای مخصــوص جابهجایــی و تحویــل هــم میتواننــد بــه
صــورت آنالیــن تحــت نظــارت باشــند و نقشهــا و فعالیتهایشــان ســریعا تنظیــم
3. computer-aided design
4. FedEx
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شــود .سیســکو 1بــرآورد کــرده کــه فقــط  4درصــد از تجهیــزات کارگاهــی جهــان بــه
اینترنــت وصــل هســتند .پژوهــش انجمــن کیفیــت آمریــکا ( 2)ASQنشــان میدهــد
کــه فقــط  13درصــد از تولیدکننــدگان ،ابزارهــا و تجهیــزات کارخانهایشــان را بــه
شــکل دیجیتالــی یکپارچــه کردهانــد ASQ .همچنیــن دریافتــه کــه تولیدکننــدگان
دارای شــبکههای دیجیتالــی ،بهــرهوری را تــا  82درصــد و رضایــت مشــتری را تــا
 45درصد افزایش دادهاند.
ماریبــل لوپــز ،3مدیرعامــل شــرکت پژوهشــی لوپــز 4کــه بــه  500شــرکت برتــر
فهرســت مجلــه فورچــون 5در زمینــه اســتراتژیهای دیجیتــال مشــاوره میدهــد،
پیشــنهاد کــرده کــه تولیدکننــدگان بایــد تکنولوژیهــای بیســیم و حســگر را کــه
دائمــا ارزانتــر میشــود ،نــه بــرای تســهیل فرایندهــای کارخانههــای قدیمیشــان
بلکــه بــرای تغییــر اساســی آنهــا در جهــت بــه دســت آوردن «چابکــی نمایــی»6
مــورد اســتفاده قــرار بدهنــد .بــه عنــوان مثــال ،کارخانههــای موتورســیکلت هارلــی
دیویدســون« 7خــودآگاه» و «خودتنظیمگــر» هســتند .اغلــب تجهیــزات ایــن
کارخانههــا بــه صــورت دیجیتالــی سیمکشــی شــده و عملکــرد ابزارهــای دســتگاهها
(مثــل ســرعت فنهــا در اتاقــک رنگآمیــزی) دائمــا توســط نرمافــزار کنتــرل
میشــود .وقتــی سیســتم هرگونــه انحرافــی را در شــاخصهای کلیــدی مثــل
رطوبــت ،دمــا یــا ســرعت فــن تشــخیص بدهــد ،بــه صــورت خــودکار ماشــینآالت را
بازتنظیم میکند تا از وقفههای هزینهبر اجتناب شود.
تولیدکننــدگان همچنیــن بایــد بــه طــور مســتمر ایــن اطالعــات صنعتــی را
جمــعآوری و تحلیــل کننــد تــا عملکــرد را ارتقــا بدهنــد و مشــکالت مرتبــط بــا
نگهــداری و تعمیــر را پیشبینــی کننــد .وزارت انــرژی آمریــکا حســاب کــرده کــه ایــن
رویکــرد حفاظتــی پیشگویانــه ،میتوانــد هزینههــای نگهــداری و تعمیــر را بیــش از
 30درصــد ،ازکارافتادگــی دســتگاهها را  75درصــد و توقــف فعالیــت کارخانههــا را
بین  35تا  40درصد کاهش بدهد و بهرهوری را  25درصد باال ببرد.
Cisco
American Society for Quality
Maribel Lopez
Lopez Research
Fortune
Exponential agility
Harley-Davidson

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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تمرکززدایی از زنجیرههای تامین با کارخانههای کوچکتر و چابکتر

زنجیرههــای تامیــن تمرکززداییشــده کــه بهوســیله آنهــا تولیــد در
نزدیکتریــن نقطــه ممکــن بــه محــل مصــرف اتفــاق میافتــد ،بــه پــل زدن روی
شــکاف میــان تامیــن و تقاضــا کمــک خواهــد کــرد .یکــی از روشهــای انجــام ایــن
کار ،انتقــال تولیــد از کارخانههــای بــزرگ بــا فرایندهــای تولیــد ســخت و
انعطافناپذیــر بــه واحدهــای صنعتــی کوچکتــر و چابکتــری اســت کــه
انعطافپذیــر و چندمنظــوره هســتند .دنــون ،8شــرکت چندملیتــی تولیــد مــواد
غذایــی در فرانســه ،توانســت در بنــگالدش یــک کارخانــه کوچــک تولیــد ماســت بــا
ابعــادی فقــط  10درصــد ابعــاد کارخانههــای موجــود دنــون و بــا هزینــه ســاختی
بســیار کمتــر بســازد .فرانــک رایبــود 9رییــس هیاتمدیــره دنــون کــه تحــت تاثیــر
قــرار گرفتــه بــود ،از سرپرســتان واحــد تحقیــق و توســعه و زنجیــره تامیــن خــود
خواســت کــه دریابنــد چطــور دنــون میتوانــد چنیــن کارخانههــای کوچــک
کمهزینهای را در بازارهای دیگر از جمله اروپا هم بسازد.
بایــر ،10یــک شــرکت بینالمللــی مــواد شــیمیایی و دارویــی کــه آســپیرین تولید
11
میکنــد ،در کارخانههــای انعطافپذیــر ،ســریع و آیندهگــرای خــود کــه بــه F3
شــهرت دارد ،تولیــد انعطافپذیــر را بــه ســطح جدیــدی بــرده اســت .بایــر ایــن کار
را بــر اســاس فلســفه «بــزن بــه بــرق و مشــغول تولیــد شــو» انجــام داده اســت.
F3هــا بــا الهــام از کامیونهــای مشــهور سوسیسفروشــی در آلمــان ،از واحدهــای
تولیــدی ســیار و مــدوالری اســتفاده خواهنــد کــرد کــه میتواننــد طیف گســتردهای
از مــواد شــیمیایی سفارشــی را در محــل و در حجــم کــم بــرای مشــتری تولیــد
کننــد و بــه او تحویــل بدهنــد .خدمــات تکنولوژیــک بایــر 12کــه بخشــی از شــرکت
بایــر اســت ،کنسرســیومی متشــکل از  25شــرکت و شــریک آکادمیــک را از  9کشــور
اروپایــی هدایــت میکنــد تــا توســعه و بهکارگیــری کارخانههــای مــدوالر  F3را در
صنایع شیمیایی تسریع کند.
Danone
Franck Riboud
Bayer
flexible, fast and future
Bayer Technology Services

8.
9.
10.
11.
12.
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سازگاری تحقیق و توسعه

مهندســان تحقیــق و توســعه هــم بایــد هنــگام طراحی محصــوالت ،از ســرمایهها
و فرایندهــای دیجیتالیشــده و منعطــف زنجیــره تامیــن ،بهرهبــرداری کامــل
داشته باشند .سه شرط باید برآورده شود:
محصــوالت بایــد منکــر کارخانــه 1باشــند .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن امــکان بایــد
فراهــم باشــد کــه آنهــا را در هــر کارخانــهای در زنجیــره تامیــن جهانــی
تولیدکننــده تولیــد کــرد .بــرای مثــال ،جــان دیــر 2تولیدکننــده ماشــینآالت
کشــاورزی و ساختوســاز ،یــک مــدل عملیاتــی بــه نــام «همــه جــا طراحــی،
همــه جــا ســاختن ( »)DABAدارد کــه بــه او اجــازه میدهــد بهســرعت و
مــداوم ،تولیــد را بســته بــه ظرفیــت نســبی ،از کارخان ـهای بــه کارخانــه دیگــر
منتقل کند.
تحقیــق و توســعه بایــد از اجــزای کمتــر و اســتانداردتری اســتفاده کنــد تــا ایــن
اجزا سریعتر در کارگاه مونتاژ شود.
تحقیــق و توســعه بایــد تکنیکهایــی مثــل طراحــی واحــدی یــا مــدوالر و
طراحــی بــرای تعویــق را بــه کار بگیــرد تــا امــکان سفارشیســازی انبــوه
محصــوالت بــه شــکلی صرفهجویانــه ،چــه در کارخانــه و چــه در نقطــه توزیــع
(یــا حتــی بهتــر از آن ،در نقطــه مصــرف) فراهــم شــود .بــه عنــوان مثــال،
طراحــان لبــاس بنتــون 3در ابتــدا همــه ژاکتهــای کشــباف را بــه رنــگ ســفید
تولیــد میکننــد و بعــد در لحظ ـهای کــه ترجیحــات مشــتری مشــخص شــد،
آنها را به رنگهای مختلف درمیآورند.

ــ

ــ
ــ

سبک سنگین کردن اولویتهای خرید

مدیــران خریــد و کارشناســان تامیــن منابــع بایــد تامینکننــدگان را بــه خاطــر
انعطافپذیریشــان انتخــاب کننــد ،نهفقــط قیمتشــان .برخــی از تامینکنندههــا
هزینههــای باالترشــان را بــا چابکــی بیشــتر جبــران میکننــد .کارشناســان تامیــن
1. factory-agnostic
2. John Deere
3. Benetton
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منابــع بایــد از مــدل مرجــع عملیاتهــای زنجیــره تامیــن ( 4)SCORبــرای انتخــاب
تامینکننــدگان جدیــد و دسترســی بــه تامینکنندههــای موجــود اســتفاده کننــد.
آنهــا بــرای انجــام ایــن کار بایــد بــه صــورت خــاص پنــج شــاخص کلیــدی عملکــرد
ایــن مــدل یــا همــان KPIهــا را بــه کار بگیرنــد :هزینههــا ،داراییهــا (کــه بهــرهوری
را اندازهگیــری میکنــد) ،قابلیــت اعتمــاد ،پاســخدهی و چابکــی (کــه قابلیــت
انطبــاق را اندازهگیــری میکنــد) .بــرای هــر پنــج شــاخص بایــد بــه میــزان مســاوی
اهمیت قایل شد.
شــرکتها همچنیــن بایــد داراییهــای خدماتیشــان را هــم منعطــف کننــد.
آنهــا میتواننــد روشهــای حفاظــت پیشگویانــه را بــرای پیشبینــی و رســیدگی
بــه نیازهــای مشــتری حتــی قبــل از بــه وجــود آمــدن ایــن نیازهــا ،صرفهجویــی
5
مالــی و افزایــش وفــاداری بــه کار بگیرنــد .بــه عنــوان مثــال ،نــورثراپ گرومــن
یکــی از بزرگتریــن پیمانــکاران حــوزه دفاعــی در دنیــا یــک سیســتم حفاظــت
پیشگویانــه ســاخته کــه بــرای تکنیســینهای نیــروی هوایــی آمریــکا امــکان
پیشبینــی ترکخوردگــی در هواپیماهایشــان را فراهــم میکنــد ،حتــی هفتههــا
قبــل از آنکــه ایــن ترکخوردگیهــا بــا چشــم غیرمســلح قابــل مشــاهده باشــد.
بــه ایــن ترتیــب ،از تعمیــرات پرهزینــه جلوگیــری میکنــد و بــه شــکل بالقــوه،
زندگی خلبانان نظامی را نجات میدهد.
تمرکز بر هسته مرکزی

گــزارش چشــمانداز تولیــد جهانــی  2013تهیهشــده توســط  KPMGنشــان
میدهــد کــه  40درصــد از تولیدکننــدگان بــرای متوقفکــردن خطهــای تولیــد
محصــول و واحدهــای کس ـبوکاری غیرســودده و فرعــی خــود تــا دو ســال آینــده
برنامهریــزی کردهانــد .بــرای مثــال ،نســتله ،شــرکت چندملیتــی تولیدکننــده مــواد
غذایــی و نوشــیدنی در ســوییس ،بــر کســبوکارهای «ســامت» تمرکــز خواهــد
کــرد و آنهــا را بــه عنــوان مجموعـهای از واحدهــای خودمختــار اداره خواهــد کــرد.
 GMقصــد دارد تعــداد ســبکهای متمایــز معمــاری خــودرو را از  30ســبک در ســال
4. Supply chain operations reference
5. Northrup Grumman
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 2010به  14سبک در سال  2018کاهش بدهد.
گاهــی اوقــات شــرکتها بــرای انجــام ایــن تغییــر ،بــه یــک شــوک نیــاز دارنــد.
در ســال  ،2004لگــو بعــد از چنــد نــوآوری شکس ـتخورده تــا مــرز ورشکســتگی
پیــش رفــت .ســپس جرگــن ویــگ کنودســتورپ ،مدیرعامــل جدیــد شــرکت ،یــک
ســوال اساســی را مطــرح کــرد« :گــروه لگــو بــرای چــه بــه وجــود آمــده؟» جوابــش
ایــن بــود« :بــرای ارائــه محصــوالت اصلیمــان کــه طراحــی منحصربهفردشــان بــه
یادگیــری سیســتماتیک کــودکان و حــل خــاق مســئله کــه یــک مهــارت مهــم قرن
بیس ـتویکمی اســت ،کمــک میکنــد ».او اضافــه کــرد« :مــا خواســتهایم کــه نــه
ن رقابت کنیم».
از طریق بزرگترین بودن بلکه بهوسیله بهترین بود 
بــه طــور مشــابه ،وقتــی اســتیو جابــز در ســال  1997بــه اپــل برگشــت ،وضعیت
شرکت بهگفته او اینطور بود:
هــزار و یــک نــوع محصــول تولیــد میکردیــم ...حیرتانگیــز بــود...
شــروع کــردم بــه پرســیدن ایــن ســوال کــه چــرا بایــد یــک  3400را به

یــک  4400ترجیــح بدهــم؟ یــا چــه زمانــی یــک نفــر بایــد تا یــک 6500

جهــش کنــد امــا نــه تــا یــک 7300؟ بعــد از ســه هفتــه نتوانســتم از
ایــن مســئله ســر دربیــاورم! فکــر کــردم اگــر مــن کــه داخــل شــرکت

اپــل بــا اینهمــه کارشــناس کار میکنــم ،نمیتوانــم ســردربیاورم...
مشتریان چطور قرار است از آن سر دربیاورند؟

بنابرایــن جابــز اقدامــات بازگشــتدهندهاش را بــا تمرکــز بــر سادهســازی
محصــوالت ارائهشــده توســط شــرکت پیــش بــرد .هــر یــک از تیمهــای محصولــی
بایــد او را قانــع میکردنــد کــه محصولشــان بــرای اســتراتژی اپــل ضــروری اســت.
اگــر محصولــی ســودده نبــود بایــد حــذف میشــد .جیــل آملیــو ،1مدیــر ماقبــل
جابــز ،کار را بــا کاهــش پروژههــای اپــل از  350بــه  50پــروژه آغــاز کــرده بــود.
جابــز بــا کاهــش آنهــا بــه ده پــروژه ،کار را تمــام کــرد .ایــده ایــن بــود کــه بــر
تعــداد کمــی محصــول تمرکــز شــود کــه بهطــرز دیوانــهواری عالــی هســتند .و
موفق شد.
*

1. Gil Amelio
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صرفهجویــی فقــط از منعطــف کــردن ســرمایههای فیزیکــی و خدماتــی نشــات
نمیگیــرد بلکــه انعطافپذیــری ســرمایههای انســانی هــم اهمیــت دارد .بــرای
دستیابی به این امر ،شرکتها باید موارد زیر را در نظر بگیرند.
سادهسازی ساختارهای سازمانی

همانطــور کــه بیــل گــور دریافتــه بــود ،تیمهــای کوچکتــر و مــدوالر،
بههــم پیوســتگی و همــکاری زیادتــری دارنــد و حــس هدفمنــدی بیشــتری را القــا
میکننــد؛ مســئلهای کــه بــه افزایــش کارایــی و خالقیــت منجــر میشــود.
شــرکتهای بــزرگ بایــد راههایــی پیــدا کننــد تــا تیمهایشــان را کوچــک و
بههمپیوســته نگــه دارنــد ،ســازمان را مســطح و پهــن کننــد و پیچیدگــی داخلــی را
کاهــش بدهنــد .بایــد تــاش کننــد هرمهــا را بــا شــبکههایی جایگزیــن کننــد کــه
افــراد را بــر اســاس نقشهایشــان بــه هــم مرتبــط میکنــد .انجــام ایــن کار،
رضایــت شــغلی را افزایــش میدهــد ،آســیبها را کــم میکنــد و عملکــرد کاری را
ارتقا میدهد.
قدرتبخشی به کارمندان

فرهنــگ مدیریــت از بــاال بــه پاییــن ممکــن اســت در زمــان بحــران ،قدرتمنــد
ظاهــر شــود امــا شــرکت را انعطافپذیــر و چابــک نخواهــد کــرد .بــا توجــه بــه
اینکــه کارمنــدان خــاق و ماهــر ،انتخابهــای شــغلی فزاینــدهای پیــش رو دارنــد،
شــرکتها بایــد بــه دنبــال راههایــی بــرای جــذب و حفــظ آنهــا باشــند .یــک روش
ایــن اســت کــه بــه کارمنــدان اجــازه بدهیــم خودشــان تصمیــم بگیرنــد و
تصمیمهای خودشان را اجرا کنند.
جرگــن ویــگ کنودســتورپ در پــی تغییــر مســیر لگــو در ســال  ،2004متوجــه
شــد کــه شــرکت نیازمنــد یــک ســاختار نرمتــر و آزادانهتــر و اســتراحتدادن
بهســبک مدیریــت از بــاال بــه پاییــن اســت کــه در جریــان تغییــر مســیر شــرکت،
اعمال شده بود .او به یاد میآورد:
مشــارکت در تصمیمگیریهــای هفتگــی مربــوط بــه مدیریــت فــروش

و تخصیــص ظرفیــت را متوقــف کــردم و تــا بیشــترین حــد ممکــن،
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تصمیمگیــری را بــه الیههــای پایینــی سلســلهمراتب ســازمانی

انتقال دادم.

وقتــی رهبــران نمیتواننــد دســتور بدهنــد ،کارمنــدان بایــد بتواننــد بــرای
انجــام کارهــا بــا هــم مشــارکت داشــته باشــند .البتــه شــرکت میتوانــد بــا تمجیــد
از همــکاری ،بــه تقویــت ایــن شــرایط کمــک کنــد .کنودســتورپ میگویــد« :بــه
خاطــر شکســت نبایــد ســرزنش کــرد بلکــه بــه خاطــر شکســت در کمککــردن یــا
کمکگرفتن باید سرزنش کرد».
یــک راه دیگــر بــرای قدرتبخشــی بــه کارکنــان ،ایجــاد یــک زمیــن بــازی فاقــد
ســاختاربندی اســت کــه در آن خالقیــت ،قوانیــن شــرکت را زیــر پــا نمیگــذارد (بــه
هــر حــال ،نــوآوری تحولآفریــن بــه افــرادی نیــاز دارد کــه اخاللگــر باشــند).
هنــری فــورد ،1بنیانگــذار یــک شــرکت خودروســازی همنــام بــا خــودش ،هــر
ویژگـیای داشــت بهجــز بازیگوشــی .بهســختی میتــوان عکســی از ایــن مــرد پیــدا
کــرد کــه در آن لبخنــد بزنــد .شــهرتش بــه خاطــر استانداردســازی و خــودکار کردن
تولیــد و ایجــاد ســاختارهای سلســلهمراتبی بــرای دســتیابی بــه صرفــه بــه مقیــاس
از طریــق تولیــد انبــوه خــودرو اســت .بــا ایــن حــال ،شــرکت فــورد حــاال در حــال
تجربــه یــک انتقــال فرهنگــی اســت کــه توســط مدیرعامــل پیشــینش ،آلــن
مواللــی ،2در ســال  2006آغــاز شــده و توســط جانشــینش ،مــارک فیلــدز ،3ادامــه
پیــدا کــرده اســت .مواللــی متوجــه شــد کــه مشــتریان خواســتار خودروهایــی بــا
قیمــت مناســب و دوســتدار محیطزیســت در اشــکال و رنگهــای مختلــف
(نهفقــط مشــکی) هســتند .او بــاور داشــت کــه نــه رباتهــا بلکــه انســانهای
خــاق ،اتومبیلهــای بســیار خوبــی درســت میکننــد و دوســت دارنــد
پتانسیلهایشــان کشــف شــود .تصمیــم گرفــت یــک محیــط بــدون ســاختاربندی
ایجــاد کنــد کــه کارمنــدان بتواننــد در آن بــدون ریســک ،نبوغشــان را بــروز بدهنــد
و آزاد از قیــد و بندهــای بوروکراســی ،ایدههــای ماجراجویانـهای را دنبــال کننــد کــه
شاید در نهایت به موفقیت برسد.
1. Henry Ford
2. Alan Mulally
3. Mark Fields
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فــورد بــا تکشــاپ ،4ارائهدهنــده پلتفــرم میکــر ،5شــریک شــده اســت .ایــن دو
بــا همــکاری هــم انبــاری در دیترویــت 6را بــه یــک زمیــن بــازی نــوآوری تبدیــل
کردهانــد کــه کارمنــدان میتواننــد در آن ،اوقــات فراغتشــان را صــرف آزمایــش
کــردن بــا پرینترهــای ســهبعدی و باقــی تکنولوژیهــای  DIYکننــد .مهندســان
فــورد حــس میکننــد قــدرت ایــن را دارنــد کــه ایدههایــی را توســعه بدهنــد کــه
در آزمایشــگاههای بســیار محافظهکارانــه و ســختگیرانه تحقیــق و توســعه ،راه بــه
جایــی نمیبــرد .در نتیجــه ایــن رویکــرد ،فــورد ایدههــای دارای قابلیــت دریافــت
گواهــی ثبــت اختــراع خــود را بیــش از  100درصــد افزایــش داده اســت ،بــدون
آنکــه ســرمایهگذاری در تحقیــق و توســعه را بیشــتر کــرده باشــد .کیفیــت ایدههــا
هــم ارتقــا پیــدا کــرده اســت :بــه نظــر میرســد کــه مهندســان هنــگام کار در
تکشــاپ ،راهکارهــای خالقانهتــری را در قیــاس بــا آزمایشــگاه تحقیــق و توســعه
شــرکت تولیــد میکننــد .درســی کــه میگیریــم ایــن اســت کــه احتمــال بــروز
نوآوری در یک محیط نامرتب ،آزاد و خودمختار بیشتر است.
استخدام با هدف خاص

ســازمانهای چابــک کارمندانــی را اســتخدام میکننــد کــه در یــک حــوزه
خــاص صاحــب تخصــص باالیــی هســتند امــا عــاوه بــر آن ،در چندیــن حــوزه دیگــر
هــم مهارتهــای پایـهای دارنــد .ایــن افــراد Tشــکل میتواننــد فراتــر از وظایفشــان
بــا دیگــران ارتبــاط بگیرنــد و ایــن قابلیــت ،همــکاری میانکارکــردی را تســهیل
میکند.
شــرکتها بــه اســتراتژیهای جــذب نیــرو بــرای بلندمــدت نیــاز دارنــد .بــرای
مثــال ،آژانــس تبلیغاتــی ســاچی انــد ســاچی کارکنانــش را در تیمهــای دونفــره
اســتخدام میکنــد .بــا نــرخ ریــزش ســاالنه  15درصــدی کارمنــدان ،ایــن شــرکت
میتوانــد هــر ســه ســال یــک بــار ،نیمــی از کارمندانــش را عــوض کنــد و طــی ایــن
فراینــد ،ضمــن حفــظ پیوســتگی ،روح تــازهای در خــود بدمــد .ایــن مســئله خالقیت
را افزایش میدهد اما نه به بهای پایینآمدن بهرهوری.
4. TechShop
5. Maker
6. Detroit
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ســیمون فرانســیس ،1مدیرعامــل شــرکت بازاریابی فالک اسوشــیتز 2و سرپرســت
پیشین شبکه تحقیقاتی ایجیس یوروپ ،3میپرسد:
چطــور میتوانیــم در یــک ســازمان بــه خالقیــت نــاب و اصیــل برســیم؟

شــرکتهایی مثــل دایســون 4در بریتانیــا و اپــل در آمریــکا بــر پایــه
«تفکــر طراحــی »5پیــش میرونــد .آنهــا بــرای افــرادی کــه خــاق
هســتند ،ارزش قایــل میشــوند .در ســایر ســازمانهایی کــه کمتــر

خــاق هســتند ،افــراد خــاق ممکــن اســت بــه خاطــر متفــاوت بــودن،
سرکوب بشوند.

مطالعه موردی دوم

ساچی اند ساچی  +دوک :تبلیغات چابک
آژانسهــای تبلیغاتــی در حــال تجربــه تغییراتــی عمیــق هســتند .از وقتــی کــه تکنولوژیهــای

دیجیتــال مثــل شــبکههای اجتماعــی ،کار صنعــت را مختــل کــرده ،آژانسهــا انحصــار تبلیغاتیشــان
را از دســت دادهانــد و شــاهد کاهــش اثرگذاریشــان بــر تصمیمــات خریــد مصرفکننــدگان بودهانــد.
حــاال منبــع اصلــی اطالعــات مصرفکننــدگان دربــاره محصــوالت ،از شــبکههای اجتماعــی نشــات
میگیرد و تصمیمات خرید ،بیشتر با توصیه دوستان و اعضای خانواده تعیین میشود.
طبــق گفتــه الــی اوهایــن ،6مدیرعامــل پیشــین ســاچی انــد ســاچی +دوک ،آژانسهــای
تبلیغاتــی بــرای رویارویــی بــا ایــن تغییــرات تکنولوژیکــی و اجتماعــی -اقتصــادی آمــاده نیســتند.
آنهــا همچنــان بــه کار بــر اســاس ســاختارها و روشهــای دهــه  1950ادامــه میدهنــد؛ یعنــی
پیشــبرد کار از طریــق کارویژههــای بســیار تخصصیشــدهای کــه قــادر بــه برقــراری ارتبــاط بــا
یکدیگــر نیســتند و دارای فرایندهــای توســعهای متوالــی و زمانبــر هســتند .ایــن مــدل تیلــوری
(نامــش را از یــک سیســتم مدیریــت علمــی گرفتــه کــه توســط فردریــک تیلــور 7بــه کار گرفتــه

 .5از شیوههای نوین مدیریت و روشی خالق برای حل مشکالت با رویکردی انسانمحور است.

Simon Francis
Flock Associates
Aegis Europe
Dyson

1.
2.
3.
4.

6. Elie Ohayon
7. Frederick Taylor
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شــده) در گذشــته خــوب نتیجــه میگرفــت؛ زمانــی کــه تبلیــغ فقــط از طریــق چهــار کانــال انجــام
میشــد :تلویزیــون ،رادیــو ،مطبوعــات و نمایشــگر .در دنیــای پیچیدهتــر و پویاتــر امــروزی ،یــک
برنــد دههــا بــازار مختلــف را تجربــه میکنــد و پیامهــای تبلیغاتــی از طریــق صدهــا کانــال ارســال
میشــود؛ کانالهایــی کــه بســیاری از آنهــا بهوســیله شــبکههای اجتماعــی ایجــاد شــدهاند.
دیگــر فقــط تاثیرگــذاری بــر مشــتریان بــرای تبلیغکنندههــا کافــی نیســت .آنهــا بایــد
مشتریانشــان را درگیــر گفتوگــو نیــز بکننــد؛ کاری کــه بــا وجــود هــزاران نقطــه تمــاس ممکــن
و میلیونها گفتوگوی ممکن اصال ساده نیست.
امــا ایــن کار امکانپذیــر اســت .اوهایــن در طــول فعالیتــش بــه عنــوان مدیرعامــل در فاصلــه
ســالهای  2011تــا  ،2014فرهنــگ جــدی و خشــک ســاچی انــد ســاچی را تغییــر داد و آن را
چابکتــر کــرد .حــاال تیمهــا طــی یــک همــکاری میانکارکــردی ،بــا هــم روی یــک پــروژه کار
میکننــد و ارتبــاط میــان کارویژههــا ارتقــا پیــدا کــرده اســت .بــرای مثــال ،مدیــران خالقیــت
آژانــس از همــان ابتــدا درک بهتــری از کلیــت اهــداف کسـبوکاری یــک پــروژه دارنــد .ایــن ســاختار
همچنیــن بــه آژانــس اجــازه میدهــد کــه چرخههــای توســعه را فشــرده کنــد و ایدههــا و مفاهیــم
را بهسرعت در بازار تست کند و بازخوردهای سریع بگیرد.
ســاچی انــد ســاچی از طریــق ادغامــش بــا دوک کــه یــک شــرکت تخصصــی بازاریابــی دیجیتــال
اســت ،امــکان پیشبینــی و واکنــش بهتــر بــه تغییــرات تکنولوژیــک را به دســت آورده اســت .کارشناســان
تکنولــوژی خــاق و تــازهوارد شــرکت بــه دنبــال کشــف نرمافزارهــا یــا اســتارتآپهای آینــدهداری
هســتند کــه میتواننــد بــه پیشــنهادهای تبلیغاتــی شــرکت اضافــه شــوند .آنهــا در پــی آن هســتند کــه
از شــبکههای اجتماعــی و پلتفرمهــای تلفــن همــراه در کمپینهــای تبلیغاتیشــان اســتفاده کننــد.
اوهایــن اینطــور نتیجهگیــری میکنــد« :ده ســال پیــش ،مــا مدیرانــی کــه مســئولیت شــبکههای
چ کاری نمیتوانیم انجام بدهیم».
اجتماعی را بر عهده بگیرند نداشتیم اما امروز بدون آنها هی 
در صنعتــی کــه در آن ،فرصتهــا اغلــب زودگــذر هســتند و ســرعت و چابکــی مزیــت رقابتــی
محســوب میشــود ،چنیــن ســازماندهی مجــددی بــه آژانــس اجــازه میدهــد کــه کمپینهایــش را
ســریعتر اجــرا کنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه اوهایــن بــا صراحــت بــه اضافهشــدن «دوک» بــه
اسم شرکت اصرار داشت:
وقتــی بــا مشــتریانم مالقــات میکنــم ،شــرکتم را نــه بــه عنــوان یــک آژانــس تبلیغاتــی بلکــه
بــه عنــوان یــک پلتفــرم ایدهپــردازی معرفــی میکنــم کــه بــاز و چابــک اســت .ایــن بــاز بــودن ،هــم
بــرای مشــتریان و هــم شــرکای خارجــی ضــروری اســت؛ در غیــر ایــن صــورت ،نمیتوانیــم
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بوکار اصلــی مــا باقــی خواهــد مانــد امــا بیشــتر و بیشــتر
بهســرعت نــوآوری کنیــم .طراحــی ،کسـ 
پیــش میرویــم تــا درهــای بخــش اجرایــی را بــه روی متخصصــان مســتعد خارجــی بــاز کنیــم و
چابکیمان را افزایش بدهیم.

نتیجهگیری

منعطــف کــردن ســرمایهها بهمنزلــه صرفهجویــی در پــول ،منابــع و زمــان
اســت .شــرکتها بــا منعطــف کــردن تولیــد ،توزیــع ،خدمــات و ســرمایههای
سازمانیشــان قــادر بــه ســاخت و ارائــه محصــوالت و خدمــات مناســب بــه مشــتریان
هســتند؛ بهشــیوهای ســریعتر و ارزانتــر ،در محــل ســکونت و کارشــان و در هــر
زمانــی کــه میخواهنــد .امــا بــه خاطــر کمبــود منابــع طبیعــی ،بــا محدودیتهــای
اضافــی در زمینــه دســتاوردهای احتمالیشــان مواجــه خواهنــد شــد .همانطــور
کــه پــل پولمــن ،مدیرعامــل یونیلــور ،اشــاره کــرده اگــر قــرار باشــد اقتصادهــای
نوظهــور بــه همــان شــیوهای کــه غــرب رونــق پیــدا کــرده بــه غربیهــا برســند ،بــه
منابع طبیعی دو سیاره نیاز پیدا خواهیم کرد.
زمــان زیــادی از وقتــی کــه شــرکتها شــروع بــه قــراردادن رشــد پایــدار در
مرکــز اســتراتژیهای کسبوکاریشــان کردهانــد ،نمیگــذرد امــا بســیاری از
آنهــا کشــف کردهانــد کــه پایــداری یــک هزینــه کســبوکاری یــا یــک شــعار
خیالانگیــز بازاریابــی نیســت بلکــه وقتــی در قالــب یــک برنامــه بلندمدتتــر بــه
اجــرا دربیایــد ،بــه یــک اســتراتژی درخشــان صرفهجویانــه تبدیــل میشــود .ایــن
اصل سوم ابتکارات صرفهجویانه در فصل بعدی شرح داده شده است.
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هیــچ چیــز نــه از بیــن مــیرود ،نــه بــه وجــود میآیــد؛ همــه چیــز فقــط
تغییر شکل میدهد.
1
آنتوان لوران الوازیه؛ شیمیدان فرانسوی

تارکــت یــک شــرکت چندملیتــی اســت کــه خانههــا ،دفاتــر کار ،مــدارس و
فروشــگاهها را بــا کفپوشهــا ،فرشهــا و کاشــیهایی از جنــس وینیــل 2،چــوب
و لمینیــت تجهیــز میکنــد و اســتادیومهای ورزشــی را بــا چمــن مصنوعــی
یگــردد ،جــای
میپوشــاند .ایــن شــرکت کــه ریشــههایش بــه ســال  1880برم 
خــود را بــه عنــوان رهبــر بــازار جهانــی در حــوزه فعالیتــش محکــم کــرده اســت .در
اواخــر دهــه  ،2000نــرخ رشــد ســاالنه ایــن شــرکت بیــش از  10درصــد بــود .اغلــب
شــرکتها بــا چنیــن عملکــردی غــرق لــذت میشــوند امــا مایــکل جیانــوزی،3
مدیرعامــل تارکــت کــه مســئولیت شــرکت را در ســال  2007بــر عهــده گرفتــه بــود،
نگــران بــود کــه رشــد ســریع شــرکت یــک بمــب ســاعتی در آســتانه انفجــار باشــد.
بــرای ثابــت نگهداشــتن ایــن ســرعت رشــد ،شــرکت نیــاز بــه مصــرف ســاالنه
بیشــتر و بیشــتر منابــع داشــت .تولیــد روزانــه یــک میلیــون و ســیصدهزار متــر مربع
کفپــوش ،نیازمنــد مقــدار زیــادی مــاده خــام از جملــه نفــت ،آب ،چــوب و مــواد
معدنــی بــود .ایــن منابــع تجدیدناپذیــر ،مــدام کمیابتــر و پرهزینهتــر میشــدند
و آســیبهای زیســتمحیطی حاصــل از فعالیــت شــرکت در حــال افزایــش بــود.
مدل تولید تارکت از نظر مالی و زیستمحیطی ناپایدار بود.
تارکــت همیشــه خــودش را یــک شــهروند  -شــرکت مســئولیتپذیر دیــده بــود
کــه بــه جامعــه بزرگتــر و ســیاره زمیــن احتــرام میگذاشــت .بنابرایــن مــدل
کســبوکارش را بازســازی کــرد .بــه جــای فــروش محصولــی کــه چنــد ســالی
توســط یــک مشــتری واحــد اســتفاده و بعــد دور انداختــه میشــد ،تارکــت شــروع
بــه فــروش محصوالتــی دوســتدار محیطزیســت کــرد کــه میتوانســت دوبــاره
اســتفاده یــا بازیافــت شــود .بــه ایــن طریــق ،هــم بــه مشــتریان کمــک کــرده بــود و
1. Antoine-Laurent de Lavoisier
2. vinyl
3. Michel Giannuzzi
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هم به محیطزیست.
ایــن شــرکت شــیوه طراحــی ،تولیــد ،فــروش و نگهــداری همــه محصوالتــش را
ازاســاس تغییــر داد و پایــداری زیس ـتمحیطی را بــه هــر مرحلــه از چرخــه عمــر
محصولش تزریق کرد:
ایــن شــرکت از طریــق تولیــد محصوالتــی کــه فقــط از مــواد اولیــه خــوب
اســتفاده میکننــد ،قوانیــن بومآرایــی 4را اتخــاذ کــرده اســت .ایــن مــواد خــوب
عبارتنــد از مــوادی کــه فــراوان هســتند و بهآســانی تجدیــد میشــوند ،بــه
مــردم یــا بــه ســیاره زمیــن آســیب نمیرســانند و میتواننــد بــه طــور طبیعــی
 100درصــد بازیافــت یــا تجزیــه شــوند .بــه عنــوان مثــال ،فقــط  2درصــد از
مــواد خــام کاش ـیهای تارکــت کــه در برزیــل تولیــد میشــود بــر پایــه نفــت
خــام اســت .ایــن شــرکت ترجیــح میدهــد از مــواد خــام بهســرعت
تجدیدپذیــری مثــل پوســته صــدف و گــردو ،روغــن تخــم کتــان ،گــرد چــوب،
صمــغ کاج ،کنــف ،چــوب یــا چوبپنبــه اســتفاده کنــد .همچنیــن مــواد
پالســتیکی مصرفشــده و مصرفنشــده بازیافتــی را مــورد اســتفاده قــرار
میدهــد؛ مــوادی کــه از شیش ـههای اتومبیــل کارکــرده و عینکهــای محافــظ
کارگاههــای ســاختمانی بــه دســت میآیــد .تیــم تحقیــق و توســعه شــرکت
مــوادی را کــه توســط آژانسهــای حفاظــت از محیطزیســت اروپایــی و
آمریکایــی در گروهــی تحــت عنــوان «نگرانــی بســیار جــدی» دســتهبندی
شــدهاند حــذف میکنــد .در راســتای احتــرام بــه مــردم و محیطزیســت،
آژانــس ترویــج و حفاظــت محیطزیســت 5واقــع در آلمــان ،همــه مــواد خــام
مورداستفاده شرکت را از نظر سالمت مورد ارزیابی قرار میدهد.
ایــن شــرکت فرآیندهــا و تاسیســات تولیــدی خــود را مهندســی مجــدد کــرده
اســت تــا از آب و انــرژی کمتــری اســتفاده کنــد .تارکــت بــا نصــب مدارهــای آب
حلقــه مســدود در مراکــز تولیــدیاش ،در ســال  2013مصــرف آب شــیرین و
آشــامیدنی را تــا  12درصــد نســبت بــه ســال  2010کــم کــرده اســت .ایــن

ــ
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 eco-design .4طراحی محصوالتی که اثرات مخرب زیستمحیطی آنها در کل چرخه عمر محصول ،به حداقل
رسیده باشد.
)5. Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA
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شــرکت در فاصلــه ســالهای  2010تــا  2013ضایعــات صنعتـیای را هــم کــه
بــه محلهــای دفــن زبالــه ارســال میشــود  37درصــد کاهــش داده اســت.
ایــن کار از طریــق اســتفاده مجــدد از ایــن ضایعــات در فرآیندهــای تولیــدی
شــرکت انجــام شــده اســت .امــروز  75درصــد از کارخانههــای چــوب تارکــت از
خــاکاره بــرای تولیــد بــرق اســتفاده میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،تارکــت ســهم
اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر خــود را از  6درصــد در ســال  2010بــه 22
درصــد در ســال  2013افزایــش داده اســت .بــه عنــوان مثــال ،از دیگهــای
بخــار زیســتتوده 1بــرای تولیــد آب داغ بهمنظــور گرمکــردن کورههایــش
یکند.
استفاده م 
ایــن شــرکت اطمینــان حاصــل کــرده کــه محصوالتــی کــه بــرای فضاهــای
داخلــی خانههــا ،مــدارس ،دفاتــر کار و بیمارســتانها تولیــد میکنــد مضــر
نباشــد .آمریکاییهــا بــه طــور متوســط  90درصــد از زمانشــان را در فضاهــای
داخلــی میگذراننــد و هــر دانشآمــوز اروپایــی نوعــی ،بــه طــور متوســط قبــل
از چهاردهســالگی  6700ســاعت را در مدرســه صــرف میکنــد .بــه همیــن
دلیــل ،ارتقــای کیفیــت هــوای فضاهــای داخلــی بســیار مهــم اســت .تارکــت
حــاال تقریبــا همــه محصوالتــش را بــا آالیندههــای بســیار کــم متشــکل از
ترکیبــات عالــی کامــا فــرار ( )TVOCطراحــی میکنــد .میــزان آالیندههــای
 TVOCناشــی از محصــوالت تولیدشــده از وینیــل در شــرکت ،یکدهــم تــا
یکصــدم میزانــی اســت کــه در مقــررات اروپایــی تعییــن شــده اســت.
کفپوشهــای تولیــد شــرکت هــم از بنیــاد آســم و آلــرژی آمریــکا 2گواهــی
«بیخطــری بــرای آســم و آلــرژی» دریافــت کــرده اســت .تارکــت همچنیــن
کفپوشهایــی را طراحــی کــرده کــه میتواننــد در طــول چرخــه عمــر 20
سالهشــان ،بــا اســتفاده از ترکیبــات شــیمیایی کمتــر و تکنولوژیهــای نظافتــی
3
کارآمــد در مصــرف انــرژی ،مثــل سیســتمهای خشکشــویی کممصــرف
نگهــداری شــوند .محصــول  iQتارکــت میتوانــد بــا حــدود  20درصــد مصــرف

ــ

 biomass .1یک منبع تجدیدپذیر انرژی که از مواد زیستی به دست میآید

)2. Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA
3. dry-buffing
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بــرق و آب کمتــر و  2.3برابــر شــوینده کمتــر نســبت بــه محصــوالت رقیــب،
شستوشــو شــود .ایــن بهمعنــای  40درصــد کاهــش در مصــرف منابــع و
اثرات زیستمحیطی در طول  20سال است.
4
ایــن شــرکت در تــاش بــرای بهکارگیــری فلســفه طراحــی باززاینــده ()C2C
اســت کــه بهوســیله آن ،شــرکت همــه محصوالتــش را در پایــان عمرشــان
بازیافــت میکنــد تــا از آنهــا محصــول جدیــد بســازد .در ســال  ،2013تارکــت
ی خــود 17400 ،تــن از مــواد خــام
بــه عنــوان بخشــی از برنامــه بازگردانــ 
محصــوالت دورریختنــی مصرفشــده و نصبشــده را جمــعآوری و بازیافــت
کــرد و از ایــن بابــت ،رشــدی  51درصــدی را نســبت بــه ســال  2012تجربــه
کــرد .جالــب اینکــه مرکــز بازیافــت کفپــوش تانــدوس 5متعلــق بــه تارکــت،
اولیــن مجموعــه فعــال در ایــن صنعــت کــه گواهــی شــخص ثالــث دریافــت
کــرده ،نهفقــط محصــوالت شــرکت بلکــه محصــوالت ســایر تولیدکنندههــا را
هم پردازش میکند.
آن کریســتین آیــد 6سرپرســت واحــد پژوهــش ،نــوآوری و محیطزیســت تارکــت
از ســال  ،2009توضیــح میدهــد کــه هرچنــد مشــتریان بــرای محصــوالت دوســتدار
محیطزیســت ارزش قائلنــد امــا همچنیــن خواهــان گزینههــای باکیفیتــی هســتند
کــه صرفهجویانــه باشــد ،طراحــی خوبــی داشــته باشــد و بــه رفــاه و آسایششــان
کمــک کنــد .بــه عنــوان مثــال ،کفپوشهــای دوســتدار محیطزیســت تارکــت
طــوری طراحــی شــده کــه نهتنهــا کیفیــت هــوا را ارتقــا میدهــد بلکــه ســر و صــدا
را هــم کــم میکنــد .ایــن رویکــرد ،بهخصــوص در مکانهــای عمومــی مثــل
7
مــدارس و بیمارســتانها اهمیــت پیــدا میکنــد .همچنیــن محصــول فیلدتــرف
تارکــت هــم کــه یــک چمــن مصنوعــی  100درصــد قابلبازیافــت اســت کــه در
اســتادیومهای ورزشــی اســتفاده میشــود ،طــوری طراحــی شــده کــه ایمنــی و
راحتــی بیشــتر را بــرای بازیکنــان همــراه بیــاورد .عــاوه بــر ایــن ،در مصــرف
میلیونهــا گالــن آب و چندیــن تــن کــود و آفتکــش هــم صرفهجویــی میکنــد.

ــ

cradle-to-cradle
Tandus
Anne-Christine Ayed
FieldTurf

4.
5.
6.
7.
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پژوهشــی کــه در ســال  2012توســط فیفــا ،هیــات بینالمللــی ناظــر بــر فوتبــال،
انجــام شــده فیلدتــرف را بهخوبــی چمــن طبیعــی تشــخیص داده اســت .مســابقه
ســوپر بــال 2012 1هــم در زمینــی پوشــیده از فیلدتــرف در ایندیاناپولیــس 2برگــزار
شــد .تارکــت حــاال در تالشــی بــرای ارتقــای تجربــه مشــتری ،راهکارهای کفســازی
مــدوالر را ارائــه کــرده کــه بــه مشــتریان انتخابهــای بیشــتری در زمینــه طراحــی
میدهــد و نصــب ،تعمیــر ،جایگزینــی و بازیافــت آســانتر و ســریعتری دارد .ایــن
مــدوالر بــودن بــه تارکــت اجــازه میدهــد کــه چابکتــر باشــد (موضوعــی کــه در
فصــل ســوم بــه آن پرداختــه شــد) .همچنیــن بــه شــرکت کمــک میکنــد تــا
پابهپــای ســایق بهســرعت در حــال تغییــر مشــتریان پیــش بــرود؛ مشــتریانی
مثــل خردهفروشــان و مدیــران هتــل کــه بــه طــور منظــم کفپــوش
ساختمانهایشان را تغییر میدهند.
محصــوالت ارائهشــده توســط تارکــت بــه لطــف مــدل کسـبوکار خالقانـهاش ،از
نظــر مالــی هــم پایــدار اســت .ایــن شــرکت در تمــام طــول عمــر یــک محصــول،
خدماتــی سفارشــی و بــا ارزش افــزود ه را بــه مشــتریان ارائــه میدهــد .بــرای مثــال،
بــه عنــوان بخشــی از خدمــت «مراقبــت کامــل فیلدتــرف» 3ترتیــب نصــب،
نگهــداری ،انهــدام و جایگزینــی چمنهــای مصنوعــی میادیــن ورزشــی را میدهــد.
فراینــد جداکــردن و جایگزینکــردن تارکــت از نظــر محیطزیســتی هــم پایــدار
اســت .بــه عنــوان مثــال ،تارکــت میتوانــد جایگزینــی چمــن موجــود در زمیــن را
از طریــق اســتفاده مجــدد و شستوشــوی مــواد موجــود تــا بیشــترین حــد ممکــن
انجــام دهــد .بــه طــور مشــابه ،هنــگام نصــب کفپوشهــا مقــدار چســب مصرفــی
را بــه حداقــل میرســاند تــا امــکان جداکردنشــان بــدون چســبندههای شــیمیایی
فراهم شود.
آیــد اعتبــار فرهنــگ کارآفرینــی تارکــت را بــه توانایـیاش در نــوآوری مســتمر
در محصــوالت و فرآیندهــا و بازســازی مــدل کســبوکارش قبــل از رقبــا نســبت
یدهد:
م 
 Super Bowl .1مسابقه ساالنه فوتبال آمریکایی قهرمانی لیگ فوتبال ملی آمریکا

2. Indianapolis
3. FieldTurf TotalCare
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تنهــا منبــع تمامنشــدنی دنیــا نبــوغ آدمــی اســت .مــا از پایــداری بــه

عنــوان یــک اهــرم قدرتمنــد بــرای آزادســازی نبــوغ همــه
کارمندانمان استفاده میکنیم.

تعج ـبآور نیســت کــه تارکــت ســرمایهگذاری ســنگینی را در زمینــه آمــوزش
 11هــزار کارمنــدش انجــام میدهــد .ایــن شــرکت همــکاری گســتردهای بــا
تامینکنندههــا ،توزیعکنندههــا و مشــتریان و همچنیــن دانشــگاهها ،انجمنهــای
تجــاری ،آزمایشــگاههای علمــی و آژانسهــای حفاظــت از محیطزیســت در آمریــکا
و اروپا دارد.
ســهامداران هــم راضــی هســتند .در ســال  ،2013فــروش تارکــت حــدود 10
درصــد و ســود خالــص شــرکت  8.5درصــد افزایــش پیــدا کــرد .جیانــوزی کــه
بهشدت باور دارد پایداری اهرم کلیدی رشد است ،میگوید:
بوکاری نیســت بلکــه فرصتــی
پایــداری شــرکتی یــک محدودیــت کسـ 

بــرای ارتقــای مســتمر عملیاتهــای ماســت؛ بــرای ایــن کــه نــوآوری

کنیم و برندمان را در یک بازار بسیار رقابتی ،متمایز جلوه بدهیم.

جیانــوزی حــاال میخواهــد تارکــت بــه معیــار و محــک صنعــت بــرای دســتیابی
بــه اســتانداردهای باالتــر در پایــداری تبدیــل شــود .در ســال  ،2013ایــن شــرکت
بــه یکــی از اولیــن شــرکتهای بینالمللــی تبدیــل شــد کــه بــه برنامــه «اقتصــاد
دورانــی  4»100پیوســتند .ایــن برنامــه کــه توســط بنیــاد الــن مکآرتــور 5آغــاز
شــده بــود ،بیــش از  100شــرکت متعهــد بــه حمایــت از طراحــی یــک مــدل رشــد
اقتصــادی پایــدار بــر مبنــای اســتفاده مجــدد از مــواد خــام و حفاظــت از منابــع
جهانــی را دور هــم جمــع کــرد .تارکــت هدفگــذاری کــرده کــه تــا ســال ،2020
اســتفاده از مــواد خــام تجدیدپذیــر و بازیافتــی را بــه  75درصــد برســاند ،ضایعــات
صنعتــی سرازیرشــده بــه ســمت مراکــز دفــع زبالــه را حــذف کنــد ،اطمینــان حاصل
کنــد کــه همــه کفپوشهــای تولیــدی از روانکنندههــای فاقــد فتاالتــه 6درســت
شــدهاند و آالیندههــای  TVOCکمتــری دارنــد و در نهایــت اینکــه حجــم
4. Circular Economy 100
5. Ellen MacArthur Foundation
6. phthalate
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محصوالتــی را کــه در ســال  2010بعــد از نصــب و بعــد از مصــرف بــرای بازیافــت
جمعآوری شد ،دو برابر کند.
داســتان تارکــت از ایــن جهــت قابلتوجــه اســت کــه بــه جنبههــای بســیار
زیــادی از پایــداری صرفهجویانــه دســت پیــدا کــرده اســت .امــا کار ایــن شــرکت،
منحصربهفــرد نیســت و بســیاری از شــرکتهای دایــر قــادر خواهنــد بــود کــه بــه
تجربیــات تارکــت نزدیــک شــوند و دگرگونیهــای مشــابهی را ایجــاد کننــد .ایــن
فصــل نشــان میدهــد کــه چطــور شــرکتها میتواننــد از طریــق طراحــی ،تولیــد
و فــروش محصــوالت و خدماتــی بــا اثــرات زیس ـتمحیطی کمتــر ،مصــرف منابــع
طبیعــی کمیــاب را در زنجیــره ارزششــان بهشــدت کاهــش بدهنــد .ایــن فصــل
نحــوه بهکارگیــری شــیوههای پایــدار مثــل اقتصــاد باززاینــده و دورانــی (کــه در
آنهــا ترکیبــات و مــواد خــام بــه طــور مکــرر بازیافــت میشــوند) ،بــرای طراحــی و
تولیــد محصوالتــی فاقــد ضایعــات و صاحــب ارزش بــرای مشــتریان را شــرح
میدهــد .همچنیــن نشــان میدهــد کــه چطــور اقتصــاد اشــتراکی میتوانــد
وفــاداری مشــتریان را افزایــش بدهــد و منابــع درآمــدی جدیــدی ایجــاد کنــد؛
اقتصــادی کــه در آن ،مشــتریان محصــوالت را در قالــب خدمــات اعتبــاری 1بــه
اشــتراک میگذارنــد بــه جــای آنکــه مالــک آنهــا شــوند و مصرفشــان کننــد.
عــاوه بــر اینهــا ،شــرح میدهــد کــه چطــور برخــی از شــرکتهای پیشــگام
مشــغول اســتفاده از تکنیکهایــی نظیــر بازیافــت خالقانــه 2هســتند تــا قوانیــن
اقتصادهــای اشــتراکی و دورانــی را بــا هــم ترکیــب و یکپارچهســازی کننــد و راه را
بــرای «اقتصــاد مارپیچــی» 3همــوار کننــد :یــک سیســتم پرهیزکارانــه کــه در عیــن
حــال کــه ضایعــات و مصــرف منابــع طبیعــی را کاهــش میدهــد ،ارزشهــای
بیشتری را هم تولید میکند.

پایداری ضروری ،نه انتخابی

بــرای ســالها ،شــرکتها نــه در عمــل بلکــه فقــط در کالم بــه مقولــه پایــداری
ت ( )CSRیــا
پرداختنــد؛ آن هــم بــه عنــوان بخشــی از مســئولیت اجتماعــی شــرک 
1. pay-as-you-go
2. upcycling
3. spiral economy
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فعالیتهــای بشردوســتانه .بــا ایــن حــال ،اخیــرا عوامــل متعــددی شــرکتهای
فعــال در جهــان توســعهیافته را مجبــور کــرده تــا رویکــرد اســتراتژیکتری نســبت
به پایداری در پیش بگیرند.
کمبود منابع ،بقای کسب و کار را تهدید میکند

پــل پولمــن ،مدیرعامــل یونیلــور ،میگویــد کــه جهــان  1.3برابــر بیشــتر از
تــوان زمیــن بــرای تجدیــد منابعــش مصــرف میکنــد .بــا توجــه بــه نــرخ مصــرف
فعلــی ،در ســال  2030مــا بــه دو ســیاره بــرای تامیــن منابــع مــورد نیازمــان و بــرای
فکننــده
جــذب ضایعاتمــان نیــاز خواهیــم داشــت .بــا وجــود  3میلیــارد مصر 
جدیــد طبقــه متوســط در سراســر جهــان کــه قــرار اســت طــی دو دهــه آینــده
اضافــه شــود ،تقاضــا بــرای انــرژی ،غــذا ،آب و مــواد خــام ،قیمــت منابــع طبیعــی را
بهشــدت بــاال خواهــد کشــید .کشــف گاز شــیل 4ممکــن اســت تــا حــدی خیــال
شــرکتهای وابســته بــه نفــت را راحــت کــرده باشــد ،امــا مشــکل کمبــود شــدید
آب ،چــوب و ســایر منابــع طبیعــی همچنــان پابرجاســت .پیتــر برابــک  -لتمیــت،5
رییــس هیاتمدیــره نســتله کــه طرفــدار حفاظــت از منابــع آبــی اســت ،پیشبینــی
میکنــد« :خیلــی قبلتــر از آنکــه ســوختمان تمــام شــود ،آبمــان تمــام
خواهــد شــد ».ایکیــا ،شــرکت ســوئدی طــراح و فروشــنده مبلمــان آمــاده مونتــاژ1 ،
درصــد از ذخایــر تجــاری چــوب جهــان را مصــرف میکنــد و نگــران قابلیــت
دسترســی مــداوم خــود اســت؛ حتــی بــا وجــود اینکــه بــرای دو برابــر کــردن
درآمدهایــش تــا  50میلیــارد یــورو ( 63میلیــارد دالر) و مشــتریانش تــا  1.5میلیــارد
نفــر تــا ســال  2020برنامهریــزی کــرده اســت .اســتیو هــاوارد ،6سرپرســت بخــش
پایداری ایکیا ،گمان میکند:
پایــداری یــک عامــل قطعــی و نهایــی خواهــد بــود کــه تعییــن میکنــد

کــدام کســبوکارها در  20یــا  30ســال آینــده اینجــا خواهنــد بــود.

پایداری ،آینده کسبوکار است.

4. shale gas
5. Peter Brabeck-Letmathe
6. Steve Howard
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مشتریان خواستار راهکارهای دوستدار محیطزیست و سالم هستند

حــاال مشــتریان آگاهــی بیشــتری از مســایل زیسـتمحیطی دارنــد و محصــوالت
و خدماتــی میخواهنــد کــه کمتــر بــه ســیاره زمیــن آســیب برســاند .عــاوه بــر
ایــن ،آنهــا فهمیدهانــد کــه ســامت زمیــن بــر ســامت خودشــان تاثیــر میگــذارد.
بــه عنــوان مثــال 60 ،درصــد از شــهروندان اروپایــی نگراننــد کــه آلودگــی در حــال
آسیبرســاندن بــه ســامت و آسایششــان باشــد و  42درصــد نگــران اثــرات
مخــرب هــوا ،غــذا و محصــوالت بیکیفیــت هســتند .بــر اســاس اعــام ســازمان
جهانــی ســامت 1،در ســال  2012از هــر هشــت نفــر فوتکــرده ،یــک نفــر در
سراســر دنیــا مــرگ در اثــر آلودگــی هــوا را تجربــه کــرده اســت .در واقــع ،ایــن
پژوهــش نشــان میدهــد کــه  90تــا  95درصــد از مــوارد ســرطانی جدیــد ،بــه
خاطــر ســبک زندگــی و عوامــل زیســتمحیطی مخصوصــا آلودگــی هــوا و مــواد
شیمیایی موجود در زنجیره غذایی ایجاد شده است.
نهادهای نظارتی از شرکتها خواهان پایداری بیشتر هستند

دولتهــا در آمریــکا ،اروپــا و ژاپــن خواســتار آن هســتند کــه شــرکتها
محصــوالت تمیزتــر و ســالمتری تولیــد کننــد .اســتانداردهای جدیــد آمریــکا بــرای
میــزان آالیندگــی برحســب مســافت طیشــده ،خودروســازان را ملــزم کــرده کــه تــا
ســال  2025ناوگانــی را ارائــه بدهنــد کــه میــزان آالیندگــی گازهــای گلخانـهای را
بــه نصــف برســاند و میلیونهــا دالر در پمــپ بنزینهــا صرفهجویــی کنــد .ژاپــن
کــه اســتفاده از موتورهــای دیزلــی را در توکیــو ممنــوع کــرده ،همچنــان در حــال
افزایــش تدریجــی اســتانداردهای زیس ـتمحیطی ســختگیرانه خــود اســت .هشــت
خودروســاز برتــر ایــن کشــور حــاال بــا هــم همــکاری میکننــد کــه تــا ســال ،2020
موتورهــای دیزلــی دوســتدار محیطزیســتیای ارائــه بدهنــد کــه آالیندگیهــای
دیاکسید کربن را تا  30درصد نسبت به سال  2010کاهش بدهد.
اتحادیــه اروپــا در ایــن زمینــه حتــی قاطعانهتــر برخــورد کــرده اســت .در
ســپتامبر  ،2012پارلمــان اروپــا بخشــنامه بهــرهوری انــرژی را تصویــب کــرد تــا
1. World Health Organization
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مصــرف انــرژی در اروپــا را تــا ســال  2020تــا  20درصــد کاهــش بدهــد .در نتیجــه
ایــن بخشــنامه ،شــرکتهای بــزرگ اروپایــی ناچــار خواهنــد شــد کــه زنجیرههــای
تامیــن خــود را از نظــر مصــرف انــرژی ،کارآمدتــر کننــد .در همــان ســال ،پارلمــان
اروپــا همچنیــن یــک قانــون بازیافتــی ســختگیرانهتر را تصویــب کــرد کــه
تامینکنندههــا و خردهفروشــان کاالهــای الکترونیکــی و الکتریکــی را ملــزم بــه
جمــعآوری و بــه شــکل بالقــوه بازیافــت  45درصــد از کل ضایعــات الکتریکــی و
الکترونیکــی تــا ســال  2016میکــرد .ایــن رقــم بایــد تــا ســال  2019تــا  65درصــد
افزایش پیدا کند.
2
جینز پوتوکنیک  ،نماینده اتحادیه اروپا در امور محیطزیست ،میگوید:
در ایــن روزگار آشــفته اقتصــادی و قیمتهــای روبهرشــد مــواد خــام،

بهــرهوری منابــع زمانــی اتفــاق میافتــد کــه مزایــای زیس ـتمحیطی و
فرصتهای رشد خالقانه در کنار هم قرار بگیرد.

سیاســتگذاران همچنیــن شــرکتها را بــرای کاهــش مصــرف آب ،تحــت
فشــار قــرار دادهانــد .در ســال  ،2013کالیفرنیــا خش ـکترین ســال خــود را تجربــه
کــرد .بــا پدیدارشــدن نشــانههای خشکســالی ،ایــن ایالــت قانونــی را در جهــت
کاهــش  20درصــدی مصــرف ســرانه آب شــهری تــا ســال  2020تصویــب کــرد.
کالیفرنیــا خواســتار آن اســت کــه کســبوکارهای فعــال در حــوزه کشــاورزی بــا
مصرف آب کمتر ،تولید بیشتری داشته باشند.
نهادهــای نظارتــی همچنیــن از شــرکتها میخواهنــد کــه اســتفاده از
مــواد شــیمیایی را در زنجیــره تامینشــان کاهــش بدهنــد .در ســال ،2007
3
آییننامــه ثبــت ،ارزیابــی ،دریافــت مجــوز و محدودیــت مــواد شــیمیایی
توســط اتحادیــه اروپــا بــه اجــرا درآمــد تــا میــزان اســتفاده از مــواد شــیمیایی را
در فرایندهــای صنعتــی و محصوالتــی بــا مصــرف روزانــه مثــل شــویندهها،
لباسهــا ،مبلمــان و لــوازم الکتریکــی کنتــرل کنــد و کاهــش بدهــد .ســازمان
غــذا و داروی آمریــکا پیشــنهاد کــرده کــه مصــرف چربیهــای ترانــس ممنــوع
شــود .در نیویــورک کمپینــی توســط مایــکل بلومبــرگ ،4شــهردار ســابق ،راه
2. Janez Potočnik
)3. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH
4. Michael Bloomberg
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افتــاد کــه بــه ممنوعیــت فــروش نوشــیدنیهای پرشــکر در ماشــینهای
خودکار فروش مدارس کمک کرد.
کارمندان میخواهند شرکتهایشان مراقب محیطزیست باشند

ِ
آکادمیــک بهدقــت بررسیشــده و تعــداد زیــادی از
بیــش از  12مطالعــه
پژوهشهــای صورتگرفتــه در حــوزه کس ـبوکار نشــان میدهــد کــه جوینــدگان
کار و مخصوصــا جوانترهــا ترجیــح میدهنــد بــرای شــرکتهای دوســتدار
محیطزیســت کار کننــد .بعــد از اســتخدام ،ایــن کارمنــدان تمایــل دارنــد کــه
بهــرهوری و دوام بیشــتری داشــته باشــند .پژوهــش دانشــگاه  UCLAدر ســال 2012
نشــان داده کــه بهــرهوری در شــرکتهایی کــه فعالیتهــا و اســتانداردهای ســبز
باالتــری دارنــد 16 ،درصــد بیشــتر اســت .کارمنــدان همچنیــن خواســتار یــک
1
محیــط کاری پایــدار هســتند .پژوهــش شــبکه اعطاکنندههــای وام مســکن آمریــکا
در ســال  2006نشــان داده اســت کــه  94درصــد از آمریکاییهــا ترجیــح میدهنــد
در ســاختمانهایی کار کننــد کــه مصــرف انــرژی کارآمــدی دارنــد و از نظــر
محیطزیستی سالم هستند.
فرهنگ لغات سه معنی را برای فعل «پایدار کردن» پیشنهاد میدهد:
تحملکردن یا رنجبردن (از چیزی ناخوشایند)
باعــث ادامــه یــا بــه طــول انجامیــدن شــدن ،بــرای یــک دوره زمانــی بیشــتر یــا
بدون وقفه
تقویتکردن یا پشتیبانی جسمی یا ذهنی
اولیــن معنــی ،درک جهــان توســعهیافته را از پایــداری در برمیگیــرد؛ ایــن
حــس کــه کس ـبوکار مجبــور اســت خــودش را بــا اســتانداردهای زیس ـتمحیطی
تطبیــق بدهــد (و اینکــه ایــن یــک هزینــه غیرقابــل برگشــت اســت) .اینطــور
تصــور میشــود کــه پایــداری بــا ســودآوری ناســازگار اســت .برخــی از رهبــران
واقعبیــن و عملگــرای کســبوکار ،بــا معنــای دوم موافــق هســتند .آنهــا کــه
میداننــد چطــور کمبــود منابــع میتوانــد جلــوی رشدشــان را بگیــرد ،میخواهنــد
ل کسـبوکار فعلیشــان محافظــت
خودشــان را بــا شــرایط تطبیــق بدهنــد و از مــد 

ــ
ــ
ــ

1. Mortgage Lenders Network USA
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کننــد .بــر اســاس تحقیقــات نویســنده و فعالیــت مشــاوران ،تخمیــن زده میشــود
کــه حــدود  90درصــد از شــرکتهای آمریکایــی و اروپایــی در ایــن دو دســتهبندی
یگیرند.
قرار م 
بــا ایــن حــال ،از هــر ده شــرکت ،یــک شــرکت معنــای ســوم را پذیرفتــه اســت
و شــیوههای پایــدار کســبوکاری را اتخــاذ کــرده تــا عملکــردش را ارتقــا بدهــد.
شــرکتهایی مثــل تارکــت در حــال بازســازی کل زنجیــره ارزششــان و طراحــی
دوبــاره مدلهــای کسبوکارشــان حــول محــور پایــداری هســتند .آنهــا ایــن کار
را نــه فقــط بــرای کاهــش اســتفاده از مــواد اولیــه قیمتــی و زیــانآور بلکــه بــرای
باالکشیدن رشد و وفاداری مشتری انجام میدهند.
ـران دارای فکــر روشــن از بحــث «پایــداری علیــه ســودآوری» گــذر
ایــن رهبـ ِ
کردهانــد و پایــداری را بــه عنــوان یــک مزیــت رقابتــی میبیننــد .مدلهــای
کسـبوکاری آنهــا بــر اســاس دو قانــون عملیاتــی مشــخص طراحــی شــده اســت:
اقتصــاد دورانــی (اســتفاده مجــدد و بازیافــت نامحــدود مــواد اولیــه) و اقتصــاد
اشــتراکی (کــه در آن ،محصــوالت و خدمــات بــه جــای آنکــه تحــت تملــک کســی
باشند به اشتراک گذاشته میشوند).

خیزش اقتصاد دورانی

مــدل غالــب تولیــد و مصــرف در قــرن بیســتم خطــی بــود .شــرکتها محصوالت
را تولیــد و مصرفکننــدگان آنهــا را مصــرف میکردنــد و دور میانداختنــد .بــا
ایــن حــال ،ایــن اواخــر شــرکتها و مصرفکننــدکان شــروع بــه کاهــش مصــرف،
بازیافــت و اســتفاده مجــدد از محصــوالت کردهانــد و بــه ایــن ترتیــب ،باعــث ظهــور
یــک اقتصــاد دورانــی شــدهاند (ایــن جریــان تــا حــد زیــادی بهلطــف ایدههــای
بنیــاد الــن مکآرتــور شــکل گرفتــه) .طبــق اعــام مککنــزی انــد کامپانــی،
بهکارگیــری قوانیــن اقتصــاد دورانــی توانســته ســاالنه  700میلیــارد دالر فقــط در
هزینههــای بخــش کاالهــای مصرفــی در دنیــا صرفهجویــی کنــد .شــاید ایــن رقــم
نســبتا کمــی باشــد ،بــا توجــه بــه اینکــه بخــش  3.2تریلیــون دالری کاالهــای
مصرفــی مســئول  60درصــد از کل مصــارف مصرفکنندههــا 35 ،درصــد از منابــع
مــواد اولیــه 90 ،درصــد از خروجــی کشــاورزی و  75درصــد از ضایعــات شــهری
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اســت و معمــوال فقــط  20درصــد از مــواد خــام در ایــن زنجیــره ارزش ،بازیابــی،
1
اســتفاده مجــدد و بازیافــت میشــود .در ســال  ،2014مجمــع جهانــی اقتصــاد
بــرآورد کــرد کــه مدلهــای کس ـبوکار دورانــی میتواننــد تــا ســال  2025ارزش
اقتصــاد جهانــی را ســاالنه  1تریلیــون دالر افزایــش بدهنــد و طــی پنــج ســال آینده،
100هزار شغل ایجاد کنند.
ن شــرکتهایی کــه اقتصــاد دورانــی را در پیــش گرفــت ،شــرکت
یکــی از اولی ـ 
متــود ،یــک تامینکننــده محصــوالت شــوینده ،بــود کــه در ســال  2000توســط دو
دوســت دوران کودکــی ،آدام الوری 2و اریــک رایــان 3تاســیس شــد .ایــن دو نفــر
محصــوالت شــوینده عرضهشــده در فروشــگاهها را بــه خاطــر طراحــی ضعیــف،
بــوی نامطبــوع ،ناکارآمــدی و ســمی بــودن دوســت نداشــتند .آنهــا کــه یــک منبــع
آمــاده از مــواد قابلبازیافــت را بــا حــدود  46هــزار تکــه پالســتیک شــناور در هــر
متــر مربــع از اقیانــوس میدیدنــد ،تصمیــم گرفتنــد بــا محصــوالت زیبــا و دوســتدار
محیطزیســت و ساختهشــده از ترکیبــات غیرزیــانآور ،دنیــای شــویندهها را تــکان
بدهنــد .ایــن شــرکت مایــع دستشــوییای را در بطریهایــی بــا طراحــی خــوب و
ساختهشــده از پالســتیک بازیافتــی شــناور در اقیانــوس طراحــی کــرد کــه در هــر
بســته دو مایــع دستشــویی و یــک بشــقاب جامایعــی قــرار داشــت .شــوینده داخــل
بطــری  100درصــد طبیعــی و کامــا تجدیدپذیــر اســت و بهقــول متــود« ،بــه
شکل دیوانهکنندهای تمیز میکند و بوی بهشت میدهد».
از آن زمــان بــه بعــد ،ایــن شــرکت تعــداد زیــادی محصــول بــا «بهتریــن بوهــا»
را روانــه بــازار کــرد کــه توســط «سرآشــپزهای ســبز» شــرکت (یــا شــیمیدانها و
طراحــان فرموالســیون )4درســت میشــدند تــا خالقانــه ،دوســتدار محیطزیســت و
کارآمــد باشــند .یکــی از محصــوالت ایــن شــرکت یــک پــودر لباسشــویی گیاهــی
اســت کــه هشــت برابــر میــزان معمــول ،غلظــت دارد (و بنابرایــن میتوانــد بــا
مقــدار کمتــر ،شستوشــوی بیشــتری انجــام بدهــد) .همــه محصــوالت متــود از
1. World Economic Forum
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 formulation chemiststry .4شــیوهای از تولید که در آن از موادی اســتفاده میشــود که با هم وارد واکنش
شیمیایی نمیشوند اما به عنوان یک ترکیب ،خواص مطلوبی دارند.

دینک داجیا رادیاپ یاهراکهار :موس لصا 161

ترکیبــات  100درصــد طبیعــی و تجدیدپذیــر ســاخته شــده ،کامــا شــفاف و دارای
تاییدیــه اســت و در بطریهــای پالســتیکی  100درصــد بازیافتشــده عرضــه
میشــود .هیچکــدام از محصــوالت شــرکت روی حیوانــات آزمایــش نشــدهاند
(اقدامــی کــه بــرای الوری و رایــان ،جایــزه مــرد ســال را در ســال  2006بــه ارمغــان
آورد) و هم ه محصوالت به شکلی رقابتی قیمتگذاری شدهاند.
متــود خیلــی زود نظــم دنیــای خشــک و جــدی محصــوالت شــوینده را بــه هــم
زد .ایــن کارخانــه شــیک و ســازگار بــا محیطزیســت بهمعنــای واقعــی کلمــه باقــی
رقبــا را شســته و کنــار گذاشــته اســت .در ســال  ،2006مجلــه اینــک 5.ایــن شــرکت
را در جایــگاه هفتمیــن شــرکت خصوصــی بــا ســریعترین رشــد در آمریــکا قــرار داد
و در ســال  ،2011متــود درآمــدی برابــر بــا  100میلیــون دالر را گــزارش کــرد .در
ســپتامبر  ،2012متــود توســط ایــکاور ،6یــک شــرکت اروپایــی بــزرگ تولیدکننــده
شــویندههای دوســتدار زمیــن ،خریــداری شــد تــا بزرگتریــن تامینکننــده
شــویندههای ســبز در دنیــا بــا مجمــوع فــروش  200میلیــون دالر در ســال شــکل
بگیــرد .در ســال  ،2007متــود بــه یــک شــرکت انتفاعــی 7پیشــگام تبدیــل شــد؛
یــک نــوع شــرکت جدیــد کــه از تــوان کسـبوکار بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی
و زیســتمحیطی اســتفاده میکنــد .در ســال  ،2013متــود رتبــه اول ایجــاد
بیشــترین اثــرات مثبــت زیســتمحیطی را در میــان  650شــرکت انتفاعــی در
سراسر دنیا از آن خود کرد.
الوری و رایــان موفــق بودنــد چراکــه رویکــرد تحقیــق و توســعهای را در پیــش
گرفتنــد کــه ســه اصــل اساســی ابتــکارات صرفهجویانــه را کنــار هــم آورده اســت:
کیفیــت ،صرفهجویــی و پایــداری .بــه همیــن دلیــل ،هــر محصــول متــود از همــان
ابتــدا طــوری طراحــی میشــود کــه ایمــن ،کارآمــد ،دوســتدار محیطزیســت ،زیبــا
و دارای قیمتی معقول باشد .هیچ زدوبند و بدهبستانی هم در کار نیست.
پایــداری واقعــا در قلــب اســتراتژی توســعه محصــول شــرکت قــرار گرفتــه اســت.
متــود نــوع دیگــری از اقتصــاد دورانــی بــه نــام طراحــی باززاینــده (مخفــف آن C2C
اســت) را هــم در پیــش گرفتــه اســت .عبــارت «طراحــی باززاینــده» توســط ویلیــام
5. Inc. magazine
6. Ecover
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مکدانــا 1و مایــکل برانــگارت 2در ســال  2002در کتابــی بــه نــام «از گهــواره تــا
گهــواره» معرفــی شــد C2C .بــا الهــام از توانایــی چشــمگیر طبیعــت در نوســازی
خــودش بــدون ضایعــات ،خواهــان طراحــی و تولیــد بــدون ضایعــات اســت کــه در
آن ،همــه مــواد خــام تــا بیشــترین میــزان ممکــن طبیعــی هســتند و مــدام مــورد
اســتفاده مجــدد قــرار میگیرنــد .بنابرایــن  C2Cدر تقابــل مســتقیم بــا رویکــرد
ســنتی «از آزمایشــگاه تــا مراکــز دفــع زبالــه» ( )L2Lقــرار دارد؛ روشــی بــا اســتفاده
ی کــه در آزمایشــگاه تحقیــق و توســعه تولیــد میشــود و بعــد از
از مــوادی مصنوعـ 
یک بار استفاده ،از مرکز دفع زباله سر درمیآورد.
 C2Cفقــط یــک اقــدام احساســاتبرانگیز در حــوزه مســئولیت اجتماعــی نیســت
بلکــه یــک فعالیــت کســبوکاری دگرگونســاز و ســنگ بنــای اقتصــاد دورانــی
اســت .در واقــع C2C ،بــرای ابتــکارات صرفهجویانــه واقعــی ضــروری اســت.
شــرکتها میتواننــد بــا تعبیــه آن در مــدل کســبوکار خــود ،محصــوالت و
خدمات خودبسند ه طراحی کنند و سود خود را باال بکشند.
متــود از همــان ابتــدا ،بــه صــورت یــک شــرکت دورانــی پــا بــه عرصــه حیــات
گذاشــته امــا شــرکتهای قدیمیتــر و شناختهشــدهتر هــم میتواننــد انتقــال از
مــدل خطــی بــه دورانــی را بــا  C2Cانجــام بدهنــد .ایــن همــان کاری اســت کــه لــوی
اشــتراوس انجــام داد؛ شــرکتی کــه در ســال  1853تاســیس شــد و بــه جینهــای
لیوایز 3و شلوارهای خاکیرنگ داکرز 4خود شهرت داشت.
لــوی اشــتراوس اخیــرا قانــون «طراحــی بــرای پایــداری» را بــرای ایجــاد
جینهایــی بــه کار گرفتــه کــه میتوانــد بــا اســتفاده از منابــع طبیعــی کمتــر
تولیــد شــود .بــرای مثــال ،مجموعــه  Water<Lessایــن شــرکت کــه در ســال 2011
بــه بــازار عرضــه شــد ،در بعضــی از ســبکهایش تــا  96درصــد آب کمتــری نســبت
بــه آنچــه جینهــای معمولــی طــی فرآینــد تکمیــل خــود اســتفاده میکننــد بــه
کار میبــرد .هــر شــلوار بــا اســتفاده از فقــط یــک لیتــر آب تولیــد میشــود .لــوی
اشــتراوس تــا حــاال  62میلیــون عــدد لبــاس را بــا اســتفاده از فرآینــد Water<Less
William McDonough
Michael Braungart
Levi
Dockers

1.
2.
3.
4.

دینک داجیا رادیاپ یاهراکهار :موس لصا 163

تولیــد کــرده اســت و ادعــا میکنــد کــه بــا ایــن کار ،بیــش از  770میلیــون لیتــر
در مصــرف آب صرفهجویــی کــرده اســت (آبــی کــه بــرای پرکــردن  308اســتخر
شــنا در ابعــاد المپیــک کافــی اســت) .در ســال  ،2013لــوی اشــتراوس همچنیــن
 Waste<Lessرا بــه بــازار عرضــه کــرد؛ یــک مجموعــه جیــن کــه از ترکیــب ضایعــات
بازیافتشــده بعــد از مصــرف ،بهخصــوص بطریهــای پالســتیکی و ظرفهــای
غــذا تولیــد شــده اســت .در زمــان رونمایــی از ایــن محصــول ،حداقــل  20درصــد هر
شــلوار  Waste<Lessاز ضایعــات بازیافتشــده بعــد از مصــرف تشــکیل میشــد کــه
بــه طــور متوســط معــادل بــا  8بطــری پالســتیکی اســت .لــوی اشــتراوس بــرآورد
کــرده کــه مجموعــه بهــاری  Waste<Lessســال  2013بیــش از  3.5میلیــون بطــری
پالستیکی بازیافتشده را مورد استفاده قرار بدهد.
در ســال  ،2013لــوی اشــتراوس یــک سیســتم بازیافــت آب در ســطح جهانــی
را هــم در یکــی از کارخانههــای تامینکننــده چینــیاش بــه راه انداخــت .ایــن
سیســتم از آن زمــان بــه تولیــد 100هــزار جیــن زنانــه بــا آب  100درصــد
بازیافتشــده کمــک کــرده و  12میلیــون لیتــر در مصــرف آب صرفهجویــی کــرده
اســت .ایــن شــرکت دائمــا در حــال توســعه ایــن سیســتم بازیافــت آب بــه باقــی
تامینکنندههــا و مجموعههایــش اســت .در ســال  ،2014برنــد داکــرز لــوی
اشــتراوس ،مجموعــه ولتــرد 5را بــه بــازار عرضــه کــرد؛ خــط جدیــدی از پوشــاک کــه
بهوضــوح بــرای دوام درازمــدت طراحــی شــده اســت و در نقطــه مقابــل ُمــد زودگــذر
و مصرفشــدنی قــرار دارد .همــه محصــوالت ولتــرد از  100درصــد پارچــه کتــان،
نــخ و پارچــه جیبــی تشــکیل شــده و فرآینــد رنگــرزی آنهــا مصــرف انــرژی و آب
کمتــری دارد .لباسهــا بــا جیبهــا و ســوراخدکمههای مســتحکم طراحــی شــده
تــا عمــر محصــوالت افزایــش پیــدا کنــد .تیشــرتها حلقههــای آویــز و درز
سرشــانه دوالیــه دارنــد تــا بــه جــای خش ـککردن ماشــینی ،از روش آویزانکــردن
برای خشکشدن حمایت شود.
مایــکل کوبــوری 6نایبرییــس بخــش پایــداری جهانــی ایــن شــرکت ،تعهــد
لوی اشتراوس به طراحی پایدار را اینطور تفسیر میکند:
5. Wellthread

.6
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مــا نمیخواهیــم خطــوط تولیــد مجــزا و اختصاصــی «ســبز» ایجــاد
کنیــم بلکــه روی تکنولوژیهــای خالقانــهای مثــل  Water<Lessو

فرآیندهایــی مثــل ولتــرد ســرمایهگذاری میکنیــم کــه میتوانــد در

چندیــن خــط تولیــد بــه کار گرفتــه شــود و پایــداری را بــه اصــل

اساســی طراحــی بــرای همــه محصوالتمــان تبدیــل کنــد .میخواهیــم

بهتدریــج یــک جعبــهابــزار قدرتمنــد «طراحــی بــرای پایــداری»
بســازیم و آن را بــا تامینکننــدگان و حتــی بــا رقبایمــان بــه اشــتراک

بگذاریــم .بخــش فوقرقابتــی پوشــاک بــه «مســابقه تــا پایــان کار»

1

شــهرت دارد .مــا میخواهیــم آغازگــر روشــی خــاف جهــت باشــیم و
استانداردهای پایداری را در کل صنعت ارتقا بدهیم.

محصــوالت بــادوام طراحیشــده لــوی اشــتراوس ،در کنــار صرفهجویــی در
هزینههــای تولیــد ،عالقــه بیشــتری در مشــتریان ایجــاد کــرده و روحیــه کارمنــدان
را هــم ارتقــا میدهــد .کارمنــدان فروشــگاهها ،بهخصــوص بیســت و سیســالهها
بــا هیجــان دربــاره محصــوالت  Water<Less، Waste<Lessو ولتــرد حــرف میزننــد
و ایــن محصــوالت بــه نظرشــان جالــب آمــده اســت .وقتــی کارمنــدان بــا عالقــه
محصولــی را تبلیــغ میکننــد کــه واقعــا برایشــان مهــم اســت ،لــوی اشــتراوس
میتواند مطمئن باشد که برندش در حال برنده شده است.
تعــداد فزاینــدهای از  1000شــرکت جهانــی فهرســت فورچــون ،از جملــه نایــک،
هرمــن میلــر ،2هینیکــن 3و فیلیپــس در حــال بهکارگیــری  C2Cهســتند .بســیاری
از آنهــا در حــال دریافــت گواهــی  C2Cاز طــرف مکدانــا برانــگارت دیزایــن
کمیســتری 4هســتند .ایــن موسســه تــا حــاال بــه  60محصــول شــرکت متــود تاییدیه
داده اســت .تارکــت قصــد دارد تــا ســال  2020بــه یــک شــرکت  C2Cتبدیــل شــود
و بــرای بیشــتر محصوالتــش تاییدیــه  C2Cبگیــرد .دریافــت تاییدیــه ،کمکــم بــه
 race to the bottom .1مقرراتزدایــی دولتی از محیط کســبوکار و مالیاتها بهمنظور جذب یا نگهداشــتن
فعالیتهای اقتصادی در مرزهای خود
2. Herman Miller
3. Heineken
)4. McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC
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یــک اســتاندارد طالیــی بــرای پایــداری زیســتمحیطی تبدیــل میشــود و بــه
تمایــز محصــوالت در صنایــع فوقرقابتــی مثــل بخــش کاالهــای مصرفــی کمــک
میکند.
5
بیومیمتیــک یــا زیســتتقلید یــک اســتراتژی پایــدار دیگــر اســت کــه بــه
دنبــال تقلیــد از مدلهــا و سیســتمهای ســازگار طبیعــت و ارگانیســمهای زنــده
اســت .ایــن مدلهــا و سیســتمها کــه طــی چندیــن هــزاره از طریــق انتخــاب
طبیعــی تغییــر یافتهانــد ،میتواننــد الهامبخــش خلــق تکنولوژیهــا و راهکارهــای
انعطافپذیــر و کارآمــد در مصــرف منابــع باشــند .بــرای مثــال ،ایســپو 6عرض هکننــده
روکشهــای ســاختمانی (کــه حــاال تحــت تملــک اســتو کــورپ 7اســت) بــا الهــام از
ســطح زبــر نیلوفــر آبــی کــه گــرد و خــاک و آلودگــی را دفــع میکنــد و گلبرگهــا
را تمیــز نــگاه مــیدارد ،لوتوســان 8را تولیــد کــرده؛ رنگــی کــه خــودش را تمیــز
میکنــد و ذرات گــرد و غبــار را دور میکنــد .بــه ایــن ترتیــب ،نیــاز بــه شســتن
ســطوح خانههــا و ســاختمانها کمتــر میشــود .بــه طــور مشــابه ،لــرزش بالهــای
پروانــه الهامبخــش مهندســان کوالــکام 9شــرکت بینالمللــی تولیدکننــده مــواد
نیمهرســانا شــده تــا میراســل 10را طراحــی کننــد؛ یــک تکنولــوژی نمایــش انعکاســی
کــه در صفحــات دســتگاههای کتابخــوان الکترونیکــی و تبلتهــا اســتفاده میشــود
و بــا مصــرف انــرژی کمتــر رنگهــای درخشــانتری را ارائــه میدهــد .بــا اســتفاده
دوبــاره و دوبــاره از مــواد در چندیــن چرخــ ه محصولــی و از طریــق بهکارگیــری
اصــول طراحــی بیومیمتیــک بــا مصــرف کارآمــد منابــع ،شــرکتها میتواننــد
هزینههــای زنجیــره تامینشــان را بــه میــزان قابلتوجهــی کــم کننــد و ایــن
صرفهجوییها را به مشتریان هم انتقال بدهند.

گسترشاقتصاداشتراکی

در یــک اقتصــاد دورانــی ،هــر محصولــی از طریــق بازیافــت و اســتفاده دوبــاره و
biomimetics
Ispo
Sto Corp
Lotusan
Qualcomm
Mirasol

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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دوبــاره از مــواد اولی ـهاش ،دســتخوش چندیــن مرحلــه تناســخ میشــود؛ بنابرایــن
ارزشــش طــی چندیــن دوره زندگــی پایــدار میمانــد .بــا ایــن حــال ،طــی هــر دوره
خــاص زندگــی محصــول ،بیشــترین احتمــال ایــن اســت کــه فقــط تحــت مالکیــت
فقــط یــک مشــتری قــرار بگیــرد و فقــط توســط همــان مشــتری اســتفاده شــود .امــا
چــه میشــود اگــر یــک محصــول حتــی طــی یــک دوره از طــول عمــر یا تناســخش،
توســط چندیــن مصرفکننــده اســتفاده شــود؟ در ایــن صــورت ،همــان منابــع
تولیــدی واحــد میتوانــد بــرای ایجــاد ارزش بیشــتر بــرای مصرفکننــدگان بیشــتر
و بیشــتری مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .ایــن فرضیه اساســی اقتصاد اشــتراکی اســت
کــه بــا عنــوان مصــرف مشــارکتی هــم شــناخته میشــود؛ اقتصــادی کــه
شــرکتکنندههای آن بــه جــای مالکیــت فــردی ،بــه دنبــال دسترســی مشــترک
به کاالها و خدمات هستند.
1
شــرکتهای فعــال در حــوزه اقتصــاد اشــتراکی عبارتنــد از ایربیانبــی
کگذاری
کگذاری خانــه) ،ریلیرایــدز ،2بالبــاکار 3و ایــزیکار( 4اشــترا 
(اشــترا 
5
گبــی
یهــاوس (اشــتراکگذاری محــل پــارک) ،برین 
خــودرو) ،پارکاتما 
7
(اشــتراکگذاری رفتــن بــه خواربارفروشــی) ،ویشــی( 6انتخــاب لبــاس) ،ایتویــت
(اشــتراکگذاری شــام شــب)( yerdle.com ،اشــتراکگذاری تجهیــزات منــزل بــا
9
لشــیر( 8اشــتراکگذاری مهــارت و دانــش) و تســکربیت
همســایهها) ،اسکی 
(برونســپاری مشــاغل و امــور کوچــک) .همانطــور کــه در فصــل اول دیدیــم ،ایــن
خدمــات عمومــا از اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی بهــره میگیرنــد تــا بــرای
مــردم عــادی امــکان درآمدزایــی از زمــان ،فضــا ،دانــش یــا مهارتهایشــان را فراهــم
کنند.
اقتصــاد اشــتراکی در پایــداری زیس ـتمحیطی هــم مشــارکت میکنــد؛ چــون
مصــرف فــردی را کاهــش میدهــد .ایــن کار از طریــق ایجــاد امــکان
Airbnb
RelayRides
BlaBlaCar
easyCar
BringBee
Wishi or Wear It Share It
Eatwith
Skillshare
TaskRabbit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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بهاشــتراکگذاری یــک خــودرو مثــا میــان چهــار نفــر ،بــه جــای خریــد چهــار
خــودروی مختلــف انجــام میشــود .اقتصــاد اشــتراکی ظرفیتهــای اضافــی و منابــع
بالاســتفاده را در دســترس کســانی قــرار میدهــد کــه بیشــتر بــه آن نیــاز دارنــد و
از ایــن طریــق ،میــزان ضایعــات را هــم کاهــش میدهــد .اقتصــاد اشــتراکی بــا
فراهمکــردن امــکان اســتفاده کامــل از محصــوالت و داراییهــا ،ارزش ایــن
سرمایهها را افزایش میدهد.
ســهم اقتصــاد اشــتراکی در بریتانیــا فقــط  1.3درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی
اســت و ایــن نســبت در اقتصــاد آمریــکا حتــی کمتــر هــم هســت .بــا ایــن حــال،
انتظــار مـیرود کــه در ســالهای پیــش رو ،ایــن رقــم بــه شــکلی نمایــی رشــد کنــد؛
بهخصــوص بــا توجــه بــه اینکــه مصرفکننــدگان جــوان ترجیــح میدهنــد
همــه چیــز را از آپارتمــان تــا اتومبیــل و خــودرو بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد.
حــدود  50درصــد از اروپاییهــا بــر ایــن باورنــد کــه ظــرف یــک دهــه ،اتومبیلهــا
بــه جــای آنکــه تحــت مالکیــت فــردی باشــند ،بــه عنــوان یــک کاالی اشــتراکی
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد 73 .درصــد از آنهــا هــم رشــد ســریع خدمــات
آلمــان دیوانــه اتومبیــل کــه
اشــتراک خــودرو را پیشبینــی کردهانــد .حتــی در
ِ
بزرگتریــن بــازار اروپاســت هــم خریــد اتومبیلهــای جدیــد بهوســیله افــراد زیــر
 30ســال ،از  6درصــد در ســال  1999بــه  2.7درصــد در ســال  2013رســیده اســت.
پیشــگامان اقتصــاد اشــتراکی هــم از ایــن رونــد روبهرشــد ســود میبرنــد .در مــارس
نبــی  10میلیــارد دالر ارزشگــذاری شــد و بنیانگذارانــش را بــه
 ،2014ایربیا 
اولین میلیاردرهای حوزه اقتصاد اشتراکی تبدیل کرد.
شــرکتهای ســنتی کــه ایــن فرصــت را تشــخیص دادهانــد و از واگــذاری عرصــه
بــه ایــن اســتارتآپها واهمــه دارنــد ،در حــال تطبیــقدادن مدلهــای
کسبوکارشــان بــا شــرایط جدیــد هســتند .همانطــور کــه در فصــل ســوم شــرح
داده شــد BMW ،زمانــی فقــط بــه خریــد و فــروش اتومبیــل میپرداخــت امــا حــاال
بــه ایــن فکــر میکنــد کــه «چطــور از طریــق اتومبیلهــا و خدماتمــان،
مصرفکننــدگان را درگیــر کنیــم؟» برنامــه اشــتراک خــودروی ایــن شــرکت بــه
نــام درایــو نــاو 10یــا «حــاال بــران» بــه آن دســته از ســاکنان شــهرها خدمترســانی
10. DriveNow
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میکنــد کــه اتومبیــل ندارنــد امــا گاهــی بــه آن نیــاز پیــدا میکننــد .بــه ایــن
ترتیــب ،ایــن فرصــت را بــرای مشــتریانش فراهــم میکنــد کــه بهشــیوهای
سیســتماتیک ،خودروهایشــان را بــه اشــتراک بگذارنــد BMW .مالک همــه خودروهای
عضــو نــاوگان درایــو نــاو اســت .مشــتریان در ســایت درایــو نــاو ثبتنــام میکننــد
و یــک اپلیکیشــن موبایلــی را بــرای رزرو و اســتفاده از اتومبیلهــا و پارککردنشــان
در یــک محــدوده مشــخص بــرای اســتفاده مشــتری بعــدی بــه کار میگیرنــد.
مشــتریان بابــت هــر دقیقــه اســتفاده از خــودرو ،هزینــه پرداخــت میکننــد .اریــک
ابنــر فــن اشــنباخ ،1سرپرســت بخــش خدمــات مالــی گــروه  ،BMWایــن خدمــت را
یکند:
اینطور توصیف م 
درایــو نــاو عــاوه بــر کمــک بــه مــا بــرای درگیرشــدن بــا مدلهــای
کسـبوکار جدیــد ،امــکان دسترســی بــه یــک گــروه مشــتریان جدیــد،

جوانتــر و آگاهتــر از هزینههــا و مســایل محیطزیســتی را بــه مــا

داده؛ گروهی که با گروه خریداران اصلی  BMWمتفاوت است.

 BMWبعــد از یــک شــروع موفقیتآمیــز در آلمــان ،حــاال بــرای گســترش ایــن
خدمــت در اروپــا و آمریــکای شــمالی برنامهریــزی میکنــد .ایــن شــرکت همچنیــن
بــرای اضافهکــردن  i3بــه نــاوگان درایــو نــاو برنامهریــزی کــرده اســت؛ یــک
خــودروی الکتریکــی هدفمنــد بــا بدن ـهای از فیبــر کربنــی .فــن اشــنباخ میگویــد:
«خودروهــای الکتریکــی اشــتراکی یــک پیشــنهاد ترغیبکننــده ،راحــت و دوســتدار
محیطزیست به شهروندان آینده است».
کینگفیشــر ،بزرگتریــن خردهفــروش تجهیــزات خانگــی اروپــا و از اعضــای
پیشــگام گــروه اقتصــاد دورانــی  ،100مدتهاســت کــه نگــران وابســتگیاش بــه
منابــع طبیعــی مثــل تیــر چوبــی اســت (مصــرف چــوب ســاالنه کینگفیشــر معــادل
جنگلــی در ابعــاد ســوییس اســت) .ایــن شــرکت برنامــه نــت پازیتیــو 2را بــا هــدف
دســتیابی بــه ترمیــم جنگلهــا بــا نرخــی بیــش از نــرخ مصــرف آنهــا ،جهــت
اطمینــان از ذخایــر مــاده خــام خــود در بلندمــدت طراحی کرده اســت .کینگفیشــر
بــه عنــوان بخشــی از ایــن برنامــه ،در نــوآوری حلقــه مســدود 3پیشــتاز شــده اســت
1. Erich Ebner von Eschenbach
2. Net Positive
3. closed-loop innovation
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کــه ضایعــات را حــذف میکنــد .بخــش عمــده محصــوالت حلقــه مســدود از مــواد
بازیافتــی یــا تجدیدپذیــر تشــکیل شــده و طــی تولیــد و مصرفشــان فقــط از
انرژیهــای تجدیدپذیــر اســتفاده میشــود .وقتــی ایــن محصــوالت خــراب یــا
کهنــه میشــوند ،میتــوان مــواد و اجزایشــان را جم ـعآوری و بــا آنهــا محصــوالت
جدیــدی درســت کــرد .کینگفیشــر کــه هدفگــذاری خــود را بــا  1000محصــول
در ســال  2020شــروع کــرده ،میخواهــد کل  40هــزار محصــول موجــودش را بــه
وضعیت حلقه مسدود برساند.
ایــن شــرکت همچنیــن در حــال آزمایــش چندیــن اقــدام مبتکرانــه در حــوزه
اشــتراکگذاری محصــوالت اســت .اولیــن اقــدام کــه جعبــه پــروژه 4نــام دارد ،بــه
مشــتریان ایــن امــکان را میدهــد کــه بــه جــای خریــد ابــزار  ،DIYابزارهــای مــورد
نیازشــان بــرای پروژههــای بهســازی خانگــی را اجــاره کننــد .ابزارهایــی مثــل
دســتگاه دریــل عمومــا در تمــام طــول عمرشــان کمتــر از  30دقیقــه مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد .همیــن مســئله ایــن نــوع ابزارهــا را بــه صــورت خــاص بــرای مــدل
اجــارهای ،مناســب کــرده اســت .جیمــز واکــر 5سرپرســت پیشــین نــوآوری در
کینگفیشر توضیح میدهد:
مشــتریان میتواننــد بــه جــای هزینهکــردن  300یــورو بــرای خریــد
ابزارهــای اشــتباهی کــه بــه هــر حــال ،ممکــن اســت فقــط یــک بــار

اســتفاده شــود ،ابزارهــای مناســب را بــا قیمــت کمتــر از مــا اجــاره
کنند.

بــه گفتــه واکــر ،گروههــای کانونــی نشــان میدهنــد کــه زنــان بیشــتر از
مــردان بــه ایــن راهــکار عالقــه دارنــد .زنــان عمومــا شــکایت میکننــد کــه
همسرانشــان هیچوقــت ابزارهــای مناســب را در اختیــار ندارنــد و نتیجــه کارشــان
بــد از آب درمیآیــد؛ یــا بــه فروشــگاه برمیگردنــد تــا ابزارهــای بیشــتری بخرنــد.
مــردان هــم بــه ایــن راهــکار واکنــش مثبــت نشــان میدهنــد چــون دیگــر مجبــور
نیســتند همــه کار را خودشــان انجــام بدهنــد .بنابرایــن همــه راضــی هســتند و
استرس کمتری دارند و کمتر دعوا میکنند.
4. Project Box
5. James Walker
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بــا تمــام ایــن اوصــاف ،محصولــی کــه بازیافــت میشــود ممکــن اســت لزومــا بــه
محصــول بهتــری تبدیــل نشــود .بــه طــور مشــابه ،کســی کــه یــک خــودروی
اشــتراکی را اســتفاده میکنــد ،نســبت بــه مصرفکننــده قبلــی ارزش بیشــتری را
دریافــت نکــرده اســت .امــا چــه میشــود اگــر یــک محصــول ،خدمــت یــا دارایــی،
بــا تغییــر شــکل ،اســتفاده مجــدد و اشــتراکگذاریش میــان چندیــن مصرفکننــده،
ارزش بیشــتری بــه دســت بیــاورد؟ در ایــن صــورت ،چرخــه ارزشــش بــه یــک
مارپیــچ ارزش تبدیــل خواهــد شــد و اقتصــاد دورانــی و اشــتراکی بــه یــک «اقتصــاد
مارپیچی» تبدیل میشود.

از اقتصاد دورانی تا اقتصاد مارپیچی

شــرکتهای پیشــگام میتواننــد تکنیکهــای متعــددی را بــرای ایجــاد
مارپیچهای ارزش حول محصوالتشان به کار بگیرند.
تبدیل ضایعات به ثروت

عصــر دیجیتــال وعــده داده کــه بهــرهوری و اتصالمــان بــه شــبکه جهانــی را
بیشــتر میکنــد امــا بــه همــان نســبت ،مســتعد آلودگــی هــم هســت .ضایعــات
الکترونیکــی ســه برابــر ســریعتر از هــر نــوع ضایعــات دیگــری در حــال افزایــش
هســتند .در آمریــکا 70 ،درصــد از فلــزات ســنگین مراکــز دفــع زبالــه ،مربــوط بــه
ضایعــات الکترونیکــی اســت .اســتفان هــک 1و مــت راجــرز 2از مشــاوران موسســه
مککنــزی در کتابشــان بــا عنــوان «انقــاب منابــع» ،3از ظهــور شــرکتهایی
خبــر دادهانــد کــه آنهــا را «شــرکتهای جهانــی بازیابــی ضایعــات» 4یــا بهاختصــار
 GROWمینامنــد .ایــن شــرکتها از فرآیندهــای دوســتدار محیطزیســت و کارآمــد
در مصــرف انــرژی ،بــرای بازیابــی مــواد ارزشــمند از ضایعــات الکترونیکــی اســتفاده
میکننــد .هــک و راجــرز بــه مــورد  ATMIاســتناد میکننــد؛ شــرکتی کــه بهمعنــای
واقعــی کلمــه ،ضایعــات را بــه طــا تبدیــل میکنــد ATMI .یــک راهــکار اختصاصــی،
Stefan Heck
Matt Rogers
Resource Revolution
global recovery of waste

1.
2.
3.
4.
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بــر پایــه آب و غیرســمی را طراحــی کــرده کــه ذرات بســیار ریــز طــای موجــود در
مدارهــای الکترونیکــی را اســتخراج میکنــد .فراینــد اســتخراج بــر عهــده دســتگاهی
در ابعــاد یــک کانتیــر کشــتیرانی اســت کــه میتوانــد بــه هــر نقطـهای کــه ضایعــات
الکترونیکـیاش نیــاز بــه رســیدگی دارد فرســتاده شــود .ایــن دســتگاه میتوانــد کل
ضایعــات الکترونیکــی یــک شــهر را بازیافــت کنــد و هــر دو روز یــک بــار ،یــک
شــمش طــا تحویــل بدهــد .از آنجــا کــه فرآینـ ِد بــر پایــه آبِ  ATMIبــه تراشـههای
مدارهــا آســیب نمیرســاند ،تراشــهها میتوانــد در محصــوالت الکترونیکــی دیگــر
استفاده شود و طول عمر و ارزش بیشتری پیدا کند.
 ATMIدانــش و تکنولــوژی پیچیــده و ســطح باالیــی را بــه کار میگیــرد امــا
ســایر شــرکتها در حــال اســتفاده از قــدرت طراحــی بــرای تبدیــل ضایعــات
ب ـیارزش بــه مــواد ارزشــمند هســتند .ایــن کیمیاگرهــای مــدرن عالِــم بــه علــم
طراحــی ،میتواننــد ضایعــات را بــه محصوالتــی آرمانــی تبدیــل کننــد .شــرکت
فیــام ایتالیــا ،5تاسیسشــده در ســال  1973توســط ویتوریــو لیــوی ،6از طریــق
تلفیــق پیشــهوری ســنتی بــا فرایندهــای صنعتــی مــدرن ،مبلمــان شیشــهای
باکیفیــت درســت میکنــد .محصــوالت ایــن شــرکت از جملــه میــز شیشــهای
خمیــده و یکتکــه راگنــو 7مشــتاقانه توســط هت ـلداران ،معمــاران و شــرکتهای
ردهباال در سراسر دنیا خریداری شده است.
در ســال  ،2012دنیــل لیــوی ،پســر بنیانگــذار و مدیرعامــل فعلــی شــرکت،
ناگهــان بــه یــک ایده رســید :اینکــه ضایعــات شیشــه را از کارخانــه فیــام جمعآوری
و از آن بــرای ســاخت محصوالتــی زیبــا و آرمانــی اســتفاده کنــد .او چندیــن طــراح
مســتعد و آینــدهدار را بــه چالــش کشــید تــا ضایعــات شیشــه را زیبــا کننــد .آنهــا
قــرار نبــود بابــت ایــن کار پولــی بگیرنــد امــا لیــوی قــول داد کــه بــه ایــن طراحــان
شــهرت جهانــی بدهــد .طــی چنــد مــاه ،طراحــان چنــد قطعــه مبلمــان حیرتانگیــز
ســاختند کــه کامــا از ضایعــات شیشــه درســت شــده بــود .فیــام ایــن محصــوالت را
در ســال  2013در نمایشــگاه مبلمــان میــان 8بــه نمایــش گذاشــت تــا ســر و صــدا
FIAM Italia
Vittorio Livi
Ragno
Milan Furniture Fair
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بــه راه بینــدازد .در ســال  ،2014یــک مجموعــه بــه تعــداد محــدود بــا برنــد
«بازسازیشــده در فیــام» 1طــی چنــد روز ،کامــل بــه فــروش رفــت و طراحــان
کمترشناختهشــدهاش را یکشــبه بــه ســلبریتی تبدیــل کــرد .لیــوی اینطــور
یکند:
فکر م 
ســخت اســت کــه بــا اســتفاده از زبالــه بــه چیــز باکیفیتــی دســت پیــدا

کنیــم امــا قــدرت اصلــی مــا در ایــن اســت کــه بــا هنرمنــدان کار

میکنیــم .مــا بــه آنهــا پلتفرمــی بــرای کشــف و امتحــان چیزهــای

جدیــد میدهیــم .هنرمنــدان هیــچ محدودیتــی ندارنــد و میداننــد
چطــور بایــد محدودیتهــا را بــه فرصتهــای خالقانــه تبدیــل کننــد و

پایداری و زیبایی را با هم بیامیزند.

پــروژه فیــام یــک نمونــه کالســیک از بازیافــت خالقانه اســت کــه در آن ،ضایعات
فقــط بــرای تبدیــل بــه چیــزی مشــابه یــا بــا ارزش کمتــر بازیافــت نمیشــود بلکــه
از طریــق طراحــی ،بــه محصولــی بــا جاذبــه بــاالی زیباییشناســانه تبدیــل میشــود.
گاهــی اوقــات ،تولیدکننــده صرفهجــو حتــی میتوانــد هزینــه بیشــتری را هــم
بــرای ایــن کار صــرف کنــد چراکــه ابتــکار صرفهجویانــه فقــط بــرای کاهــش
هزینههــا و صرفهجویانهتــر کــردن محصــوالت نیســت بلکــه هــدف ایجــاد ارزش
آرمانــی را هــم دنبــال میکنــد .ایــن مســاله میتوانــد دلیــل موفقیــت فزاینــده
نهــای مــد» 2مثــل کاراوان شــاپ 3در پاریــس را توضیــح بدهــد؛
«کامیو 
کامیونهایــی کــه لباسهــا و زیــورآالت شــیک و مــد روز ساختهشــده از مــواد
بازیافتی و تولیدشده بهدست طراحان محلی را میفروشند.
محصوالت چندمنظوره طراحی کنید

کارنــوت کامپیوتینــگ ،4شــرکت فرانســوی ارائهدهنــده خدمــات کامپیوتــری
کارآمــد ،رادیاتورهــای دیجیتالــی میســازد کــه شــامل میکروتراشــههایی بــا
قابلیــت دانلــود و پــردازش کارهــای کامپیوتــری مثــل محاســبات علمــی یــا رنــدر
REMADE IN FIAM
fashion trucks
Caravan Shop
Qarnot Computing
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س ـهبعدی هســتند؛ کارهایــی کــه توســط برنامهنویسهــا و دانشــمندانی از سراســر
دنیــا ســفارش داده شــدهاند .ســپس حــرارت ناشــی از میکروپردازشــگرها بــرای
گرمکــردن خانههــا و دفاتــر کار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .موســس کارنویــت
پــل بنویــت 5اســت کــه در رشــته مهندســی درس خوانــده و کارش را در بخــش مالی
رهــا کــرده تــا اســتارتآپی راه بینــدازد و یــک کار بهدردبخــور بکنــد .او توضیــح
میدهــد کــه رادیاتورهــای دیجیتــال بــه عنــوان ابرکامپیوترهــای کوچکــی عمــل
میکننــد کــه بــه یــک دســته از مشــتریان ،خدمــات کامپیوتــری پیشــرفته بــا
قیمــت پاییــن ارائــه میدهنــد و بــرای بقیــه بــه صــورت رایــگان گرمــا تولیــد
یکنند.
م 
محصوالت فیزیکی را از نظر دیجیتالی غنی کنید

محصــوالت آنالــوگ میتواننــد ارتقــا پیــدا کننــد و بــه محصــوالت دیجیتــال
تبدیــل شــوند تــا امــکان انجــام کارهــای بیشــتری را داشــته باشــند .بــرای مثــال،
شــرکت طراحــی بــرگ 6طراحــی یــک ماشــین لباسشــویی زانوســی 7را عــوض کــرد
تــا آن را بــه یــک وســیله متصــل بــه شــبکه تبدیــل کنــد و تجربــه مشــتری را بــه
شــکل قابلتوجهــی ارتقــا بدهــد .شــرکتهای هوشــمند بــه شــکل فزاینــدهای در
حــال استراقســمع جوامــع مصرفکننــده هســتند تــا محتــوای دیجیتــال جدیــدی
تولیــد کننــد کــه میتوانــد محصوالتشــان را ارتقــا بدهــد .شــرکت فــورد
سیســتمهای تلهماتیــک 8خودروهــای خــود را در همهجــا متنبــاز کــرده تــا
برنامهنویسهــای شــخص ثالــث (از جملــه مشــتریان  )DIYبتواننــد هرطــور کــه
میخواهنــد ،آنهــا را ارتقــا بدهنــد .بــه ایــن ترتیــب ،عمــر خــودرو را طوالنیتــر
کــرده و ارزش آن را افزایــش داده اســت (فصــل هفتــم توضیــح میدهــد کــه چطــور
فــورد ســازندهها و تعمیرکارهــا را درگیــر میکنــد تــا بــدون صــرف هزینــه بیشــتر
بــرای تحقیــق و توســعه ،ارزش بیشــتری بــرای مصرفکننــدگان خــودرو بــه وجــود
بیاورد).
5. Paul Benoit
6. Berg
7. Zanussi
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محصوالتی ایجاد کنید که با نیازهای در حال تغییر مشتریان سازگار باشد

بویجــس ایموبایالیــر ،1یکــی از بزرگتریــن ســازندههای ملــک در اروپــا ،در
حــال ســاخت آپارتمانهایــی اســت کــه میتواننــد همــراه بــا ساکنانشــان در
مراحــل مختلــف زندگــی آنهــا تغییــر کننــد .طراحــی مــدوالر ،امــکان تغییــر آســان
آرایــش فضــا را فراهــم کــرده اســت؛ بــه گونـهای کــه یــک اتــاق میتوانــد مثــا هــم
بــه عنــوان باشــگاه خصوصــی بــه کار گرفتــه شــود و هــم بعدهــا بــه عنــوان محلــی
بــرای دریافــت خدمــات پزشــکی و مراقبتــی در منــزل مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
اریک مازویر ،2قائممقام مدیرعامل بویجس ایموبایالیر ،توضیح میدهد:
مشــتریانمان میگوینــد کــه اولیــن و مهمتریــن نیازشــان،
انعطافپذیــری اســت .مــا بــرای پاســخگویی بــه ایــن نیــاز،

تکنیکهــای خالقان ـهای مثــل طراحــی مــدوالر را بــه کار گرفتهایــم تــا
آپارتمانهــا و خانههــای لگوماننــدی بســازیم کــه میتواننــد

بهآســانی تغییــر آرایــش بدهنــد تــا بــا تغییــر نیازمندیهــای
مشتریان در طول زمان تطیبق پیدا کنند.

اکوسیستمها را دریابید تا به پایداری برسید

شــرکتهای آیندهنگــری مثــل تیمبرلنــد  ،یــک شــرکت تولیدکننــده لبــاس
در آمریــکا ،در حــال ایجــاد ائتالفــی از کارمنــدان ،تامینکنندههــا ،خردهفروشهــا
و حتــی رقبــا هســتند تــا مارپیچهــای ارزش را در صنعــت حــوزه فعالیتشــان
ترویــج بدهــد .ایــن شــرکت بههمــراه  60تولیدکننــده دیگــر حــوزه پوشــاک و
کفــش ،گروهــی را بهمنظــور طراحــی یــک شــاخص زیســتمحیطی بــه نــام
شــاخص هیگــز 4تشــکیل داده اســت؛ شــاخصی کــه احتمــاال در آینــده بــه اســتاندارد
اندازهگیــری عملکــرد زیســتمحیطی پوشــاک مــارکدار در صنعــت تبدیــل
خواهــد شــد .ایــن ابــزار ارزیابــی توانســته ســایر تولیدکنندههــای پوشــاک را هــم
3
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ی و زنجیره تامین سوق بدهد.
به سمت اقدامات پایدارتر در حوزه طراح 

پیشنهادهاییبرایمدیران

مدیــران ارشـ ِد خواهــان ایجــاد راهکارهــای پایــدار در شرکتهایشــان میتواننــد
در سطحی استراتژیک ،اقدامات زیر را انجام بدهند.
اهداف بزرگ ،ترسناک و جسورانه تعیین کنید

مدیــران ارشــد بایــد بــرای الهامبخشــی و تهییــج همــه کارمنــدان در جهــت
دســتیابی بــه نوآوریهــای پیروزمندانــه ،دســت بــاال را بگیرنــد و کل شــرکت را
متعهــد بــه یــک هــدف بــزرگ ،ترســناک و جســورانه ( )BHAGکننــد؛ مثــا اینکــه
 100درصــد همــه محصوالتمــان بایــد ظــرف ده ســال ،یــک تاییدیــه پایــداری
خارجــی دریافــت کنــد ( BHAGشــرکت مارکــز انــد اسپنســر کــه در ســال 2010
اعــام شــد) .یــا اینکــه بایــد تــا ســال  2020اثــرات مخــرب زیس ـتمحیطیمان
را بــه صفــر برســانیم ( BHAGاینترفیــس 5شــرکت پیشــتاز تولیدکننــده فــرش).
 BHAGبایــد بســیار جاهطلبانــه باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت ،ابتــکار عمــل ممکــن
اســت در نهایــت جــای خــود را بــه مجموع ـهای از تغییــرات کوچــک ،فرسایشــی و
بیاهمیــت بدهــد .الیزابــت الویــل ،6موســس یوتوپیــس ،7شــرکت مشــاور در زمینــه
پایــداری ،بــه مشــتریانش توصیــه میکنــد کــه کمپینهــای بازاریابــی بزرگــی را بــا
تاکیــد بــر ایــن BHAGهــا بــه راه بیندازنــد تــا از طریــق ریســک خرابشــدن وجهــه
ســازمان در صــورت نرســیدن بــه اهدافــی کــه بــه اطــاع عمــوم رســیده ،تعهــد را در
تمــام گســتره ســازمان تقویــت کننــد و باعــث ایجــاد یــک تغییــر فرهنگــی بــزرگ
بشــوندBHAG .هــا همچنیــن محدودیتهــای مثبتــی ایجــاد میکننــد کــه درک
ســازمان را از مفهــوم پایــداری عــوض میکنــد؛ بــه جــای آنکــه پایــداری را فرایندی
دردنــاک بداننــد ،آن را بــه عنــوان منبــع نوآوریهــای تحولآفریــن و معنــادار در
نظــر میگیرنــد .حــس اضطــرار هــم میتوانــد کمککننــده باشــد .اگــر اضطــرار
مادر ابتکار باشد ،در این صورت ،کمیابی مادربزرگ ابتکار خواهد بود.
5. Interface
6. Elisabeth Laville
7. Utopies
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از شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد (KPIها) برای اندازهگیری میزان
پیشرفت به سمت هدف بزرگ استفاده کنید

KPIهــا بایــد نهفقــط عملکــرد ضعیــف شــرکت بلکــه میــزان پیشــرفت در زمینــه
انجــام بهتــر کارهــا را هــم انــدازه بگیرنــد .الویــل اولــی را KPIهــای نســبی و دومــی
را KPIهای مطلق مینامد .او میگوید:
کمــی کمتــر بــد رفتارکــردن ،مثــا کاهــش مصــرف بــرق بــا اســتفاده از
تجهیــزات کممصــرف ،وضعیــت شــما را خــوب نمیکنــد .بــرای خــوب

بــودن بایــد کل سیســتم تولیــد خــود را دوبــاره طراحــی کنیــد تــا
بهتمامی با انرژیهای تجدیدپذیر کار کند.

KPIهــای شــرکتها بایــد کلنگــر و گســترده باشــد و تاثیــرات بــر
تامینکنندههــا و مشــتریان را هــم در بــر بگیــرد .بــرای مثــال ،دســتگاه حســابگر
حلقــه مســدود کینگفیشــر در سراســر شــرکت اســتفاده میشــود تــا مشــخص
شــود محصــوالت موجــود و جدیــد ،در زمینــه  10معیــار ارزیابــی عملکــرد چــه
وضعیتــی داشــتهاند .ایــن معیارهــا چنیــن مــواردی را شــامل میشــود :مــواد
تشــکیلدهنده محصــول ،اینکــه آیــا میتوانــد اجــاره داده شــود یــا تعمیــر شــود
یــا نــه ،و اینکــه آیــا میتوانــد بهآســانی بــه اجــزاء یــا مــواد تشــکیلدهندهاش
تفکیــک شــود تــا اجــزاء اســتفاده مجــدد یــا بازیافــت شــود یــا نــه .کینگفیشــر
قصد دارد این ابزار را با تامینکنندههایش هم به اشتراک بگذارد.
KPIها را به پاداشهای کارکنان مرتبط کنید

ایــن مســئله بــرای تحریــک تغییــرات رفتــاری در هــر ســطحی و اطمینــان
حاصلکــردن از پایــداری ایــن تغییــرات ،ضــروری اســت .سرپرســتان واحدهــای
منابــع انســانی بایــد در ایــن فراینــد دخیــل شــوند یــا حتــی اجــرای فراینــد را بــر
عهده بگیرند.
*

بســیاری از شــرکتها یکــیدو مــورد از مــوارد بــاال را انجــام دادهانــد امــا فقــط
تعــداد کمــی از آنهــا هــر ســه مــورد را بــه شــیوهای یکپارچــه بــه اجــرا درآوردهانــد.
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بــا ایــن حــال ،انجــام ایــن کار بــرای تســریع تغییــرات ،حیاتــی اســت .مدیریــت
ارشــد بایــد مســئولیت ایــن کار را بــر عهــده بگیــرد امــا ســایر مدیــران هــم در
اجراییکــردن پایــداری در همــه گســتره ســازمان ،نقــش مهمــی را ایفــا میکننــد.
عــاوه بــر ایــن ســه گام اســتراتژیک ،اقدامــات دیگــری هــم وجــود دارد کــه مدیــران
عملگرا میتوانند مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
جایگزین کردن منابع کمیاب با منابع جدید فراوان

مدیــران تحقیــق و توســعه بایــد دائمــا بررســی کننــد کــه چطــور جایگزینــی
میتوانــد عملکــرد کلــی را ارتقــا بدهــد .بــه عنــوان مثــال ،در بخــش خــودرو،
موتورهــای الکتریکــی کارآمدتــر ،ایمنتــر و ســریعتر از موتورهــای درونســوز
ســنتی هســتند .فیبــر کربنــی ســبکتر اســت و بــرای شــرکتها امــکان ســاخت
خودروهایــی بیصداتــر ،کارآمدتــر ،راحتتــر و زیباتــر (مثــل مــورد تســا  -فصــل
هفتــم را نــگاه کنیــد) یــا هواپیماهایــی بــا همیــن مشــخصات (مثــل دریمالینــر
بوئینــگ )1را فراهــم میکنــد .اپــل و  GEهمــه عناصــر جــدول تناوبــی را بررســی و
مشــخص کردهانــد کــه کــدام عنصرهــا بیشــترین خطرهــا را در زمینــه تامیــن
منابــع ،هزینههــا و مقــررات ایجــاد میکنــد .بــر همیــن اســاس ،فرصتهایــی
جایگزین را برای عناصر پرریسکتر طراحی کردهاند.
پایداری را در طول مرحله طراحی اعمال کنید

مهندســان و دانشــمندان تحقیــق و توســعه ،موقــع تصمیمگیــری بایــد ابزارهــای
جدیــدی مثــل راهکارهــای پایــدار ارائهشــده توســط اتودســک 2را بــرای ارزیابــی و
کاهــش اثــرات زیس ـتمحیطی محصــوالت جدیــد در طــول چرخــه عمرشــان ،بــه
کار بگیرنــد .در کنــار ایــن ،بایــد تاثیــر تصمیماتــی را کــه در حــوزه طراحــی
میگیرنــد بــر خــط تحتانــی س ـهگانه ارزیابــی کننــد :یعنــی مــردم ،ســیاره زمیــن
و سودآوری شرکت.

1. Boeing’s Dreamliner
2. Autodesk

 178ابتکارات صرفهجویانه

از سرمایههای موجود برای افزایش مدلهای کسبوکار پایدار استفاده کنید

مدیــران عملیــات در حــوزه انــرژی ،تــدارکات و ســایر شــرکتهایی کــه بــه
ســرمایه زیــادی نیــاز دارنــد ،اغلــب از ارتقــا یــا جایگزینــی پرهزینــه زیرســاختهای
فیزیکــی بــه عنــوان بخشــی از دســتور کار پــروژه پایدارســازی گالیــه دارنــد .بــا ایــن
حــال ،آنهــا اغلــب میتواننــد روشهــای هوشــمندانهای را بــرای اســتفاده مجــدد از
ســرمایههای موجــود و بــا هزینــه نســبتا کــم پیــدا کننــد .بــرای مثــال ،در ســال
 2012الپوســت 1فرانســه رسـیگو 2را عرضــه کــرد؛ سیســتمی کــه کاغذهــا و اســناد
استفادهشــده اداری را در کسـبوکارهای کوچــک و متوســط جمـعآوری و بازیافــت
میکــرد .رســیگو بــه ســرمایه کمــی بــرای انجــام ایــن کار نیــاز داشــت چراکــه
پرســنل ،کامیونهــا و صندوقهایــی کــه بــرای توزیــع نامههــا اســتفاده میشــد،
میتوانســت بــرای جمــعآوری کاغذهــای استفادهشــده از مشــتریان هــم مــورد
اســتفاده قــرار بگیــرد .تنهــا هزینــه زمــان و انــرژیای بــود کــه صــرف آمــوزش
کارکنــان و راهانــدازی یــک سیســتم اطالعاتــی جدیــد میشــد .ســوفی نوئــل نمــو،3
نایبرییــس الپوســت و سرپرســت رســیگو ،میگویــد« :مــا هیچچیــز جدیــدی
نســاختیم .فقــط دنیایــی از نیازهــا را بــه دنیایــی از راهحلهــای موجــود وصــل
کردیــم ».در ســال  ،2014رسـیگو بــا اســتخدام فقــط پنــج کارمنــد تماموقــت بــه
 2500مشــتری کــه عمدتــا از کســبوکارهای کوچــک و متوســط بودنــد
خدمترســانی میکــرد و بیــش از  13هــزار تــن کاغــذ باطلــه را جم ـعآوری کــرد.
رســیگو هدفگــذاری کــرده کــه تــا ســال  ،2018بــه  50هــزار مشــتری
خدمترســانی و  50هــزار تــن کاغــذ را جم ـعآوری کنــد و  50میلیــون یــورو (60
میلیــون دالر) درآمــد بــرای الپوســت بــه وجــود بیــاورد .بــا در نظــر گرفتــن ایــن که
فقــط  40درصــد از کاغذهــا در فرانســه بازیافــت میشــود (ایــن رقــم در آلمــان 70
درصــد اســت) ،ایــن بــازار پتانســیل بســیار زیــادی دارد .رســیگو بــهزودی
کارتریجهــای پرینتــر را هــم بازیافــت خواهــد کــرد .الپوســت کــه خدمــت اصلـیاش
در زمینــه تحویــل نامــه در ســالهای اخیــر بــه نصــف رســیده اســت حتمــا بــه
1. La Poste
2. Recy’Go
3. Sophie-Noëlle Nemo
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درآمدهای بیشتر نیاز خواهد داشت.
تکنولوژی را با طراحی تلفیق کنید تا پایداری را جذابتر جلوه بدهید

مدیــران تحقیــق و توســعه و بازاریابــان بایــد بــه دنبــال راههایــی برای زیباســازی
ضایعــات از طریــق طراحــی باشــند .شــگرد کار ایــن اســت کــه راههایــی را بــرای
جــذب مشــتریان در کشــورهای توســعهیافته پیــدا کننــد؛ مشــتریانی کــه خواهــان
محصــوالت و خدمــات دوســتدار محیطزیســت ،باکیفیــت و بـهروز هســتند .بازیافــت
خالقانــه شــاید مفهــوم جدیــدی در عرصــه کســبوکار باشــد امــا طراحــان،
هنرمنــدان و معمــاران دهههاســت کــه ایــن روش را تمریــن میکننــد .در دهــه
5
 ،1950برونــو مونــاری ،4هنرمنــد و طــراح ایتالیایــی ،از قوانیــن مکتب ســاختگرایی
بــرای تبدیــل مــواد اصلــی مثــل ســیم ،کاغــذ ،بامبــو و ترکیبــات الکتریکــی
ازکارافتــاده بــه اشــیایی زیبــا ،کنایهآمیــز و مفیــد الهــام گرفــت .مونــاری از مقــوای
6
نــازک بــرای یــک کاله محافــظ آفتــاب مبتکرانــه اســتفاده کرد کــه دوایــت آیزنهاور
در یکــی از دیدارهــای کمپیــن انتخاباتـیاش بــرای ریاسـتجمهوری آمریــکا ،آن را
بــر ســر گذاشــت .بــه طــور مشــابه ،شــیگرو بــن ،7معمــار ژاپنــی کــه در ســال 2014
برنــده جایــزه پریتزکِــر شــد ،مــواد ارزانقیمــت را بــرای ســاخت خانههــای
کمهزینــه در جوامــع مصیبتدیــده از بالیــای طبیعــی مــورد اســتفاده قــرار داده
اســت .او حتــی بعــد از زمینلــرزه مرگبــار ســال  2011در کرایســتچرچ 8نیوزلنــد
یــک کلیســای جامــع مقوایــی ســاخت .اگــر شــرکتها بتواننــد مهارتهــای
تحقیــق و توســعهای مرتبــط بــا ســمت چــپ مغزشــان را بــا حساســیتهای طراحــی
مرتبــط بــا ســمت راســت مغزشــان ترکیــب کننــد ،پایــداری میتوانــد هــم
صرفهجویانه باشد و هم از منظر زیباییشناسانه ،خوشایند.

Bruno Munari
Constructivist
Dwight Eisenhower
Shigeru Ban
Christchurch

4.
5.
6.
7.
8.
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مطالعه موردی سوم

یونیلور :راهکارهای پایدار
پایــداری بــه شــکل فزاینــدهای بــه دســتورهای کاری شــرکتها راه پیــدا کــرده اســت ،امــا فقــط

تعــداد کمــی از ایــن شــرکتها بــه مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یــک اولویــت اســتراتژیک نــگاه
میکننــد .یونیلــور ،شــرکت انگلیســی  -هلنــدی تولیدکننــده کاالهــای مصرفــی ،بــه گــروه دوم تعلــق
دارد .ایــن شــرکت طالیـهدار فهرســت  500شــرکت برتــر فورچــون اســت؛ شــرکتهایی کــه پایــداری
را در قلب همه فعالیتهایشان قرار میدهند.
ایــن ابتــکار عمــل اســتراتژیک از باالتریــن نقطــه شــرکت نشــات گرفتــه اســت .وقتــی پــل
پولمــن بعــد از ســالها فعالیــت در  P&Gو نســتله ،در ژانویــه ســال  2009مدیرعامــل یونیلــور شــد،
یــک دســتورکار جاهطلبانــه زیســتمحیطی ،اجتماعــی و کســبوکاری را معرفــی کــرد کــه در
نوامبــر  ،2010تحــت عنــوان «برنامــه حیــات پایــدار» 1بهاطــاع عمــوم رســید .برنامــه ایــن بــود کــه
تــا ســال  2020فــروش دو برابــر و اثــرات مخــرب زیسـتمحیطی شــرکت نصــف شــود .ایــن تعهــد
کوچکــی نیســت .یونیلــور مالــک و هدایتگــر  260کارخانــه و  460انبــار در  90کشــور اســت و بــه
 2میلیــارد نفــر در سراســر دنیــا خدمترســانی میکنــد .ایــن شــرکت برنامهریــزی کــرده کــه طــی
دهــه آینــده 2 ،میلیــارد مصرفکننــده دیگــر را هــم کــه عمومــا از بازارهــای نوظهــور هســتند بــه
مشــتریانش اضافــه کنــد و در عیــن حــال ،همچنــان بــه کاهــش اثــرات کربن ـیاش ادامــه بدهــد.
برنامــه حیــات پایــدار ،اهــداف اجتماعــی را هــم شــامل میشــود؛ از جملــه ارتقــای همزمــان ارزش
غذایــی محصــوالت غذایــی شــرکت و بهبــود شــرایط معیشــتی بیــش از  500هــزار کشــاورز دارای
زمینهای کوچک و توزیعکنندگانی که یونیلور در سراسر دنیا با آنها همکاری میکند.
دیوید بالنچارد ،2مدیر واحد تحقیق و توسعه یونیلور ،درباره این برنامه میگوید:
ایــن برنامــه بــه معنــای ابتــکارات صرفهجویانــه بــود ...یــا بایــد بگوییــم «نمیدانــم
چطــور بایــد ایــن کار را بکنــم» یــا از ایــن برنامــه بــه عنــوان راهــی بــرای بــه چالــش
کشیدن خودمان استفاده کنیم تا به شکلی متفاوت ،فکر و عمل کنیم.
1. Sustainable Living Plan
2. David Blanchard
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ســه رکــن برنامــه حیــات پایــدار عبارتنــد از کمــک بــه بیــش از  1میلیــارد نفــر بــرای ارتقــای
ســامت و بهداشتشــان؛ بــه نصــف رســاندن اثــرات مخــرب زیس ـتمحیطی؛ و تامیــن همــه مــواد
خــام کشــاورزی از منابــع پایــدار .همــه ایــن کارهــا بایــد تــا ســال  2020انجــام شــود .ایــن اســتراتژی
در هفــت حــوزه متمایــز ســازماندهی شــده اســت :ســامت و بهداشــت ،تغذیــه ،گازهــای گلخانـهای،
مصــرف آب ،ضایعــات و بســتهبندی ،یافتــن منابــع پایــدار و ارتقــای وضــع معیشــتی .بالنچــارد
یگوید:
م 
برنامــه حیــات پایــدار بــه عنــوان یــک عامــل ایجادکننــده اتحــاد و یــک قطبنمــا
بــرای هــر کاری اســت کــه شــرکت حــاال مشــغول انجامــش اســت .ایــن برنامــه
الهامبخــش و راهنمــای بســیاری از طرحهــای مبتکرانــه و عملیاتیمــان میشــود و
بــه مــا کمــک میکنــد در سراســر ایــن طیــف ،بــا مســایل برخــورد متفاوتتــری
داشته باشیم.

ت قابلتوجه داشته است.
این شرکت چند موفقی 
متفاوت فکرکردن درباره بهداشت

فبــوی ،3یــک برنــد مشــهور صابــون یونیلــور در آســیا توســط برنامــه حیــات پایــدار ،تغییــر
الی 
شــکل داد .شــرکت کار خــود را بــا در نظــر گرفتــن اهمیــت فــراوان شستوشــوی دســت آغــاز کــرد.
هــر چنــد ثانیــه یــک بــار ،یــک نفــر در جایــی در نتیجــه نشســتن دســتش میمیــرد .هرچنــد زمــان
پیشــنهادی بــرای شستوشــوی دســت  30ثانیــه اســت ،اغلــب افــراد حــدود  10ثانیــه را صــرف ایــن
کار میکننــد .بنابرایــن چالــش ایــن بــود کــه اطمینــان حاصــل شــود کــه در طــول ایــن زمــان
کمتــر شستوشــو ،میکروبهــا بهخوبــی نابــود میشــود .تیــم تحقیــق و توســعه تکنولــوژی
جدیــدی را بــه نــام ترپینئــول و تیمــول 4ایجــاد کــرد؛ ترکیبــی طبیعــی که قــدرت میکروبکشـیاش
ده برابــر ســریعتر از ســایر میکروبکشهاســت .چالــش بعــدی ،قــراردادن ایــن ترکیــب در یــک
قالــب صابــون بــود کــه میتوانســت در هنــد بــا قیمــت  5روپیــه ( 10ســنت) بــه فــروش برســد.
یونیلــور بایــد ازاســاس ،نحــوه تولیــد قالــب صابــون را بازنگــری میکــرد؛ ســاختار قالــب چطــور
باشــد؛ چطــور کــف آن را بیشــتر کنــد؛ چطــور کاری کنــد کــه بــوی خــوب بدهــد و همــه اینهــا
بایــد بــا هزینــه کــم انجــام میشــد .موفقیــت محصــول بهمعنــای آن اســت کــه الیفبــوی حــاال
3. Lifebuoy
4. terpineol and/or thymol
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یکــی از برندهــای یونیلــور اســت کــه بــا  10درصــد افزایــش فــروش ســاالنه در ســال  ،2013ســریعتر
رشد را دارد .امروز هر ثانیه 111 ،خانواده یک محصول الیفبوی را میخرند.
دئودورانتها و کاهش گازهای گلخانهای

یونیلــور بــا برندهــای مشــهوری مثــل اکــس ،لینکــس ،و داو رهبــر بــازار جهانــی دئودورانــت اســت.
1

2

3

ایــن شــرکت در دنیــا یــک ســهم بــازار  40درصــدی دارد و بزرگتریــن بازارهایــش در اروپــای غربــی،
آمریــکای شــمالی و آمریــکای التیــن اســت .ایــن شــرکت ســه نــوع ضدعــرق متفــاوت تولیــد میکنــد:
تهــای اســتیک 4کــه عمدتــا در آمریــکا بــه فــروش میرســد ،ضدعــرق رولــی و اســپری ضدعــرق
دئودوران 
کــه در اروپــا و آمریــکای التیــن فــروش دارد .بعــد از برنامــه حیــات پایــدار مشــخص شــد کــه کسـبوکار
اســپریهای ضدعــرق یــک چالــش خــاص را پیــش روی یونیلــور قــرار میدهــد .ایــن اســپریها بــه
خاطــر گازی کــه بــرای جهششــان اســتفاده میشــود ،آالیندههــای گلخانــهای تولیــد میکننــد و از
طرفــی ،تولیــد قوطیهــای آلومینیومــی آنهــا ،انــرژی زیــادی مصــرف میکنــد .پژوهشــگران شــروع بــه
پرســیدن ایــن پرســش از مصرفکننــدگان کردنــد کــه تصمیمــات خریــد آنهــا تــا چــه حــد برگرفتــه از
پایــداری یــک محصــول اســت .فهمیدنــد کــه ایــن یــک اولویــت نیســت .چیــزی کــه اهمیــت داشــت
عملکــرد بــود .اســپریهای ضدعــرق ،بــدن آنهــا را خشــک و تــر و تــازه نگــه میداشــت .مشــتریان بــرای
جایگزینکــردن عملکــرد بــا پایــداری ،آمادگــی نداشــتند .عــاوه بــر ایــن نمیخواســتند کــه پــول
بیشــتری خــرج کننــد .بنابرایــن چالــش ایــن بــود کــه همــان عملکــرد یــا عملکــردی بهتــر امــا بهشــیوهای
پایدارتــر ارائــه شــود .دســتیابی بــه ایــن مســئله ،تنهــا عاملــی اســت کــه باعــث میشــود یــک مشــتری
محصولــی را بــه محصــول دیگــر ترجیــح بدهــد .یونیلــور موفــق بــه تولیــد قوطیهایــی غلیظتــر شــد؛
دستاوردی که در نتیجه نوآوری در کسبوکار شویندههای لباس این شرکت حاصل شد.
پرسیل 5و شویندههای غلیظ

در ســال  ،2007یونیلــور شــویندههای غلیــظ را بــه بــازار آمریــکا فرســتاد .یکــی از ایــن
محصــوالت ،پرســیل بــود .ایــن محصــول ســه برابــر غلیظتــر ،جایگزیــن محصــوالت رقیــق یونیلــور
شــد؛ محصوالتــی کــه در بســتهبندیهای دو برابــر بزرگتــر از نظــر ارتفــاع و دو برابــر ســنگینتر
AXE
Lynx
Dove
deodorant sticks
Persil

1.
2.
3.
4.
5.
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ارائــه میشــد .حتــی قبــل از برنامــه حیــات پایــدار هــم ایــن شــرکت عامــل غلظــت را بــه عنــوان
روشــی بــرای افزایــش ارزش در قیــاس بــا هزینــه و کاهــش اثــرات زیس ـتمحیطی در نظــر گرفتــه
بــود .امــا نیــاز بــه ارائــه محصولــی پایدارتــر بــا قیمــت کمتــر ،بــه شــرکت انگیــزه داد تــا در نهایــت
به محصولی برسد که عالوه بر این موارد ،عملکرد بهتری هم دارد .بالنچارد میگوید:
ایــن لزومــا آن چیــزی نبــود کــه انتظــارش را داشــتیم .همانطــور کــه نتیجــه کار نشــان
داد ،وقتــی غلظــت بــاال مـیرود ،نابودکــردن میکروبهــا بــرای مــواد فعــال در شــوینده
آسانتر میشود.

افزایــش غلظــت ،مزایــای زیسـتمحیطی و هزینـهای دیگــری هــم داشــت .کوچکشــدن ســایز
شــوینده ،هزینههــای توزیــع را کــم کــرد و بــه یونیلــور اجــازه داد کامیونهــای نــاوگان خــود را 20
درصــد کاهــش بدهــد .ایــن نــوآوری منجــر بــه کاهــش هزینههــای حملونقــل و بســتهبندی و
کاهــش ضایعــات ارســالی بــه مراکــز دفــع زبالــه شــد .بیشــتر ایــن صرفهجوییهــا میتوانــد بــه
مصرفکنندگان منتقل شود.
بالنچــارد میگویــد« :مــا فهمیدیــم کــه اگــر بتوانیــم یــک شــوینده لبــاس را غلیــظ کنیــم،
میتوانیم همین کار را برای اسپریهای ضدعرق هم انجام بدهیم».
لینکس ،اکس و دئودورانتهای افشانهای غلیظ

وقتــی یونیلــور مــدل غلظــت را بــرای اســپریها بــه کار بــرد ،ایــن امــکان را پیــدا کــرد کــه
محتــوای یــک قوطــی  150میلیلیتــری را در یــک قوطــی  75میلیلیتــری جــا بدهــد .امــا ایــن بــه
یــک چالــش جدیــد منجــر شــد :مشــتریان قانــع نشــده بودنــد کــه همــان میــزان ارزش را دریافــت
میکننــد؛ تــا وقتــی کــه یونیلــور یــک ســرپوش جدیــد و یــک فعالکننــده کامــا بازمهندسیشــده
را معرفــی کــرد کــه عملکــرد را ارتقــا م ـیداد .اســتراتژی غلظــت کــه قبــا بــرای برنــد لینکــس
اســتفاده شــده بــود ،از آن بــه بعــد ،بــرای داو ،اکــس ،رکســونا 6و وازلیــن 7هــم بــه کار گرفتــه شــد .و
شرکت به دنبال آن است که این راهکار را به سایر کسبوکارهایش نیز توسعه بدهد.
پایداری در سراسر  DNAسازمانی

پایــداری بــرای یونیلــور مقولــه تــازهای نیســت .تعهــد اجتماعــی و زیس ـتمحیطی شــرکت بــه
6. Rexona
7. Vaseline
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ماموریــت پیشــگامانهای در ســال  1885برمیگــردد؛ زمانــی کــه ویلیــام هســکت لــور 1برنــد
ســانالیت 2را راهانــدازی کــرد تــا در شــهر منچســتر ،خدمــات بهداشــتی بــا قیمــت مناســب ارائــه
بدهــد .در آن زمــان ،مارگاریــن یونــی 3زیرمجموعــه هلنــدی شــرکت مشــغول تولیــد مــواد غذایــی بــا
قیمــت مناســب در بخــش مارگاریــن و محصــوالت لبنــی بــود .بنابرایــن برنامــه حیــات پایــدار از
بسیاری جهات ،از قواعد عملیاتی بنیادی یونیلور نشات گرفته است.
همــه ایــن تالشهــا حــاال شــروع بــه اثرگــذاری بــر ســود شــرکت کــرده اســت .برنامــه حیــات
پایــدار ســال  2014از پیشــرفت شــرکت بــه ســمت اهدافــش خبــر داده اســت؛ از جملــه اینکــه
میــزان مــواد خــام کشــاورزی برآمــده از منابــع پایــدار ،از  14درصــد در ســال  2010بــه  48درصــد
رســیده اســت .همچنیــن شــرکت در زمینــه کمــک بــه ارتقــای وضــع ســامت و رفــاه  303میلیــون
نفــر از طریــق برندهــای الیفبــوی ،ســیگنال 4،پیوریــت 5و داو موفــق ظاهــر شــده اســت .در ســال
 2010تعداد این افراد  52میلیون نفر بوده است.

نتیجهگیری

تعــداد کمــی از شــرکتهای غربــی در حــال تبدیــل پایــداری بــه یــک هــدف
اســتراتژیک هســتند .رویکردهــای جدیــدی مثــل روش باززاینده و مصرف اشــتراکی،
هــم مســبب ایــن تغییــر بــوده و هــم پیامــدش .ایــن رویکردهــا ،انقــاب ابتــکار
صرفهجویانه را در غرب به راه خواهند انداخت.
یونیلــور ،مــارک انــد اسپنســر و کینگفیشــر پیشــرفت قابلتوجهــی در کاهــش
اثــرات مخــرب زیس ـتمحیطی خــود داشــتهاند امــا بــا یــک چالــش بــزرگ دیگــر
در توســعه و انتقــال پایــداری بــه مصرفکننــدگان مواجــه هســتند .نشــریه دیلــی
تلگراف 6انگلستان در سال  2013گزارش کرده است:
دوســوم گازهــای گلخانـهای و نیمــی از مصــرف آب از محصــوالت یونیلور
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ل ایــن محصــوالت
نشــات میگیــرد؛ نــه از فرآینــد تولیــد و حملونقــ 

بلکــه از مصــرف آنهــا .بنابرایــن اگــر یونیلــور میخواهــد اثــرات

مخــرب زیســتمحیطیاش را کاهــش بدهــد ،بایــد روش مصــرف
مصرفکنندگان محصوالتش را عوض کند.

چنیــن نگرانیهایــی در مــورد ســایر شــرکتهای تولیدکننــده کاالهــای
مصرفــی هــم بــه گــوش میرســد .مدیــر ارشــد یکــی از شــرکتهای پیشــرو و
دارای رشد سریع در حوزه کاالهای مصرفی میگوید:
جهــش بــزرگ وقتــی اتفــاق خواهــد افتــاد کــه مــا بتوانیــم
مصرفکننــدگان را راضــی بــه تغییــر رفتــار کنیــم .بــرای مثــال ،وقتــی

بتوانیــم قانعشــان کنیــم از جــوشآوردن آب یــک کتــری کامــل ،هــر
بار که میخواهند یک فنجان قهوه بنوشند دست بکشند.

شــیوهای کــه یــک شــرکت محصوالتــش را تولیــد میکنــد و میفروشــد ،فقــط
یــک طــرف معادلــه ابتــکار صرفهجویانــه اســت .نقــش مصرفکننــده در ایــن معادلــه
اهمیتــی برابــر دارد .فصــل بعــدی توضیــح میدهــد کــه چطــور شــرکتها
میتواننــد بــه رفتــار مصرفکننــده شــکل بدهنــد تــا بــه نتایــج صرفهجویانهتــری
دست پیدا کنند.

5
رفتار مشتری را
شکل بدهید
اصل چهارم:
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اگــر از مــردم میپرســیدم چــه چیــزی میخواهنــد ،میگفتنــد اســبهایی
که سریعتر بتازند.
1
هنری فورد
مــا همــه در برابــر دیگــران مســئولیت داریــم؛ امــا مــن نســبت بــه دیگــران
مسئولیت بیشتری دارم.
3
2
تئودور داستایوسکی  ،برادران کارامازوف

اکثــر خانههــای غربــی ترموســتات (دســتگاه تنظیــم دمــا) دارنــد .ایــن وســایل
بهقــدری رایــج هســتند کــه مــا دیگــر توجهــی بــه آنهــا نمیکنیــم .امــا آنهــا
مهــم هســتند :ترموســتاتها نیمــی از مصــرف معمــول انــرژی در خانــه را کنتــرل
میکننــد (بیــش از تمامــی لــوازم موجــود و حتــی المپهــا و چراغهــا) و جالبتــر
اینکــه نیمــی از متوســط قبــض انــرژی نیــز بــه خاطــر همیــن ترموســتاتهای
ناقابلــی اســت کــه بــه چشــم نمیآینــد .اگــر ایــن ابــزار بهدرســتی تنظیــم شــوند
میتواننــد تــا حــدود  20درصــد از هزینــه گرمایــش و ســرمایش را کاهــش بدهنــد.
بــا وجــود همــه اینهــا ،بیــش از  85درصــد از مــا مصرفکننــدگان هیـچگاه آنهــا
را بهدرســتی تنظیــم نمیکنیــم .دلیــل اصلــی اینکــه بــه ســراغ آنهــا نمیرویــم
نیــز ســیمها و اتصــاالت پیچیــدهای اســت کــه در ظاهــر ایــن وســایل میبینیــم؛
تصــور میکنیــم ســر درآوردن از ایــن اتصــاالت بــه دکتــرای واکاوی ســیم و شــبکه
برق نیاز دارد.
5
4
وارن جانســون از ایالــت ویسکانســین در ســال  1883ترموســتات برقــی را
اختــراع کــرد امــا طراحــی ایــن وســیله از آن زمــان تــا کنــون ،تغییــر زیــادی
نکردهاســت .باالخــره در ســال  2011اســتارتآپی در ســیلیکونولــی بــه نــام
Henry Ford
Fyodor Dostoyevsky
The Brothers Karamazov
Warren Johnson
Wisconsin
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نســت لبــز 6نــوع خاصــی از ترموســتاتها را روانــه بــازار کــرد« :ترموســتات
یادگیرنــده .»7ایــن ابــزار مــدرن کــه بــه وایفــای 8مجهــز اســت ،بــا رصدکــردن
عادتهــای مصرفکننــده پــی بــه برنامههــا و اولویتهــای دمایــی او میبــرد .در
واقــع ،ایــن وســیله بــا حســگرهای خــود میتوانــد اطالعــات و دادههــای واقعــی
جمـعآوری کنــد ،میــزان رطوبــت ،نــور و فعالیــت در آن مــکان را دنبــال کنــد و در
نهایــت ،خــودش را مطابــق بــا محیــط تنظیــم کنــد .بــرای مثــال ،وقتی خورشــید در
آســمان میتابــد میــزان دمــا را کاهــش میدهــد یــا وقتــی کســی در خانــه نیســت،
سیســتم سرمایشــی را قطــع میکنــد .ایــن دســتگاه همچنیــن میتوانــد در صــورت
لــزوم خــودش را دوبــاره تنظیــم کنــد .ظاهــر ایــن دســتگاه کامــا ســاده و البتــه
باســلیقه بــرای مصرفکننــده طراحــی شدهاســت؛ تنهــا دمــای فعلــی اتــاق بــا
فونــت برجســته روی صفح ـ ه نمایــش آن دیــده میشــود .مصرفکننــده میتوانــد
بــه کمــک تلفــنهمــراه هوشــمند خــود در عــرض  1دقیقــه ایــن دســتگاه را نصــب
کند.
9
البتــه شــیوه آســان نصــب ایــن دســتگاه اتفاقــی نیســت .تونــی فــادل کــه خالق
یپــاد 10در شــرکت اپــل 11اســت ،نســت 12را راهانــدازی کــرد .هرچنــد مصرفکننــده
آ 
بایــد  250دالر بابــت نســت هزینــه کنــد امــا بــا ایــن دســتگاه ســاالنه بــه طــور
متوســط  173دالر صرفهجویــی در قبضهــای انــرژی را هدیــه میگیــرد .عــاوه
بــر آن ،پژوهشهــای مرتبــط بــا ایــن ابــزار نشــان میدهــد مــردم در کالیفرنیــای
جنوبــی بــا اســتفاده از ایــن ترموســتاتهای باهــوش بیــش از  11درصــد در مصــرف
انــرژی مرتبــط بــا بــرق ایســی ( )ACصرفهجویــی کردهانــد .دســتگاه نســت بــا
اســتفاده از روشهــای زیــر بــه مصرفکننــده اجــازه میدهــد رفتــاری اقتصادیتــر
داشتهباشد:
گــزارش ماهانــه انــرژی را بــرای مصرفکننــدگان ایمیــل میکنــد .ایــن
گــزارش بــه مصرفکننــده نشــان میدهــد چــه میــزان انــرژی مصــرف و چقــدر
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ذخیــره کــرد ه اســت؛ عــاوه بــر آن ،نکاتــی را بــرای مصرفکننــده ارائــه
میدهــد تــا بــه کمــک آن بــه وضعیــت بهتــری دســت پیــدا کنــد( .پیامهــا
شــامل چنیــن نکاتــی میشــود« :تنهــا  1درجــه تغییــر دمــا میتوانــد مصــرف
انــرژی شــما را تــا  10درصــد کاهــش بدهــد )».در گــزارش آنهــا ،امتیازاتــی
(بــه آنهــا «بــرگ» گفتــه میشــود) کــه مصرفکننــده دریافــت کــرده نشــان
داده میشــود؛ هــر بــار کــه مصرفکننــده بهــرهوری انــرژی را در تنظیــم دمــای
هــوا در نظــر میگیــرد ،ایــن برگهــا یــا امتیــازات را دریافــت میکنــد .عــاوه
بــر آن ،در گــزارش ماهانــه ،مصرفکننــده میتوانــد عــاوه بــر امتیــاز خــودش،
امتیــاز ســایر دارنــدگان نســت را نیــز ببینــد .از ایــن طریــق ،افــراد میتواننــد بــا
رقابــت ســالم میــزان انــرژی خــود را کاهــش بدهنــد و در نهایــت ،پیامهــای
تشــویقآمیزی مثــل ایــن دریافــت کننــد« :دمــای اتــاق شــما  57درجــه
فارنهایــت اســت .متوســط دمــا در ایــاالت متحــده آمریــکا  59.3درجــه فارنهایت
است».

ــ

بــه مصرفکننــده اجــازه کنتــرل از راه دور بــه کمــک اپلیکیشــنهایی در

ــ

پیشــنهاد «ســاعتهای اوج مصــرف» بــه عنــوان پــاداش بــرای کســانی

تلف ـن همــراه او میدهــد .چنیــن امکاناتــی بــه مصرفکننــده اجــازه میدهــد
مثــا وقتــی زودتــر از برنامــه هــر روز خــود بــه خانــه مــیرود ،دســتگاه را از
آمــدن خــود مطلــع کنــد تــا اتــاق را زودتــر بــرای آمــدن او گــرم کنــد .تلف ـن
همــراه هوشــمند همچنیــن بــه مصرفکننــده یــادآوری میکنــد کــه چــه
زمانــی فیلترهــای هــوا را تعویــض کنــد (چراکــه فیلترهــای کثیــف و قدیمــی
باعــث افزایــش مصــرف انــرژی و افزایــش  5درصــدی قبضهــای انــرژی خواهــد
شد).
کــه مصــرف انــرژی معقولــی داشــتهاند .دســتگاه نســت از طریــق تاسیســات
انــرژی ایــاالت متحــده آمریــکا کار میکنــد و از همیــن راه ،بــه دارنــدگان خــود
اجــازه میدهــد در ســاعتهای اوج مصــرف ،بــا کاهــش انــرژی ،پــول یــا اعتبــار
بــه دســت بیاورنــد .ایــن طــرح باعــث شــده مصــرف انــرژی در زمــان اوج خــود
بــه شــکل خارقالعــادهای تــا  55درصــد کاهــش پیــدا کنــد .بــرای مثــال ،وقتــی
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دمــای هــوا آســتین 1در تگــزاس 2در تاریــخ  27ژوئــن  2013بــه باالتریــن میزان
خــود کــه  100درجــه فارنهایــت بــود رســید ،همیــن ترموســتاتهای کوچــک
و باهــوش باعــث شــدند مصــرف انــرژی بــه طــور متوســط  56درصــد کاهــش
پیدا کند ،درحالیکه شهر گرمترین روز سال را تجربه میکرد.

ــ

مشــتریان نســت بــا همیــن خالقیتهــا ،ابتــکارات ،خدمــات و ابــزار موفــق

شــدهاند هــم در مصــرف انــرژی صرفهجویــی کننــد و هــم بــا تغییــرات

آبوهوایــی مقابلــه کننــد .جــای تعجــب نــدارد کــه رشــد نســت خیرهکننــده
بــودهاســت .ایــن شــرکت در ژانویــه  2014بــه طــور متوســط  50هــزار دســتگاه
در مــاه فروختـ ه اســت .در همــان زمــان بــود کــه گــوگل پیشــنهاد  3.2میلیــارد
دالری بــرای خریــد آن را مطــرح کــرد تــا از آن بــه عنــوان بخشــی از برنامـهاش
بــرای ورود بــه بــازار لــوازم خانگــی اینترنتــی اســتفاده کنــد .اپــل نیــز کــه
میخواســت از همــه پیشــی بگیــرد ،در مــاه ژوئــن  2014اعــام کــرد قصــد دارد
نرمافــزار جدیــدی بــرای کاربــران آیفــون طراحــی کنــد تــا بــه کمــک آن
بتواننــد میــزان نــور و همچنیــن ابزارهــای امنیتــی داخــل خانــه خــود را کنتــرل
کنند.
همانطــور کــه در فصــل چهــارم نیــز گفتهشــد ،شــرکتهای بــزرگ
رفتهرفتــه دریافتنــد کارهــای بســیار زیــادی اســت کــه میتواننــد بــه تنهایــی
انجــام بدهنــد تــا بــه پایــداری دســت پیــدا کننــد .مشــتریان نیــز بایــد یــاد بگیرنــد
از کمتریــن چیزهــا ،بیشــترین اســتفاده را ببرنــد .دلیــل اهمیــت ایــن امــر نیــز اســت
کــه مشــتریان عمومــا بیشــتر از تأمینکننــدگان اســراف میکننــد .پیــر لیگــی
سیگیســموندی 3مدیرعامــل یونیلــور 4بــرآورد کــرده نیمــی از مصــرف آب و 68درصد
از ردپــای کربنــی کاالهــای یونیلــور بــه مصرفکننــده آنهــا مربــوط میشــود.
میشــل کوبــوری ،5نائبرئیــس لــوی اســتراس 6در بخــش پایــداری جهانــی ،نیــز بــر
اســاس مشــاهدات خــود ادعــا کــرده  58درصــد از انــرژیای کــه بابــت شــلوارهای
Austin
Texas
Pier Luigi Sigismondi
Unilever
Michael Kobori
Levi Strauss
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جیــن لــوی در طــول عمرشــان مصــرف میشــود در زمانــی رخ میدهــد کــه
مشــتری از آن اســتفاده میکنــد و مجبــور میشــود آنهــا بشــوید یــا خشــک
کنــد .ســیگموندی و کوبــوری بــا اشــاره بــه همیــن مســایل معتقدنــد اگــر
شرکتهایشــان بخواهنــد واقعــا «صرفهجــو» باشــند بایــد ابتــدا مشــتریان خــود را
تشویق به تغییر عادت و رفتار کنند.
وادار کــردن مصرفکننــدگان بــه «صرفهجــو» بــودن کار بســیار دشــوار اســت
و البتــه ایجــاد تمایــل بــرای ایــن کار نیــز در آنهــا بســیار ســخت اســت .امــا آنطور
کــه قصــه نســت نشــان میدهــد ،ایــن چالشهــا در عیــنحــال ،فرصتهایــی را
بــرای ابتــکارات صرفهجویانــه ایجــاد میکنــد کــه در نهایــت مشــتریان را تشــویق
میکنــد بــا آن همــراه شــوند و کارهــای مشــابهی انجــام بدهنــد .شــرکتها
میتواننــد مشــتریان خــود را وادار کننــد بــه کاالهایــی متمایــل بشــوند کــه در
عیــن ســادگی بــه آنهــا توانایــی رصدکــردن عادتهــا و رفتارهایشــان را میدهــد
تا در نهایت به سمت بهتر شدن تغییر کنند.
در ایــن فصــل بهســراغ شــرکتهای پیشــرو و آثــاری کــه در ایــن زمینــه
داشــتند ماننــد بارکلیــز ،1جانســون و جانســون ،2ایکیــا ،3فیلیپــس ،4پراگرســیو،5
تویوتــا 6و یونیلــور میرویــم و همچنیــن برخــی از اســتارتآپهای ســیلیکونولــی
را کــه در زمینــه چنیــن ایدههایــی فعــال بودهانــد مطــرح میکنیــم .در کنــار
اینهــا ،نشــان میدهیــم کــه شــرکتها در صنایــع مختلــف چطــور میتواننــد
تلنگــری بــه مشــتری خــود بزننــد یــا تکانــی بــه او وارد کننــد تــا رفتــار متفاوتــی
داشــت ه باشــد .در ایــن فصــل همچنیــن نشــان دادهایــم کــه شــرکتها چطــور
میتواننــد صرفــا بــا تطابــق کاالهــای خــود بــا شــیوههای حقیقــی زندگــی و مصــرف
مشــتریان ،وفــاداری بــه برنــد خــود و همچنیــن ســهم خــود را در بــازار افزایــش
بدهنــد .یکــی از رویکردهــا ایــن اســت کــه احســاس کنــد کمتــر خــرج میکنــد یــا
کمتــر مصــرف میکنــد؛ امــا ایــن کار را بــا انتخــاب خــودش انجــام میدهــد ،نــه
Barclays
Johnson & Johnson
IKEA
Philips
Progressive
Toyota
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از ســر اجبــار .در یــک کالم ،مشــتری بایــد واقعــا بــاور کنــد کــه کمتــر ،بیشــتر
است.
چالشهایــی کــه بــرای تغییــر رفتــار مشــتری بــر ســر راه شــرکتها قــرار
میگیــرد در ایــن فصــل بهتفصیــل آورده شــده و در کنــار آنهــا تکنیکهــای
رفتــاری و ابــزاریای کــه برخــی از شــرکتهای پیشــرو در ایــن زمینــه مــورد
استفاده قرار میدهند نیز گفته شدهاست.

سه تناقض مصرف معاصر

ن حــال منابــع را بــا
مصرفکننــدگان بــه محیطزیســت توجــه دارنــد و در عی ـ 
ولخرجی هدر میدهند

مصرفکننــدگان غربــی در پژوهشهــای متعــددی کــه از آنهــا صــورت
میگیــرد ادعــا میکننــد بــه محیطزیســت توجــه دارنــد و مایلنــد بهنفــع اجتمــاع
کار کننــد (بــه صــورت داوطلبانــه در جهــت منافــع دیگــران کارهایــی را انجــام
بدهنــد) .امــا دادههــا در زمینــه رفتــار حقیقــی آنهــا نشــان میدهــد (بــرای مثــال
در زمینــه مصــرف انــرژی و آب) ایــن مصرفکنندگانــی کــه بســیار منورالفکــر
هســتند بهنــدرت اجــازه میدهنــد موانــع رفتــاری ،اقتصــادی و تکنیکــی راهشــان
را سد کند.
7
بــرای مثــال ،در پژوهــش جیافکــی راپــر ییــل در ســال  ،2008اکثریــت
آمریکاییهــا ادعــا کردنــد «بــرای آنهــا بســیار مهــم اســت کاالیــی کــه خریــداری
میکننــد ،دوســتدار محیطزیســت باشــد» .بهویــژه در مــورد خریــد خــودرو،
شــویندههای ماشــین لباسشــویی و کاغذهــای پرینتــر بهترتیــب  66درصــد62 ،
درصــد و  51درصــد از پاســخگویان ادعــا کردنــد مســایل محیطزیســتی در
تصمیمگیــری آنهــا بــرای خریــد بســیار مهــم اســت و آن را لحــاظ میکننــد.
عــاوه بــر آن ،بســیاری از پاســخگویان ادعــا کردنــد حاضرنــد بــرای کاالهــا و
محصــوالت ســبز پــول بیشــتری پرداخــت کننــد .تقریبــا نیمــی از پاســخگویان
گفتنــد بــدون تردیــد حاضرنــد  15درصــد بیشــتر بــرای شــویندههای ماشــین
لباسشــویی یــا خودروهایــی کــه بــه محیطزیســت آســیب نمیرســانند هزینــه
7. GfK Roper Yale
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کننــد .حــدود  40درصــد نیــز گفتنــد حاضرنــد  15درصــد بیشــتر بــرای کاغذهــای
پرینتر یا مبلمان چوبی سبز پول پرداخت کنند.
پژوهــش جیافمــی راپــر در ســال  2011نیــز در ایــاالت متحــده آمریــکا
مشابه همین نتایج را به دست آورد و دریافت:
آمریکاییهــا علیرغــم افزایــش نگرانیهــای اقتصــادی ،مایــل هســتند

شــرکتها و کارخانههــا ســبز باشــند و شــواهدی وجــود دارد کــه

نشــان میدهــد آنهــا بــه شــرکتهایی کــه در ایــن مســیر قــدم
بردارند اعتبار میبخشند.

 74درصــد از آمریکاییهــا معتقــد بودنــد تولیدکننــدهای کــه تاثیــرات
محیطزیســتی تولیــدات خــود را کاهــش میدهــد ،تصمیــم عاقالنهتــری در دنیــای
کســبوکار گرفتــهاســت .پژوهشهــای ادلمــن 1در ســال  2012کــه در زمینــه
«اهــداف متعالــی» بــود نشــان میدهــد  76درصــد از مصرفکننــدگان جهانــی
مایــل بــه خریــد از شــرکتهایی هســتند کــه از اهــداف خــوب حمایــت میکننــد.
پژوهشهــای هــاواس مدیــا 2در ســال  2013نیــز نشــان میدهــد  71درصــد از
مصرفکننــدگان مایلنــد شــرکتها قدمــی بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی
بردارند.
بــا وجــود همــه ایــن نیتهــای خــوب ،دادههــا در زمینــه رفتارهــای واقعــی
چیــز دیگــری را نشــان میدهــد .مجلــه نشــنال جئوگرافــی 3در کنــار گلوباســکن،4
گریندکــس 5را نیــز منتشــر میکنــد کــه در حقیقــت پژوهشــی ســاالنه دربــاره
رفتــار حقیقــی مــردم در  17کشــور مختلــف در سرتاســر جهــان اســت .رفتــار ایــن
افــراد در زمینههایــی نظیــر رســیدگی بــه امــور خانــه ،حملونقــل ،تغذیــه و
کاالهــای مصرفــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد .پژوهــش گریندکــس در ســال
 2012هــم کشــورهای توســعهیافته و هــم کشــورهای در حــال توســعه را پوشــش
داده؛ نتایــج آن نشــان میدهــد مصرفکننــدگان در کشــورهای توســعهیافته
کمتریــن توجــه را بــه محیطزیســت دارنــد .یعنــی آنهــا در مرحلــه عمــل ،اصــا
Edelman
Havas Media
National Geographic
GlobeScan
Greendex

1.
2.
3.
4.
5.
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دوستدار محیطزیست نبودهاند .نتیجه پژوهش از این قرار است:

رفتــار مصرفکننــده آمریکایــی هنــوز کمتریــن رتبــه را در زمینــه

پایــداری در میــان تمامــی کشــورهای مــورد پژوهــش دارد .بــه دنبــال

آنهــا نیــز مصرفکننــدگان کانادایــی ،ژاپنــی و فرانســوی قــرار

داشتند.

ایــن پژوهــش همچنیــن نشــان میدهــد «رفتارهــای دوســتدار محیطزیســت
در میــان مصرفکننــدگان از ســال  2010تــا آن زمــان ،تنهــا در  5کشــور از میــان
 17کشــور مــورد پژوهــش افزایــش یافتهاســت»( .جالــب اســت بدانیــد کــه
مصرفکنندگان در هند ،چین و برزیل وضعیت بهتری داشتند).
پژوهشهــای بســیاری در زمینــه شــرکتهای بــزرگ تولیدکننــده کاالهــای
مصرفــی نیــز صــورت گرفتــه کــه نتایــج پژوهشهــای فــوق را تاییــد میکنــد و بــر
آنهــا صحــه میگــذارد .تســکو ،6شــرکت خردهفروشــی متعلــق بــه بریتانیــا،
بــرآورد کــرده دوســوم از انتشــار گاز کربــن محصوالتــش در انتهــای زنجیــره غذایــی
رخ میدهــد :در خانــه یــا در مســیر مغازههــا .ایــن قضیــه در مــورد شــرکتهایی
کــه کاالهــای مصرفکننــده را بــا ســرعت بــه دســت آنهــا میرســانند نیــز صــدق
میکنــد .رکیــت بنکیســر 7کــه کاالهایــی مثــل دیتــول 8را تولیــد میکنــد ،در
ســال  2007یکــی از نخســتین شــرکتهای تولیدکننــده کاالهــای مصرفــی بــود
کــه برنام ـهای کامــل و جامــع بــرای کاهــش میــزان انتشــار کربــن در دســتور کار
خــود قــرار داد .طبــق ایــن برنامــه قــرار بــود ردپــای کربنــی ایــن شــرکت تــا ســال
 2020دقیقــا  20درصــد کاهــش پیــدا کنــد .امــا ایــن هــدف چنــد ســال زودتــر و
در ســال  2012بــه طــور کامــل محقــق شــد .در واقــع ،شــرکت رکیــت بنکیســر
متوجــه شــد مصرفکننــدگان مســئول دوســوم از انتشــار گازهــای گلخانــهای
هســتند؛ بــه همیــن خاطــر ،کاالهــای خــود را بــه گونـهای طراحــی کــرد کــه اثــرات
آن در دســتان مشــتری بــه حداقــل برســد .ایــن شــرکت متوجــه شــد نبایــد تنهــا
بــه آنچــه مشــتری میگویــد توجــه کنــد بلکــه بایــد بــه کاری کــه مشــتری انجــام
میدهد واکنش نشان بدهد و آنها را وادار کند رفتار خود را تغییر بدهند.
6. Tesco
7. Reckitt Benckiser
8. Dettol
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مصرفکنندگان قدرتمندند اما برای تغییر کافی نیستند

قــدرت مصرفکننــده در قــرن بیســتم و بهویــژه در اقتصادهــای بــا بــازار آزاد
بــه صــورت مســتمر افزایــش پیــدا کــردهاســت .مصرفکننــدگان امــروز بــه خاطــر
افزایــش درآمــد و همچنیــن افزایــش رقابــت میــان شــرکتها ،بــه قدرتــی
وصفناشــدنی دســت پیــدا کردهانــد .هزینههایــی کــه آنهــا صــرف میکننــد
بیــش از  70درصــد از اقتصــاد ایــاالت متحــده آمریــکا را بــه حرکــت در م ـیآورد.
اینترنــت و تلفنهــای همــراه هوشــمند ،قــدرت بیشــتری بــه مصرفکننــده
بخشــیدهاند و بــه جامعــه خریــداران آگاهــی میبخشــند .قانونهــای دولتــی نیــز
بــه ایــن امــر کمــک کــردهاســت .کمیســیون اروپایــی تاکیــد زیــادی بــر انتخــاب
مصرفکننــده دارد و درحالیکــه بــه دنبــال بــازار مســتقل بــرای اتحادیــه اروپاســت
روی اطالعرسانی بهتر و حقوق جدیتر برای مصرفکننده تاکید دارد.
آیــا همــه ایــن کارهــا اثری داشــتهاســت؟ شــاخص افزایــش قــدرت مصرفکننده
در کمیســیون اروپــا 1بــر پایــه پژوهشــی بــه دســت میآیــد کــه  50هــزار
مصرفکننــده در 29کشــور را مــورد بررســی قــرار میدهــد .ایــن شــاخص میــزان
مهــارت ،آگاهــی و درگیــری مصرفکننــده را رصــد میکنــد .نتایــج بهدس ـتآمده
از ایــن شــاخص در ســال  2010نشــان میدهــد مصرفکننــدگان در نــروژ ،فنالنــد
و آلمــان امتیــاز بهتــری داشــتهاند درحالیکــه مصرفکننــدگان بلژیــک ،فرانســه
و بریتانیــا بــه طــور متوســط  13درصــد امتیــاز کمتــری داشــتهاند؛ شــکافی 31
درصــدی نیــز میــان گروههــای (بــا امتیــاز) بــاال و لهســتانیها و رومانیاییهــا بــود.
ایتالیــا ،پرتغــال و اســپانیا نیــز امتیــاز ضعیفــی داشــتند؛ بهویــژه در زمینــه مهــارت
مصرفکننــده ،شــکاف آنهــا بــا گروههــای خــوب (بــا امتیــاز بــاال) بــه حــدود 30
درصــد میرســید .زنــان نســبت بــه مــردان امتیــاز بدتــری داشــتند .افــراد کهنســال
نســبت بــه افــراد جــوان قــدرت کمتــری داشــتد؛ مصرفکننــدگان فقیــر یــا
کمســواد نیــز نســبت بــه قطــب مخالــف خــود وضعیــت بدتــری داشــتند .در میــان
رتبههــای بــد ،کســانی کــه دسترســی بــه اینترنــت نداشــتند از همــه ضعیفتــر
بودند.
1. European Commission›s Consumer Empowerment Index
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در نتیجــه مصرفکننــدگان حتــی در اقتصادهــای پیشــرفته بــا فقــر اطالعــات،
کمبــود فرصــت یــا عــدم انگیــزه بــرای در نظــر گرفتــن مصــارف پایــدار و
دغدغهمنــدی در ایــن زمینــه مواجــه میشــوند .بــه ایــن ترتیــب ،مصــرف ســبز یــا
مصــرف پایــدار همچنــان بــه عنــوان هدفــی دشــوار و دسـتنیافتنی باقــی میمانــد.
ایــن امــر باعــث بیانگیزگــی شــرکتها میشــود؛ یعنــی آنهــا مشــوقی بــرای
تغییــر و بهبــود محصــوالت و کاالهــای خــود نمیبیننــد .از همــه مهمتــر اینکــه
مصرفکننــدگان نیــز اطالعــات درســت و دقیقــی بــرای تصمیمگیــری در ایــن
زمینه به دست نمیآورند.
شــرکتهای انــرژی یکــی از ایــن نمونههــا هســتند .مصرفکننــدگان معمــوال
بــرای ســرمایش ،گرمایــش یــا نورپــردازی خانههــای خــود میــزان زیــادی انــرژی
هــدر میدهنــد .امــا همانطــور کــه نمونــه نســت نشــان داد ،بســیاری از خانههــا
مجهــز بــه ابــزاری نیســتند کــه بتوانــد اطالعاتــی واضــح و قابــل اســتفاده بــرای
کاهــش مصــرف انــرژی و کاهــش هزینههــای قبــض انــرژی در اختیــار
مصرفکننــدگان بگــذارد .حتــی اگــر هــم خانههــا چنیــن ابــزاری داشتهباشــند،
مصرفکننــده بــه لحــاظ فنــی قــادر بــه اســتفاده صحیــح از آن نیســت .بــرای
مثــال ،مصرفکننــدگان نمیتواننــد وقتــی ســر کار یــا در ســفر هســتند مصــرف
انــرژی را رصــد و کنتــرل کننــد .بــه ایــن ترتیــب ،میــزان زیــادی انــرژی بــه خاطــر
نــور یــا گرمــا و ســرما هــدر مــیرود .اوپــاور 2شــرکت نرمافــزاری در ایالــت
ویرجینیــای آمریکاســت کــه بــا شــرکتهای بــرق همــکاری میکنــد .ایــن شــرکت
قصــد دارد بهــرهوری انــرژی را افزایــش بدهــد و برآورد کــرده مشــتریان آمریکاییاش
میتواننــد بــه کمــک دادههــا و ابــزار دقیــق ،میــزان مصــرف ســاالنه بــرق خــود را
تــا  18میلیــون مــگاوات در ســاعت کاهــش بدهنــد؛ ایــن میــزان برابــر بــا 10
میلیــون تــن گاز کربــن اســت .اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد ،مصرفکننــدگان در
مجموع ،ساالنه  2.2میلیارد دالر کمتر هزینه کردهاند.
بــاز هــم بــار تعهــد بــر دوش شــرکتها قــرار میگیــرد تــا ایــن ماجــرا را
رهبــری کننــد .بــرای مثــال ،اگــر یونیلــور میخواهــد بــه هــدف خــود برســد (هــدف
ایــن شــرکت همــراه کــردن  200میلیــون نفــر در کاهــش مصــرف آب اســت) بایــد
2. Opoewr
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مصرفکننــدگان را تشــویق کنــد زمــان کمتــری صــرف دوشگرفتــن کننــد .ایــن
شــرکت ســعی دارد بــا نوعــی شــامپو کــه بهراحتــی بــا آب پــاک میشــود ،ایــن کار
را انجام بدهد .دیوید بالنچارد 1مشکل را توضیح میدهد:
یکــی از بزرگتریــن چالشهــای مــا دوشگرفتــن اســت .مهــم نیســت
شــما چــه چیــزی بــه مصرفکننــده میگوییــد ،اکثــر آنهــا دوش

هشــت یــا نــه دقیق ـهای خــود را دوســت دارنــد .حداقــل ســه دقیقــه
بــرای تمیزشــدن و پنــج دقیقــه نیــز زیــر آب ایســتادن بهمنظــور

آمادهشــدن بــرای چالشهــای روز پیــشرو .از آنجــا کــه مســئله
دوشگرفتــن جــزو مســایل اصلــی مرتبــط بــا یونیلــور نیســت مــا

مجبوریــم بــرای راهانــدازی وبســایتهای مبتکرانــه در ایــن زمینــه از
کارشناســان ایــن بخــش دعــوت کنیــم تــا راهکارهایــی ارائــه بدهنــد و

در نهایت به کاهش مصرف آب در مورد دوشگرفتن کمک کنند.

مهمتریــن مســئله ایــن اســت کــه شــرکتها نیــز از کاهــش منابــع مصرفــی
مشــتریان خــود ســود میکننــد .مطالعــهای در آمریــکا در ســال  2014نشــان
ت ســاعت ،میتوانــد بــه کاهــش
میدهــد کاهــش میــزان مصــرف بــرق تــا  1کیلــووا 
هزینههــای تاسیســات بــرق تــا  2.8ســنت منجــر بشــود .ایــن تقریبــا یکســوم
هزینه تولید  1کیلووات ساعت برق در تاسیسات برق است.
مصرف جزئی از رفاه است اما میتواند منجر به فرسایش آن نیز بشود

تقریبــا در تمــام طــول قــرن بیســتم ،مــدل اقتصــادی مســلط در غــرب ،مصــرف
را قلــب تپنــده رشــد اقتصــادی میدانســت .امــا از زمــان کنفرانــس برتــون وودز 2در
ســال  ،1944میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی یــک کشــور ( )GDPبــه شــاخصی بــرای
اندازهگیــری ســامت و توســعه اقتصــادی تبدیــل شــد .مصــرف قطعــا بزرگتریــن
عنصــر از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه شــمار میآیــد کــه شــامل هزینههــای خانــوار
بــرای کاالهــا و خدمــات بــادوام یــا بـیدوام میشــود .در ایــن دیــدگاه ،هرچــه مــردم
بیشــتر مصــرف کننــد ،انگیــزه شــرکتها بــرای تولیــد بیشــتر میشــود .هرچــه
1. David Blanchard
2. Bretton Woods Conference
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شــرکتها بیشــتر تولیــد کننــد ،اقتصــاد بیشــتر رشــد میکنــد و وضعیــت مــردم
بهتر میشود.
ایــن رویکــرد مصرفمحــور بــه رفــاه منتقدانــی دارد .ایاف شــوماخر ،3اقتصاددان
انگلیســی  -آلمانــی و نویســنده «کوتــاه زیباســت ،»4معتقــد اســت مصــرف خالــص
الزامــا کیفیــت زندگــی را بــاال نمیبــرد .واقعیــت ایــن اســت کــه مصــرف بهتنهایــی
میتوانــد کیفیــت زندگــی را پاییــن نیــز بیــاورد .شــوماخر بــاور نداشــت کــه رشــد
اقتصــادی همیشــه خــوب اســت؛ یــا بــاور نداشــت هــر چیــزی بزرگتــر باشــد بهتــر
اســت .او ادعــا میکــرد تولیــد ناخالــص داخلــی شــاخص بســیار ضعیفــی بــرای
ســنجش رفــاه اســت و تصریــح میکــرد کــه مصــرف تنهــا ابــزاری بــرای دســتیابی
بشــر بــه رفــاه اســت .بــر اســاس اعتقــاد شــوماخر ،جوامــع بایــد «بــا حداقــل مصــرف
به حداکثر میزان رفاه» دست پیدا کنند.
انعــکاس ایــن عقایــد در اندیشــه متفکــران امروزیتــر نیــز بــه چشــم میخــورد،
مثــل جــان ارنفیلــد 5و انــدرو هافمــن .6آنهــا در مقالـهای بــا عنــوان «طلــوع :یــک
مکالمــه صریــح »7بــا دیــدگاه قدیمــی و قــراردادی کــه میگویــد نقــش اصلــی
کسـبوکار ایجــاد رفــاه مــادی بــرای افزایــش خوشــبختی اســت مخالفــت میکننــد.
آنهــا پرســشهایی اساســی مطــرح میکننــد ،مثــا اینکــه رشــد اقتصــادی
ل رشــد
چطــور میتوانــد پایــدار باشــد یــا اینکــه آیــا یــک جامعــه بــزرگ و در حــا 
میتواند سبک زندگی فعلی خود را حفظ کند:
اگــر پیشبینــی معقولــی از دســتاوردهای بهــرهوری اقتصــادی در آینــده
داشتهباشــیم ،بایــد بــاور کنیــم کــه رشــد اقتصــادی بایــد متوقــف

شــود و مــا را در ایــن باتــاق تنهــا بگــذارد تــا معــدود اکوسیســتمهای
باقیمانده روی کرهزمین نابود نشوند.

بــرای ارنفیلــد و هافمــن ،نــگاه رشــدمحور بــه پایــداری در نهایــت منجــر بــه
«افزایــش آالم بشــری و نابــودی محیطزیســت» میشــود .آنهــا اینطــور نتیجــه
یگیرند:
م 
E.F. Schumacher
Small is Beautiful
John Ehrenfeld
Andrew Hoffman
Flourishing: A Frank Conversation

3.
4.
5.
6.
7.
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رشــد در غایــت خــود ،واحــدی بــرای ســنجش کمیــت اســت .مــا بــه

جــای آن واحــدی بــرای ســنجش کیفیــت پیشــنهاد میکنیــم ...هــدف
اولیه کسبوکار کمک به بشر برای رشد است.

در دنیــای شــوماخر ،ارنفیلــد و هافمــن ،اســتراتژیهای شــرکتی از تقــا بــرای
«وادارکــردن مــردم بــه مصــرف» بــه تشــویق مــردم بــرای «مصــرف بهتــر» تغییــر
میکنــد ،بــه ایــن خاطــر کــه منافــع شــرکتها نیــز در ســهیم شــدن در رشــد
آنهاســت .مصرفکننــدگان مــدرن بــا کشــمکشهای درونــی روب ـهرو هســتند .از
یکســو بــرای محیطزیســت و افزایــش هزینههــای زندگــی نگراننــد ،درحالیکــه
قــدرت و روابــط گســتردهتری دارنــد .از ســوی دیگــر ،بــرای منافــع شــخصی ،حفــظ
وضعیــت فعلــی و ســرپوش گذاشــتن بــر ناتوانــی خــود در تغییــر وضعیــت موجــود
در جــدال هســتند .بــه ایــن ترتیــب ،چالشــی کــه شــرکتها بــا آن مواجــه هســتند
اینهاســت :اثرگــذاری بــر رفتــار مصرفکننــده بــدون اینکــه شــخص متوجــه
ایــن تاثیــرات بشــود؛ کمــک بــه مصرفکننــده در ایجــاد تعــادل میــان منافــع
شــخصی و نگرانــی بــرای کرهزمیــن؛ و ایجــاد تعــادل در صرفهجویــی بــا ایجــاد
احساس وفور و فراوانی.
برخــی از شــرکتهای پیشــرو موفــق شــدهاند بــا بهرهگیــری از دو رویکــرد
مجــزا ،ایــن موقعیتهــای چندگانــه را بــرای خــود حــل کننــد :انگیزشــی و
توانمندســازی .رویکردهــای انگیزشــی از تکنیکهایــی در علــوم رفتــاری بهــره
میگیرنــد تــا مصرفکننــده را بهســوی رفتــاری متفــاوت ســوق بدهنــد .ایــن
رویکردهــا بــه مــردم کمــک میکنــد بــا تعصبهــای شــناختی و رفتــاری خاصــی
مقابلــه کننــد؛ بــرای مثــال ،دقــت محــدود ،اضافهبــار شــناختی ،طفــره رفتــن ،در
نظــر نگرفتــن آیندههــای دور ،فــرو رفتــن در وضعیــت موجــود و مــواردی از ایــن
قبیــل .در رویکردهــای انگیزشــی بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف ،مصرفکننــده
تحریــک میشــود؛ بــرای مثــال ،ایجــاد ارتبــاط میــان رفتــار آنهــا و نتیجـهای کــه
در پایــان بــه دســت میآیــد ،تکنیکهــای تعهــدی (مثــل وعدههــا یــا
ضمانتنامههــا) ،مقایســه اجتماعــی ،درخواســتهای آرمانــی ،یــادآوری ،بازخــورد
و سرگرمی.
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در رویکردهــای توانمندســازی ،مصرفکننــده بــه ابــزار تکنیکــی دســت پیــدا
میکنــد کــه میتوانــد بــه کمــک آنهــا رفتــار خــود را در طــول زمــان اندازهگیــری،
رصــد و مدیریــت کنــد .در ایــن رویکردهــا ،از قــدرت همهجایــی تلفنهــای همــراه
هوشــمند ،حســگرهای داخــل دســتگاهها ،اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی بهــره
گرفتــه شــده تــا اپلیکیشــنهایی بــرای رصدکــردن و ملمــوس کــردن رفتــار بــه
صــورت حقیقــی ســاخته شــود .همــه ایــن ابــزار بــه مصرفکننــدگان کمــک
میکنــد از دالیــل و عواقــب رفتــار خــود بیشــتر آگاه شــوند و آن را بــا دیگــران نیــز
مقایســه کننــد .مهمتریــن پیشــرفتی کــه در ایــن بخــش صــورت گرفتــه «اینترنــت
اشــیاء »1اســت کــه بــه کمــک آن همــه وســایل روزمــره مثــل ســاعت ،یخچالفریــزر
و خــودرو بــه ابــزار هوشــمندی مجهــز شــدهاند و در نتیجــه ایــن امــکان را فراهــم
میکننــد کــه مصرفکننــده بــه صــورت مرتــب و قاعدهمنــد ،رفتــار خــود را از
طریق شبکههای سراسری بسنجد.
اکثــر تالشهایــی کــه بــرای شــکلدهی رفتــار مصرفکننــده صــورت
میگیرنــد در واقــع ترکیبــی از دو رویکــرد هســتند و در حوزههایــی نظیــر انــرژی،
آمــوزش ،امــور مالــی و بهداشــت و ســامت بــه صــورت همهگیــر مــورد اســتفاده
یگیرند.
قرار م 

شکلدهی به مصرف انرژی مصرفکننده
تجسم

تجســم بهتــر میتوانــد بــه مصرفکننــدگان کمــک کنــد در مصــرف انــرژی،
صرفهجویــی کننــد .بــرای مثــال ،شــرکت اساویــل 2یــک شــرکت نفــت در
کرهجنوبــی اســت کــه اخیــرا «کمپیــن بادکنکــی» بــرای کمــک بــه افــراد بــرای
یافتــن جــای پــارک ماشــین بــه راه انداختــه و ایــن شــعار را بــرای خــود انتخــاب
کردهاســت« :ذخیــره نفــت ،ذخیــره زمــان ،ذخیــره پــول» .وقتــی خودرویــی وارد
محوطــه پارکینــگ میشــود بادکنکــی بــا عالمــت «اینجــا» جلــوی آن قــرار دارد؛
ایــن بادکنــک بــا قرارگرفتــن ماشــین در محــل پــارک ،پاییــن میآیــد و از دیــد
1. Internet of Things
2. S-Oil
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خــارج میشــود .بعــدا کــه خــودرو از پــاک خــارج شــد ،بادکنــک دوبــاره بــاال
میآیــد و همــه از دور میتواننــد آن را ببینــد .بــه ایــن ترتیــب ،اگــر خودرویــی بــه
دنبــال جــای پــارک باشــد ،کافــی اســت بادکنــک را از راه دور زیــر نظــر بگیــرد و بــه
ســمت آن حرکــت کنــد تــا بــه جــای پــارک خالــی برســد .یافتــن جــای پــارک بــا
ســرعت بــاال میتوانــد بــه ذخیــره نفــت کمــک کنــد .در یــک روز ،بــه طــور متوســط
 700خــودرو از ایــن طــرح نفــع میبرنــد و حــدود  23لیتــر بنزیــن ذخیــره
میشــود .کافــی اســت ایــن عــدد را ضــرب در  365روز ســال کنیــد تــا ببینیــد چــه
رقم بزرگی با این شیوه ساده در سال ذخیره میشود.
مشــابه همیــن طــرح را تویوتــای ســوئد 1راهانــدازی کــرد کــه کمپیــن «یــک
لیــوان آب» نــام داشــت .ایــن کمپیــن کــه در میانــه ســال  2010راهانــدازی شــد بــر
ایــن ایــده اســتوار اســت کــه رانندگــی آرام میتوانــد بــه ذخیــره ســوخت و کاهــش
انتشــار کربــن کمــک کنــد .مشــکل ایــن اســت کــه رانندگــی بــا ســرعت ،شــتاب و
خطــر ارتبــاط مســتقیم دارد .بــه همیــن خاطــر ،تویوتــا از راننــدگان درخواســت کرد
یــک لیــوان آب روی داشــبورد ماشــین بگذارنــد و طــوری رانندگــی کننــد کــه حتــی
یــک قطــره آب نیــز روی داشــبورد نریــزد .مصــرف ســوخت راننــدگان بــا همیــن
روش ســاده 10 ،درصــد کاهــش پیــدا کــرد .البتــه رانندگیکــردن بــا یــک لیــوان
آب معمولــی روی داشــبور ماشــین عملــی نیســت .بــه همیــن خاطــر ،تویوتــا در
ژوئیــه  2010اپلیکیشــنی بــرای تلفنهمــراه آیفــون 2طراحــی کــرد کــه ظاهــر آن
ماننــد یــک لیــوان آب اســت و کامــا مثــل یــک لیــوان آب عمــل میکنــد.
سرعتســنج و جیپیاس(سیســتم موقعیــت جهانــی) 3در آیفــون ایــن توانایــی را
بــه اپلیکیشــن مــورد نظــر میدهــد تــا آب مجــازی داخــل لیــوان مجــازی را در
طــول حرکــت کنتــرل کنــد و در عیــنحــال ،ســرعت خــودرو را لحظهبهلحظــه
ضبــط کنــد .ایــن اپلیکیشــن بــه گوگلمــپ 4نیــز مجهــز اســت و میتوانــد هــر
جایــی را کــه راننــده از ســرعت مجــاز تخطــی کــرده و آب ریختــه شــده نشــان
بدهــد .راننــدگان در پایــان مســیر میتواننــد نتیجــه و همچنیــن میــزان ســوخت
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مصرفــی را ببیننــد .عــاوه بــر ایــن ،داده نهایــی بــه صــورت اتوماتیــک در وبســایت
«یــک لیــوان آب» آپلــود میشــود و در نتیجــه ،راننــده میتوانــد جزئیــات رانندگــی
خــود را بــا اســتفاده از نقشــهها و ابزارهــای جغرافیایــی تحلیــل کنــد .راننــدگان
میتواننــد دوســتان خــود را نیــز بــه چالــش دعــوت کننــد و در پایــان ،پیشــرفت
خــود را در فیسبــوک بــا اشــتراک بگذارنــد تــا خودشــان را بــا دیگــران مقایســه
کننــد .بیــش از  95هــزار نفــر در طــول کمپیــن ،ایــن اپلیکیشــن را دانلــود کردنــد و
آن را بــه ســومین اپلیکیشــن محبــوب در آن زمــان تبدیــل کردنــد .از آن زمــان تــا
کنــون 678 ،هــزار کیلومتــر بــه صــورت هوشــمندانه و البتــه پایــدار بــا ایــن طــرح
رانندگی شدهاست.
5
در همیــن راســتا ،مهندسهــا ،طراحــان و دانشــمندان در آزمایشــگاه امآیتــی
روی ابــزار تعاملــی کار کردهانــد کــه بــه ســاکنان شــهر تواناییهــای جدیــدی
میبخشــد و در عیــنحــال ابعــاد مختلــف زندگــی شــهری را جذابتــر و در عیــن
حــال پایدارتــر میکنــد .کارلــو راتــی ،6رئیــس آزمایشــگاه ،بــه ایــن نکتــه اشــاره
میکنــد کــه شــهرها تنهــا  2درصــد از پوســته زمیــن را پوشــش میدهنــد امــا
نیمــی از جمعیــت جهــان روی آنهــا زندگــی میکننــد و ســهچهارم از مصــرف
انــرژی در دنیــا نیــز روی همیــن ســطوح صــورت میگیــرد .راتــی معتقــد اســت از
آنجــا کــه تــا ســال  2030از هــر  10نفــر ،شــش نفــر در شــهرها زندگــی خواهنــد
کــرد (و  6.5میلیــارد ســاکن شــهری تــا ســال  2050وجــود خواهــد داشــت)،
دانشــمندان ،طراحــان و برنامهریزهــای شــهری بایــد متحــد بــا هــم ،شــهرها را
بــرای ســبکهای زندگــی پایدارتــر آمــاده کننــد .تیــم راتــی در پــروژهای بــه نــام
«رد زبالــه »7در ســیاتل 8بیــش از  3هــزار قطعــه زبالــه را دنبــال کردنــد تــا نشــان
بدهنــد ایــن آشــغالها تــا کجــا میرونــد .در یکــی از مــوارد ،یــک جوهرافشــان
پرینتــر در نهایــت بــه  4هــزار مایــل آنســوتر در مکزیــک رســید .بهعبــارت دیگــر،
زنجیــره حــذف کــه کاالهــای دورافتــاده را پــردازش میکنــد بهانــدازه زنجیــره
تامیــن کــه تولیــد و توزیــع میکنــد هدررفــت دارد .تیــم راتــی بــه تجســم ایــن
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مســئله کمــک کردنــد .راتــی بــا مشــاهده همــه اینهــا معتقــد اســت اگــر
مصرفکنندگان آگاه شوند یک بطری پالستیکی را بهراحتی رها نمیکنند.
پــروژهای دیگــر بــا عنــوان «هابکــب »1بــا ابــزاری تعاملــی ،مســیرها را در
بیــش از  170میلیــون مســیر تاکســی در نیویورکســیتی در یــک ســال مشــخص
دنبــال کــردهاســت .پائولــو ســانتی 2پژوهشــگر ارشــد ایــن پــروژه میگویــد هــدف
از هابکــب ایــن اســت کــه بــه کمــک کمیســازی و نمایــش مزایــای حقیقــی
اشــتراکگذاری ســفر ،در علــم اشــتراکگذاری  -یعنــی اســتفاده از دادههــای بــزرگ
بــرای مدلســازی و بهینهســازی اقتصــاد اشــتراکگذاری کــه در حــال تولــد اســت
 ســهیم شــود .بــرای مثــال ،دادههــای بهدس ـتآمده در هابکــب نشــان میدهــداگــر نیویورکیهــا تنهــا پنــجدقیقــه بــرای تاکســی صبــر میکردنــد 95 ،درصــد از
تمامــی ســفرها در یــک مســیر بــا یــک همــراه بــه اشــتراک گذاشــته میشــد .اگــر
بهینهســازی ســفرها بــه صــورت ترکیبــی صــورت بگیــرد ،مجمــوع زمانــی کــه
صــرف هــر ســفر میشــود تــا  40درصــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد .عــاوه بــر آن،
میــزان انتشــار گاز کربــن ،هزینههــای عملیاتــی و همچنیــن میــزان ترافیــک
بهانــدازه چشــمگیری کاهــش پیــدا میکنــد .ســانتی قصــد دارد هابکــب را بــه
عنــوان اپلیکیشــن تلفنهــای همــراه بــرای شــهرهایی بهجــز نیویــورک نیــز فعــال
کند.
بازیسازی

3

مــارس  2009بــود کــه ایکیــای فرانــس  ،وبســایت اشــتراکگذاری خــودرو را
بــرای مشــتریان راهانــدازی کــرد .ایــده اصلــی ایــن بــود که مــردم بــه ایکیا دسترســی
پیــدا کننــد و مصــرف انــرژی خــود را کاهــش بدهنــد .آنطــور کــه ایکیــا میگویــد:
«همــه برنــده خواهنــد بــود :راننــدگان ،مســافران و محیطزیســت ».تنهــا مشــکل
ایــن بــود کــه تعــداد بســیار کمــی از راننــدگان ثبتنــام میکردنــد؛ الزم بــود یــک
نفر تلنگری کمککننده به مشتریان ایکیا که مالک خودرو بودند وارد کند.
4
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در آوریــل  2011ایکیــا فرانــس بــه کمــک آژانــس تبلیغاتــی الشــوز 5کمپیــن
«مســافران مرمــوز »6را بــه راه انداخــت تــا مــردم را در اشــتراکگذاری خــودرو
تشــویق کنــد .ایــن کمپیــن همزمــان بــا هفتــه توســعه پایــدار راهانــدازی شــد.
الشــوز شــخصیتی را خلــق کــرد («فــردی واقعــی از دنیــای واقعــی») کــه بــه آن
مســافر مرمــوز میگفتنــد .آنهــا ردپــای ایــن شــخص را کــه تغییــر قیافــه داده
بــود ،در خــودروی متعلــق بــه ایکیــا در تبلیغــات خــود نشــان میدادنــد .کســی کــه
بــرای شــراکت در خــودرو موفــق میشــد مســافر مرمــوز را ســوار کنــد  1000یــورو
( 1300دالر) دریافت میکند و میتوانست آن را برای ایکیا خرج کند.
ایــن کمپیــن بهمــدت ســه هفتــه ادامــه پیــدا کــرد و در ایــن فاصلــه زمانــی،
ویدیوهــای تعقیــب و گریــز بیــش از  700هــزار مرتبــه در یوتیــوب دیــده شــد کــه
ایــن امــر ،در نهایــت افزایــش پنجبرابــری ثبتنامهــا در وبســایت را بــه همــراه
داشــت .مشــاهدات ســایت  600درصــد افزایــش پیــدا کــرد .حــدود  4هــزار نفــر از
مســافران ســفر بــا دیگــر مشــتریان ایکیــا را پیشــنهاد دادنــد و در نتیجــه ،شــراکت
در خــودرو بــرای ســفرهای مختلــف درونشــهری بــه  2هــزار مــورد رســید .در ایــن
کمپیــن ،ایکیــا بــه شــکلی هوشــمندانه و صرفهجویانــه از یوتیــوب و همچنیــن ســایر
شــبکههای اجتماعــی بهــره گرفــت تــا مصرفکننــدگان را وادار کنــد خودشــان
صرفهجویــی کننــد .از یــکســو ،رفتــار دوســتدار محیطزیســت در میــان مــردم
ایجــاد شــد و از ســوی دیگــر ،ایکیــا موفــق شــد برنــد خــود را بــر ســر زبانهــا
بیندازد.
مقایسه اجتماعی

اکثــر اقتصاددانهــای جریانســاز معتقدنــد بهتریــن روش بــرای اینکــه
مصرفکننــدگان ،مصــرف انــرژی خــود را تعدیــل کننــد قیمتگــذاری یــا یارانــه
اســت .امــا اقتصــاد رفتــاری کــه معمــوال رســمیت چندانــی نــدارد رویکردهــای
روانشناســانه را تشــویق میکنــد .اُپــاور 7بــه صــورت منظــم ایمیلهایــی بــا عنــوان
5. La Chose
6. Mysterious Passenger
7. Opower

 206ابتکارات صرفهجویانه

گــزارش انــرژی خانــه ( )HER1بــرای مشــتریان خــود ارســال میکنــد تــا بتواننــد
مصــرف انــرژی خــود را بــا همسایگانشــان مقایســه کننــد .مصرفکننــدگان بــا
ایــن شــیوه اغلــب بــه ســمت صرفهجویــی مایــل میشــوند .اُپــاور  93شــریک
تســهیالتی در  35ایالــت و هشــت کشــور در سرتاســر جهــان دارد کــه بــه کمــک
نهــا  32میلیــون خانــه و کسـبوکار را مدیریــت میکنــد .مطالعــه مرکــز مشــاوره
آ 
2
اقتصــاد رفتــاری بــه نــام آیدیــا  42نشــان میدهــد برنامــه « »HERمیانگیــن مصــرف
انــرژی را تــا  2درصــد کاهــش میدهــد .عــاوه بــر آن ،ایــن مطالعــه بــر پایــه 600
هــزار مــورد کنتــرل خانگــی نشــان میدهــد ارزش ایــن  2درصــد کاهــش مصــرف
انــرژی برابــر بــا افزایــش  11تــا  20درصــدی قیمــت بــرق در کوتاهمــدت خواهــد
بود .مطابق با این رویکرد ،ساالنه  300میلیون دالر پسانداز میشود.

مراقبت از سالمت دای (خودت انجامش بده)

3

هزینههــای بهداشــت و ســامت در دهههــای آتــی در غــرب سرســامآور خواهــد
بــود ،دلیــل آن نیــز افزایــش جمعیــت ســالمندان و تغییــر ســبک زندگــی اســت کــه
منجــر بــه بــروز بیماریهــای مزمــن میشــود .ایــن شــرایط ماننــد بمبــی ســاعتی
آمــاده انفجــار اســت .بــرای خنثیکــردن ایــن بمــب متفکــران مختلــف در حــوزه
ســامت  -از اســتارتآپهای بخــش ســامت در ســیلیکونولــی گرفتــه تــا
ســازمانهای مراقبــت از ســامت ( )HMOsو شــرکتهای بیمــه ســامت  -دســت
بــه دســت یکدیگــر دادهانــد و ســعی دارنــد بــه کمــک دولتهــا مســئله ســامت را
حــل کننــد .آنهــا خــط فکــری جدیــدی بــه راه انداختهانــد کــه بــه کمــک آن
میخواهنــد افــراد نقــش فعالــی در مدیریــت ســامت خــود داشــت ه باشــند .ایــن کار
از پیشــگیری تــا درمــان را در بــر میگیــرد .در ایــن بیــن ،پدیــده مصرفگرایــی
نیــز از درمــان بــه ســمت پیشــگیری در حرکــت اســت .بــر اســاس ایــن ایــده،
مصرفکننــدگان بایــد وضعیــت ســامتی خــود را مدیریــت کننــد و تمرکــز خــود را
روی بهبــود بگذارنــد .پژوهشهــای ولتــر کلــوور هلــت 4در ســال  2012نشــان
Home-energy report
Ideas42
DIY=Do It Yourself
Wolters Kluwer Health

1.
2.
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میدهــد  76درصــد از پاســخگویان آمــاده هســتند نقــش فعالــی در تصمیمهــای
مرتبــط بــا ســامت خــود ایفــا کننــد .ایــن روزهــا بســیاری از آنهــا بــه فناوریهــای
ســاده و روان دسترســی دارنــد؛ بــرای مثــال ،تقریبــا همــه آنهــا بــه برنامههــای
ســامت در تلفــن همــراه (موبایــل هلــث )5و همچنیــن ابزارهــای ســامتی در
شــبکههای اجتماعــی دسترســی دارنــد و ایــن ابــزار میتوانــد شــرایط را بــرای
آنهــا بهتــر کنــد .راهکارهایــی از ایــن قبیــل را میتوان در ســه دســته تقســیمبندی
کرد.
دیدهبانی خود

در ســالهای گذشــته رغبــت عمومــی بــه اســتفاده از ابزارهــای پوشــیدنی
بســیار زیــاد شدهاســت .یکــی از آنهــا شــمارندهای بــرای تناســب انــدام بــه نــام
جابونــز آپ 6اســت :وســیلهای شــبیه بــه ســاعت مچــی کــه ویــس بیهــار 7آن را
طراحــی کــرده و میتوانــد قدمهــا ،فاصلههــا ،کالــری و زمانهــای فعالیــت شــما
را بــه صــورت مســتمر دنبــال و آن را ارزیابــی کنــد؛ در نتیجــه ،ایــن وســیله میتواند
بــه شــما بگویــد چقــدر بخوریــد ،حرکــت کنیــد و بخوابیــد تــا ســبک زندگــی
ســالمتری داشــت ه باشــید .پیشبینیهــا نشــان میدهــد در ســال  2014بیــش از
17میلیــون شــمارنده مچــی ماننــد جابونــز بــه فــروش رفتــهاســت .فعــاالن در حوزه
ســامت بــه دنبــال راهــی بــرای نفــوذ بــر مصرفکننــدگان هســتند تــا آنهــا را
وادار کننــد بــه کمــک دادههــای وســیلههای پوشــیدنی وضعیــت ســامت خــود را
مدیریــت کننــد .ایــن ابــزار گاهــی از طریــق اپلیکیشــنهای تلفــن همــراه
مصرفکننده نیز اداره میشوند.
شناسایی عالئم و درمان از راه دور

نظــام مراقبــت از ســامت ایــاالت متحــده آمریــکا تــا ســال  2025حــدود 65
هــزار متخصــص کمتــر خواهــد داشــت .اکثــر کلینیکهــا و بیمارســتانها بــرای
مقابلــه بــا ایــن جریــان ســعی دارنــد درمــان از راه دور را در میــان مــردم جــا
5. M-health= mobile health
6. Jawbone›s UP
7. Yves Behar
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بیندازنــد .برخــی از ایــن درمانهــای از راه دور بــه شــکل تعاملــی صــورت میگیــرد،
مثــل ویدیوهایــی کــه مشــاوره میدهنــد و بــرای ســالمندان یــا بیمــاران روســتایی
بســیار کاربــردی خواهنــد بــود .صنــدوق رفــاه عمومــی 1بــه عنــوان نهــادی خصوصی
کــه از پژوهشهــای مســتقل در حــوزه ســامت و جامعــه حمایــت میکنــد ،بــرآورد
کــرده اســتفاده از شــیوههای درمــان از راه دور باعــث کاهــش هزینههــای
ی کــه طبــق
بیمارســتانی و صرفهجویــی در حــوزه درمــان خواهــد شــد تــا جایــ 
برنامــه ،بیمــه رفــاه اجتماعــی در ایــاالت متحــده آمریــکا تــا 151هــزار دالر در ازای
هــر خانــه پیــش خواهــد رفــت .در  21ایالــت از کشــور آمریــکا ،بیمهکنندههــای
خصوصــی بایــد مشــاورههای درمانــی از راه دور را در برنامــه خــود داشتهباشــند.
درمــان از راه دور حریــم خصوصــی بیمــاران را نیــز حفــظ میکنــد ،بهویــژه از آن
دســته از افــرادی کــه از بیماریهــای روحــی و روانــی رنــج میبرنــد و مایــل
نیســتند در مراکــز درمانــی در انظــار عمومــی دیــده شــوند .هرچنــد از قدیــم حــوزه
درمــان از راه دور زیــر ســلطه غولهــای فنــاوری نظیــر سیســکو 2بــودهاســت ،ایــن
روزهــا برخــی از اســتارتآپهای دیجیتالــی نیــز بــه میــدان آمدهانــد .دانشــگاهی
در کالیفرنیــا بــه نــام سلســکوپ 3ابــزاری طراحــی کــرده کــه میتوانــد تلفــن همــراه
را بــه ابــزاری بــرای ســنجش شــنوایی تبدیــل کنــد .والدیــن میتواننــد بــه کمــک
ایــن وســیله ،از داخــل گــوش فرزنــد خــود عکــس بگیرنــد و آن را بــرای دکتــر
خانوادگــی خــود ایمیــل کننــد و از ایــن طریــق خیلــی ســریع عفونــت را شناســایی
کننــد .یکــی دیگــر از وســایلی کــه سلســکوپ طراحــی کــرده میتوانــد تلفــن همــراه
را بــه ابــزاری بــرای ســنجش وضعیــت ســامت پوســت تبدیــل کنــد .هــر دو وســیله
نیز این روزها توسط پزشکهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
توجه به درمان

یکــی از بزرگتریــن نگرانیهــا در زمینــه مراقبــت از ســامت ایــن اســت کــه
بیمــار داروهــا را بهدرســتی مصــرف نکنــد .اغلــب آنهــا نمیتواننــد بــه داروهــای
خــود دسترســی پیــدا کننــد ،از تهیــه نســخهها در میماننــد و گاهــی نیــز داروهــا
1. Commonwealth Fund
2. Cisco
3. Cellscope
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را بــه صــورت منظــم یــا ســر وقــت مصــرف نمیکننــد .بــرای مثــال 50 ،درصــد از
بیمــاران در ایــاالت متحــده آمریــکا درمــان خــود را مطابــق بــا نســخه پزشــک انجام
نمیدهنــد .چنیــن بیتوجهیهایــی هزینههــای گــزاف ســامتی و اجتماعــی بــه
همــراه خواهــد داشــت .مجلــه نیــو انگلنــد 4در ســال  2005مــروری بــر پژوهشهــای
نیمقــرن گذشــته در زمینــه بیتوجهــی بــه درمــان انجــام داده و نشــان داده ایــن
یهــا ســاالنه هزینــهای  100تــا  300میلیــارد دالری بــه همــراه داشــته
بیتوجه 
اســت .بســتری در بیمارســتان ،افزایــش حجــم بیمــاری و مــرگ زودرس از جملــه
هزینههایــی اســت کــه از ایــن طریــق ایجــاد میشــود .در ایــن گــزارش تاکیــد
شــده کــه بایــد تالشهــای بیشــتری بــرای «نســخههای قابلاجــرا و توجــه افــراد
بــه درمــان» صــورت بگیــرد .براوردهــای اکونومیســت نشــان میدهــد متوســط
هزینــه بیتوجهــی بــه فشــار خــون بــاال در ســال تقریبــا  4هــزار دالر بیشــتر از
هزینه درمان افرادی است که از قرص استفاده میکنند.
میتــوان از فنــاوری و تکنیکهــای انگیزشــی هوشــمندانه بــرای اطمینــان
خاطــر پیداکــردن از مصــرف درســت داروهــا توســط بیمــاران بهــره گرفــت .بــرای
مثــال ،مرکــز نوآوریهــای ســامت جانســن 5بــه عنــوان یکــی از مراکــز خــاق در
ایــن زمینــه ،مدیــر ســامت تلفــن همراهــی بــه نــام کرفورتــودی 6را ابــداع
کردهاســت .ایــن اپلیکیشــن رایــگان تلفــنهمــراه بــه بیمــاران کمــک میکنــد
برنامههــای دارویــی خــود را بــه صــورت منظــم دنبــال کننــد .ایــن اپلیکیشــن
همچنیــن میتوانــد دوســتان و خانــواده را نیــز در جریــان مصــرف داروهــا قــرار
بدهــد .کرفورتــودی امکانــات ویــژهای را در اختیــار بیمــار میگــذارد تــا در جریــان
درمــان بــا او همراهــی کنــد .مشــابه همیــن کار را پراپلــر هلــث 7بــرای بیمــاران
مبتــا بــه آســم انجــام دادهاســت .گلوکــپ 8بطریهــای خاصــی بــرای داروهــا و
قرصهــا طراحــی کــرده کــه هــر بــار بــرای یــادآوری مصــرف دارو بــه بیمــار،
میدرخشــد و موزیــک کوتاهــی اجــرا میکنــد .ایــن بطــری خارقالعــاده بهوســیله
بــاز و بســته شــدن د ِر آنُ ،دز مصــرف روزانــه بیمــار را نیــز دنبــال میکنــد و اگــر
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بیمــار یکــی از ُدزهــا را مصــرف نکنــد ایــن قوطــی بــه صــورت هوشــمند فــردی دیگر
را مطلــع میکنــد تــا آن فــرد مســتقیما دارو را بــه بیمــار بدهــد .گاهــی نیــز
نســخهها بــه پایــان میرســند و بایــد دوبــاره نوشــته شــوند؛ در ایــن زمینــه نیــز
برخــی از داروخانههــا دســت بــه کار شــدهاند و بــرای یــادآوری بــه بیمــار پیــام
میفرستند.
همــه اینهــا بــه ایــن خاطــر امکانپذیــر اســت کــه بیــش از  120میلیــون
آمریکایــی ،تلفــن همــراه هوشــمند در اختیــار دارنــد و تقریبــا یکپنجــم آنهــا
حداقــل یــک نرمافــزار یــا اپلیکیشــن ســامتی در تلفــن خــود دارنــد .ایــن
اپلیکیش ـنها و ابزارهــای حــوزه ســامت بــه دالیــل مختلفــی جرقــه صرفهجویــی
را میزننــد .نخســت اینکــه بــه پزشــکها و پرســتارها اجــازه میدهنــد بیمــاران
خــود را از راه دور زیــر نظــر بگیرنــد و آنهــا را درمــان کننــد .ایــن جریــان بــدون
تردیــد بــه صرفهجویــی در وقــت و هزینــه کمــک بســیاری میکنــد .دوم اینکــه
هزینههــای درمــان را کاهــش میدهنــد و باعــث افزایــش بهــرهوری میشــوند .و
ســومین مــورد کــه از همــه مهمتــر اســت :ایــن ابــزار روشــی ارزان امــا قدرتمنــد
هستند که به فرد کمک میکنند پیش از بیمار شدن اقدام کنند.
در نتیجــه ،ســود صرفهجویانــه درازمــدت اســت :همانطــور کــه از قدیــم گفتــه
شــده ،پیشــگیری بهتــر (و ارزانتــر) از درمــان اســت .همانطــور کــه دان جونــز 1از
کوالــکام الیــف 2میگویــد ،ابداعــات حــوزه ســامت و برنامههــای تلفــن همــراه در
ایــن زمینــه ،بــه بیمــاران و همچنیــن پزشـکها کمــک میکننــد بیشــترین فایــده
را از کمتریــن زمــان ببرنــد .چنیــن اقداماتــی مانــع بســتری کردنهــای بیمــورد
بیمــار میشــود کــه میتوانــد بــه طــور متوســط صرفهجویــی  4هــزار دالری در
هزینــه تخــت بیمارســتان در ایــاالت متحــده آمریــکا را بــه صــورت روزانــه بــه همراه
داشته باشد.

آموزشاجتماعی

همانطــور کــه در فصــل  3در ایــن بــاره بهتفصیــل صحبــت شــد ،اینترنــت،
1. Don Jones
2. Qualcomm Life
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افزایــش ســرعت و پهنــای بانــد بــه انقــاب صرفهجویانــه در امــر آمــوزش و تحصیــل
کمــک کــردهاســت .افزایــش دورههــای آموزشــی آنالیــن و رایــگان نشــان میدهــد
معلمهــا میتواننــد بــه تعــداد بســیار زیــادی دانشآمــوز یــا دانشــجو در نقــاط
مختلــف دنیــا بــا هزینــهای انــدک دسترســی پیــدا کننــد .در مقابــل ،از نــگاه
دانشــجویان نیــز آنهــا میتواننــد بــه آموزشهــای باکیفیــت بــا هزین ـهای بســیار
کم یا حتی بدون پرداخت هزینه دسترسی داشت ه باشند.
ایــن همــه ماجــرا نیســت .طراحــی و اســتفاده هوشــمندانه از تکنولــوژی و
تکنیکهــای انگیزشــی ،شــیوه یادگیــری دانشآمــوزان و دانشــجویان را نیــز تغییــر
دادهاســت .بــرای مثــال ،دورههــای آموزشــی آنالیــن بــه آنهــا اجــازه میدهــد بــا
ســرعت خودشــان و در کنــار افــراد موردنظــر خودشــان آمــوزش ببیننــد و هیچگونــه
نگرانــی بابــت اخراجشــدن نداشــتهباشــند .برخــی از ســکوهای آموزشــی ماننــد
فیوچــر لــرن ،3کورســرا ،4ادکــس 5و اودیســیتی 6بــرای افزایــش بهــرهوری در آمــوزش
و همچنیــن آمــوزش موثــر از شــیوههایی نظیــر یادگیــری نمایــان ،یادگیــری
اجتماعی ،قصهگویی و بازیسازی استفاده میکنند.
یادگیری نمایان

دورههــای آنالیــن بــه ایــن منظــور طراحــی شــدهاند کــه فراینــد یادگیــری
بــرای افــرادی کــه از آن اســتفاده میکننــد کامــا نمایــان باشــد .دانشــجویان در
هــر مرحلــه کارنامــهای دریافــت میکننــد کــه میــزان پیشرفتشــان را نشــان
میدهــد .آنهــا از اینکــه در کجــای دوره قــرار دارنــد کامــا آگاه هســتند،
میداننــد چقــدر پیــش رفتهانــد و چــه چیزهایــی را پیــش رو دارنــد .بــرای مثــال،
فیوچــر لــرن فهرســت «تکالیــف» را در اختیــار دانشــجویان میگــذارد تــا تکالیــف
هفتــه خــود را بداننــد؛ در کنــار آن ،صفحـهای نیــز بــه عنــوان پروفایــل بــرای آنهــا
مهیــا میکنــد کــه در آن بــه صــورت خالصــه دورههایــی را کــه گذراندهانــد
مشــاهده میکننــد و اگــر کســی نظــری روی آنهــا داشتهباشــد ،در ایــن بخــش
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قابــل رویــت اســت .اکثــر ســکوهای آموزشــی آنالیــن بــه دانشــجویان ایــن امــکان را
میدهنــد کــه از طریــق امتحانهــای مختلــف میــزان دانــش جدیــد خــود را
محــک بزننــد و درصورتیکــه نتیجــه بــدی گرفتنــد میتواننــد دوبــاره امتحــان
بدهند.
یادگیری اجتماعی

شــاید بهتریــن (و البتــه صرفهجویانهتریــن) منبــع یادگیــری در دورههــای
آموزشــی آنالیــن ،دیگــر دانشــجویان باشــند .تعــداد بســیار زیــاد دانشــجویانی که در
دورههــای آنالیــن شــرکت میکننــد فرصــت تجربههــای جدیــد را بــرای آموختــن
علــم و دانــش فراهــم میکنــد .دانشــجویان میتواننــد از طریــق اشــتراکگذاری و
بحثهــای آنالیــن ،میــزان دانــش خــود را افزایــش بدهنــد .در دورههــای فیوچــر
لــرن ،دانشــجویان میتواننــد در کنــار محتــوای هــر دوره نظراتــی بگذارنــد کــه
بــرای دیگــران نیــز قابــل اســتفاده خواهــد بــود .افــرادی کــه بهتنهایــی ایــن رونــد
را دنبــال میکننــد ،بهمــرور بــه شــهرت میرســند :نظراتــی کــه محبوبتــر و
قابــل اعتمادتــر باشــند از ســوی دیگــران «دنبــال میشــوند»؛ دانشــجویان
میتواننــد نظــرات دیگــران را بهراحتــی جســتوجو کننــد و از ایــن طریــق پلــی
بــرای ایجــاد اعتبــار و شــهرت در میــان خــود بســازند .ایــده اصلــی پشــت ماجــرا
ایــن اســت کــه یادگیــری تــا حــدودی غیررســمی ،لذتبخــش و ســرگرمکننده
باشد.
افــرادی کــه در حــوزه دورههــای آموزشــی آنالیــن فعالیــت میکننــد ،تــا میــزان
زیــادی در هزینــه اســتخدام اســتادها و معلمهــا صرفهجویــی میکننــد و
دانشــجویان زیــادی را بــه صــورت آنالیــن دوره هــم جمــع میکننــد .دانشــجویانی
کــه بــه یکدیگــر کمــک میکننــد ایــن فرصــت را نیــز پیــدا میکننــد کــه دانــش
خــود را محــک بزننــد .مســئوالن دورههــای آموزشــی آنالیــن نیــز بــه دانشــجویانی
کــه بــه لحــاظ اجتماعــی فعــال هســتند جایــزه میدهنــد و مثــا بــه آنهــا اجــازه
میدهنــد در فراینــد یادگیــری دخالــت بیشــتری داشتهباشــند تــا در نهایــت بــه
فــردی متخصــص بــا شــهرت بــاال تبدیــل بشــوند .کیفیــت و تعــداد نظراتــی کــه
دانشــجویان نســبت بــه محتــوای هــر دوره آموزشــی ارائــه میدهنــد در ارزیابــی
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وضعیت آنها در آن دوره نیز مد نظر قرار میگیرد.
آنطــور کــه ســایمون نلســون ،1رئیــس فیوچــر لــرن ،میگویــد« :مــا معتقدیــم
بیشــتر یادگیــری از بحــث و جــدل بــه دســت میآیــد .تقریبــا  40درصــد از
یادگیرندگان ما به صورت فعال نظرات خود را ارائه میدهند».
قصهگویی و بازی

دورههــای آنالیــن عمومــا از طــرف پیشــروترین اســتادهای دانشــگاهی در
رشــتههای مختلــف ارائــه میشــوند .امــا بــه جــای اینکــه ایــن اســاتید در
کالسهــای کسـلکننده درس مقابــل دوربیــن بایســتند ،بــه شــکلی ســرگرمکننده
و جــذاب از آنهــا فیلمبــرداری میشــود و فیلمهــا نیــز اغلــب بعــدا بــا حوصلــه
زیــادی تدویــن میشــوند .اکثــر پلتفرمهــای آموزشــی آنالیــن از بهروزتریــن
شــیوههای تدویــن و سناریونویســی (مثــل بیبیســی در بریتانیــا) بهــره میگیرنــد
تــا محتــوای خــود را بــا بهتریــن کیفیــت ارائــه بدهنــد و بیشــترین مشــارکت را از
سوی کاربران خود دریافت کنند.
ایــن پلتفرمهــا اغلــب از ایدههــای دنیــای بــازی نیــز بهــره میگیرنــد .ســلمان
خــان 2یکــی از طالیــهداران آمــوزش آنالیــن اســت؛ او بــه قــدرت بــازی بــرای
انگیزهبخشــی بــه کــودکان در فراینــد یادگیــری بــاور دارد .آکادمــی خــان تاکنــون
مکانیــک بــازی را در دورههــای آنالیــن تجربــه کــردهاســت .دانشآموزانــی کــه
نمــره بیشــتری بــه دســت میآورنــد ،نشــانهای افتخــار دریافــت میکننــد و بــه
مــدارج باالتــر میرســند .تجربــه ایــن آکادمــی نشــان میدهــد اســتفاده از نمــره و
همچنیــن نشــان افتخــار روی یادگیــری بســیار اثرگــذار اســت .در برخــی از مــوارد،
دههــا هــزار دانشآمــوز بــه خاطــر یــک نشــان در یــک مســیر مشــخص قــدم بــر
میدارنــد .بــه عبــارت دیگــر« ،بازیســازی» محتــوای آموزشــی بــه دریافتکننــدگان
آمــوزش کمــک میکنــد از هــر نقط ـهای در دنیــا ،در فعالیــت یادگیــری و آمــوزش
درگیر شوند.
علیرغــم پیشــرفتهای بســیاری کــه در دورههــای آموزشــی آنالیــن حاصــل
1. Simon Nelson
2. Salman Khan
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شــده ،بســیاری از آنهــا نمیتواننــد دانشآمــوزان را در فراینــد یادگیــری درگیــر
کننــد و بــه خاطــر ایــن ضعــف ،حفــظ دانــش در فــرد یادگیرنــده نیــز کاهــش پیــدا
میکنــد .پژوهشهــای دانشــگاه پنســیلوانیا در ســال  2013نشــان میدهــد تنهــا
نیمــی از دانشــجویانی کــه ثبتنــام کردهانــد حداقــل یــک بــار ویدیوهــای آموزشــی
را تماشــا میکننــد .تنهــا  4درصــد از ایــن افــراد ،دورههــا را کامــل میکننــد.
مطالع ـهای دیگــر از ســوی دیگــر پژوهشــگران نشــان میدهــد دورههــای آموزشــی
آنالیــن «تنهــا مــورد اســتفاده افــراد باســواد خاصــی قــرار میگیــرد و افــرادی کــه
بایــد از آن نفــع ببرنــد هیــچگاه آن را مــورد اســتفاده قــرار نمیدهنــد ».پرابــو
ســوبرامنیان ،1یکــی از کارآفرینــان کــه در بریتانیــا فعالیــت میکنــد ،ایــن مســئله را
مــورد بررســی قــرار داده و بــرای ایــن کار پلتفــرم آنالینــی بــه نــام کولرنــر 2را هاندازی
کــرده کــه بــه صــورت رایــگان دانشآمــوزان و دانشــجویان را تشــویق بــه شــرکت
در دورههای آموزشی میکند .او میگوید:
بــرای اینکــه بتوانیــد بــه میلیونهــا نفــر درس بدهیــد بایــد تنهــا بــه

 100نفــر آمــوزش بدهیــد؛ ســپس ابــزاری را در اختیــار ایــن یادگیرندگان

بگذارید تا به بقیه آموزش بدهند.

کولرنــر بــر اســاس همیــن اصــل ،ابــزاری را طراحــی کــرده کــه میتوانــد انــرژی
موردنیــاز بــرای آمــوزش بــه  50دانشآمــوز را فراهــم کنــد .ایــن انــرژی از طریــق
جعبــهای بــه نــام لرنباکــس 3تامیــن میشــود .دانشآمــوزان بعــدا میتواننــد از
طریــق هــر وســیلهای بــه ایــن جعبــه دسترســی پیــدا کننــد .ایــن جعبــه نیــازی بــه
اینترنــت نــدارد و میتوانــد تمامــی محتــوای ویکیپدیــا ،آکادمــی خــان و دیگــر
منابــع آموزشــی را در خــود نگــه دارد .ســوبرامنیان معتقد اســت چنیــن نوآوریهایی
اجازه میدهد یادگیری مشارکتی در هر سطحی جواب بدهد:
شــما میتوانیــد بــه  100یادگیرنــده آنالیــن آمــوزش بدهیــد و

لرنباکــس را در اختیــار آنهــا بگذاریــد تــا بعــدا خودشــان بــه صدهــا
هــزار نفــر دیگــر آمــوزش بدهنــد .از ایــن طریــق میتوانیــد بهشــیوهای

صرفهجویانه و خالقانه اثری مثبت و حقیقی برجای بگذارید.

1. Prabhu Subramanian
2. CoLearnr
3. Learnbox
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شکستن عادتهای مالی (بد)

طلــوع فرهنــگ اعتبــار و مصــرف در غــرب در اواخــر قــرن بیســتم منجــر بــه
افزایــش بدهیهــای خانــوار شــد .حتــی وقتــی در ســال  2008بــه بحــران بــدل
شــد ،بــاز هــم عالئــم ولخرجــی مصرفکننــده در جــای خــود باقــی مانــد .بدهــی
کارتهــای اعتبــاری در ایــاالت متحــده آمریــکا در ســال  2013بــا افزایــش 8
درصــدی بــه  38.2میلیــارد دالر رســید .پسانــداز بریتانیــا نیــز از  7.8درصــد
درآمــد قابــل عرضــه خانــوار در ســال  2009بــه  5.4درصــد در ســال  2013ســقوط
کــرد .ایــن جریــان ،نگرانــی بزرگــی بــرای دولتهــا و وامدهنــدگان بــه شــمار
میآید.
بــر اســاس گــزارش بانــک بارکلیــز 4کــه یکــی از شــرکتهای خدمــات مالــی و
بانکــی چندملیتــی در بریتانیــا اســت ،مــردم کمتــر بــه «روزهــای بارانــی» فکــر
ی کــه شغلشــان اجــازه
میکننــد .اکثــر آنهــا هیــچ پسانــدازی ندارنــد و تــا جای ـ 
بدهــد ،پولــی را کــه بــه دســت میآورنــد خــرج میکننــد .مســئله نگرانکنندهتــر
ایــن اســت کــه اکثــر مشــتریان بــا مشــکالت مالــی شــدید مواجــه میشــوند و
معمــوال از قرضهــای روزانــه اســتفاده میکننــد کــه بــا تاخیــر موفــق بــه
بازپرداخــت آنهــا میشــوند .بهعــاوه ،بــه طــور مســتمر از کارتهــای اعتبــاری
خــود پــول بیــرون میکشــند .انتظــار مــیرود ایــن گــروه دوم خرجهــای غیــر
ضــروری خــود را کاهــش بدهنــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اغلــب آنهــا بیــش از
حــد متوســط خــرج میکننــد ،بهویــژه وقتــی در بحــران مالــی قــرار گرفتهانــد.
بانــک بارکلیــز کــه نگــران اســت چنیــن رفتارهایــی در ســطح گســترده بــه بانــک و
اقتصــاد لطمــه وارد کنــد ،بــه دنبــال راهــی بــرای تغییــر عادتهــا و رفتارهــای ایــن
مصرفکنندگان ولخرج است.
یکــی از رویکردهــای ایــن بانــک ،برنامــه ســامت مالــی اســت کــه ایــن فرصــت
را بــرای مشــتری فراهــم میکنــد تــا رفتــار مالــی خــود را مجســم و بــه هــدف
مشخصشــده در زمینــه پسانــداز دســت پیــدا کنــد .ایــن برنامــه همچنیــن بــرای
مشــتریان بارکلیــز ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا بــا دوســتان ،خانــواده و
4. Barclays
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همــکاران خــود در ارتبــاط باشــند و آنهــا را بــه رفتارهــای مالــی بهتــر تشــویق
کننــد .بــرای مثــال ،بارکلیــز ابــزار ســادهای بــه نــام کاغــذ و قلــم 1دارد کــه روی
یخچــال آشــپزخانه وصــل میشــود و در دســتهبندیهای مختلــف ،هزینههــای
روزانــه و هفتگــی را نشــان میدهــد .بانــک همچنیــن نیروهــای کاری خــود را ملــزم
کــرده بــا مشــتریان ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه آنهــا در مســایل مالــی کمــک
کنند .به این ترتیب ،نوع درگیری مالی مشتریان نیز متفاوت خواهد بود.
یکــی از ابتــکارات بارکلیــز دبیـتکارت 2بــود کــه بــه مشــتریان کمــک میکــرد
از ایــن طریــق ،عادتهــای مالــی خــود را بهبــود ببخشــند .آنهــا هــر بــار پیامهــا
و تصاویــر انگیزشــی دریافــت میکننــد کــه آرمانهــای مالیشــان را بــه یادشــان
م ـیآورد .نمونههــای آن از ایــن قــرار اســت« :مــن گاهــی فرامــوش میکنــم پولــی
کــه هنــگام اســتفاده از کارت بانکـیام خــرج میکنــم کامــا واقعــی اســت» (تصویــر
پــول نقــد نیــز در کنــار آن دیــده میشــود)؛ «بــه خاطــر داشتهباشــم کــه یــک
فنجــان قهــوه کمتــر در کافــه برابــر بــا تعطیــات آخــر هفتــه بهتــر و بزرگتــر
خواهــد بــود» (در کنــار آن نیــز تصاویــر مقاصــد مختلــف بــرای تعطیــات آخــر
هفتــه دیــده میشــود)؛ و «سنتبهســنت ،آجربهآجــر ،میتوانــم خانــه رویایــیام
را بسازم» (با تصویر از یک خانه بر روی کارت بانکی).
ابتــکارات مشــابهی نیــز در بخــش بیمــه وجــود دارد کــه بیمــه خــودرو ،مســکن
یــا ســامت را کامــا امکانپذیــر نشــان میدهــد .بــر اســاس پژوهشهــای گــروه
مشــاوره بوســتون ،3تــا ســال  2020تقریبــا نیمــی از تمامــی خودروهــای جهــان بــه
ابــزار دیدهبانــی از راه دور مجهــز خواهنــد بــود کــه حجــم ســفرهای آن خــودرو را
دنبــال میکنــد ،همچنیــن روزهــا و ســاعتهایی کــه خــودرو مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه و برخــی رفتارهــای رانندگــی ماننــد ســرعت و ترمــز نیــز بــه کمــک ایــن
ابــزار نشــان داده میشــود .هرچنــد خدمــات تلهماتیــک بــرای خودروهــا در حــال
حاضــر تنهــا بــه مســایلی ماننــد امنیــت ،امــداد خــودرو در جــاده و ســرگرمی مربوط
1. Pencil-and-Paper

 :Debit Card .2کارتهایی که به مشــتریان اجازه میدهند هنگام خرید ،به صورت الکترونیکی وجهی را از یک
حساب بانکی به حساب دیگر منتقل کنند
3. Boston Consulting Group
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میشــود ،بیمهکنندههــای خــودرو نظیــر پراگرســیو 4و ایایکــسای 5از ایــن
خدمــات بــرای تغییــر مــدل کس ـبوکار خــود بهــره میگیرنــد و ســعی دارنــد بــه
جــای تنبیــه رانندگانــی کــه عادتهــا و رفتارهــای بــد در رانندگــی دارنــد ،آن
دســتهای را کــه رفتــار خوبــی دارنــد تشــویق کننــد .پراگرســیو در ســال 2012
اسنپشــات 6را راهانــدازی کــرد کــه در حقیقــت ،برنامــه بیمــه خــودرو بــه عنــوان
«پرداخــت در حیــن رانندگــی» 7اســت .وقتــی کاربــران (بــه صــورت رایــگان) در ایــن
برنامــه ثبتنــام کننــد ،ابــزاری بــرای دیدهبانــی دریافــت میکننــد کــه بــه
داشــبورد ماشــین متصــل میشــود .ایــن وســیله  30روز در ماشــین قــرار دارد و
رانندگــی فــرد راننــده را ارزیابــی میکنــد؛ بــرای مثــال ،تعــداد دفعاتــی کــه فــرد
ترمــز میگیــرد را بررســی میکنــد .پراگرســیو دادههــای ایــن وســیله را دریافــت
میکنــد و مطابــق بــا آن ،ســهمیههایی بــرای تخفیــف تــا  30درصــد در اختیــار
ی کــه ایــن برنامــه
راننــدگان بامســئولیت قــرار میدهــد .تقریبــا  70درصــد از کســان 
را اســتفاده میکننــد از تخفیفهــا برخــوردار میشــوند .وقتــی کاربــر در برنامــه
نامنویســی کنــد ،آن وســیله در ماشــین میمانــد و وضعیــت رانندگــی او هــر شــش
مــاه یــک بــار مــورد بررســی قــرار میگیــرد .بیــش از  1میلیــون مشــتری در
اسنپشات نامنویسی کردهاند.
تخفیفهــا و صرفهجویــی در هزینههــا در ایــن برنامههــای ویــژه بیمــهای
حتــی رفتــار بیمباالتتریــن راننــدگان را نیــز تــا حــدودی تغییــر میدهــد .بــر
اســاس مطالعــات موسســه بروکینگــز 8در ایــاالت متحــده آمریــکا ،اگر همــه رانندگان
آمریکایــی از برنامــه «پرداخــت بیمــه در حیــن رانندگــی» اســتفاده میکردنــد،
دوســوم از کل خانوارهــای آمریکایــی حــدود  270دالر در ازای هــر خــودرو پسانــداز
میکردنــد .نکتــه بهتــر اینکــه مســافتهای طیشــده نیــز تــا  8درصــد کاهــش
پیــدا میکنــد کــه پسانــداز ســاالنه  50میلیــارد دالری را بــه همــراه خواهــد
داشــت چراکــه هزینــه مصــرف بنزیــن (نفــت) و آلودگــی هــوا تــا حــدود زیــادی از
میــان مــیرود .همچنیــن تصــادف در بزرگراههــا کــه منجــر بــه کشتهشــدن 30
Progressive
AXA
SnapShot
PAYD
Brookings Institution

4.
5.
6.
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هــزار نفــر در ســال  2013در ایــاالت متحــده آمریــکا شــد ه اســت نیــز بــه صــورت
چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد.

پیشنهادهاییبرایمدیران

شــرکتها نبایــد انتظــار داشــت ه باشــند کــه مصرفکننــدگان خودشــان
رفتارشــان را تغییــر بدهنــد یــا یکشــبه تغییــری در رفتارشــان حاصــل شــود .در
بســیاری از مــوارد ،ایــن شــرکتها هســتند کــه بایــد پیشقــدم شــوند .البتــه در
وهلــه نخســت ،مدیرهــا نیــز بایــد رفتــار خودشــان را تغییــر بدهنــد .آن بخشــی کــه
بــه صــورت مســتقیم بــا مشــتری در ارتبــاط هســتند یعنــی بخــش فــروش و
بازاریابــی ،بایــد چهــار اصــل کلیــدی 1را در نظــر داشــت ه باشــند :محصــول ،مــکان،
پیشــرفت ،قیمــت؛ آنهــا بایــد ایــن چهــار مــورد را بــرای عصــر ریاضــت از نــو
ن دالری کمتــری بــا هــدف
طراحــی کننــد .ایــن یعنــی اینکــه ترفیــع چنــد میلیــو 
خریــد کاالهــای بیشــتر صــورت بگیــرد و تاکیــد اصلــی روی قیمتهــای
انعطافپذیــر در موقعیتهــای هوشــمندانه باشــد تــا مشــتری را بــه رفتــاری
مقتصــد و صرفهجویانــه تشــویق کنــد؛ طــوریکــه مشــتری احســاس کنــد هرچــه
کمتــر مصــرف کنــد ،ثروتمندتــر خواهــد شــد .بــه طــور خــاص ،مدیــران بازاریابــی و
فروش باید کارهای زیر را انجام بدهند.
دستهبندی مشتریان مطابق با انگیزه آنها برای تغییر

در اکثــر بازارهــا ،تعــداد کمــی از مصرفکننــدگان مبتکــر و ابداعگــر ابتدایــی
هســتند و مابقــی کــه اکثریــت را تشــکیل میدهنــد ،دنبالکننــدگان یــا
عقبماندههــا هســتند .مدیــران بازاریابــی بایــد بــا مصرفکنندگانــی شــروع کننــد
کــه تمایــل بیشــتری بــه تغییــر دارنــد و البتــه بــرای تغییــر توانمندتــر نیــز هســتند.
ایــن مصرفکننــدگان بیشــتر احتمــال مــیرود کــه روی رفتــار دیگــران تاثیــر
بگذارنــد و آنهــا را وادار بــه تغییر کنند .هرچند در گذشــته شناســایی و دســتهبندی
ایــن افــراد بســیار دشــوار بــود ،امــروز بهلطــف ظهــور ابــزار هوشــمند و ابردادههایــی
کــه از طریــق شــبکههای اینترنتــی دستبهدســت میشــوند ،روشهــای
1. 4Ps= Product, Place, Promotion, Price
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کمهزینــه (در پــول و زمــان) در اختیــار مدیرهــا قــرار گرفتهاســت کــه فراینــد را
تســهیل میکنــد .همانطــور کــه پیشتــر گفتــهشــد ،برنامــه ســامت مالــی
بانــک بارکلیــز (بــرای نمونــه) میتوانــد بــه دادههــای موجــود در حســاب مشــتری
خــود دســت پیــدا کنــد و بــر اســاس آن ،برنامههــای جدیــدی بــرای پسانــداز بــه
دست بیاورد.
نیروی فروش را برای مشتریان و راهکارهای صرفهجویانه تنظیم کنید

برخــی از مدیرهــای فــروش میترســند کــه مبــادا محصــوالت و کاالهــای
صرفهجویانــه ،ســود آنهــا را بــه خطــر بینــدازد .حتــی اگــر ایــن مســئله صحــت
نداشتهباشــد ،بــاز هــم بــه هــر حــال ،تیــم فــروش همیشــه وظیفــه دارد بــه دنبــال
فــروش در ابعــاد کالن باشــد .در نتیجــه ،کارکنــان بخــش فــروش در شــرکتی کــه
ابــزار درمانــی تولیــد میکنــد ترجیــح میدهنــد دســتگار نــوار قلبــی بــا هزینــه
 100هــزار دالر بفروشــند تــا  5هــزار دالر؛ ایــن جریــان بــه معمایــی پیچیــده تبدیل
میشــود .شــرکتها بــرای اینکــه معمــا را حــل کننــد بایــد نیروهــای بخــش
فــروش خــود را مطابــق بــا برنامــه ،مدیریــت و توجیــه کننــد .یکــی از گزینههــا ایــن
اســت کــه دو تیــم فــروش مجــزا تشــکیل بدهیــد :یکــی بایــد تمرکــز خــود را روی
کاالهــا و محصــوالت صرفهجویانــه بگــذارد و دیگــر بایــد بــه دنبــال کاالهــای
بــاارزش و گرانقیمــت باشــد .ایــن کاری اســت کــه شــرکتهای پراکتــر انــد
گمبــل 2و رینالیــت 3در بخشهــای مربوطــه خــود انجــام دادهانــد :هرکــدام از آنهــا
نیــروی فــروش متفاوتــی بــرای کاالهــای تولیــدی خــود دارنــد .گزینــه دیگــر ایــن
اســت کــه بیــن کاالهــای صرفهجویانــه و کاالهــای پرســود نوعــی ارتبــاط برقــرار
کنیــد و از تیــم فــروش بخواهیــد ایــن دو را بــه عنــوان دو خــط تولیــد در نظــر
داشتهباشــد کــه بایــد میــان آنهــا ارتبــاط برقــرار کنــد .ایــن کاری اســت کــه
شــرکت ســیمنز 4بــرای دســتگاههای درمانــی خــود انجــام دادهاســت .ایــن شــرکت
دســتگاههای صرفهجویانــه خــود را بــه مشــتریانی کــه بــا آگاهــی خریــد میکننــد
بــه فــروش میرســاند و ســعی دارد در آینــده نیــز کاالهــای پرســود خــود را بــه
2. Procter & Gamble
3. Renault
4. Siemens
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آنها بفروشد.
از سنجشهای مالی برای تغییر مدل کسبوکار مشتری استفاده کنید

درخواســت کــردن از مشــتری بــرای تغییــر رفتــار مثــل درخواســت کــردن از
شــرکت بــرای تغییــر مــدل کس ـبوکارش اســت .ایــن اتفــاق تنهــا در صورتــی رخ
میدهــد کــه مــدل جدیــد ،هــدف نهایــی را بهبــود ببخشــد .تغییــر مــدل کسـبوکار
بــه ســرمایهگذاری نیــز نیــاز دارد کــه بایــد بازگشــت آن (ســرمایه) نیــز جــذاب
باشد.
ایــن قیــاس میتوانــد بــه تولیدکننــدگان کاالهــای صرفهجویانــه کمــک کنــد
بــا نشــاندادن بازگشــت ســرمایه مربوطــه ،مشــتریان خــود را قانــع کننــد مــدل
تآپی
کســبوکار شخصیشــان را تغییــر بدهنــد .بــرای مثــال ،جیترایــو 1اســتار 
در ســیلیکونولــی بــه کشــاورزان در نقاطــی از کالیفرنیــا کــه احتمــال بــروز
خشکســالی بیــش از  20درصــد اســت ،خدمــات کشــاورزی ارائــه میدهــد .کاالیــی
کــه ایــن شــرکت بــه فــروش میرســاند جیاســتیکس 2نــام دارد ،حســگر
بیســیمی کــه شــبیه بــه یــک خطکــش پالســتیکی اســت و وقتــی در نقــاط
مختلــف زمیــن قــرار میگیــرد ،وضعیــت آبوهوایــی و خــاک را بررســی میکنــد
(رطوبــت ،دمــای هــوای ،نــور خورشــید) .جزئیــات ایــن دادههــا از راه دور و از طریــق
وبسایت ،تلفنهمراه هوشمند یا تبلت قابل مشاهده است.
ایــن سیســتم کــه همهجــا در دســترس اســت و بهآســانی مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد ،چندیــن مزیــت دارد .ماننــد جیپـیاس ( )GPSنقــاط خــوب و بــد زمیــن
کشــاورزی را بررســی میکنــد و در نتیجــه بــه کشــاورز کمــک میکنــد بیشــترین
بهــرهوری را در زمینــه محصــوالت ،آب ،انــرژی ،کــود و کارگــر داشــتهباشــد.
همچنیــن بــه عنــوان ابــزاری پیشــگیرانه بــه کشــاورز در مواقــع بــروز مشــکالت
محیطــی (مثــل کاهــش نــور یــا فقــدان آب) هشــدار میدهــد .علیرغــم تمامــی ایــن
مزایایــی کــه مثــل روز روشــن اســت ،بــاز هــم ژوپ ورباکــن 3موســس جیترایــو
تصریــح میکنــد کــه قانعکــردن کشــاورزان بــرای اســتفاده از ایــن وســیله بســیار
1. gThrive
2. gStakes
3. Joop Verbaken
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دشوار است:

کشــاورزان در ابتــدا نســبت بــه راهــکار مــا بــه چشــم تردیــد نــگاه

میکردنــد چراکــه اســتفاده از آن بهمعنــای تغییــر مــدل
کسبوکارشــان بــود .امــا وقتــی دیدنــد بــا ابــزار تحلیلــی مــا میتواننــد

مصــرف آب و کــود را کاهــش بدهنــد ،علفهــای هــرز و آفتهــا را از

میــان ببرنــد و ســطح کیفیــت و تولیــد خــود را بــاال ببرنــد ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه ...میتواننــد بــا ســرمایهگذاری جیاســتیکس در
عرض چند ماه به سود بیشتری دست پیدا کنند.

از فشار اجتماعی استفاده کنید

الکــس الســکی ،4مدیرعامــل اُپــاور ،5در کنفرانس تــد 6در ســال ( 2013کنفرانس
جهانــی دربــاره ایدههــای تکاندهنــده بــرای تغییــر دنیــا) ،توصیــف کــرد کــه
چطــور گروهــی از دانشــجویان ســه پیــام زیــر را برای تشــویق مــردم بــه صرفهجویی
در مصــرف انــرژی امتحــان کردنــد« :ایــن مــاه میتوانیــد  54دالر پسانــداز کنیــد»؛
«میتوانیــد زمیــن را نجــات بدهیــد»؛ «میتوانیــد شــهروند خوبــی باشــید».
هیچیــک از ایــن پیامهــا اثرگــذار نبــود .ســپس گــروه اُپــاور پیــام چهــارم را بــه
ماجــرا اضافــه کــرد« :همســایه شــما وضعیــت بهتــری نســبت بــه شــما دارد» و بــا
ایــن پیــام معجــزه شــد .افــرادی کــه میفهمیدنــد  77درصــد از همســایهها درجــه
دســتگاه تهویــه هــوا را کــم میکننــد ،درجــه دســتگاه تهویــه هــوای خانــه خودشــان
را نیــز کــم میکردنــد .نظــر الســکی ایــن بــود« :اگــر چیــزی راحــت نیســت حتــی
اگــر بــه آن بــاور نداشتهباشــیم ،ترغیــب و وسوســه اثــر نمیکنــد .امــا فشــار
اجتماعــی؟ ایــن یکــی ابــزاری بســیار قدرتمنــد اســت ».ســاالنه  40میلیــارد دالر
انــرژی در ایــاالت متحــده آمریــکا هــدر مـیرود؛ الســکی معتقــد اســت میتــوان بــا
تغییــر رفتــار مــردم بهــرهوری را بهبــود بخشــید و در نتیجــه ســاالنه  2تــراوات
انــرژی ذخیــره کــرد کــه بــرای برقرســانی بــه تمامــی خانههــای ســالت لیــک
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سیتی 1و سنت لوئیز 2برای بیش از دو سال کافی است.
شــبکههای اجتماعــی کاری کردهانــد کــه ایــن امــر بــا هزینههــا پاییــن و
حتــی در قالــب تفریــح و ســرگرمی انجــام شــود .بــرای مثــال ،پیگــی موجــو 3بــه
عنــوان ابــزار آنالیــن بــرای صرفهجویــی کار کــرده کــه مصرفکننــده از کســی کــه
ناگهــان خــرج میکنــد بــه کســی کــه ناگهــان پسانــداز میکنــد تبدیــل بشــود.
ایــن برنامــه اهدافــی نظیــر «بــه کالــج بــرو» و ســپس در راســتای هدفــت پسانــداز
کــن را بــه افــراد آمــوزش میدهــد .وقتــی کاربــر بــه وسوســهاش بــرای خریــد
چیــزی غلبــه میکنــد و مثــا یــک فنجــان کاپوچینــوی  4دالری نمیخــرد ،بــه
خانــواده یــا دوســتش پیــام میدهــد یــا توییــت میکنــد« :همیــن االن  4دالر
پسانــداز کــردم»؛ آنهــا نیــز در مقابــل ،او را تشــویق میکننــد .کاربــران از ســوی
افــرادی کــه بــه آنهــا نزدیــک هســتند نیــز (وقتــی آنهــا پسانــداز کــردهباشــند
یــا در مصــرف صرفهجویــی کــرد ه باشــند) پیــام دریافــت میکننــد و بــه ایــن
ترتیب ،این چرخه برای اصالح رفتاری ادامه پیدا میکند.
صرفهجویی را به آرمان تبدیل کنید

خودروهــای نانــو 4از شــرکت تاتــا موتــور کــه تنهــا  2هــزار و  500دالر بودنــد،
بــه عنــوان خودروهایــی ارزان و در دســترس از ســال  2009در هنــد روانــه بــازار
ن حــال ایمــن
شــدند .ایــن خودروهــای کمهزینــه و دوســتدار طبیعــت کــه در عی ـ 
نیــز بودنــد ،قــرار بــود محبــوب خانوادههــای هنــدی بشــود و جــای موتورهــا و
اســکوترها را بگیــرد .امــا بــا وجــود همــه اتفاقــات و انتظاراتــی کــه خالقــان ایــن
خــودرو داشــتند ،نانــو در فــروش بــا شکســت بزرگــی مواجــه شــد .دلیــل اصلــی هــم
ایــن بــود کــه تاتــا موتــور بــه آرمانهــای هندیهــای کمدرآمــد بهقــدر کافــی
توجــه نکردهبــود .ایــن قشــر نمیخواســتند کســی «در حــال رانــدن ارزانتریــن
ماشــین دنیــا» آنهــا را ببینــد درحالیکــه همــه خــودروی نانــو را اینطــور
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میشــناختند .امــا در مقابــل ،خودروهــای اســمارت 6کــه شــباهت زیــادی بــه
خودروهــای نانــو دارنــد در ایــاالت متحــده آمریــکا و اروپــا بســیار موفقیتآمیــز
بودنــد؛ رمــز موفقیــت ایــن خــودرو نیــز در برندســازی هوشــمندانه خالقــان آن بــود
کــه همهجــا میگفتنــد ماشــینی بــا «حداکثــر راحتــی ،چابکــی و لــذت بــرای
رانندگــی» تولیــد کردهانــد .خــودروی اســمارت فقــط خودرویــی نیســت کــه در
دســترس همــگان باشــد؛ خودرویــی اســت کــه بــه صــورت الکچــری نیــز در اختیــار
مــردم قــرار میگیــرد .تمــام کســانی کــه در بازارهــای مختلــف فعالیــت میکننــد
بایــد نحــوه ارائــه خودروهــای اســمارت را بــه عنــوان محصولــی صرفهجــو بررســی
کننــد و یــاد بگیرنــد کــه چطــور میتــوان رفتــار مصرفکننــده را بــه رفتــاری
صرفهجویانه تبدیل کرد.
*

مهندسهــا ،دانشــمندان و طراحهایــی کــه در گــروه تحقیــق و توســعه ()R&D
یــک شــرکت مشــغول بــه کار هســتند نیــز نقــش مهمــی در تغییــر رفتــار
مصرفکننــده و تبدیــل آن بــه رفتــاری صرفهجویانــه دارنــد .بــه طــور خــاص،
مدیران حوزه تحقیق و توسعه میتوانند کارهای زیر را انجام بدهند.
از محدودیتها و قابلیتهای اجرایی طراحی برای ایجاد تغییرات پایدار

استفاده کنید

جیمــز گیبســون ،7روانشــناس ادراکــی ،در ســال  1977اصطــاح «قابلیــت
اجرایــی »8را بــرای توصیــف هــر چیــزی کــه میتــوان اقدامــی در محیــط روی آن
انجــام داد ایجــاد کــرد .چنــد ســال بعــد ،دونالــد نورمــن ،9دانشــمند علــوم شــناختی
و نظریهپــرداز طراحــی ،مفهــوم قابلیــت اجرایــی را بســط داد و گفــت« :بخشهــای
حقیقــی و قابــلدرک» در یــک شــیء کــه روی نحــوه اســتفاده آن بــه صــورت
مســتقیم اثــر میگــذارد (بــرای مثــال ،دســتگیره ظاهــری بــرای چرخانــدن دارد
درحالیکــه شــکاف روی آن نشــان میدهــد بایــد چیــزی را داخــل آن قــرار داد).
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بخشهــای قابلاجــرا ،اســتفاده را کاال را تســهیل میکننــد و در نتیجــه ،فــرد بــه
اســتفاده از آن کاال تشــویق میشــود .امــا محدودیتهــا ،اســتفاده از کاال را بــا
ســختی همــراه میکنــد .بــه ایــن ترتیــب ،نوعــی حساســیت در فــرد نســبت بــه کاال
ایجاد میشود .ترفندها در این زمینه شامل این موارد میشود:
قــراردادن کنتورهــای بــرق در جایــی کــه مــردم دائــم آن را ببیننــد و بــه ایــن
ترتیب ،به صورت مستمر آن را رصد کنند؛
طراحــی قرصهــای پاککننــده و شــوینده (بــه جــای پــودر) بــرای حصــول
اطمینان از اینکه مصرفکننده بیش از حد نیاز از آن استفاده نمیکند؛
ســاخت ماشــینهای لباسشــویی کــه لباسهــا را وزن میکنــد و مطابــق بــا
وزن آنها از آب برای شستوشو استفاده میکند؛
اســتفاده از بشــقابهای کوچــک تــا افــراد بیــش از حــد نیــاز بــرای خــوردن،
غذا در ظرف خود نریزند.
طراحهــا همیشــه بایــد از خودشــان ایــن ســوال را بپرســند کــه چطــور میتــوان
مصرفکننــدگان را بــه عادتهــای خــوب تشــویق کــرد و از عادتهــای بــد دور
کــرد .آنهــا همچنیــن بایــد اطمینــان داشــتهباشــند کــه مشــتریان پیــش از
تصمیمگیری کامال آگاه شدهاند.
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برای «دوام» طراحی کنید ،نه «کهنگی»

لــوازم الکترونیکــی مصرفــی معمــوال بهشــیوهای طراحــی میشــوند کــه بایــد
هــر چنــد مــاه یــک بــار یــا حداکثــر هــر چنــد ســال یــک بــار تعویــض شــوند.
همیــن برنامهریزیهــا بــرای ســاخت کاالهایــی کــه کهنــه و منســوخ میشــوند
نقــش مهمــی را در ایجــاد  20تــا  50میلیــون تــن زبالــه کاالی الکترونیکــی در ســال
در سرتاســر جهــان ایفــا کــردهاســت .البتــه حجــم ایــن زبالههــا هــر ســال  8درصــد
بیشــتر از ســال قبــل میشــود .همیــن مســئله در مــورد کاالهــای مثــا بــادوام
مصرفــی ماننــد خــودرو ،ماشــین ظرفشــویی و برخــی از کاالهــای صنعتــی نیــز
صــدق میکنــد .گروههــای تحقیــق توســعه بایــد بــرای کاهــش زبالههــا بــه فکــر
تولیــد کاالهــای بــادوام باشــند؛ کاالهایــی کــه مشــتریان آگاه از هزینــه نیــز مایــل
به خرید آنها باشند.
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اکسپلیســیت 1بــه عنــوان اســتارتآپی کــه دو مهنــدس جــوان فرانســوی
طراحــی کردهانــد ،نمونــهای بســیار خــوب اســت .ایــن اســتارتآپ ســبکترین
صندلیهــای هواپیمــا را در جهــان از تیتانیــوم تولیــد میکنــد کــه هرکــدام تنهــا
 4کیلوگــرم وزن دارنــد .ایــن صندلیهــا میتواننــد ســاالنه  500هــزار دالر در ازای
هــر هواپیمــا بــرای یــک شــرکت هواپیمایــی (فقــط در هزینــه ســوخت) پسانــداز
کننــد .هرچنــد هزینــه محصــوالت اکسپلیســیت نســبت بــه ســایر شــرکتهای
رقیــب باالتــر اســت امــا ایــن صندلیهــا کــه در عــرض چنــد دقیقــه نصــب
میشــوند ،دوامــی  100هــزار مرتبــه بیشــتر از آن کاال دارنــد و بســیار دیرتــر خــراب
میشــوند .بهعــاوه ،طراحــی ارگونومیــک 2و حجــم کمتــری کــه ایــن صندلیهــا
اشــغال میکننــد 5 ،ســانتیمتر فضــای بیشــتر را بــرای جــای پــا فراهــم میکنــد
و در برابــر تکانههــا نیــز محکمتــر سرنشــین را در خــود جــای میدهنــد .هرچنــد
هزینــه ایــن صندلیهــا بهنظــر بــاال میآیــد امــا حتــی هواپیماییهــای کمهزینــه
نیــز ســعی کردهانــد بودجــه خــود را تنظیــم کننــد و از ایــن صندلیهــا بــرای
هواپیماهای خود بهره بگیرند.
برای مشتریان نسل بعد طراحی کنید

تیــم بــراون ،3مدیرعامــل شــرکت بینالمللــی طراحــی و مشــاوره بــه نــام ایدئــو ،
طراحــان را بــه چالشــی دعــوت کــرده بــه نــام «بــرای مصرفکننــده آینــده اختــراع
کنیــد» .بــرای مثــال ،کرفــور ،5یکــی از بزرگتریــن خردهفروشــیهای دنیــا ،بــه
کمــک یکــی از موسســههای مشــاورهای بــه نــام اینپراســس ،6ســبدهای خریــد
دهــه  60میــادی را بازســازی کــرد کــه امــروز هــم بــرای رفــع نیــاز ،مــورد اســتفاده
یگیرد.
فکنندگان قرار م 
مصر 
مردمشناســان موسســه اینپراســس شــیوه خریــد خواربــار خانــوار را در خریداران
مختلــف بــا زمینههــای مردمشناســی متفــاوت مــورد بررســی قــرار دادنــد؛ آنهــا
4

 .2نوعی از طراحی با هدف دستیابی به بیشترین راحتی ،بدون استرس یا آسیب

1. Expliseat
Tim Brown
IDEO
Carrefour
InProcess

3.
4.
5.
6.
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رفتــار خریــد افــراد را از هنــگام ورود بــه فروشــگاه تــا زمانــیکــه از آن خــارج
میشــوند و کاالهــای خریــداری شــده را بــه خانــه میبرنــد مــورد مطالعــه قــرار
دادنــد .آنهــا دریافتنــد کــه تعــداد روزافزونــی از مشــتریان بهویــژه زنــان و خریداران
جــوان ،ســاکهای چندبــار مصــرف خــود را بــه فروشــگاه میآورنــد .ایــن ســاکها
اغلــب بهراحتــی در ســبدهای خریــد فروشــگاهها جــای نمیگیرنــد .یافتههــای
آنهــا نشــان میدهــد طراحــان شــرکت نــوع خاصــی از ســبد خریــد را ابــداع
کردنــد کــه کامــا اقتصــادی اســت و بــه اســتفاده مجــدد از ســاکها در ســبدهای
خریــد کمــک میکنــد .ایــن ســبدهای خریــد بــه جــای اینکــه شــکل فلــزی و
ســیمی داشتهباشــند ،ســاختاری منعطــف دارنــد کــه بــا اندازههــای مختلــف
مطابقــت پیــدا میکنــد و بــاالی آن جایــی قــرار دارد کــه مشــتری میتوانــد تــا
پنــج ســاک چندبــار مصــرف را در آن قــرار بدهــد .در کــف آن نیــز میتوانــد
کاالهــای حجیــم را قــرار بدهــد .کاالهــای کوچکتــر میتواننــد در ســاکها قــرار
بگیرنــد تــا بــرای حمــل نیــز وضعیــت راحتتــری داشتهباشــند .یــک بارکدخــوان
نیــز بــه پشــت ســبد وصــل شــده کــه مشــتری میتوانــد بــه کمــک آن ،هــر کاالیــی
را اســکن کنــد و مطابــق بــا بودجـهاش بخــرد .ایــن ســبد خریــد ابداعــی موفقیتــی
بــزرگ بــرای خریــداران بــوده و همچنیــن آنهــا را تشــویق کــرده از ســاکهای
چندبار مصرف بیشتر استفاده کنند.
2
فیلیپ پیکاد ،1مجری طراحی کارفور  ،درباره این موفقیت گفتهاست:
ســوپرمارکتهای مــا طــی ســالهای اخیــر بــا تغییــرات اساســی در

رفتــار خریــد مــردم پیــش نرفتهانــد .اکنــون تــاش میکنیــم تجربــه
خریــد را بــه گونـهای طراحــی کنیــم کــه بــه مشــتریانی خدمترســانی
کنــد کــه هــم بــه لحــاظ اقتصــادی آگاه هســتند و هــم بــه صرفهجویــی

فکر میکنند.

*

در نهایــت ،مدیــران ارشــد یــک شــرکت از جملــه مدیرعامــل نیــز بایــد تغییــرات
را ایجاد کنند.
1. Philippe Picaud
2. Carrefour
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گام به گام تا الهامبخشی به مشتریان

اگــر مدیــران از مشــتریان خــود بخواهنــد در مصــرف انــرژی صرفهجویــی کننــد
و در همــان حیــن ،خودشــان در جتهــای شخصیشــان در آســمان جهــان
نقشهــای ضربــدری بکشــند ،رفتــاری متظاهرانــه و ریاکارانــه از خــود نشــان
دادهانــد .اگــر قــرار اســت رهبــران و مدیــران ارشــد شــرکتها مشــتریان را وادار بــه
رفتــار صرفهجویانــه کننــد ،ابتــدا بایــد خودشــان پیشقــدم شــوند .مــاه مــه ســال
 2014بــود کــه چیــپ بــرگ ،3مدیرعامــل شــرکت لــوی اســتراس ،تیتــر یــک
روزنامههــا شــد بــه ایــن خاطــر کــه اقــرار کــردهبــود شــلوار جینــش را یــک ســال
نشســتهاســت .درحالیکــه بســیاری از افــراد حرفهــای او را «شــوکهکننده» و
حتــی «نفرتبرانگیــز» دانســتند ،خــودش بــه نکتـهای مهــم اســتناد کــرد :اصــا کار
خوبــی نیســت کــه از مشــتریان لــوی اســتراس بخواهیــد شــلوار جینــی را خریــداری
کننــد کــه آب کمــی صــرف شستوشــوی آن میشــود و در عیــنحــال ،خودتــان
هــر هفتــه چندیــن گالــن آب بــه خاطــر شستوشــوی شــلوار جینتــان هــدر
بدهیــد .در واقــع 45 ،درصــد از آبــی کــه در دوره اســتفاده یــک شــلوار جیــن مصرف
میشــود مربــوط بــه زمانــی اســت کــه مشــتری آن را میخــرد و بــا هــر بــار
پوشــیدن میشــوید .بــرگ بــه لحــاظ علمــی هــم درســت گفتـ ه بــود :نیــازی نیســت
هــر هفتــه شــلوار جیــن خــود را بشــویید (آیــا هــر روز مالفــه روی تخــت خــود را
میشــویید؟ خیــر) .یکــی از مطالعــات دانشــگاه آلبرتــا در ســال  2011نشــان
میدهــد ســطح باکتــری موجــود در شــلوار جینــی کــه یــک ســال شســته نشــده
بــا ســطح باکتــری شــلوار جینــی کــه بعــد از دو هفتــه شســته شــده هیــچ تفاوتــی
نــدارد .بــرگ پیــش از آن ،کس ـبوکار شــویندههای تایــد را راهانــدازی کردهبــود و
از مشــتریانی کــه جنــس کتــان اســتفاده میکننــد درخواســت کردهبــود لباسهــا
را کمتــر بشــویند تــا هــم در مصــرف آب صرفهجویــی کننــد و هــم انــرژی و
شــوینده کمتــری بــه کار ببرنــد( .او شــلوارهای جیــن خــودش را هــم بــا دســت
میشــوید و آویــزان میکنــد) .دیگــر مدیرعاملهــا نیــز بایــد مســیر او را دنبــال
کننــد .چــه تعــداد از مدیرعاملهــای هتلهــای زنجیــرهای مالفههــای روی تخــت
3. Chip Bergh
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را کمتــر از یــک بــار در هفتــه میشــویند؟ و چــه تعــداد از خــودروی اشــتراکی
یکنند؟
استفاده م 
مطلوب بودن فروش کمتر در کسبوکار را برای سرمایهگذاران تشریح کنید

ســه نکتــه قانعکننــده وجــود دارد کــه میتوانیــد بــه ســهامداران دیربــاور خــود
بگوییــد تــا قبــول کننــد فــروش کمتــر محصــوالت شــرکت میتوانــد یک اســتراتژی
سودده باشد:
«مــدل مرکــزی کسـبوکار مــا کــه مبتنــی بــر فــروش بیشــتر و بیشــتر اســت
پایــدار نخواهــد بــود ».اینترفیــس 1بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن تولیدکنندگان
موزاییــک کوچــک در جهــان ،هی ـچگاه موزاییکهــای خــود را بــه عنــوان یــک
کاال نمیفروشــد بلکــه آنهــا بــه عنــوان خدمــات اجــاره میدهــد .ایــن شــرکت
بــا برنامــه اجــارهای «همیشــه ســبز» از مشــتریان بــه صــورت ماهیانــه پولــی
دریافــت میکننــد و در عــوض ،هــر مــاه موزاییکهــا را بــرای آنهــا تمیــز و نــو
حفــظ میکنــد .از آنجــا کــه موزاییکهــای ایــن شــرکت در قطــع کوچــک
هســتند ،عمومــا تنهــا  10تــا  20درصــد از آنهــا آســیب دیدهانــد و نیــاز بــه
جایگزینــی دارنــد .بــه ایــن ترتیــب ،ایــن شــرکت بــرای موزاییکهــای جدیــدی
مصــرف خــود را تــا  80درصــد کاهــش میدهــد .ایــن شــرکت همچنیــن تــا
جــای ممکــن محصــوالت قدیمــی مشــتری را بازیافــت و آنهــا را بــه کاالهــای
نــو تبدیــل میکنــد .شــرکت فیلیپــس 2مشــابه همیــن کار را در زمینــه
المپهــای حبابــی انجــام میدهــد .ایــن شــرکت بــه جــای فــروش المپهــای
حبابــی بــه مشــتریان شــرکتی و شــهرداری ،طــرح «نــور بــه عنــوان خدمــات» را
پیشــنهاد میکنــد و بــر اســاس ایــن طــرح ،قــراردادی را بــر پایــه عملکردشــان
بــا آنهــا امضــا میکنــد .بــرای مثــال ،ایــن شــرکت در واشــنگتن دیســی بــا
همیــن قــرارداد  13هــزار المــپ در پارکینگهــای خــودرو را بــه الایدی
تبدیــل کــرد و هزینــه آن را هــم نگرفــت .شــرکت فیلیپــس بــا قــرارداد دهســاله،
 2میلیــون دالر صرفــا بــه خاطــر صرفهجویــی ســاالنه در مصــرف انــرژی

ــ

1. Interface
2. Philips
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دریافــت میکنــد .برونــو بیاســیاتا ،3مدیرعامــل شــرکت آمریکایــی المــپ
یگوید:
فیلیپس ،م 

مــا بــا سیســتم نورپــردازی دیجیتالــی کــه در اختیــار داریــم جــدا باید در
تفکــر ســنتی خــود تجدیدنظــر کنیــم و بــه دنبــال مدلهــای خدماتــی

ــ

باشیم که در آینده صنعت نورپردازی به کارمان خواهد آمد.

«اگــر محصــوالت مــا دوام بیشــتری داشتهباشــند ،مشــتریان تمایــل بیشــتری
بــه خریــد و ارتقــای آنهــا دارنــد ».مشــتریان بــه دنبــال خریــد کاالهــای بــادوام
هســتند ،از خــودرو گرفتــه تــا ابــزار و حتــی المپهــای حبابــی؛ بــرای مشــتریان
ن حــال،
وســایلی ارزش خریــد دارنــد کــه دوام زیــادی داشتهباشــند و در عیــ 
بتــوان آنهــا را ســریع و راحــت تعمیــر یــا ترمیــم کــرد .شــرکتها تنهــا در
صورتــی مشــتریان وفــادار را بــه خــود جــذب خواهنــد کــرد کــه از خودشــان
تعهــد نشــان بدهنــد .در کنــار آن ،مســایلی نظیــر خدمــات پــس از فــروش،
تعمیــر و نگـهداری و ضمانتنامــه هــم میتوانــد بــرای مشــتریان ترغیبکننــده
باشــد .همزمــان بــا خیــزش اقتصــاد اشــتراکی ،مشــتریان بیشــتر بــه خریــد
کاالهــای بادوامــی روی میآورنــد کــه بتــوان بعــد از اســتفاده اولیــه ،آنهــا را
4
بــرای اســتفاده بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــت .شــرکت پوشــاک پاتاگونیــا
زمانــی بــه اوج شــهرت رســید کــه از مشــتریان خــود درخواســت کــرد پوشــاک
و کاالهــای خــود را کــه از ایــن شــرکت خریــداری کردهانــد بــا دیگــر مشــتریان
به اشتراک بگذارند.
«مــا بایــد مشــتریان و کارمنــدان جــوان را جــذب و حفــظ کنیــم ».افــراد جوانــی
کــه کمتــر از 35ســال دارنــد ،هماننــد نســل قبــل تمایــل زیــادی بــه داشــتن
دارایــی ندارنــد؛ یعنــی مالکیــت برایشــان چنــدان مهــم نیســت .البتــه ایــن
جملــه اصــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه آنهــا مادیگــرا نیســتند؛ واقعیــت ایــن
اســت کــه آنهــا صرفــا انعطافپذیرنــد و ترجیــح میدهنــد بــه جــای خریــد یــا
داشــتن یــک خــودرو ،آن را کرایــه کننــد یــا بــا دیگــری بــه اشــتراک بگذارنــد.
شــرکتها بــرای جــذب ایــن مشــتریان جــوان بایــد خدمــات متناســب بــا
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3. Bruno Biasiotta
4. Patagonia
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تقاضــای مشــتری را ارائــه بدهنــد .در واقــع ،نبایــد تکمحــور و تکمحصولــی
باشــند .ایــن شــرکتها بــا تشــویق مشــتریان بــه خریــد کمتــر و اشــتراکگذاری
بیشــتر ،میتواننــد نســل بعــدی را بــه گون ـهای تربیــت کننــد کــه نســبت بــه
محیطزیست و جامعه خود مسئولیتپذیری بیشتری داشت ه باشند.

مطالعه موردی چهارم

بانک ساده :شکلدهی به رفتار مالی
بانــک ســاده مدیریــت مالــی آنالیــن را یــک قــدم بــه پیــش بردهاســت .آلکــس پاینــه  ،جاشــوا
1

ریــچ 2و شــامیر کارکال 3در تابســتان  2012ایــن شــیوه را راهانــدازی کردنــد؛ دلیلشــان نیــز «نگرانــی
و جســتجوی جایگزینــی بــرای بانـکداری ســنتی» بــود .بانــک ســاده از اپلیکیشـنهای تلفــن همــراه
بهــره میگیــرد تــا بــه مشــتریان خــود کمــک کنــد پــول خــود را بهتــر مدیریــت کننــد .مشــتریان
میتواننــد بودجــه ،پسانــداز و هزینــه خــود را در حســاب جاریشــان بــه طــور مرتــب رصــد کننــد.
هــر هزینـهای کــه بــا کارت اعتبــار خــود کــرده باشــند بهســرعت از حسابشــان کســر خواهــد شــد؛
آنهــا از طریــق تلفــن همــراه هشــدارهایی را بهمنظــور اطالعرســانی دریافــت میکننــد .ایــن بانــک
از دادههــای مشــتری بــه عنــوان ابــزاری اســتفاده میکنــد تــا الگــوی هزینهکــردن او را بیــرون
بکشــد .فــرد هنــگام خریــد یــا هزینهکــردن بایــد دادههایــی را در مــورد خریــد خــود وارد کنــد تــا
برنامــه بانــک ســاده از آنهــا اســتفاده کنــد .رباتهایــی نیــز وجــود دارنــد کــه بــه صــورت مســتمر
هزینــه و بودجــه فــرد را در طــول زمــان بررســی میکننــد .افــرادی کــه از ایــن سیســتم اســتفاده
میکننــد میتواننــد هزینههــای خــود را در بخشهــای مختلفــی تقســیمبندی کننــد تــا
چشماندازی روشن از وضعیت هزینه خود به دست بیاورند.
بانــک ســاده بــه مشــتری میگویــد چــه زمانــی در چــه مکانــی ،چــه میــزان هزینــه کردهاســت.
هــدف اصلــی ایــن برنامــه نیــز واضــح اســت :تنظیــم و ترازکــردن بودجــه بــا هزینههــای ماهانــه و
خریدهــای اساســی و بــزرگ .البتــه اهــداف دیگــری هــم میتوانــد در کنــار ایــن جریــان دنبــال
شــود؛ مثــا فــرد میخواهــد هزینــه و بودجــه خــود را بــه گونـهای تنظیــم کنــد کــه بــرای تعطیــات
1. Alex Payne
2. Joshua Reich
3. Shamir Karkal
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میــزان مشــخصی پــول داشــته باشــد .ایــن برنامــه بهســادگی بــه او کمــک خواهــد کــرد تــا ایــن
تنظیمــات را انجــام بدهــد .مطالعاتــی کــه از طــرف بانــک ســاده انجــام شــده نشــان میدهــد افــرادی
کــه بودجــه خــود را بــرای اهدافــی مشــخص پسانــداز میکننــد در نهایــت دو برابــر بیشــتر از ســایر
افــراد پسانــداز دارنــد .آنهــا میتواننــد از برنامــه «ایمــن خرجکــردن» بهــره بگیرنــد و از ایــن
طریــق بــا خیــال راحــت بــرای هــر چیــزی هزینــه کننــد .در نهایــت افــراد میتواننــد بــا ایــن برنامــه،
تصویری شفاف و روشن از آینده مالی خود داشته باشند.
اپلیکیشــنها و برنامههــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه میتوانــد بــه فعالکــردن کارت و
کدگــذاری آن کمــک کننــد .پیشــرفت ایــن برنامههــا تنهــا بــا حمایــت مشــتریان قطعــی خواهــد
شــد .برخــی برنامههــا نیــز خدمــات دیگــر مالــی را ارائــه میدهنــد .بــرای مثــال ،یکــی از برنامههــا
بــه کاربــر خــود کمــک میکنــد نزدیکتریــن عابربانــک را بــا تلفــن همــراه هوشــمند خــود پیــدا
کنــد .برخــی از برنامههــا در زمینــه چــک کاربــرد دارنــد .بــه هــر حــال ،بانکــداری بــه شــیوه آنالیــن
میتوانــد بســیار موثــر باشــد .برنامــه بانــک ســاده بهقــدری موثــر بــوده کــه دومیــن بانــک بــزرگ
اسپانیا با نام بیبیویای در فوریه  2014آن را به قیمت 117میلیون دالر خریدار کرد.

نتیجهگیری

تغییــر رفتــار برخــی از مشــتریان واقعــا کار دشــواری اســت .تمامــی مســایل
شــناختی و تعصبهــای روانــی در ایــن مســئله دخیــل هســتند و میتواننــد هــر
نیــت خوبــی را در ناخــودآگاه مشــتریان از بیــن ببــرد .راههایــی وجــود دارد کــه
شــرکتها میتواننــد بــه کمــک آنهــا مانــع ولخرجــی مشــتریان خــود بشــوند؛
بسیاری از آنها نیز راغب به امتحانکردن این راهها هستند.
امــا قدرتمندتریــن کســانی کــه میتــوان در میــان مشــتریان بــا آنهــا همــگام
شــد پیشــروها هســتند :مصرفکنندگانــی کــه بــا انگیــزه و اراده خــود را درگیــر
محصــوالت ،کاالهــا و خدمــات صرفهجویانــه میکننــد و در نهایــت ،از مرزهــای
ســنتی عرضــه و تقاضــا میگذرنــد .فصــل بعــد بــه همیــن پیشــروها میپــردازد و
پنجمیــن اصــل در ابتــکارات صرفهجویانــه را بررســی میکنــد :خلــق مشــترک
ارزش با پیشروها.

6
خلق مشترک
ارزش با پیشروها
اصل پنجم:
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وقتی با لگو بازی میکنید ،مصرفکننده نیستید ،تولیدکنندهاید.
االفور الیاسون ،1هنرمند دانمارکی  -ایسلندی

بهــار ســال  2014بــود کــه اوشــان 2بــه عنــوان یــک شــرکت خردهفــروش
بینالمللــی فرانســوی چهــار محصــول جدیــد را روانــه بــازار کــرد .یکــی از ایــن
محصــوالت ،یــک قــوری چــای بــود کــه وقتــی برگهــای چــای در آب داغ خیــس
میخورنــد بــه صــورت خــودکار آنهــا را خــارج میکنــد .یکــی دیگــر از محصــوالت،
وســیلهای بــود کــه کمــک میکنــد کیــک در صندلــی یــک خــودروی در حــال
حرکــت در وضعیــت متعادلــی قــرار بگیــرد .ایــن محصــوالت را یــک برنــد آشــنا بــه
کاالهــای مصرفکننــده تولیــد نکردهبــود؛ آنهــا محصوالتــی بودنــد کــه تصــور
میشد مشتریان اوشان نیاز خواهند داشت.
ســپتامبر  2013بــود کــه شــرکت اوشــان وبســایتی راهانــدازی کــرد و از
مشــتریان خــود دعــوت کــرد ایدههــای خالقانــه خــود را بــرای محصــوالت جدیــد
در آن بــه ثبــت برســانند .ایــن ســایت را شــرکت کوئیرکــی 3راهانــدازی کرد ،شــرکتی
کــه بــن کافمــن 22 4ســاله در ســال  2009تاســیس کــرد تــا در آن افــراد بتواننــد
از طریــق پلتفرمهــای اینترنتــی ایدههــای خالقانــه خــود را بــه دیگــران معرفــی
کننــد .در عــرض دو مــاه ،مشــتریان بیــش از  800ایــده بــه ثبــت رســاندند کــه از
میــان آنهــا  4مــورد انتخــاب شــد .ایــن انتخــاب نیــز برحســب آرای خریــداران
شــرکت اوشــان و همچنیــن نظــرات طراحــان و ایدهپــردازان کوئیرکــی بــود .ســپس
گروهــی از کارشناســان دور هــم جمــع شــدند تــا ایدههــای برنــده را بــه محصــوالت
کاربــردی تبدیــل کننــد .باالخــره در آوریــل  2014ایــن ایدههــا در قالــب محصــوالت
واقعــی روی قفسـههای فــروش شــرکت اوشــان ظاهــر شــدند .از آن بــه بعد ،شــرکت
اوشــان محصوالتــی را روانــه بــازار میکنــد کــه یــا خــود مشــتریان طراحــی
کردهانــد یــا بــه کمــک آنهــا ایدهپــردازی شدهاســت .ویانــی مولیــز ،5مدیرعامــل
Olafur Eliasson
Auchan
Quirky
Ben Kaufman
Vianney Mulliez
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یگوید:
اوشان ،م 

مــا میخواهیــم مشــتریان خــود را بــه عنــوان شــرکتکنندگان فعــال

در زنجیــره ارزش خــود وارد کنیــم و ایــن کار را بــا طراحــی کاالهــا آغــاز

کردهایم.

خانــواده مولیــز مالــک شــرکت اوشــان هســتند و عالقــه زیــادی بــه شــرکت
دیکاتلــون 6دارنــد؛ یــک شــرکت خردهفروشــی لــوازم ورزشــی کــه در  33کشــور
جهــان فعــال اســت و بــه خاطــر محصــوالت خالقانــه ،باکیفیــت و صرفهجویانــه
خــود شــهرت زیــادی دارد .بســیاری از ایــن محصــوالت بــه صــورت شــخصی
برچســب میخورنــد و در خانــه تولیــد میشــوند .ایــن شــرکت  150طــراح50 ،
دانشــمند و  530مهنــدس در همیــن راســتا اســتخدام کــردهاســت .تیــم مبتکــر
ایــن شــرکت موفــق شــده بــه صــورت ســنتی ،دیدگاههــای جدیــد دربــاره
محصــوالت را از ورزشــکاران حرفـهای و همچنیــن 50هــزار کارمنــد خــود جمعآوری
کنــد؛ بســیاری از ایــن افــراد طرفــداران مشــتاق ورزش هســتند کــه میداننــد
نیازهــای مشــتریان تغییــر کــرد ه اســت .ایــن دیدگاههــا بــه کل مجموعــه کمــک
کــرده محصــوالت خالقانــه متعــددی را تولیــد کنــد؛ یکــی از آنهــا چــادر خــواب
حرفهای است که در عرض دو ثانیه باز میشود.
دیکاتلــون ئــر ســتل  2013تــاش کــرد رویــه ابتــکارات را دموکراتیــک برگــزار
کنــد و کاری کنــد کــه ایــن محصــوالت بــه صــورت صرفهجویانــه در دســترس همــه
قــرار بگیــرد .بــه همیــن خاطــر نیــز افــراد بیشــتری را درگیــر ایدههــای جدیــد
کــرد .ایــن شــرکت از مشــتریان خــود درخواســت کــرد بــه محصــوالت جدیــد رای
بدهنــد تــا بتوانــد بــا گروههــای خانگــی ایــن کاالهــا را تولیــد و روانــه فروشــگاهها
کنــد .اوایــل ســال  ،2014یــک تیــم خلــق مشــترک راهانــدازی شــد کــه از کاربــران
نهایــی میخواســت نیازهــای حقیقــی خــود را بیــان کننــد .افــراد میتوانســتند
محصــوالت قدیمــی را بهبــود ببخشــند یــا بــرای محصــوالت جدیــد ایــده بدهنــد.
وینســنت تکســتوریس ،7مدیــر اجرایــی بخــش ایدههــای خالقانــه ایــن شــرکت،
میگویــد« :مفهــوم مشــتری محــو شدهاســت .مــا ایــن روزهــا از اعضــا (اعضــای
6. Decathlon
7. Vincent Textoris
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یک جامعه) سخن میگوییم».
خانــواده مولیــز مالــک گــروه  ADEOنیــز هســتند؛ ایــن گــروه یــک از بزرگتریــن
زنجیرههــای بهبــود خانگــی در جهــان بــه شــمار میآیــد .برنــد پرچ ـمدار آن نیــز
لــروی مرلیــن 1اســت ،رهبــر جهانــی محصــوالت  .DIYســاختمان  ADEOیــک بنــای
بســیار جــذاب اســت کــه در زمینــه صرفهجویــی در انــرژی شــهرت دارد .در
ســاختمان نــه از دســتگاه تهویــه هــوا خبــری اســت ،نــه از دســتگاههای گرمایشــی؛
در عــوض ،از دریچههــای هوشــمندی بهــره گرفتــه شــده کــه بــرای جریــان هــوا و
تغییــر دمــا بــه صــورت خــودکار وضعیتشــان تغییــر میکنــد .شــرکت  ADEOبــا
انقالبــی کــه در طراحــی ســاختمان خــود کــرد ،قصــد دارد انقالبــی در دنیــای
کسبوکار خود نیز به پا کند.
آدولــف لــروی 2و رز مرلیــن 3شــرکت لــروی مرلیــن را در ســال  1923را هانــدازی
کردنــد تــا تجهیــزات ارتشــی را بفروشــند کــه از جنــگ جهانــی اول در آمریــکا باقــی
مانــدهبــود .اســتفان کالمــز 4کــه مدیــر بخــش آموزشــی شــرکت  ADEOبــوده ،در
یگوید:
خاطراتش م 
خدماتدهــی مطلــوب بــه مشــتریان در کســبوکار مــا از یــک قــرن

پیــش تاکنــون همیشــه خونــی بــوده کــه در رگهــای آن جریــان
داشتهاســت .تــا وقتــی کــه خودمــان را «معاملهگــر» (فروشــنده)

میدیدیــم ،مشــتریان خــود را «خریــدار» میدانســتیم .امــا بعــدا
فهمیدیم که خدمترسانی ما به مشتری باید تغییر کند.

ایــن وضعیــت از ســال  1997تغییــر کــرد؛ در آن زمــان ،ایــن گــروه شــرکتی
رضایــت مشــتری را در اولویــت کارهــای خــود قــرار داد و تصمیــم گرفــت مشــتری
را در بخــش خدمترســانی درگیــر کنــد .ایــن گــروه در ســال  2005تصمیــم
گرفــت تمــام تمرکــز خــود را روی مشــتریان قــرار بدهــد و آنهــا را در وهله نخســت
«ســاکنان» شــرکت خــود بدانــد .بــرای درک نیازهایشــان ،الزم بــود آنهــا در
خانههایشــان دیــد .همــه مدیــران ارشــد دســت بــه کار شــدند و تماسهــای تلفنــی
Leroy Merlin
Adolphe Leroy
Rose Merlin
Stephane Calmes
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را آغــاز کردنــد؛ حاصــل کار نیــز بیــش از  20هــزار مالقــات بــا مشــتریان بــود.
نتیجــه نهایــی هــم آنهــا را شــگفتزده کــرد و باعــث شــد آنهــا احســاس غــرور
کمتــری داشتهباشــند .آنهــا فهمیدنــد کــه مشــتریان از محصوالتشــان بــه
گونـهای تقریبــا متفــاوت اســتفاده میکننــد .تنهــا  20تــا  30درصــد از محصــوالت
 DIYدر هــر خانــه از لــروی مرلیــن بــود .بــه ایــن ترتیــب ،ایــن شــرکت  70تــا 80
درصد از سهم کیف پول مشتریان خود را از دست میداد.
بــه ایــن ترتیــب ،شــرکت  ADEOابتــکار جدیــدی بــه خــرج داد تــا بتوانــد
فروشــگاههای خردهفروشــی خــود را توســعه ببخشــد .بخشهایــی بــه اســم
«کارگاه» راهانــدازی شــدند کــه از طریــق آنهــا مشــتریان نــه تنهــا میتواننــد
خریــد کننــد بلکــه میتواننــد خودشــان هــم چیزهایــی بســازند .آنهــا میتواننــد
خالقیــت خــود را بــه کمــک ابزارهــای موجــود بــه نمایــش بگذارنــد و اغلــب نیــز از
دانــش کامپیوتــری بهــره میگیرنــد .مشــتریان میتواننــد آموزشهــا و
حمایتهایــی را نیــز از کارمنــدان  ADEOدریافــت کننــد و بــا کمــک کارشناســی و
حرفـهای آنهــا کار خــود را انجــام بدهنــد .اســتراتژی اصلــی کــه پشــت ایــن قضیــه
نهفتــه ،ایــن اســت کــه رابطــه فروشــنده  -خریــدار تکامــل پیــدا کنــد و بهنوعــی
مدل خلق مشترک ارزش برسند.
کالمــز بــاور دارد کــه مــدل جدیــد میتوانــد مزایــای محیطزیســتی و اجتماعــی
نیــز بــه دنبــال داشــتهباشــد .بــرای مثــال ،وقتــی یــک ماشــین ظرفشــویی بــه
خاطــر یــک قطعــه از کار میافتــد ،دیگــر کل آن وســیله از بیــن نخواهــد رفــت،
مالــک آن وســیله میتوانــد بــه یکــی از فروشــگاههای لــروی مرلیــن بــرود و قطعــه
یدکــی آن را خریــداری و جایگزیــن کنــد .یکــی از برنامههــای بــزرگ لــروی مرلیــن
نیــز ایــن اســت کــه از افــراد داوطلــب در جامعــه مشــتریان کمــک بگیــرد تــا بــرای
تعمیــر لــوازم بــه خانههــا و آپارتمانهــای نزدیــک خــود برونــد .آنطــور کــه کالمــز
یگوید:
م 
مــا میخواهیــم مشــتریان خــود را در همــه فعالیتهــای درگیــر کنیــم؛

میخواهیــم از مغــز آنهــا (خالقیتشــان) ،قلــب آنهــا (صبوریشــان)

و دســتهای آنهــا (مهارتشــان) در کار خودمــان بهــره بگیریــم .بــه
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جــای اینکــه بــه آنهــا بگوییــم «خودتــان انجــام بدهیــد» ()DIY1

سعی داریم کاری کنیم که «با دیگران انجام بدهند» (.)DIWO

اوشــان ،دیکاتلــون و  ADEOجــزو شــرکتهایی هســتند کــه خلــق رابطــه
ارزشــمند میــان تولیدکننــده و مصرفکننــده را درک کردهانــد .آنهــا فهمیدهانــد
کــه شــکلهای قدیمــی ایــن رابطــه دیگــر منســوخ شدهاســت .دیگــر مشــتریها
مایــل نیســتند بــا آنهــا بــه صــورت منفعالنــه یــا بــه صــورت «کیــف پــول متحرک»
رفتــار شــود؛ آنهــا میخواهنــد در طراحــی ،تولیــد و توزیــع کاالهــا و خدمــات
مشــارکت داشــت ه باشــند .عــاوه بــر آن ،مشــتریها میخواهنــد در چرخــه حیــات
برنــدی کــه اســتفاده میکننــد نیــز مشــارکت کننــد .بــه عبــارت دیگــر ،مشــتریان
هــم بــه مصرفکننــده و هــم بــه تولیدکننــده یــا مصرفکننــده پیشــرو تبدیــل
شــدهاند .بــه ایــن ترتیــب ،تولیدکننــدگان و توزیعکننــدگان کاالهــا و خدمــات
بایــد بــه فکــر راههایــی باشــند کــه بــه نوعــی ایــن افــراد را درگیــر کنــد و بــا آنهــا
خلــق مشــترک ارزش داشتهباشــند .شــرکتها میتواننــد بــا ایــن شــیوه ،هزینــه
کلــی ابتــکارات را پاییــن بیاورنــد و محصــوالت جدیــد را بــا ســرعتی بیشــتر و بــا
کیفیتــی باالتــر روانــه بــازار کننــد؛ محصوالتــی کــه بــه ذائقــه و تجربــه مشــتریان
همخوانی و مطابقت دارد و آنها را به مشتریان وفادار تبدیل میکند.

خیزش و رویش مصرفکننده پیشرو

عوامــل بســیاری در خیــزش مصرفکننــدگان پیشــرو دخالــت دارد ،در ادامــه
به برخی از آنها اشاره شدهاست.

هر روز مصرفکنندگان بیشتری به دنبال راهکارهای شخصی میروند

میگوینــد هنــری فــورد 2بــه مشــتریان آینــده خــود میگفــت« :شــما
میتوانیــد خودرویــی بــا هــر رنگــی داشتهباشــید بهشــرط اینکــه مشــکی باشــد»
امــا دوره طالیــی تولیــد انبــوه مدتهاســت کــه ســر آمــده .مشــتریان راهکارهــای
1. Do It Yourself
2. Henry Ford
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شــخصی بــرای نیازهــا و ترجیحــات ویــژه خــود میخواهنــد .برخــی از خودروســازان
مثــل فولکــسواگــن بــه مشــتریان خــود ایــن فرصــت را میدهنــد کــه خودروهایــی
بــا بدنههــای مطابــق بــا ســلیقه خــود ســفارش بدهنــد و دســت آنهــا را تــا جــای
ممکــن در انتخــاب محــدوده رنگــی بــاز میگذارنــد .برخــی دیگــر نظیــر
لوکالموتــورز پــا را از ایــن هــم فراتــر میگذارنــد و بــه مشــتریان خــود اجــازه
میدهنــد در طراحــی و ســاخت وســیله نقلیــه نیــز از ابتــدا تــا انتهــا دخالــت داشــته
باشــند .شــرکت لــوکالموتــورز کــه در ســال  2007تاســیس شــده و ســاختمان
مرکــزی آن در آریزوناســت ،شــبکهای از کارخانههــای کوچــک دارد کــه در سرتاســر
ایــاالت متحــده آمریــکا ماننــد قــارچ روییــد ه اســت .ایــن کارخانههــای کوچــک
فرصتــی را در اختیــار مشــتریان میگذارنــد تــا بــه کمــک جامع ـهای از  30هــزار
کارشــناس خبــره در بیــش از  130کشــور جهــان و بــه صــورت آنالیــن خــودروی
موردنظر خود را طراحی کنند.
ل موتــورز کاالهــای متنوعــی را بــا همــکاری مشــتریان میســازد؛
شــرکت لــوکا 
4
3
از خــودروی عظیــم رالــی فایتــر گرفتــه (کــه در برنامــه تلویزیونــی تخ ـتگاز در
بریتانیــا بــه نمایــش گذاشــته شــد) تــا دوچرخــه موتــوری مــدل قدیمــی .جــی
راجــرز ،5مدیرعامــل ایــن شــرکت کــه پیشتــر دوره ســربازی را در دانشــگاه
پرینســتون آمریــکا دیــده ،بــرآورد کــرده مدلــی جدیــد بــه ارزش  2میلیــون دالر در
عــرض  18مــاه روانــه بــازار خواهــد کــرد (در مقایســه بــا  6ســال و  200میلیــون
دالر بــرای غولهــای خودروســازی) .شــرکت لــوکالموتــورز قصــد دارد 100
کارخانه کوچک در سرتاسر جهان طی  10سال آینده راهاندازی کند.
اگــر میتــوان خودرویــی را کــه معمــوال از  14هــزار قطعــه ســاخته میشــود
ن همراهــی را کــه
بــه صــورت سفارشــی تولیــد کــرد ،پــس چــرا گوش ـیهای تلف ـ 
تنهــا  25قطعــه در آنهــا بــه کار مــیرود بــه صــورت سفارشــی نســازیم؟ ایــن
پرسشــی بــود کــه اعضــای شــرکت گــوگل از خــود پرســیدند و بــه دنبــال آن ،پــروژه
آرا 6را اجــرا کردنــد؛ ایــن پــروژه در حقیقــت پلتفــرم ســختافزاری بــود کــه همــه بــه
Rally Fighter
Top Gear
Jay Rogers
Project Ara

3.
4.
5.
6.

 240ابتکارات صرفهجویانه

آن دسترســی آزاد و رایــگان داشــتند و میتوانســت تلفنهــای همــراه هوشــمند
متنــوع ایجــاد کننــد .کاربــران میتواننــد بــا پرداخــت  50دالر یــک کیــت دریافــت
کننــد کــه حــاوی عناصــر ســاختاری (صفحــه نمایــش ،کیبــورد و باتــری) اســت و
1
آنهــا میتواننــد مطابــق بــا ســلیقه خودشــان مثــل قطعــات یــا بلوکهــای لگــو
آنهــا را ســرهمبندی کننــد .ایــن برنامــه قــرار بــود اوایــل ســال  2015رونمایــی
شــود و تلفنهــای ( DIYخودتــان آن را بســازید) نــام داشــت کــه بــا سیســتمعامل
اندرویــد کار میکــرد .یکــی از مزیتهــای مهــم ایــن تلفنهــا ،چرخــه طوالنیتــر
عمرشــان بــود چراکــه مشــتری در صــورت خرابشــدن یــک قطعــه میتوانســت
خــودش آن قطعــه را جابهجــا کنــد و دیگــر نیــازی بــه تعویــض کل تلفــن همــراه
ن همــراه جدیــد نبــود .گــوگل ســعی دارد موانــع پیـشروی ایــن
یــا خریــد یــک تلفـ 
طــرح را از میــان بــردارد تــا افــراد بتواننــد بــا کمتریــن هزینــه و حتــی بــا عــدم
پرداخــت هزینــه ،مدلهــای موردنظــر خــود را طراحــی کننــد .همــه اینهــا
میتوانــد خبــر خوبــی بــرای بیــش از  1میلیــارد نفــری باشــد کــه از تلفنهــای
همــراه هوشــمند در سرتاســر جهــان اســتفاده میکننــد .حتــی میتوانــد خبــری
خــوب بــرای آن  5میلیــارد نفــری باشــد کــه از تلفنهــای همــراه غیرهوشــمند
بهره میگیرند.
تعداد مصرفکنندگانی که از پیشنهادهای موجود ناراضی هستند
در حال افزایش است

بــه گفتــه اریــک فــون هیپــل  ،اســتاد فناوریهــای نویــن در دانشــگاه امآیتــی،
مشــتریانی کــه از کارکردهــای محــدود یــک محصــول خســته میشــوند اغلــب
آنقــدر آن را دســتکاری میکننــد تــا بتواننــد محصــول را مطابــق بــا خواســت و
نیــاز خودشــان ارتقــا بدهنــد .برخــی شــرکتها وقتــی میبیننــد محصوالتشــان
کاربــری اولیــه را نــدارد یــا از شــکل اولیـهاش منحــرف شــده ممکــن اســت خــم بــه
ابــرو بیاورنــد امــا برخــی دیگــر از شــرکتها چنیــن انحرافهایــی را بــا دیــده
مثبــت مینگرنــد و تــاش میکننــد از ایــن خالقیتهــا بهــره بگیرنــد .شــرکت
2

1. Lego
2. Eric Von Hippel
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مایکروســافت وســیلهای بــه نــام کینکــت 3داشــت ،وســیلهای هوشــمند کــه بــرای
بازیهــای ویدئویــی بــه کار میرفــت .برخــی از توســعهدهندگان ایــن وســیله ،آن
را هــک کردنــد .مایکروســافت ابتــدا قصــد شــکایت داشــت امــا عوامــل شــرکت
خیلــی زود دریافتنــد توســعهدهندگان بــا ایــن کار خــود محدودیتهــای کینکــت
را تشــخیص داده و کاربــری آن را ارتقــا داده بودنــد .لیمــور فرایــد ،4یکــی از هکرهــا
در نیویــورک ،حتــی بــرای بهتریــن راهــکار بــرای هــک ،جایــزه گذاشــت ه بــود .در
برخــی از مــوارد ،هکرهــا موفــق شــدند ابزارهایــی را بــه کینکــت اضافــه کننــد کــه
کاربــری آن را از یــک ابــزار بــرای بــازی نیــز بیشــتر میکــرد .بــرای مثــال ،آنهــا
ابــزاری بــه کینکــت الحــاق کردنــد کــه در امآرآی و سیتیاســکن کاربــرد داشــت.
حــاال شــرکت مایکروســافت بــه صــورت فعــال بــا ایــن هکرهــا در ارتبــاط اســت و
جایگزینــی صرفهجویانــه بــرای هزینــه 10میلیــارد دالری ســاالنه بــرای پژوهــش و
توسعه پیدا کرد ه است.
در برخــی از مــوارد ،کاربرانــی کــه دیگــر از یــک وســیله عــادی مثــل ماشــین یــا
ابــزار مصرفــی خســته شــدهاند آن را مطابــق بــا میــل و ســلیقه خودشــان بــه
صــورت قانونــی دســتکاری میکننــد .طبــق آمــاری کــه از آمریــکا بــه دســت آمــده،
روزانــه حــدود  11میلیــون آمریکایــی حــدود یــک ســاعت یــا بیشــتر بــرای محــل
کار خــود در مســیر هســتند .ایــن یعنــی بیــش از  440میلیــون ســاعت در مــاه بدون
هیــچ لذتــی تلــف میشــود .امــا اگــر بتــوان ایــن مســیر را مثــا بــا کاربــرد یــک
5
آیفــون بــه زمانــی پربــار تبدیــل کــرد ،چطــور؟ ایــن هــدف شــرکت اتوماتیــک
بــود ،اســتارتآپی کــه لینــک میفروشــد .ایــن لینکهــا در حقیقــت لــوازم جانبــی
بســیار ریــزی هســتند کــه بــه بخشهــای مختلــف کامپیوتــری خــودرو متصــل
میشــوند و هــوش آن وســیله نقلیــه را بــاال میبرنــد .ایــن لینــک میتوانــد بــه
صــورت بیســیم و بــه کمــک تلفــن همــراه هوشــمند راننــده بــه خــودرو متصــل
شــود و هشــدارهای صوتــی بــرای او بفرســتد .ایــن هشــدارها مربــوط بــه زمانــی
اســت کــه راننــده بــا رفتارهــای اشــتباه در رانندگــی مثــا بــا ســرعت نامناســب یــا
ترمزگرفتنهــای غلــط ،مصــرف بنزیــن را افزایــش میدهــد یــا بنزیــن هــدر
3. Kinect
4. Limor Fried
5. Automatic
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میدهــد .ایــن برنامــه همچنیــن میتوانــد وضعیــت موتــور را بــه صــورت مســتمر
بررســی کنــد و مشــکالتی را کــه منجــر بــه بــروز مشــکلی خــاص خواهــد شــد ،بــه
راننــده نشــان بدهــد .رانندههــای فرامــوشکاری کــه بــه خاطــر نمیآورنــد
خــودروی خــود را کجــا پــارک کردهانــد بــه کمــک ایــن برنامــه میتواننــد ماشــین
را ردیابــی کننــد .در هنــگام بــروز تصــادف نیــز ایــن برنامــه پلیــس و نزدیــکان
راننده را مطلع خواهد کرد.
از زمــان بــروز بحــران بــزرگ اقتصــادی ،آن دســته از شــهروندانی کــه نســبت بــه
هزینههــا هشــیار هســتند یــا بــه مقولــه اقتصــاد توجــه بیشــتری دارنــد -بهویــژه
افــراد زیــر 35ســال  -ترجیــح میدهنــد کاربــرد محصــوالت و کاالهــای مــورد
اســتفاده خــود را ارتقــا ببخشــند و تــا جــای ممکــن بــا دســتکاریکردن آن ،وســیله
را بــه شــکلی نــو بســازند تــا کاربــریاش بیشــتر شــود .بــه ایــن ترتیــب ،بــه جــای
اینکــه وســیلههای نــو را جایگزیــن وســیلههای قدیمــی خــود کننــد ،ســرمایه
خود را صرف نوسازی و ارتقای کارایی محصول قدیمی میکنند.
مصرفکنندگان خواستار «مکالمه» با برندهایشان هستند

مشــتریانی کــه برنــد مورداســتفاده خــود را دوســت دارنــد ،ترجیــح میدهنــد
تــا جــای ممکــن نقشــی فعــال در حمایــت از آنهــا ایفــا کننــد .آنهــا دوســت دارند
در طراحــی و تولیــد کمــک کننــد و ذوق و ســلیقه خودشــان را بــه اشــتراک بگذارند.
چنیــن خلــق مشــترکی تنهــا بــر حــول محــور محصــول نمیچرخــد بلکــه تجربــه
کاربــر و نــوع ســبک زندگــی کــه محصــول را احاطــه کــرد نیــز در ایــن زمینــه
دخیــل اســت .بــا وجــود همــه اینهــا ،بســیاری از شــرکتها هنــوز بــه تکرویهــای
خــود ادامــه میدهنــد ،بــه صــورت مونولــوگ و خــارج از هــر مکالمــهای بــا
مصرفکننــده ،محصــول را تولیــد میکننــد .بــه جــای اینکــه از مشــتری خــود
پیــام دریافــت کننــد ،تنهــا ارســالکننده پیــام در شــیوه بازاریابــی خــود هســتند
درحالیکــه مصرفکننــده میخواهنــد نقشــی فعــال داشــتهباشــد .بررســیها
نشــان میدهــد  90درصــد از مشــتریان میگوینــد اولویتشــان بــا برندهایــی
اســت کــه بــا آنهــا «مکالمــه و گفتوگــو» دارنــد .حــدود  40درصــد از آن
خورههــای فنــاوری کــه متعلــق بــه ســالهای  1982تــا  2004هســتند ،آرزویشــان
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خلــق مشــترک یــک محصــول اســت .آنهــا میخواهنــد بــا برنــد مطلوبشــان،
بهویــژه از طریــق شــبکههای اجتماعــی ،تجربــه مشــترک در تولیــد داشــتهباشــند.
شــرکتهایی کــه قضی ـهای بــه ایــن ســادگی را درک نمیکننــد فرصــت تولیــدات
صرفهجویانــه را از دســت میدهنــد و خیلــی زود برنــد خــود را میبازنــد یعنــی
نمیتواننــد آن را حفــظ کننــد .در برخــی از مــوارد ،ایــن شــرکتها بــا وفادارتریــن
مشــتریان خــود مثــل بیگانههــا رفتــار میکننــد و آنهــا را در جامعــهای قــرار
میدهند که در نهایت منجر به شکست خودشان میشود.
مصرفکنندههای امروزی کاالهای خودشان را طراحی میکنند ،میسازند و
میفروشند

برخــی فالســفه شــرقی اصطــاح خالقیــت را یکــی از نیازهــای اساســی بشــر
میداننــد ،اصلــی کــه در فالســفه غربــی نیــز پذیرفتــه شــد ه اســت .مایــکل نورتــون،1
اســتاد بازاریابــی در دانشــگاه هــاروارد ،در کتــاب دوشــنبه شــاد 2نشــان داده کــه
چطــور ســرمایهگذاری روی زمــان ،نیــروی کار و پــول میتوانــد بــر شــیوه
ارزشگــذاری مــردم بــه محصــوالت و کاالهــا تاثیــر بگــذارد .مطالعاتــی کــه نورتــون
در ســال  2012بههمــراه دانیــل ماکــون 3و دان ارایلــی 4انجــام داد تاثیــر ایکیــا 5نــام
گرفــت و نشــان مـیداد مــردم بــه کاالهایــی بیشــتر ارزش میدهنــد کــه خودشــان
در طراحــی ،ســاخت ،تولیــد و ســرهمبندیکردن آن شــراکت داشــت ه باشــند .ایــن
روزهــا ،مشــتریان بیــش از گذشــته میتواننــد خالقیــت خــود را بهمنصــه ظهــور
برســانند و ســرمایهگذاریهای عاطفــی خــود را خــرج طراحــی و ســاخت یــک کاال
کنند.
کاهــش هزینــه پرینترهــای ( 3Dســهبعدی) و پلتفرمهــای شــخصی ،ایــن
کارهــا را ســهلتر و ارزانتــر کردهاســت .درحالیکــه شــرکتهای معتبــر
پرینترهــای سـهبعدی بــا ارزش  1،375دالر میفروشــند ،برخــی از اســتارتآپهای
نوظهــور بــه دنبــال فــروش پرینترهــای کمهزینــه بــا قیمــت حــدود  149دالر
Michael Norton
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هســتند .حتــی شــرکتی بــه نــام اتودســک 1ســعی دارد بــرای دموکراتیــک کــردن
تولیــدات کارخانـهای ،از ایــن رویــه حمایــت و ایــن پرینترهــا را تولیــد کنــد .یکــی
دیگــر از شــرکتها بــه نــام شــیپویز 2کــه یــک شــبکه جهانــی اســت بــرای مــردم
ایــن فرصــت را مهیــا کــرده کــه بــه صــورت آنالیــن و از طریق وبســایت نســخههای
موردنظــر خــود را نمایــش بدهنــد .در پایــان بایــد گفــت ،مصرفکننــدگان نهتنهــا
میتواننــد کاالهایــی بــا ســلیقه و کیفیــت موردنظــر خــود طراحــی و تولیــد کننــد
بلکــه میتواننــد آن را بــه صــورت آنالیــن بــه فــروش نیــز برســانند .ایــن روزهــا
پلتفرمهایــی ماننــد اتســی 3بــه عنــوان وبســایت بازاریابــی بــرای کاالهــای
دستســاز فعالیــت میکننــد و بیــش از یــک میلیــون فروشــنده کاالهایــی بــه
ارزش  1میلیارد دالر در آن به فروش میرسانند.
تمایــل مشــتریان بــه خلــق و تولیــد از یکســو و ظهــور ابزارهــا و بســترهایی
کــه بــرای آنهــا ایــن امــکان را فراهــم میکنــد ،انقالبــی را در دنیــای فعالیتهــای
اقتصــادی بــه پــا کــرد ه اســت .شــبکههای اجتماعــی و پلتفرمهــای خلــق مشــترک،
میلیونهــا مصرفکننــده پیشــرو را گــرد هــم آورده و از آنهــا جامعــهای خــاق
ســاختهاســت .ایــن افــراد میتواننــد بــه کمــک هــم ،بــه صــورت خالقانــه کاالهــا و
خدمــات را ارائــه بدهنــد .بــا ایــن کار آنهــا مســیر را بــرای اقتصــاد افقــی 4فراهــم
آورد هاند.

خیزش اقتصاد افقی

ایــن روزهــا مشــتریان شــیوه قدیمــی شــرکتها را تغییــر دادهانــد ،شــیوهای کــه
در آن ،نــگاه شــرکتها عمــودی یعنــی از بــاال بــه پاییــن و بــه صــورت زنجیــره
ارزش بــود و همیشــه مشــتریان را از مــدار تولیــد خــارج میکــرد .اکوسیســتم یــا
فضــای جدیــدی کــه بــه وجــود آمــده مصرفکننــدگان را در طراحــی ،ســاخت،
بــازار ،توزیــع و حتــی معاملــه کاال و خدمــات دخالــت میدهــد .در ایــن شــیوه،
دیگــر نیــازی بــه واســطهها نیســت؛ مشــتریان خودشــان بــه میــان میآینــد .ایــن
Autodesk
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رویکــرد پاییــن بــه بــاال ،اقتصــاد افقــی را بــه وجــود آورد ه اســت .رونالــد کــوس،5
یگویــد اقتصادهــای
اقتصــاددان برنــده جایــزه نوبــل ،در مقالـهای در ســال  1937م 
غربــی بــه صــورت عمــودی ســازمان یافتهانــد  -هماننــد هرمــی کــه چنــد
تولیدکننــده معــدود در نــوک آن هــرم قــرار دارنــد و میلیونهــا مصرفکننــده
منفعــل در کــف آن  -کــه ایــن امــر از بحــث هزینههــا ناشــی میشــود (هزینههــای
ملمــوس مرتبــط بــا پژوهــش ،معاملــه و تصمیمگیــری) .امــا بــا ظهــور اینترنــت و
انفجــاری کــه در ایــن زمینــه رخ داد ،همــراه بــا حضــور فناوریهــای تلفــن همــراه
و شــبکههای اجتماعــی  -بــه  1میلیــارد و  300میلیــون کاربــر فیسبــوک فکــر
کنیــد  -بحــث هزینههــا کمرنــگ و بــه ســایر بخشهــا منتقــل شــد .ایــن امــر
باعــث شــده نوعــی اقتصــاد افقــی در ایــاالت متحــده آمریــکا ،اروپــای غربــی و ژاپــن
شکل بگیرد .امروزه پایه و اساس این نظام تجاری جدید گذاشته شدهاست.
خشتهای سازنده اقتصاد افقی شامل موارد زیر میشود.
جنبش «سازنده» :ارتش تعمیرکاران

میکــر فیــر 6یــک گردهمایــی ســاالنه در کالیفرنیاســت کــه از ســال  2006برگزار
میشــود؛ در ایــن رویــداد ســاالنه ،شــهروندان عــادی میتواننــد از طریــق کارگاههــا،
نمایشــگاهها و مســابقههای مختلــف ایدههــای خالقانــه خــود را بهمنصــه ظهــور
برســانند .در ســال  2013بیــش از  120هــزار نفــر در ایــن رویــداد شــرکت کردنــد.
میکــر فیــر بــه همــه ایالتهــای آمریــکا رفــت و تقریبــا در همهجــا برگــزار شــد.
عــاوه بــر آن ،در ســایر نقــاط جهــان نیــز بــه رســمی متــداول تبدیــل شــد .رم
نخســتین بــار در اکتبــر  2013میزبــان ایــن رویــداد بــود؛ در آن زمــان ،بــه دلیــل
تراکــم شــرکتکنندگان در ایــن گردهمایــی بخشهایــی از شــهر بهکلــی تعطیــل
شــد .مشــابه همیــن اتفــاق در ژوئــن  2014در پاریــس رخ داد کــه یکــی از
بزرگترین گردهماییهای میکر فیر بود.
ایــن روزهــا بســیاری از شــهرداران شــهرهای بــزرگ در آمریــکا و اروپــا از میزبانی
بــرای گردهمایــی میکــر فیــر حمایــت میکننــد .برخــی هــم سلســله برنامههــای
5. Ronald Coase
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 246ابتکارات صرفهجویانه

تدکــس 1را بــرای افــراد برگــزار میکننــد .بــاراک اوبامــا ،2رییسجمهــوری پیشــین
آمریــکا ،در گردهمایــی میکــر فیــر کــه در ژوئــن  2014در کاخ ســفید برگــزار شــد،
گفت:
پــدران و نیــاکان مــا بزرگتریــن اقتصــاد جهــان و قدرتمندتریــن طبقــه

متوســط را نــه بــا خریــد کاال بلکــه بــا ســاخت آنهــا خلــق کردنــد -

تولیــد ،تغییــر ،بازســازی و ســاخت .برنامــه ( DIYخــودت انجــام بــده)
که امروز انجام میشود ،همان «ساخت آمریکا»ی فرداست.

آمریــکا و اروپــا طــی چندیــن قــرن تــاش کردهانــد بســتر فرهنگــی بــرای
خلــق محصــوالت و کاالهــا را فراهــم کننــد .بنجامیــن فرانکلیــن ،3یکــی از پــدران و
پایهگــذاران آمریــکا ،خــودش در زمینــه تولیــد حــرف اول را مــیزد .او مخترعــی
قدرتمنــد بــود کــه از تولیــدات مردمــی حمایــت میکــرد .فرانکلیــن کاری بــه حــق
ثبــت اختــراع نداشــت بلکــه هرچــه را تولیــد میکــرد بــه صــورت رایــگان در اختیــار
مردمش قرار میداد.
تولیدکننــدگان امــروز بــا نوابــغ تنهــای گذشــته تفاوتــی حیاتــی دارنــد.
همانطــور کــه دیــل دافرتــی ،4بنیانگــذار میکــر فیــر ،میگویــد ،امــروز شــاهد
«جامعــه تولیدکننــدگان» هســتیم کــه بــه کمــک یکدیگــر خلــق مشــترک
میکننــد .آنهــا بــه کمــک شــبکههای اجتماعــی و بــه صــورت آنالیــن بــا یکدیگــر
ارتباط برقرار میکنند و جنبشی جدید را در تولید کاال راه میاندازند.
یسازند
کشاپها :6کارخانههای کوچک  DIY7که هم هچیز م 
بلبها 5و ت 
ف 

نیــل جرشــنفلد ،8اســتاد دانشــگاه امآیتــی ،فبلبهــا را راهانــدازی کــرد؛
نوعــی آزمایشــگاههای کوچــک کــه بــه ابزارهایــی نظیــر ماشــینهای ،CNC
کاترهــای لیــزری و پرینترهــای ســهبعدی مجهــز اســت و افــراد میتواننــد بــرای
TEDx
Barack Obama
Benjamin Franklin
Dale Dougherty

1.
2.
3.
4.

( Fablab .5آزمایشگاه کوچک ساخت دیجیتال)
( TechShop .6فروشگا ههای تکنولوژی)
 .7خودت انجام بده

8. Neil Gershenfeld
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آزمایــش ایدههــای جدیــد خــود بــه صــورت رایــگان از آن بهــره بگیرنــد و تقریبــا
«هرچیــزی» بســازند .فبلــب را بــه عنــوان «کارخانـهای در یــک جعبــه» توصیــف
میکننــد .بــه عبــارت دیگــر ،محتــوای آزمایشــگاههای فبلــب بــه گونــهای
طراحــی شــده کــه بتــوان بهراحتــی آن را بــه شــهرها و اماکــن مختلــف انتقــال داد.
در حال حاضر ،بیش از  125فبلب در بیش از  34کشور جهان وجود دارد.
فروشــگاههای تکنولــوژی شــکل پیشــرفتهتری از فبلبهــا هســتند کــه در
آن ،افــراد میتواننــد بــا پرداخــت ماهیانــه  175دالر بــه تمامــی تجهیــزات مــورد
نیــاز خــود دسترســی پیــدا کننــد و کاالهــای صنعتــی را تولیــد کننــد .مــارک هــچ،9
مدیرعامــل فروشــگاههای تکنولــوژی یــا تکشــاپ ،10میگویــد بســیاری از
اســتارتآپهای ســختافزاری کارگاههــای خــود را در ایــن فروشــگاهها بنــا
میکننــد تــا بهراحتــی بــه همهچیــز دسترســی داشــته باشــند .جالــب اســت کــه
بدانیــد کاالهــای ســختافزاریای کــه در فروشــگاههای تکنولــوژی طراحــی
شــدهاند ،انقالبــی را در ســایر بخشهــا بــه پــا کردهانــد و در شــاخههایی نظیــر
ســامت و خدمــات مالــی بــه کار میرونــد .بــرای مثــال ،چهــار تحصیلکــرده
دانشــگاه اســتنفورد در همیــن فروشــگاههای تکنولــوژی نوعــی وســیله بــرای گــرم
نگهداشــتن نــوزاد بــه ارزش  200دالر اختــراع کردهانــد کــه بهراحتــی قابــل
حمــل اســت و تاکنــون جــان بیــش از  50هــزار نــوزاد نــارس را در سرتاســر جهــان
نجــات دادهاســت .جیــم مککلــوی 11مختــرع دیگــری اســت کــه موفــق شــده
وســیلهای بــرای پرداخــت و تاییــد پرداخــت بــه کمــک تلفنهــای همــراه هوشــمند
یــا آیپــاد طراحــی و تولیــد کنــد .ایــن وســیله اســکوئر 12نــام دارد و در ســال 2013
میتوانســت خدمــات مالــی و نقلوانتقاالتــی تــا نزدیــک بــه  20میلیــارد دالر را
پردازش کند .قرار بود تا سال  2014توانایی آن به  30میلیارد دالر برسد.
فبلبهــا و تکشــاپها محیطــی را بــرای افــراد تــازهکار و مبتــدی فراهــم
آوردهانــد و نقــش حمایتگــری از آنهــا را ایفــا میکننــد .هــر تــازهکاری میتوانــد
به کمک این امکانات به فردی متخصص و کارشناس تبدیل شود.
Mark Hatch
TechShop
Jim MacKelvey
Square

9.
10.
11.
12.
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آردوینو 1و رزبری پای :2خشتهای کمهزینه ساخت کاالهای DIY

ایــن روزهــا بهلطــف ســختافزارهای ســهلالوصولی نظیــر آردوینــو ،هرکســی
میتوانــد بــه عنــوان مصرفکننــده کاالهــا و ابــزار برقــی موردنیــاز خــودش را بــا
کمتریــن هزینــه و بهشــیوهای آســان طراحــی و تولیــد کنــد .آردوینــو یــک تراشــه
کوچــک اســت کــه مســیمو بانــزی ،3مهنــدس ایتالیایــی ،آن را بــرای افــراد آماتــور و
همچنیــن حرفــهای تولیــد کــرده تــا بتواننــد بــه کمــک آن ،ابزارهــای جدیــدی
بســازند کــه بــا حســگرهای محیــط پیرامونــی نیــز ارتبــاط برقــرار کنــد .از
ترموســتاتها گرفتــه تــا بســیاری از دیگــر وســایل در ایــن زمینــه کاربــرد دارنــد.
هــر کســی کــه بخواهــد چیــزی را بــه صــورت دســتی طراحــی کنــد ،میتوانــد بــه
صــورت رایــگان از تراشــه آردوینــو بهــره بگیــرد .هزینــه کیــت  DIYبــرای آن تنهــا
 20یــورو (27دالر) اســت و تاکنــون قریــب بــه  1میلیــون واحــد آردوینــو بــه فــروش
رفتــهاســت .بانــزی بــه عنــوان قهرمــان ایــن عرصــه معتقــد اســت« :شــما بــرای
خلق هیچچیز نیازی به اجازه کسی ندارید».
ابــن آپتــون 4یکــی دیگــر از مبتکــران عرصــه صرفهجویــی اســت کــه بــه کمــک
همکارانــش در دانشــگاه کمبریــج ،رزبــری پــای را راهانــدازی کــرده ،چیــزی شــبیه
بــه یــک کامپیوتــر خیلــی کوچــک بــا  USBو قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت کــه
میتــوان آن را بــه مانیتــور ،مــوس و کیبــورد وصــل کــرد و حتــی بــه عنــوان
کامپیوتــر رومیــزی در خانــه اســتفاده کــرد .تیــم آپتــون ایــن ابــزار یعنــی رزبــری
پای را اختراع کردند تا علوم کامپیوتری را به کودکان مدرسهای بیاموزد.
کمــی بعــد از اینکــه رزبــری پــای در مــارس  2012روانــه بــازار شــد ،بســیاری
از افــرادی کــه بــه دنبــال ســرگرمی بودنــد و همچنیــن افــراد حرفـهای کابــری آن را
از آمــوزش ارتقــا بــه مســائل دیگــری ارتقــا دادنــد و آن را بــه وســیلهای تبدیــل
کردنــد کــه در کشــاورزی ،امــور منــزل ،ســامت و ارتباطــات فــردی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .کاربــران رزبــری پــای در سرتاســر جهــان رفتهرفتــه بــه کمــک آن،
Arduino
Raspberry Pi
Massimo Banzi
Eben Upton

1.
2.
3.
4.
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ابــزار جدیــدی ســاختند از دوربینهــای دیجیتالــی گرفتــه تــا وســیله بــازی و
ســرگرمی و حتــی سیســتم هشــدار خانگــی .یکــی از افــراد خیلــی مشــتاق بــه نــام
دیــو آکرمــن 5موفــق شــد بــه کمــک ایــن وســیله ،بادکنکــی را تولیــد کنــد کــه
تراشــه رزبــری در آن قــرار داشــت و وارد  40کیلومتــری جــو زمیــن شــد؛ ایــن
بادکنــک در آنجــا و در دمــای  50درجــه ســانتیگراد عکسهایــی بــا جزئیــات از
زمیــن میگرفــت .کارشناســان در سرتاســر جهــان رزبــری پــای را بــه عنــوان ابــزاری
کاربــردی ســتودهاند چراکــه هــم فوقالعــاده کاربــردی اســت و هــم قابلیــت
تطبیقپذیــری دارد .جــای تعجــب نیســت کــه فــروش آن از  20هــزار واحــد در مــاه
مه سال  2012به  3میلیون واحد در ماه مه  2014رسید ه است.
پلتفرمهای اشتراکی و اتصالی

ایــن روزهــا افــراد میتواننــد بهســادگی داراییهــا ،کاالهــا و حتــی مهارتهــای
خــود را بــدون نیــاز بــه (یــا مداخلــه) واســطه بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد .در
آلمــان هــر کســی میتوانــد در خانـهاش از انــرژی خورشــیدی بــرق تولیــد کنــد ،آن
را مــورد اســتفاده قــرار بدهــد و حتــی مــازادش را بفروشــد .شــرکت ایربیانبــی 6از
آغــاز بــه کار خــود در ســال  ،2008موفــق شــده در  190کشــور فعالیــت کنــد و
بیــش از  600هــزار فهرســت داشــته باشــد .ایــن اســتارتآپ در زمینــه اجــاره خانــه
فعالیــت دارد و افــراد زیــادی اکنــون در ایــن بــازار فعالیــت دارنــد .ایربیانبــی
بــهزودی بــه عنــوان بزرگتریــن کســبوکار در حــوزه اقامــت موقــت نظیــر
هتلداری در جهان شناخته خواهد شد.
اوبــر یــک اســتارتآپ دیگــر اســت کــه در زمینــه تاکســی خدمترســانی
میکنــد .راننــدگان میتواننــد بــا یــک ضربــه روی تلفــن همــراه هوشــمند خــود بــا
کاربــران ارتبــاط بگیــرد و مســافر را پیــدا کننــد .یکــی از خدمــات ایــن شــرکت
اوبرپــاپ 7اســت کــه بهوســیله آن ،رانندگانــی کــه شــغل اصلیشــان رانندگــی
نیست میتوانند در اوقات آزاد خود در عرصه حملونقل فعالیت کنند.
هــدف اولی ـهای کــه در اقتصــاد اشــتراکی  -نظیــر ایربیانبــی و اوبــر  -دنبــال
5. Dave Ackerman
6. Airbnb
7. uberPOP
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میشــد صرفهجویــی در هزینــه مشــتریان بــود؛ اکنــون بــه وســیلهای بــرای کســب
درآمــد توســط همــان مصرفکننــدگان پیشــرو نیــز تبدیــل شــدهاســت .اقتصــاد
اشــتراکی در ســال  2013درآمــدی حــدود  3.5میلیــارد دالر تولیــد میکــرد کــه
همــه آن درآمــد مســتقیم بــه جیــب مصرفکننــدگان پیشــرو میرفــت .ایــن تــازه
ابتــدای کار اســت .اقتصــاد اشــتراکی بــا رشــد ســاالنه  25درصــد قــرار اســت در یک
دهــه بــه بــازاری  110میلیــارد دالری تبدیــل بشــود ،بــدون اینکــه هیــچ ســرمایه
کالنی به آن تزریق شود .کمیسیون اروپایی برآورد کرده:
اقتصــاد اشــتراکی بــا ایــن نــرخ پیشــرفت میتوانــد بــه افزایــش
درآمدها کمک کند و نیروی محرکه قدرتمندی در اقتصاد باشد.

پلتفرمهای خرید گروهی که واسطهها را از میان بر میدارند و از تولیدکنندگان
کوچک حمایت میکنند

پلتفرمهــای خریــد گروهــی بــه خریــداران مختلــف کمــک میکنــد بــر ســر
قیمتهــای بهتــر رایزنــی کننــد .ایــن پلتفرمهــا بــه طــور ویــژه مرتبــط بــا
مصرفکنندگانــی اســت کــه بــه کاالهــای محلــی نیــاز دارنــد ،مثــل مــواد خوراکــی.
یکــی از نمونههــای موفــق یــک اســتارتآپ فرانســوی بــه نــام «کندویــی کــه بلــه
یگویــد» 1اســت .ایــن اســتارتآپ در حقیقــت شــبکهای از  500مشــترک اســت،
م 
نیازهــای حیاتــی مشــتریهای محلــی را بــرآورده میکنــد و بــرای آنهــا امــکان
دسترســی مســتقیم بــه کاالهــای محلــی تــازه ،فصلــی و دوســتدار محیطزیســت را
فراهــم میســازد .در ایــن شــیوه ،واســطهها حــذف شــدهاند و در نتیجــه  50هــزار
نفــر بــه صــورت مســتقیم بــا بیــش از  2هــزار و  500کشــاورز و مزرعـهدار کوچــک
در ارتباط هستند.
شــرکتها و خردهفروشهــای بــزرگ زنجیــرهای را در عرصــه اقتصــادی
میچرخاننــد کــه بســیار ناپایــدار اســت (مثــل فــروش مــوز در سرتاســر ســال).
پلتفرمهــای خریــد گروهــی در مقابــل ،تمــام تمرکــز خــود را روی حمایــت از
زنجیرههــای محلــی قــرار دادهانــد و بــه ایــن ترتیــب ،در زمــان و مســافت بیــن
تولیــد تــا مصــرف صرفهجویــی میکننــد .بــه ایــنترتیــب ،اینهــا هــم بــه لحــاظ
)1. La Rushe qui dit Oui (The Hive that says Yes
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اقتصادی صرفهجویانه هستند و هم به لحاظ زیستمحیطی پایدارند.
پلتفرمهای سرمایهگذاری گروهی و جمعی که نوع جدیدی از سرمایهگذاری را
روی کار آوردهاند

یگوگــو و
پلتفر مهــا و وبســایتهایی نظیــر کیکاســتارتر  ،ایند 
کبنــک 4بــه مبتکــران کمــک میکننــد بودجــه مــورد نیــاز بــرای
سبن 
سکی 
کی 
نــوآوری و اختــراع خــود را فراهــم کننــد .ایــن وبســایتها بســیار مــورد توجــه
نســل جدیــد قــرار گرفتهاســت چراکــه اغلــب آنهــا هیــچ اعتمــادی بــه امنیــت
یــک شــغل ندارنــد .بــرای مثــال  40درصــد از افــراد جــوان میگوینــد میخواهنــد
رییــس خودشــان باشــند .امــا اکثــر بانکهــا و ســرمایهگذاران بــزرگ تمایلــی
ندارنــد روی اســتارتآپهایی ریســک کننــد کــه جوانهــای بیستوچندســاله راه
میاندازنــد .امــا ایــن جریــان ،بیستوچندســالهها را بــه دردســر نینداختهاســت؛
آنهــا صرفــا تــاش میکننــد از اریــک میگیکفســکی 5تقلیــد کننــد ،پســر
27ســالهای کــه اســتارتآپ پبــل 6را راه انداخــت .ایــن اســتارتآپ ســاعتهای
هوشــمندی میســازد کــه بــه تلفــن همــراه متصــل میشــوند و کاربــر خــود را از
ایمیلهــا ،پیامکهــا ،تماسهــا و تمامــی پیامهــای شــبکههای اجتماعــی مطلــع
یکنند.
م 
اوایــل ســال  2012بــود کــه میگیکفســکی پــروژه خــود را در کیکاســتار
رونمایــی کــرد بــا ایــن امیــد کــه  100هــزار دالر ســرمایه بــه دســت بیــاورد .بــه
جــای ایــن رقــم ،او بــا حمایــت  68هــزار نفــر تنهــا در  4هفتــه بــه  10میلیــون دالر
ســرمایه رســید و در نتیجــه پبــل یکــی از بزرگتریــن پروژههــای اشــتراکی در
جهــان شــد .پبــل بهویــژه از طریــق وبســایتش موفــق شــده  500هــزار ســاعت
هوشــمند بفروشــد .تــا بــه امــروز7 ،میلیــون نفــر از طریــق کیکاســتار پروژههــای
خود را با رقمهای کالن راه انداختهاند.
3

2

( Kickstarter .2شرکت امریکایی و عامالمنفعه برای کمک به پروژههای نوآورانه در زندگی بشر)
( Indiegogo .3وبسایتی برای جمعآوری کمکهای مالی مردم برای اهداف خیریه و انساندوستانه)

4. KissKissBankBank
5. Eric Migicovsky
6. Pebble
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دیگــر نیــازی نیســت هنرمنــدان یــا کســانی کــه در عرصــه فنــاوری فعالیــت
دارنــد ،روی حمایتهــا و کمکهــای بشردوســتانه افــرادی نظیــر وارن بافــت 1یــا
بیــل گیتــس 2حســاب بــاز کننــد؛ پلتفرمهــا و وبســایتهای جمعــی بــه آنهــا
کمــک میکنــد هــر مقــدار کــه نیــاز دارنــد ســرمایه جــذب کننــد .میتــوان بــه
آنهــا بــا عنــوان «خانــدان مدیچــی طبقــه متوســط »3هــم یــاد کــرد (خانــواده
ثروتمنــد و قدرتمنــد دوران رنســانس در ایتالیــا کــه از نوابغــی نظیــر میکلآنــژ 4و
گالیلــه 5حمایــت میکردنــد) .ایمــی کورتیــس 6در کتــاب خــود بــا عنــوان
یگوید:
لوکاوستینگ 7م 
اگــر آمریکاییهــا تنهــا  1درصــد از  30تریلیــون دالری را کــه بــرای

کارهــای درازمــدت ســرمایهگذاری میکننــد روی کســبوکارهای

کوچــک بگذارنــد ،مقــدار آن ده برابــر ســرمایهگذاری کل ســال 2011
خواهد بود.

همیــن امــر باعــث شــده مجلــه آمریکایــی فوربــز کــه در حــوزه کســبوکار
فعالیــت دارد ،پیشبینــی کنــد ســرمایهگذاری جمعــی از بــازار  4میلیــارد دالری
خود در حال حاضر به بازار  1تریلیون دالری در سال  2030برسد.
ســرمایهگذاری جمعــی در میــان سیاســتمداران آمریکایــی و اروپایــی نیــز
حمایتهایــی دریافــت کــرده اســت .بخشهــای امنیتــی و کمیســیونهای
مختلــف در آمریــکا نیــز اخیــرا محدودیتهــای ســرمایهگذاری جمعــی را کاهــش
دادهانــد؛ مجلــس ســنای فرانســه نیــز قانــون افزایــش ســرمایه بــرای ســرمایهگذاری
جمعــی در بخــش اســتارتآپهای نوآورانــه و کســبوکارهای کوچــک را تاییــد
کردهاســت .اوبامــا نیــز در طــول ریاســتجمهوری خــود وبســایتهایی ماننــد
ایندیگوگــو و پلتفرمهــای ســرمایهگذاری جمعــی را تشــویق میکــرد تــا
اکوسیســتم جدیــدی بــرای کس ـبوکارها ایجــاد کنــد و مــوج جدیــدی از نــوآوری
8
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را در آمریــکا بــه راه بینــدازد .خیلــی دور از ذهــن نیســت کــه اگــر جــان کنــدی
بــه عنــوان رییسجمهــور میخواســت کســی را بــه مــاه بفرســتد ،حتمــا ایــن کار
را به سرمایهگذاری جمعی انجام میداد.
حــدود  80میلیــون نفــر از آمریکاییهــا (حــدود یکچهــارم جمعیــت آمریــکا)
و  23میلیــون نفــر از بریتانیاییهــا (حــدود یکســوم جمعیــت) خودشــان را جــزو
افــرادی میداننــد کــه در امــر اشــتراک فعــال هســتند؛ در فرانســه نیــز  48درصــد
از مــردم خودشــان را جــزو مشــارکتکنندگان فعــال در اقتصــاد جمعــی میداننــد.
مشــتریان آمریکایــی و اروپایــی از نس ـلهای مختلــف ،بیــش از هــر زمانــی در امــر
اشــتراکگذاری کاالهــا ،خدمــات ،دانــش یــا ســرمایه فعــال شــدهاند و ســعی دارنــد
سریعتر ،بهتر و ارزانتر از شیوههای سنتی به منابع دسترسی پیدا کنند.
اقتصــاد جمعــی ،تجربــه اجتماعــی را بــرای مصرفکننــدگان معنادارتــر
میکنــد .نســل جدیــد ،اقتصــاد اشــتراکی و اقتصــاد جمعــی را تنهــا جایگزیــن
صرفهجویانــه بــرای اقتصــاد بــازاری میداننــد کــه برندهــا در آن ســلطه دارنــد.
مصــرف جمعــی شــاید بهتریــن راه مصــرف در ایــن روزهــا باشــد .بــرای
مصرفکننــدگان امــروزی ،اشــتراکگذاری آپارتمــان یــا خــودرو بــا افــراد کامــا
غریبــه یــا ســاخت کاالهایــی بــا اجــزای پیشســاخته ،بهتریــن شــیوه بــرای زندگــی
معمولــی در دنیــای امــروز اســت .بــه ایــن ترتیــب ،قــدرت اقتصــادی تقریبــا در
تمامــی صنایــع از ســمت عرضــه (تولیدکننــده) بــه ســمت تقاضــا (مشــتریان) در
حرکــت اســت .بــه ایــن ترتیــب ،اقتصــاد افقــی هــم یــک تهدیــد و هــم یــک فرصــت
برای برندهای سنتی است.
دغدغــه اصلــی ایــن اســت کــه هیاتمدیــره شــرکتها نیمــه پــر لیــوان را
ببیننــد یــا نیمــه خالــی .حتــی شــرکتهایی کــه از جانــب ایــن جوامــع جدیــد از
مصرفکننــدگان پیشــرو احســاس خطــر میکننــد ،نمیتواننــد و نبایــد آنهــا را
نادیــده بگیرنــد .همانطــور کــه در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد ،شــرکتهای
قدیمــی بایــد یــاد بگیرنــد چطــور خودشــان را بــا ایــن اقتصــاد افقــی یکپارچــه
کنند.
9
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قدرتبخشی و درگیر کردن مصرفکنندگان پیشرو

اصطــاح «خلــق مشــترک» میتوانــد گمراهکننــده باشــد؛ از ظاهــر واژه
اینطــور بــر میآیــد کــه شــرکتها بایــد صرفــا مشــتریان را در خلــق کاالهــا و
خدمــات درگیــر کننــد .دو اقــدام حیاتــی وجــود دارد کــه بــه دنبــال خلــق مشــترک
میآیــد :نخســتین اقــدام بــه تشــخیص کاال یــا خدماتــی مربــوط میشــود کــه
بایــد طراحــی شــود؛ دومیــن اقــدام نیــز شــیوه بازاریابــی و فــروش آن را در نظــر
میگیــرد .در نتیجــه ،شــرکتها بایــد مشــتریان را بــه عنــوان اعضــای فعــال در
سه مرحله مجزا درگیر کنند :ادراک ،توسعه و تجاری کردن.
مرحله  :1کشف مشترک نیازها و رویاها

شــرکت جنرالالکتریــک ،در ســال  2014بــرای مناســبت ابتــکارات بارومتــر،
نظــر بیــش از  3هــزار نفــر از مدیرعاملهــا و اهالــی کسـبوکار را در سرتاســر جهــان
جویــا شــد .از میــان آنهــا 84 ،درصــد بــر ابتــکارات کارآمــد و موفــق تاکید داشــتند.
آنهــا گفتــهبودنــد کــه برایشــان اهمیــت دارد مشــتریان وضعیــت شــرکت را درک
کننــد و بتواننــد انتظــارات بــازار را پیشبینــی کننــد .بــا ایــن همــه ،هنــوز هــم
بســیاری از شــرکتها بــر تحقیقــات پرهزینــه روی مشــتریان تاکیــد دارنــد و بــه
دنبــال رویکــردی مناســب بــرای همیــن گــروه از افــراد در بــازار هســتند .در واقــع،
آنهــا تــاش میکننــد صرفــا از روی همیــن گــروه مطالعاتــی بــه رویکــردی
مناســب بــرای کل بازار دســت پیــدا کنند .برخــی از کشــورهایی کــه بلندپروازیهای
بســیار دارنــد ،موفــق شــدهاند بــا درگیرکــردن مشــتریان ،بــه راهکارهــای خالقانــه
دســت پیــدا کننــد .بــرای مثــال ،شــرکت اســتارباکس ،1یــک شــرکت جهانــی فعــال
در کس ـبوکار قهــوه ،شــرکت بــا راهانــدازی وبســایت  MyStarbuscksIdea.comدر
ایــن زمینــه ابتکاراتــی داشــتهاســت .یعنــی موفــق شــده فضایــی بــرای مشــتریان
فراهــم کنــد تــا در آن ،نیازهــای خــود را از طریــق پسـتهای مختلــف بیــان کننــد
و ایدههــا و تجربههــای خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد (بهعــاوه ،آنهــا بــه کمــک
ایــن وبســایت احســاس میکننــد متعلــق بــه یــک جامعــه یــا انجمــن خــاص
هســتند) .برخــی از دیگــر مشــتریان هــم ایدههــا را ارزیابــی میکننــد و بــا انتخــاب
1. Starbucks
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بهتریــن ایــده در ایــن رویــه مشــارکت میکننــد .در نهایــت نیــز شــرکت اســتارباکس
ایــن ایدههــا را بــه صــورت عملــی بــه کار میبنــدد .ایــن شــرکت تاکنــون موفــق
شــده بــدون پرداخــت هیــچ هزینــه کالنــی ،بیــش از  190هــزار ایــده جدیــد بــه
دســت بیــاورد و  300مــورد را اجرایــی کنــد .نمونههــای آن نیــز بســیار اســت ،مثــا
لیوانــی کــه طعــم نوشــیدنی را حفــظ میکنــد ،فروشــگاههای وایفــای ســریع و
نظیر اینها .همه این ایدهها برای مشتریان نیز جذاب بودهاست.
شــرکت ایبیانبــی نیــز مشــابه همیــن امــر را در دســتور کار خــود قــرار داده
اســت .ایــن شــرکت در  80کشــور جهــان فعالیــت دارد .ایــن شــرکت وبســایتی
راهانــدازی کــرده کــه مشــتریان در آن ثبتنــام میکننــد و رایمیدهنــد .رای
آنهــا نیــز بــرای ایدههــا و خدمــات جدیــدی اســت کــه دیگــر مشــتریان بنابــر
تجربیات خود ارائه کردهاند.
تولیدکننــدگان میتواننــد از فــروش کاالهــا بــه کمــک ســایر افــراد بــه عنــوان
راهــی کمخطــر بهــره بگیرنــد و از آن ،بــه عنــوان یــک تکنیــک اســتفاده میکننــد.
مشــتریان غیرســنتی بــه طــور ویــژه از ایــن طــرح اســتقبال میکننــد .یکــی از
نمونههــای موفــق کــه تولیدکنندههــا در آن تــاش کردنــد مشــتریان را دخیــل
کننــد ،ایــن بــود کــه فــردی ســوار بــر موتورســیکلتی از یــک برنــد مشــخص شــد و
بــا گشــتن در  30شــهر آمریــکا ،بــه افــراد اجــازه مـیداد بــا موتــور برقـیاش چرخی
بزننــد و آن را آزمایــش کننــد( .در ایــن بیــن ،افــرادی کــه راننــده نبودنــد هم شــاهد
ماجــرا بودنــد) .البتــه ایــن شــرکت هنــوز برنامــه مشــخصی بــرای ادامــه و توســعه
خــط تولیــد ایــن موتورهــا نــدارد امــا انتظــار دارد مشــتریان زیــادی را بــرای ایــن
وســیله نقلیــه جــذب کنــد .ایــن شــرکت عالقــه زیــادی بــه جــذب افــراد خــارج از
دســترس دارد یعنــی افــرادی ماننــد زنــان ،آفریقایــی  -آمریکاییهــا و حتــی
دســتههای خــاص دیگــری کــه موتورســواری نمیکننــد .در میــان اینهــا تقاضــا
بــه گونـهای دیگــر اســت و ایــن شــیوه ارائــه میتوانــد بــه فــروش کمــک کنــد .در
واقــع ،آنهــا میخواهنــد ایــن دســته از افــراد را در مرکــز قــرار بدهنــد .حــاال آنهــا
امیــد دارنــد کــه ایــن محصــول بــه یکــی از محصــوالت اصلــی و استراتژیکشــان
تبدیــل شــود .تشــخیص نیازهــای مشــتری یــک امــر مهــم اســت و خــودش یــک
امــر جداگانــه بــه شــمار میآیــد .امــا حــس رویاهــای آن فــرد چطــور؟ بــروس
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ناسبام ،1نویسنده هوش خالقانه ،2به این نکته اشاره میکند:

از افــراد بپرســید چــه چیــزی نیــاز دارد ،آنهــا خودشــان فهرســتی از 10

تــا  20قلــم کاال حتمــا بــه شــما میدهنــد .ایــن فهرســت از صبــح تــا
شــب تغییــر میکنــد .از یــک روز تــا روز دیگــر هــم تغییــر میکنــد.

حــاال از افــراد بپرســید چــه رویایــی در ســر دارنــد ،آنهــا یــک یــا دو

رویا میگویند که هیچگاه نیز تغییر نخواهد کرد.

ایــن امــر در مــورد نســل جدیــد بهوضــوح قابلمشــاهده اســت 68 .درصــد از
ایــن افــراد میخواهنــد برندشــان در حــل معضــات اجتماعــی ســهیم باشــد و
حــدود نیمــی از آنهــا میخواهنــد برندشــان نســبت بــه جهــان پیرامــون بیتفــاوت
نباشــد و تغییــری در جهــان ایجــاد کنــد ،حتــی اگــر ایــن تغییــر کوچــک باشــد.
برندهــا بایــد بســتری بــرای مشــتریان فراهــم کننــد؛ ایــن بســتر بهویــژه بایــد بــرای
نســل جدیــد فراهــم شــود تــا بتواننــد در آن رویاهــا و الهامهــا و آرزوهــای خــود را
بیــان کننــد و بتواننــد جرقـهای بــرای رویاهــای جدیــد بزننــد .آنهــا بایــد بتواننــد
خلــق مشــترک یــک کاال داشــت ه باشــند و در خدمــات نیــز ســهیم باشــند .همــه این
تغییرات نیز باید تاثیری مثبت در جامعه داشته باشد.
مرحله  :2توسعه مشترک راهکارها

درگیــری مشــتری در توســعه حقیقــی ،محدوده وســیعی دارد از اعتبار بخشــیدن
بــه یــک کاالی جدیــد اســت تــا اعتبــار بخشــیدن بــه یــک مفهــوم و در نهایــت،
طراحــی مشــترک بــرای یــک راهــکار جدیــد .بــرای مثــال ،در بخــش کاالهــای
مصرفکننــده بهرغــم میلیاردهــا دالری کــه صــرف پروژههــای تحقیــق و توســعه
میشــود و همچنیــن هزینههــای کالنــی کــه صــرف مطالعــات بــازار میشــود ،بــاز
هــم  90درصــد از کاالهــا وقتــی روانــه بــازار شــدند بــا شکســت مواجــه میشــوند.
دلیــل اصلــی آن هــم اغلــب حضــور نوعــی ویژگــی اســت کــه مشــتری سختپســند
آن را قبــول نمیکنــد یــا نمیخواهــد .بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی بایــد
قــدری ســختی کشــید .بایــد ترکیبــی ســاخت کــه هــم موردنیــاز مشــتری باشــد هم
1. Bruce Nussbaum
2. Creative Intelligence

اهورشیپ اب شزرا کرتشم قلخ :مجنپ لصا 257

بــه لحــاظ فرضــا شــیک بــودن ،موردپســند مشــتری باشــد .بــه هــر حــال ،راهانــدازی
یک کاال کار دشواری است.
بازارهــا میتواننــد از ابــزاری نظیــر شــبکههای اجتماعــی بهــره بگیرنــد ،مثــا
از افینــوا 3تــا بتواننــد چنــد صــد ایــده جدیــد را مــورد بررســی قــرار بدهنــد و بــه
کمــک مشــتریان آنهــا را امتیازبنــدی و بعــد اولویتبنــدی کننــد .مشــتریان نیــز
بــه طــور آنالیــن در ایــن فراینــد شــریک میشــوند .ایــن یکــی از شــیوههایی اســت
کــه افــراد بــه کمــک آن میتواننــد کاالهــای خــود را بهدرســتی توســعه ببخشــند
و بــا راهکارهایــی صحیــح آنهــا را روانــه بــازار کننــد؛ یعنــی بــه گونـهای کــه مــورد
پســند مشــتری باشــد .بــرای مثــال ،شــرکت دانون 4یــک شــرکت لبنیاتــی آمریکایی
اســت کــه در زمینــه خوراکــی و نوشــیدنی فعالیــت میکنــد .ایــن شــرکت زمانــی
تصمیــم گرفــت نــوع خاصــی از ماســت را روانــه بــازار کنــد و بــرای ایــن کار  10هزار
ایــده را مــورد بررســی قــرار داد .برخــی بــرای اســم کاال و بســتهبندی آن نیــز ایــده
دادهبودنــد .ایــن شــرکت بــه کمــک شــبکه اجتماعــی افینــوا موفــق شــد
ضروریتریــن عناصــر موردنظــر مشــتریان را تشــخیص بدهــد :ماســتی ســبک بــا
چربــی کمتــر از  25درصــد (حتــی اگــر شــده در حجــم کــم) بــا شــکر کمتــر (حتــی
اگــر شــده بــا پروتئیــن کمتــر) روانــه بــازار کــرد .بــه ایــن ترتیــب ،شــرکت دانــون
نوعــی محصــول روانــه بــازار کــرد کــه چربــی و شــکر کمتــری داشــت و مطابــق بــا
نظــر مشــتریان بــود .فــروش ایــن کاال بــه  75میلیــون دالر در همــان ســال نخســت
رســید (از آن ســال بــه بعــد هــم چنــد میلیــارد دالر ســود داشــت) و در مجمــوع بــه
شرکت دانون کمک کرد  11درصد ماست سبک تولید کند.
در برخــی مــوارد ،مشــتریان کاالی یــک شــرکت را بــه شــکل دیگــری اســتفاده
میکننــد ،بــه گونــهای کــه کامــا متفــاوت از هــدف اولیــه تولیــد آن کاال بــوده
اســت .شــرکتها نبایــد ایــن را بــه خودشــان بگیرنــد و از ایــن مســئله نگــران شــوند
بلکــه بایــد از آن اســتقبال کننــد؛ بــرای آنهــا چنیــن اقداماتــی باشــد مثــل یــک
گــروه تحقیــق و توســعه باشــد کــه دور از دســترس بــوده و حــاال بــه دســت آمــده
اســت .آنهــا بایــد چنیــن پیشــامدهایی را جشــن بگیرنــد .شــرکت ایکیــا 5بــا
3. Affinova
4. Dannnon
5. IKEA
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راهانــدازی ســایت  IKEAHackers.netاز چنیــن اقدامــات اســتقبال کــرده و بــه همیــن
شــیوه محصوالتــی را تولیــد کــرده کــه بســیار پرفــروش بودهانــد؛ مثــا نگهدارنــده
موبایل یکی از همان وسیلههاست که با این شیوه ایجاد شد ه است.
توســعه مشــترک تنهــا محــدود بــه خدمــات و کاالهــای مشــتری نیســت .حتــی
در صنعــت بیت وبــی 1نیــز چنیــن امــری کاربــرد دارد .بــرای مثــال ،آیب ـیام 2یــک
گــروه تحقیــق و توســعه راهانــدازی کــرده کــه راهکارهــای کسـبوکار را بــه کمــک
تکنولــوژی و در قالــب همیــن صنعــت بــه دســت میآورنــد .تاکنــون ایــن شــرکت
 150پــروژه را کامــل کــرده کــه برخــی مربــوط بــه دادههــای بخــش ســامت اســت
و بخشــی هــم مربــوط بــه بخــش حریــم شــخصی .در واقــع ،ایــن پروژههــا محــدوده
وســیعی را در بــر میگیــرد .ایــن شــیوه بــه یکــی از راههــای صرفهجویانــه
محکزدن بازار تبدیل شده و مشتریان را آماده کاال میکند.
همانطــور کــه پیشتــر گفت ـ ه شــد ،مشــتریان بهویــژه مشــتریان جــوان فقــط
نمیخواهنــد خلــق مشــترک یــک کاال یــا خدمــات را داشــت ه باشــند بلکــه
میخواهنــد آن مشــکلی از مشــکالت اجتماعــی را نیــز حــل کننــد .بــه همیــن
خاطــر اســت کــه جــز فرمپتــون ،3مدیرعامــل شــرکت اینتربرنــد ،4بــه همــه
کس ـبوکارها و مدیرعاملهایشــان توصیــه میکنــد بــه گون ـهای مشــتری را درگیــر
کننــد کــه احســاس کنــد کمکــی یــا ارزش افــزودهای بــرای جامعــه داشــت ه اســت.
برخــی ایدههــای جمعــی نیــز بــا همیــن رویکــرد شــکل گرفتهانــد تــا برندهــا
بتواننــد راهکارهایــی مناســب ارائــه بدهنــد .بــرای مثــال ،شــرکت اســتیلکیس 5بــه
عنــوان یــک تولیدکننــده جهانــی خدمــات ،بــه دنبــال راههایــی اســت کــه اقتصادهــا
بتواننــد خــود را احیــا کننــد .بــرای همیــن از مشــتریان خــود کمــک گرفتــهاســت.
شــرکت کوکاکــوال یکــی از شــرکتهایی اســت کــه از خدمــات ایــن شــرکت بهــره
گرفتــه و تکنیکهــای آن را مــورد اســتفاده قــرار داد ه اســت .شــرکت یونیلــور 6از
پورتالهــای آنالیــن بهــره میگیــرد تــا برخــی از چالشهــای خــود را در زمینــه
B2B

IBM
Jez Frampton
Interbrand
Steelcase
Unilever

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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حــل مشــکالت اجتماعــی برطــرف کنــد .بــرای مثــال ،یکــی از ایــن چالشهــا
نوشــیدنی ســالم اســت کــه در آن ،قنــد و نمــک کمــی وجــود داشــت ه باشــد .ایــن
ایدههــا کمــک میکننــد ایــن شــرکت بتوانــد محصوالتــی را تولیــد کنــد کــه در
رویه کسبوکارها بسیار پرکاربرد باشد و در جامعه نیز سهمی داشته باشد.
مرحله  :3بازاریابی مشترک ،برندسازی مشترک و توزیع مشترک

حــدود  92درصــد از مصرفکننــدگان بــرای مصــرف یــک کاال بیــش از آنکــه
بــه آگهیهــا اعتمــاد کننــد بــه توصیههــا و پیشــنهادهای دوســتان و خانــواده خــود
اطمینــان میکننــد .در واقــع ،تنهــا حــدود  10درصــد از کل مصرفکننــدگان بــه
خــود برنــد اعتمــاد میکننــد .بــه ایــن ترتیــب ،در چنیــن شــرایطی وقتــی کاال یــا
خدماتــی جدیــد قــرار اســت ارائــه شــود ،شــرکتها بایــد اجتماعهــای مختلــف را
بــه تحــرک درآورنــد و از مصرفکننــدگان پیشــرو بخواهنــد تقاضــا بــرای آن کاال
ایجــاد کننــد .آنهــا بایــد در مقــام ســفیران مصرفکننــده آن کاال باشــند .ایــن
افــراد حتــی میتواننــد کاال و خدمــات موردعالقــه خــود را بــه فــروش برســانند.
متاســفانه گروههــای بازاریابــی در شــرکتهای بــزرگ عــادت کردهانــد هزینههــای
کالن را صــرف سرعتبخشــیدن بــه درگیــری مصرفکننــده از طریــق توییتــر
کننــد .بــه همیــن خاطــر اســت کــه  59درصــد از کســانیکــه در امــر بازاریابــی
فعالیــت دارنــد بســیار چــاالک هســتند و رویــه بازاریابــی را اولویــت خــود میداننــد
امــا موفــق نمیشــوند .روســای بخشهــای بازاریابــی بــرای اینکــه بــه موفقیــت
برســند بهتــر اســت از برخــی شــبکههای اجتماعــی مرتبــط بــا ایــن کار بهــره
بگیرنــد .ایــن پلتفرمهــا اغلــب بســیار صرفهجویانــه هســتند .آنهــا تمرکــز خــود را
روی تبلیغــات دهانبهدهــان بــه صــورت آنالیــن قــرار دادهانــد و گاهــی در عــرض
 24ساعت به موفقیتی عجیب دست پیدا میکنند.
برخــی از شــرکتهای باهــوش ،مشــتریان را درون زنجیــره ارزشــی خــود قــرار
دادهانــد و انگیزههایــی بــرای آنهــا ایجــاد میکننــد؛ مثــا وظایفــی را برایشــان در
شــرکت در نظــر میگیرنــد کــه بــرای مشــتری لذتبخــش اســت .ایــن یــک رویــه
بــرد  -بــرد اســت :مشــتریان میتواننــد تنهــا بــا کمــی زبانریختــن و حــرفزدن
دربــاره کاالهــای بهبودیافتــه ،پولــی بــه دســت بیاورنــد کــه حتــی خودشــان هــم
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خریــدار آن هســتند؛ و شــرکتها هــم میتواننــد پولــی را ذخیــره کننــد کــه قــرار
بــوده صــرف بازاریابــی کننــد .در واقــع ،شــرکتها میتواننــد از ایــن طریــق بــه
بهتریــن و ســادهترین راهکارهــا دســت پیــدا کننــد .شــرکت دیاچال 1بــه عنــوان
یــک شــرکت لجیســتیکی جهانــی دقیقــا همیــن کار را انجــام دادهاســت .ســپتامبر
 2013بــود کــه ایــن شــرکت  MyWaysرا راهانــدازه کــرد ،نوعــی پلتفــرم کــه بــه
کمــک اجتماعهــای مختلــف در اســتکهلم کار خــودش را راه میانــدازد .خریــداران
کاالهــا را بــه صــورت آنالیــن ســفارش میدهنــد؛ بعــدا هــم آن را دریافــت میکننــد.
در واقــع ،خریــداران از یــک اپلیکیشــن موبایلــی اســتفاده میکننــد تــا بتواننــد
خریــد خــود را انجــام بدهنــد و از محــل اعتبــار خــود پــول آن را نیــز پرداخــت
یکنند.
م 

نقشهایچندگانهمشتری

شــرکتها در گذشــته تنهــا یــک نقــش بــرای مشــتریان متصــور میشــدند:
خریــداری منفعــل .بــا ایــن حــال ،پژوهشهــای فارســتر نشــان میدهــد  61درصــد
از افــراد بزرگســال آمریکایــی تمایلــی بــه خلــق مشــترک کاال و خدمــات دارنــد و
میخواهنــد در صنایــع و برندهــا ســهیم باشــند .امــا در ســالهای آتــی ایــن
خریــداران قــرار اســت نقشــی فراتــر از خریــدار ایفــا کننــد .آنهــا قــرار اســت
مســئولیتها و وظایفــی بــر عهــده داشــت ه باشــند .برخــی از نقشهــای احتمالــی
کــه شــرکتها میتواننــد در طــول چرخــه حیــات یــک کاال بــه مشــتریان در
مراحل مختلف بدهند ،از این قرار است:
رویاپردازان

مشــتریان میتواننــد بــه برندهــا کمــک کننــد در رابطــه بــا کاالهــای خــود
ســناریوهای رویاپردازانــه در نظــر بگیرنــد و حتــی چیزهایــی را در نظــر بگیرنــد کــه
امــروز بهنظــر تخیلــی و غیرقابــل تصــور میآیــد .بــرای مثــال ،شــرکت فولکــس
واگــن یــک مســابقه آنالیــن در چیــن برگــزار کــرد و نــام آن را پــروژه خــودروی
مــردم قــرار دارد و در ایــن برنامــه ،از مشــتریان دعــوت کــرد بــرای طراحــی
1. DHL
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خودروهــای آینــده ثبتنــام کننــد؛ همــان خودروهایــی کــه رویــای آن را در سرشــان
میپروراندنــد .کســانی کــه در ایــن برنامــه ســهیم شــدند ،هــم میتوانســتند
تلنگــری بــرای یــک ایــده جدیــد باشــند و هــم میتوانســتند خودشــان مفهومــی
س واگــن
جدیــد و نوآورانــه را طراحــی کننــد .همــه آنهــا هــم در وبســایت فولکـ 
2
قــرار میگرفــت .ایــدهای کــه در نهایــت برنــده شــد متعلــق بــه وان جیــای ،
دانشــجویی ســاده ،بــود کــه بــه دنبــال خودرویــی رویایــی و دونفــره بــدون انتشــار
گاز کربــن بــود و بــا جریانهــای مغناطیســی حرکــت میکــرد .بــه ایــن ترتیــب،
خــودروی رویایــی جیــای در قالــب ویدیوهــای تخیلــی بــه نمایــش درآمــد ،بــه
گونــهای کــه بــدون راننــده حرکــت میکــرد و ظاهــری بســیار زیبــا داشــت،
بهطوریکــه خیلــی از دختــران عاشــق و شــیفته آن شــدهبودند (ایــن ویدیــو در
یوتیوب  7میلیون و  500هزار مرتبه دیده شد ه است).
اعتباردهندگان

اعتباردهنــدگان همــان مشــتریانی هســتند کــه خودشــان هــر چیــزی را خلــق
نمیکننــد ولــی بــه اعتبــار بخشــیدن بــه یــک ایــده کمــک بســیار زیــادی میکننــد.
ایــن مشــتریان میتواننــد هــزاران گزینــه و ویژگــی را بــه راحتــی تاییــد یــا رد
کننــد .بــرای مثــال ،هاســبرو 3بــه عنــوان شــرکت تولیدکننــده عروســکها و
اســباببازیهای آمریکایــی از مشــتریان خــود در فیسبــوک دعــوت کــرد نســبت
بــه قوانیــن بــازی مونوپولــی رای بدهنــد .مثــا آنهــا میتوانســتند بگوینــد قانــون
رهــن و اجــاره یــک خانــه در بــازی مونوپولــی چطــور باشــد .قوانینــی کــه بیشــترین
رایدهنــده را داشــت در نهایــت مونوپولــی ســال  2015را ســاخت (البتــه گزینههای
دیگری هم داشت).
اید هپردازان

برخــی از مشــتریان میتواننــد پــا را فراتــر بگذارنــد و هدفگذاریهــای
جدیــدی داشــت ه باشــند ،آنهــا میتواننــد محصــوالت و خدمــات جدیــدی را در
2. Wan Jia
3. Hasbro
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رویــهای جدیــد و بــرای راهکارهــای جدیــد ارائــه کننــد کــه اســم ایــن کار
ایدهپــردازی اســت .بــرای مثــال ،شــرکت لگــو 1از برنامهنویسهــای بیرونــی دعــوت
کــرد کدهایــی بــرای رباتهایــی طراحــی کننــد کــه بتوانــد بــه صــورت خــودکار
عملکردهایــی را انجــام بدهــد .بســیاری از ایــن مســائل فراتــر از پروژههــای تخیلــی
گــروه تحقیــق و توســعه شــرکت لگــو بــود .مشــابه ایــن کار را شــرکت آمریکایــی
جپنســون ساندرســن 2بــرای شــرکت بویینــگ انجــام داد و راهــکاری ارائــه داد کــه
هــم خلبانهــا را درگیــر میکــرد هــم هواپیمــا را بهشــیوهای جدیــد هدایــت
میکرد .این مورد در صنعت هواپیمایی کاربرد زیادی داشت.
سازندگان

اینهــا مداخلهگرتریــن مشــتریان هســتند کــه محصــوالت را خودشــان خلــق
میکننــد و دستشــان کامــا در کار اســت .آنهــا گاهــی صرفــا بــه دنبــال یــک
شــریک میگردنــد و از شــرکتها بــه عنــوان شــریک بهــره میگیرنــد تــا بتواننــد
ایــده خــود را راهانــدازی کننــد .یکــی از ایــن برنامههــا مربــوط بــه کیمبرلــی -
کالرک 3اســت کــه ایدههایــی در اختیــار مــادران قــرار میدهــد تــا فشــار را از دوش
پــدران و مــادران بــردارد .آنهــا پولــی را بــه والدیــن اهــدا میکننــد و آن افــراد بــه
کمــک ایــن پــول اهدایــی ،اســتارتآپی را راهانــدازی میکننــد کــه میتوانــد
محصوالتــی جدیــد بســازد و بــازار را قانــع بــه اســتفاده از آنهــا کنــد .در گذشــته از
ایــن مــوارد ،نمونههــای موفــق بیشــماری بودهاســت نظیــر  Amy Ohکــه خــودش
موفــق شــد اســباببازیهایی متفــاوت تولیــد کنــد و بســیاری از پــدران و مــادران
را برای آرامکردن کودکان خود بهشیوهای خالقانه نجات بدهد.
مبلغ

مصرفکننــدگان وفــاداری کــه عاشــق کاالهــای شــما هســتند میتواننــد
بهتریــن مدافعــان کاالهــای شــما باشــند و آنهــا میتواننــد دربــاره کاالی شــما
ســخنرانی کننــد و ماننــد یــک مبلــغ محصــول جدیــد را بــه دیگــران ارائــه کننــد.
1. Lego
2. Jeppensen Sanderson
3. Kimberly-Clark

اهورشیپ اب شزرا کرتشم قلخ :مجنپ لصا 263

ایــن افــراد میتواننــد بهســرعت ایجــاد تقاضــای اضافــه کننــد و کاری کننــد کــه
شــرکت بــدون هزینههــای کالن بــرای آگهــی ،ســتاد تبلیغاتــی داشــته باشــد.
مدیرعامــل یکــی از شــرکتها بــه نــام اســتیو ناکــس 4معتقــد اســت کــه بایــد
روابــط خــود را بــا ایــن مبلغــان و مدافعــان افزایــش بدهنــد و بــه همیــن خاطــر
تصمیــم گرفتــه ایــن افــراد را هــدف قــرار بدهــد و روی آنهــا هزینــه کنــد .ایــن
افــراد وفــادار در شــبکههای اجتماعــی نیــز نفــوذ زیــادی دارنــد و میتواننــد کاری
کننــد کــه اعتمــاد مشــتریان حتــی بــه میــزان  92درصــد افزایــش پیــدا کنــد یعنــی
ن دســته از اهالــی بــازار کــه بــه مســائلی نظیــر
تــا ایــن انــدازه اثرگــذار هســتند .آ 
صرفهجویانــه بــودن توجــه دارنــد ،میتواننــد از ایــن افــراد نهایــت بهــره را بگیرنــد
و نوعــی انگیــزه درونــی ایجــاد کننــد .بــرای مثــال ،شــرکت اینتوئیــت 5روی ارتــش
 500هــزار نفــری از مدافعــان و مبلغــان خــود حســاب بــاز کــرده کــه اخبــار مربــوط
بــه کاالی جدیــد را رصــد و بازنشــر میکننــد .آنهــا در قالــب کســبوکارهای
کوچــک نقــش مبلــغ را بــرای ایــن شــرکت بــزرگ ایفــا میکننــد .ایــن شــرکت
هرقــدر هــم کانالهــای بازاریابــی قــوی و قدرتمنــد داشــته باشــد ،بــاز ایــن ارتشــی
کــه در اختیــار دارد برایــش میتوانــد حکــم بزرگتریــن تیــم بازاریابــی را داشــته
باشد.
مدیران فروش

بازارهــای نوظهــوری نظیــر آفریقــا ،برزیــل و هنــد میتواننــد بــرای حــل
چالشهــای خــود (مرتبــط بــا کاال و نظــام طراحــی و توزیــع آن) از افــراد محلــی
بهــره بگیرنــد تــا بــه عنــوان کســانی کــه در آن منطقــه ریشــه دواندهانــد ،بــرای
فــروش اقــدام کننــد .ایــن در حقیقــت نوعــی اســتراتژی صرفهجویانــه اســت کــه
اکثــر خردهفروشــان از آن بهــره میگیرنــد .بــرای مثــال ،اســیلور 6یــک
تولیدکننــده لنــز عینــک اســت کــه تعــداد زیــادی از روســتاییان هنــدی را
مشــغول بــه کار کــرده و از آنهــا بــه عنــوان «نگهبانــان چشــم» (دوس ـتداران
چشــم) بهــره میگیــرد .ایــن افــراد در روســتاها خانهبهخانــه میرونــد و حتــی
4. Steve Knox
5. Intuit
6. Essilor
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در صــورت لــزوم میتواننــد بــرای چشــم افــراد لنــز هــم تجویــز کننــد؛ لنزهایــی
کــه کامــا بــه صــورت محلــی تولیــد شــده و بــه قیمتــی کامــا ارزان بــه دســت
خــود مشــتریان بــه فــروش میرســد .ایــن بخــش از ایــن شــرکت میتوانــد
جنبـهای جهانــی بــرای مراقبــت از چشــم پیــدا کنــد و  2میلیــارد و  500میلیون
نفــر از افــراد را در جهــان پوشــش بدهــد؛ همــان دســته از افــرادی کــه خدمــات
موردنیــاز خــود را در اختیــار ندارنــد .شــرکتهای غربــی هــم میتواننــد از ایــن
اســتراتژی بهــره بگیرنــد و در اقتصادهــای توســعهیافته مشــتریان محلــی داشــته
باشــند و بــازاری بــرای خودشــان مهیــا کننــد .شــرکت آوون 1بــه عنــوان
تولیدکننــده محصــوالت و کاالهــای آرایشــی و شــخصی سالهاســت کــه از ایــن
مــدل بهــره میگیــرد .ایــن شــرکت از زنــان در همــان محــل بهــره میگیــرد
(تعــداد مــردان هــم در حــال افزایــش اســت) تــا بتوانــد محصوالتــش را بــه
صــورت منزلبهمنــزل بــه فــروش برســاند .ایــن مــدل در حقیقــت یــک مــدل
فروش صرفهجویانه است.
تعمیرکاران

برخــی از مشــتریانی کــه کارشــناس هســتند میتواننــد بــرای شــرکتها یــک
منبــع خدماتــی هــم باشــند ،آنهــا میتواننــد نقــش تعمیــرکار را ایفــا و مشــکالت
بقیــه مشــتریان را حــل کننــد .برخــی اوقــات هــم میتواننــد جوامعــی از
2
مصرفکننــدگان را در اطــراف خــود پوشــش بدهنــد .بــرای مثــال ،یاتانگــو موبایــل
یــک شــرکت مخابراتــی اســترالیایی اســت کــه اعتبــارات تلفنــی را پیشــنهاد
میدهــد و میتوانــد خدمــات تکنیکــی فراهــم کنــد .بخــش شــبکههای اجتماعــی
ایــن شــرکت در فوریــه  2013راهانــدازی و نــام سوشــال تلکــو بــرای آن انتخــاب
شــد .ایــن شــرکت بــرای کاربــران فیسبــوک بــا پرداخــت اعتبــار  5دالری در
دســترس اســت و ســپس افــراد میتواننــد از شــبکه دوســتان خــود بهــره بگیرنــد.
بهعــاوه ،مرکــز تماســی هــم وجــود نــدارد ،تمامــی خدمــات از طریــق همیــن اعضــا
صــورت میگیــرد و پــول آن از طریــق اعتبــارات پرداخــت میشــود .مشــتریان ایــن
1. Avon
2. Yatango Mobile
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شــرکت میتواننــد بــه صــورت آنالیــن همــه کارهــای خــود را پیــش ببرنــد و
خدمات تعمیری هم داشته باشند.

مطالعه موردی پنجم

گیفگف :3شبکه موبایلی که شما اداره میکنید
ســال  2008بــود کــه َگــو تامپســون ،4رییــس برنــد اســتراتژی  O2در بریتانیــا ،در همایــش
ب25
شــبکهها و رســانههای اجتماعــی در سانفرانسیســکو حاضــر شــد .او دربــاره پلتفرمهــای و 
نظیــر توییتــر چیزهایــی شــنیده بــود کــه باعــث شــدهبــود دربــاره ارائــه خدمــات تلفــن همــراه بــه
مشــتریان ایدههــای جدیــدی بــه ذهنــش برســد .تامپســون بــه راهانــدازی چیــزی شــبیه بــه یــک
انجمــن فکــر میکــرد ،چیــزی کــه بــه کارمندانــش کمــک کنــد .او شــبکهای از تلفــن همــراه را
تصــور میکــرد کــه بــر مبنــای اصــل تقابــل بنــا شــدهبــود :مشــتریان بــا کمــک بــه یکدیگــر (و
شــرکت) پــاداش دریافــت میکردنــد .او جملــه «متقابــل ،ســاده و منصفانــه» را بــه عنــوان اصــل
خود برای راهاندازی عملیاتش نوشت.
نوامبــر  2009بــود کــه تامپســون باالخــره آمــاده راهانــدازی یــک شــرکت جدیــد شــد ،شــرکتی
کــه نــام آن را گیفگــف گذاشــت؛ اصطــاح قدیمــی اســکاتلندی بهمعنــای «اهــدای دوســویه و
متقابــل» .بــرای اینکــه هزینههــای اســتارتآپ را در خــود داشــتهباشــد ،بــه عنــوان شــبکه تلفــن
همــراه راهانــدازی شــد .تلفنیــکا 6از اســپانیا نیــز مالــک آن بــود و خــودش شــبکه  O2را راهانــدازی
کــردهبــود .تمرکــز اصلــی گــروه ایــن بــود کــه جامعـهای از مصرفکننــدگان دور هــم جمــع شــوند
و بــه یکدیگــر بــه صــورت متقابــل کمــک کننــد .اعضــا میتوانســتند مشــکالت را بــه صــورت آنالیــن
پســت کننــد تــا ســایر اعضــا ببیننــد و در صــورت تــوان بــه آنهــا کمــک کننــد یــا در نهایــت
پولشــان را پــس بگیرنــد .بــرای مثــال ،وقتــی گیفگــف از ســیمکارتهای جدیــد اســتفاده کــرد
مشــتریان یــا بــا دیــدن ویدیوهــای آموزشــی در یوتیــوب ،خودشــان ســیمکارت را عــوض میکردنــد
( GiffGaff .3نوعی شــبکه تلفن همراه در امریکا و بریتانیا که به عنوان اُپراتور عمل میکند و از  25نوامبر 2009
را هاندازی شد هاست)
4. Gav Thompson
5. Web2.0
6. Telefonica
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یــا از دیگــر مشــتریان درخواســت میکردنــد ایــن کار را برایشــان انجــام بدهــد .اکتبــر  2010بــود
کــه خدمــات بــا فیسبــوک و توییتــر روی ـهای یکپارچــه گرفــت و بعــدا خــودش بــه یــک کانــال
حمایتــی تبدیــل شــد .ایــن شــرکت گروهــی از مشــتریان کوچــک را هــم در خــود داشــت کــه
مشــکالت گیفگــف را حــل میکردنــد .گیفگــف بــرای اینکــه نقــش یگانــه و مرکــزی مشــتریان
را حفظ کند از شعار «شبکه موبایلی که شما اداره میکنید» استفاده کرد.
یــک ســال پــس از راهانــدازی گیفگــف بــود کــه ایــن شــرکت بــه عنــوان یــک شــبکه اجتماعــی
برنــده در حــوزه خــودش معرفــی شــد و جوایــز بیشــماری دریافــت کــرد .یکــی از آنهــا جایــزه
فارســتر گرانــدزول 1بــود .صنعــت موبایــل در ژوئــن  2012بــرای جایــزه بــه گیفگــف رای داد و آن
را بــه عنــوان بهتریــن شــبکه موبایلــی انتخــاب کــرد .امــروز گیفگــف بیــش از یــک میلیــون
مشتری دارد.
پاداشها

طــرح پرداخــت شــرکت وســیلهای را بــرای پــاداش بــه مشــتریان فراهــم کــردهاســت .بــرای
مثــال ،مشــتری میتوانــد بــه کمــک دوســتان مجــازی خــود و فعالکــردن آنهــا امتیــاز کســب
کنــد .آن دوســت هــم میتوانــد از طریــق تلفنــش کارت اعتبــاری دریافــت کنــد .مشــتریان از ایــن
طریــق وارد اجتمــاع گیفگــف میشــوند .گاهــی اوقــات مشــتریان میتواننــد بــه خاطــر بهبــود
خدمات شرکت امتیاز کسب کنند.
نخســتین پرداخــت گیفگــف مربــوط بــه ژوئــن  2010اســت؛ دســامبر  2012بــود کــه ایــن
شــرکت بــه مشــتریان  1میلیــون و  800هــزار پونــد جایــزه دارد؛ یکــی از آنهــا نیــز جایــزهای 15
هــزار و  600پونــدی بــه مرکــز ســرطان نوجوانــان بــود .در ژوئــن  2013هــم حــدود  2میلیــون پونــد
بــه مشــتریان خــود جایــزه داد کــه  12هــزار و  200پونــد از آن مربــوط میشــد بــه یــک بیمارســتان
ارتشی و  12هزار و  200پوند دیگر هم مربوط میشد به کمکهای آبی.
محصوالت جدید

ایدههــای جدیــدی بــرای محصــوالت و کاالهــا از ایــن اجتمــاع بیــرون میآیــد .آزمایــش
گیفگــف موفــق شــده توســعه پیــدا کنــد و ایدههــای جدیــد را بــه صــورت مســتمر محــک
میزنــد .البتــه ایــن کارهــا بــه صــورت گزینشــی انجــام میشــود .آن دســته از ایدههــا کــه تاییدیــه
1. Forrester Groundswell Award
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دریافــت میکننــد بــه صــورت خالصــه در اختیــار کل اعضــای انجمــن قــرار خواهنــد گرفــت و بعــد
کل انجمن تصمیم میگیرند که ایده را اجرایی کنند یا بهکلی کنار بگذارند.
شــرکت گیفگــف در ســپتامبر  2010نخســتین ایــده محصولــی خــودش را راهانــدازی کــرد:
برنامـهای بــا دو تمــاس و یــک پیامــک کــه ماهانــه  5پونــد ( 7دالر و  50ســنت) میشــد .ایــن برنامــه
تــا مدتــی ادامــه داشــت .ســه مــاه بعــد ،گیفگــف از دومیــن محصــول خــود پردهبــرداری کــرد و نــام
آن هاکــی کاکــی 2گذاشــت کــه بــه مشــتریان  60دقیقــه زمــان مکالمــه تلفنــی و  300پیامــک و
همچنیــن روزانــه یــک دقیقــه صحبــت رایــگان م ـیداد؛ همــه اینهــا در یــک بســته  5پونــدی (7
دالر و  50ســنت) بــود .در ژوئــن  2011نیــز هاکــی کاکــی بــه عنــوان یــک محصول رســمی شــناخته
شد.
اپلیکیشنها

گیفگــف در ژوئیــه  2010دو اپلیکیشــن بــرای آیفــون و یــک اپلیکیشــن بــرای نوکیــا راهاندازی
کــرد .ایــن برنامههــا بــه مشــتریان کمــک میکــرد حســاب خــود را مدیریــت کننــد و بــا انجمــن در
ارتبــاط باشــند .هــر ســه اپلیکیشــن را بــه جــای اینکــه خــود گیفگــف معرفــی کنــد ،اعضــای
انجمــن معرفــی کردنــد .ایــن شــرکت از اعضــای خــود دعــوت کــرد برنامههایــی مشــابه بــرای
تلفنهای اندروید و ویندوز طراحی کنند.
گیفگــف در مــه  2012ایــده یکــی از کاربــران را عملــی کــرد اجــازه مــیداد حســابها را
بهدرســتی بررســی کننــد .شــش مــاه بعــد ،نمونــه آن بــرای آیفــون روانــه بــازار شــد و اعضــای
انجمن نیز آن را توسعه بخشیدند.

نتیجهگیری

مشــتریان میتواننــد منبعــی قدرتمنــد بــرای ابتــکارات صرفهجویانــه شــرکتها
باشــند .همانطــور کــه در ایــن فصــل نشــان دادیــم ،فعالتریــن و پیشــروترین
مشــتریان  -مصرفکننــدگان پیشــرو  -میتواننــد بــه شناســاندن ایدههــای جدیــد
کمــک کننــد ،آنهــا را اعتبــار ببخشــند ،برخــی از ایــن ایدههــا را توســعه بدهنــد و
2. Hokey Cokey
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در نهایــت آنهــا را بــه کاالهــا و خدماتــی خــاص تبدیــل کننــد بهطوریکــه
بازاریابــی بــرای آنهــا ســریعتر ،بهتــر و ارزانتــر انجــام شــود .امــا مشــتریان تنهــا
ســهامداران نیســتند کــه میتواننــد بــه شــرکتها کمــک کننــد بــا در اختیــار
داشــتن کمترینهــا ،بیشــترین کارهــا را انجــام بدهنــد .شــرکتها میتواننــد
گروههــای بیرونــی را درگیــر ماجــرا کننــد و از آنهــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای
صرفهجــو بــودن بهــره بگیرنــد .برخــی از آنهــا میتواننــد شــرکای تجــاری باشــند،
مثــل تامینکننــدگان یــا توزیعکننــدگان .آنهــا میتواننــد یــا رقیــب باشــند یعنــی
خیلــی کوچــک ،نحیــف و در حــد یــک اســتارتآپ کوچــک؛ یــا رقبایــی بــزرگ
باشــند .فصــل بعــدی بــه ششــمین و آخریــن اصــل بــرای ابتــکارات صرفهجویانــه
میپردازد :دوستان مبتکر برای خود دستوپا کنید.

7
دوستان مبتکر
برای خود
دستوپا کنید
اصل ششم:
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یک و یک با هم یازده میسازد

ضربالمثل هندی

تومــاس ادیســون 1یــک نابغــه مبتکــر بــود .یــک مختــرع نــاب  -شــاید مشــهورترین
مختــرع در حــوزه المپهــای حبابــی -کــه دســتتنها موفــق شــد نخســتین و
بزرگتریــن شــرکت و آزمایشــگاه تحقیــق و توســعه آمریکایــی را در قــرن بیســتم
ل الکتریــک تبدیــل شــد .رهبــران
راهانــدازی کنــد .ایــن آزمایشــگاه بــه مرکــز جنــرا 
و مدیــران ایــن شــرکت تــا مدتهــا ،شــاید بــرای بیــش از یــک قــرن بــا همیــن
اســتانداردهای ادیســون در زمینــه تحقیــق و توســعه پیــش رفتنــد و بــرای خــود
یــک حاشــیه امــن در زمینــه فنــاوری ایجــاد کردنــد .کارهــای آنهــا شــامل ابــزار
پزشــکی ،موتورهــای هواپیمایــی ،توربینهــای بــادی ،تاسیســات انــرژی هســتهای،
کارخانههــای ماشینیشــده و بســیاری از دیگــر مــوارد میشــد .در پایــان قــرن
بیســتم ،جنــرالالکتریــک بــه عنــوان یکــی از مبتکرتریــن شــرکتهای جهــان ،بــه
رهبــری صنعتــی دســت پیــدا کــردهبــود .بــا ایــن حــال ،در ســال  2012رییــس آن
یعنــی بــت کاماســتاک 2اعتــراف کــرد« :گــروه ســنتی مــا خیلــی کنــد هســتند .مــا
بهقــدر کافــی و بــا ســرعت الزم مبتکــر نیســتیم .بایــد تغییــرات نظاممنــدی را
ایجاد کنیم».
دو دلیــل بــرای ایــن امــر وجــود دارد .نخســت اینکــه نیازهــای مشــتریان
جنــرالالکتریــک کامــا تغییــر کــرد ه اســت .بیمارســتانها دیگــر نیــازی بــه خریــد
وســیله امآرآی( 3تصویــر باکیفیــت مغناطیســی) از شــرکت جنــرالالکتریــک
ل الکتریــک کمکشــان کنــد خدماتــی
نداشــتند :آنهــا حتــی میخواســتند جنــرا 
بهتــری و بــا هزینــه کمتــر در اختیــار بیمــاران خود قــرار بدهنــد .خطــوط هواپیمایی
دیگــر تنهــا بــه موتورهــای هواپیمایــی از ایــن شــرکت نیــاز ندارنــد ،آنهــا بــه دنبــال
راهــی بــرای حملونقــل ســریعتر ،امنتــر و ارزانتــر مســافران هســتند .بــه
ل الکتریــک را
عبــارت دیگــر ،مشــتریان دیگــر فقــط محصــوالت پیچیــده جنــرا 
1. Thomas Edison
2. Beth Comstock
3. MRI
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نمیخواهنــد؛ آنهــا خدمــات شــخصی نیــز میخواهنــد کــه بتوانــد در زمینــه
کسبوکارشان به شکلی بهتر کمکحالشان باشد.
دوم اینکــه ،چشــمانداز رقابتــی بهســرعت در حــال تغییــر اســت .در
ل الکتریــک دیگــر شــرکتهای
ســالهای پیــش رو ،رقبــای اصلــی و سرســخت جنــرا 
6
صنعتــی نظیــر زیمنــس 4و اشــنایدر الکتریــک 5نخواهنــد بــود بلکــه همــان گافــای
معــروف (گــوگل ،7اپــل ،8فیســبوک 9و آمــازون )10خواهــد بــود .بــه عبــارت دیگــر،
هرچــه بــر تعــداد ابــزار فیزیکــی کــه بــه اینترنــت متصــل میشــوند نظیــر توربینهــا
افــزوده میشــود ،بخــش جدیــدی از دنیــای اینترنــت اشــیا 11بــه نمایــش در میآیــد
کــه در جهــان ســابقه نداشــت ه اســت .اگــر ایــن شــرکتهای گافــا بتواننــد بــه
دادههــای تولیــدی شــرکت جنــرال الکتریــک دسترســی پیــدا کننــد در حقیقــت
میتواننــد مشــتریان ایــن شــرکت را هــم خشــنودتر کننــد و دادههــای موردنیــاز
آنهــا را در اختیارشــان قــرار بدهنــد .همانطــور کــه میگوینــد« :هــر کســی
اطالعــات و دادههــای مربــوط بــه مشــتریان را دارد ،مشــتری دارد!» .یعنــی ایــن
شــرکتها بــا در اختیــار داشــتن دادههــای مشــتریان از طریــق شــرکتهای بزرگــی
ماننــد جنــرالالکتریــک ،آن افــراد را مشــتری خــود کردهانــد .از آن نگرانکنندهتــر
ایــن اســت کــه گافــا و دیگــر شــرکتهای نرمافــزاری بهســرعت بــه شــکل
ســختافزاری تغییــر شــکل میدهنــد .بــرای مثــال ،گــوگل و اپــل محصوالتــی
مرتبــط بــا مشــتری تولیــد کردهانــد و آمــازون هــم وارد صنعــت پهپــاد و ربــات
شده است.
ل الکتریــک بــا مشــاهده ایــن تغییــرات بــزرگ در زمینــه
شــرکت جنــرا 
چشـمانداز نیازهــای مشــتری و رقابــت بــر ســر آن ،تصمیــم گرفتــه مدل کسـبوکار
خــود را بهســرعت تغییــر بدهــد .ایــن شــرکت از یــک غــول صنعتــی کــه کاالهــای
فناورانــه بــه مشــتریان میفروشــد بــه نوعــی کسـبوکار چــاالک تبدیــل شــده کــه
Siemens
Schneider Electric
GAFAs
Google
Apple
Facebook
Amazon
Internet of Things
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راهکارهایــی بــرای حــس نیــاز مشــتریی دارد و نســبت بــه آنهــا واکنــش نشــان
میدهــد .جنــرالالکتریــک کامــا مشــتاق اســت روی  130ســال تجربــهاش
ســرمایهگذاری کنــد و تخصــص در ایــن بخــش را بــرای خــودش نگــه دارد؛ چیــزی
ن حــال ،ایــن شــرکت
کــه میتوانــد تمایــز اصلــیاش بــا گافــا باشــد .در عیــ 
میخواهــد ابــزار و روشهــای جدیــدی بــرای متناســب بــا نیــاز مشــتری تولیــد
کنــد کــه ســریعتر و ارزانتــر و صرفهجویانهتــر باشــد و همزمــان متفــاوت از
اســتارتآپهای ســیلیکون ولــی 1نیــز باشــد .ایــن شــرکت بــه عنــوان بخشــی از
همیــن اســتراتژی بــه دنبــال دوس ـتهای مبتکــر اســت .آنطــور کــه کاماســتاک
یکند:
تشریح م 
افــراد باهــوش بیشــماری آن بیــرون هســتند  -کارآفرینهــای

بیتــاب؛ تعمیــرکاران نابغــه و دانشــمندان مشــتاق  -بــا ایدههــا و
راهکارهــای بســیار جــذاب و خیرهکننــده ...مــا میخواهیــم در بخــش

تحقیــق و توســعه و بازاریابــی در را بــه روی ایــن «مغزهــای جهانــی» بــاز
کنیم.

شــرکت جنــرالالکتریــک در ســال ســال  2013بــا کوئیرکــی کــه یــک پلتفــرم
اجتماعــی اســت (فصــل  6را ببینیــد) ،شــریک شــد تــا بتوانــد فناوریهــای خــود را
ی کــه بــه عنــوان
در اختیــار همــه افــراد معمولــی قــرار بدهــد یعنــی همــه کســان 
مصرفکننــده کاال بــه اینترنــت وصــل میشــوند .وقتــی کســی کاالیــی مبتکرانــه
را پیــدا میکنــد ،کوئیرکــی طراحــان و مهندســان داخلــی خــود را میفرســتد تــا
آن ابــداع را بــه یــک کاالی کاربــردی تبدیــل کننــد و بــازاری بــرای آن ایجــاد کننــد؛
همــه ایــن اتفاقــات نیــز در عــرض چنــد هفتــه رخ میدهــد .اگــر آن محصــول
ل الکتریــک و کوئیرکــی ســود حاصــل را بعــد از
فــروش خوبــی داشــته باشــد؛ جنــرا 
آنکــه ســهم مختــرع را دادنــد ،بــا یکدیگــر شــریک میشــوند .در اوایــل ســال
 ،2014گارتــن لســلی 2بــه عنــوان یــک مرکــز مشــاوره فنــاوری اطالعــات در
شــصتمین ســال خــود ،ایــدهای بــرای گوش ـیهای تلفــن همــراه راهانــدازی کــرد
کــه نوعــی تهویــه هــوا بــود و انــرژی هــم ذخیــره میکــرد .بــر اســاس همــان ایــده،
1. Silicon Valley
2. Garthen Leslie
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ســه مــاه بعــد کوئیرکــی محصولــی بــه نــام آروس 3را روانــه بــازار کــرد کــه در
آمــازون در حــدود  300دالر یــا کمتــر بــه فــروش میرســد و در زنجیــره
خردهفروشـیها قــرار گرفتــهاســت .آروس موفــق شــد ســودی  5میلیــون دالری را
تنهــا بــا پیشفــروش در آمــازون بــه دســت بیــاورد .هــزاران واحــد نیــز فروختــه
شــدند .روســای کوئیرکــی در منهتــن قــرار دارنــد و دفتــری نزدیــک مرکــز تحقیق و
توســعه جنــرالالکتریــک راهانــدازی کردهانــد .آنهــا در همــان شــهری مشــغول بــه
کار هســتند کــه ادیســون شــرکتش را تاســیس کــرد و بــرق را بــه جهــان هدیــه داد.
مجــاورت ایــن آزمایشــگاهها بــه یکدیگــر بــه مهندسهــا و دانشــمندان شــرکت
جنــرالالکتریــک و کارمنــدان کوئیرکــی ایــن امــکان را میدهــد کــه محصــوالت
جدیــد را بهســرعت بیشــتری بررســی و روانــه بــازار کننــد .جنــرالالکتریــک در
ســیلیکونولــی نیــز توســعه یافتــه؛ جایــی کــه کاماســتاک در آن مالقاتهــای
مکرر با سرمایهگذاران مشترک و کارآفرینها دارد.
کاماســتاک در ســال  2013بــا بودجــهای  150میلیــون دالری بــرای
ســرمایهگذاری در ســیلیکونولــی بــرای راهانــدازی اســتارتآپهایی آغــاز بــه کار
کــرد .حوزههــای تخصصــیاش هــم متنــوع بــود از ســامت گرفتــه تــا تولیــد
ل الکتریــک در ایــن زمینــه
پیشــرفته در حــوزه انــرژی .پروژههــای مشــترک جنــرا 
5
کهلــت( 4یــک اســتارتآپ شــتابدهنده دیجیتالــی) ،اســتم (کــه در
شــامل را 
6
زمینــه شــارژی باتــری فعــال اســت) و ماکانــا (فراهمکننــده نظــام امنیتــی بــرای
اینترنــت صنعتــی) میشــود .شــراکت بــا ایــن اســتارتآپها نهتنهــا بــه جنــرال
الکتریــک ایــن امــکان را میدهــد کــه تکنولــوژی را توزیــع کنــد بلکــه بــه خلــق
نوع خاصی از فرهنگ کاری هم کمک میکند .کاماستاک مینویسد:
کارکــردن بــا حــدود  20کارآفریــن ناشــکیبا در شــرکت کــه همگــی

تیشــرت میپوشــند و مــدام در تقــا هســتند ،در جنــرالالکتریــک

دیگــر آخریــن گامــی بــود کــه میشــد بــرای فرهنــگ شــرکتی

برداشــت .بــه هــر حــال ،ایــن انرژیبخــش اســت .اشــتیاقی کــه
Aros
Rock Health
Stem
Mocana
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استارتآپها دارند کامال مسری است.

جنــرالالکتریــک بــه دنبــال راههــای خالقانــه بــرای حــل چالشهاســت .ایــن
شــرکت از پلتفرمــی بــه نــام ناینســیگما 1درخواســت کــرده راهکارهایــی خالقانــه
بــرای مــواردی نظیــر مشــکالت ســامتی ارائــه بدهــد .بهعــاوه راهکارهایــی نیــز در
زمینــه کســبوکارهای حــوزه انــرژی ارائــه کنــد .برنامــه هلتیمجینیشــن 2آن
نمونـهای اســت کــه در آن راههــای جدیــد بــرای مبــارزه بــا ســرطان ســینه معرفــی
میشــود .ایــن چالــش  500طــرح از  40کشــور دنیــا دریافــت کــرد .از میــان آنهــا
 5نفــر برنــده جایــزه  100هــزار دالری شــدند و همچنیــن بــه منابــع تحقیــق و
توســعه جنــرالالکتریــک نیــز دســت پیــدا کردنــد .شــرکت جنــرالالکتریــک
طرحــی بــرای چــاپ ســهبعدی راهانــدازی کــرده کــه بــه نســل بعــد موتورهــای
هوایــی مربــوط میشــود و  56کشــور در آن دخیــل هســتند .برنــده آن آری
کرنیــاوان 3یــک مهنــدس از ســاالتیجا 4در اندونــزی بــوده کــه موفــق شــده همــه
رقبــا را کنــار بزنــد .جالــب اینجاســت کــه ایــن شــخص هیــچ تجربـهای در زمینــه
مهندســی هوافضــا نداشــتهاســت .او تنهــا در عــرض چنــد هفتــه موفــق شــد
راهکاری خالقانه ارائه بدهد.
ل الکتریــک ارزش ویــژهای بــرای افــراد آماتــور و تــازهکار قائــل
شــرکت جنــرا 
اســت کــه میتواننــد جرقــه ایدههــای نــو را بزننــد .ایــن شــرکت ســعی کــرد در
بخشهــای مختلــف نیــز نشــان بدهــد کــه چنیــن ارزشــی بــرای مشــتریان و
مخاطبــان خــود قائــل اســت .بــه همیــن خاطــر آزمایشــگاههایی بــا پیشــرفتهترین
امکانــات در اختیــار ایــن افــراد قــرار میدهــد .افــراد آمریکایــی معمولــی میتواننــد
از ایــن آزمایشــگاهها اســتفاده کننــد و تجربــهای در کاری مــدرن داشتهباشــند؛
مثــا یــک ابــزار جدیــد تولیــد کننــد یــا آن را توســعه ببخشــند .در این آزمایشــگاهها
افــراد یــاد میگیرنــد ایدههــای خالقانــه خــود را بهمنصــه ظهــور برســانند و
بهنوعــی از ایــن ایدههــا حمایــت نیــز میشــود تــا بــه محصــول نهایــی تبدیــل
شــود .گاهــی ایدههــا بــه محصولــی بــرای مصــرف شــخصی تبدیــل میشــود و
NineSigma
Healthymagination
Arie Kurniawan
Salatiga
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گاهــی بــرای مصــرف عمومــی .افــرادی کــه در ســطوح بینالمللــی بتواننــد اعتمــاد
ایــن شــرکت را جلــب کننــد از ســرمایهگذاریهای مــادی آن نیــز برخــوردار
میشــوند و میتواننــد بــه کمــک پلتفرمهــای آنالیــن کار خــود را توســعه
ببخشــند .آزمایشــگاههای جنــرالالکتریــک تاکنــون در نیویــورک ،واشــنگتن و
دیگــر شــهرهای بــزرگ آمریــکا بــوده و در ســال  2014بــه نیجریــه ،الجزایــر و
ترکیه رفتهاست.
5
اواســط ســال  2014شــرکت جنــرال الکتریــک بــه همراهــی لــوکال موتــورز
یــک اجتمــاع بــاز بــه نــام فرس ـتبیلد 6راهانــدازی کــرد کــه در آن ،مجموع ـهای از
طراحهــا و مهندسهــا بــرای طراحــی و ســاخت دور هــم جمــع میشــد تــا ابــزار
خانگــی جدیــدی را روانــه بــازار کننــد .ایــن پروژههــا اغلــب بــا عنــوان چالشهایــی
در میانمــدت مطــرح و بعــدا در آن اجتمــاع راهــکاری بــرای آنهــا ارائــه میشــود.
بــرای مثــال ،ایــن گــروه تــاش کــرد فضایــی پوشــیده را بــه آشــپزخانهای کاربــردی
تبدیــل کنــد ،فضایــی کــه تنهــا  2متــر و  75ســانت در  0.78متــر بــودهاســت.
بهتریــن ایدههــا کــه در فرس ـتبیلد بــه رای گذاشــته میشــوند ،خیلــی ســریع بــه
مرحلــه اجــرا میرســند .لوکالموتــورز بــرای اجراییکــردن ایــن ایدههــا،
کارخانههــای کوچکــی را نیــز راهانــدازی کــردهاســت .هــر یــک از ایــن کارخانههــای
کوچــک مجهــز بــه ابــزار ویــژهای هســتند ،ابــزاری نظیــر پرینتــر  3Dو چــاپ ســریع،
ابــزار نجــاری و تغییــر حالــت چــوب و همچنیــن ابــزاری کــه بتواننــد کاالهــا را بــه
کاالهــای موردنیــاز تبدیــل کننــد .ایــن کارخانههــای کوچــک اتاقهایــی بــرای
نمایــش دارنــد کــه در آن ،کاالهــای تولیــدی جدیــد بــه نمایــش در میآینــد تــا
هــم کاالهــا بــه فــروش برســند و هــم مشــتریان نســبت بــه آن بازخــورد داشــته
باشــند .نخســتین کارخانــه کوچــک جنــرال الکتریــک در لوئیزویــل 7در کنتاکــی 8در
ژوئیــه  2014راهانــدازی شــد .جنــرال الکتریــک بــا راهانــدازی ایــن کارخانههــای
کوچــک امیــد دارد چیــزی شــبیه بــه یــک اجتمــاع بــزرگ راه بینــدازد و در آن،
فضایــی بــرای کســبوکار ابزارهــای خانگــی ایجــاد کنــد .بهعــاوه ســریعتر بــه
Local Motors
FirstBuild
Louisville
Kentucky
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سمت مفهوم اتاقهای نمایش حرکت میکند.
شــرکت جنــرال الکتریــک بهرغــم اینکــه ســاالنه حــدود  6میلیــارد دالر صــرف
تحقیــق و توســعه میکنــد ،بــاز هــم بــه شــرکایی تجــاری نیــاز دارد و ســعی دارد
فضایــی منعطــف بــرای انجــام عملیــات شــبکهای در حــوزه تحقیــق و توســعه راه
بینــدازد .ایــن فصــل نشــان میدهــد ســایر شــرکتها نیــز ماننــد جنــرال الکتریــک
میتواننــد شــبکههای اجتماعــی بــرای جلــب شــرکای بیرونــی ایجــاد کننــد
(تأمینکننــدگان ،دانشــگاهها ،ســرمایهگذاران مشــترک ،اســتارتآپها و بســیاری
از مــوارد دیگــر) تــا از ایــن طریــق کاالهــای صرفهجویانــه را بــه صــورت مشــترک
توسعه بدهند و خدمات و کاالها را در مدلهای کارآمدتری ارائه بدهند.

الزام به بیشهمکاری

اُالف گــرات ،1اســتاد دانشــگاه بینالمللــی کســبوکار در سانفرانسیســکو،
میگویــد کســبوکارها در حــال حاضــر در سرتاســر جهــان توســعهیافته بــا
مشــکالت «پلیــدی» مواجــه شــدهاند کــه در نــوع خــود ماهیتـا پدیــدهای پیچیــده و
طوالنیمــدت اســت .ایــن مشــکالت پلیــد هــم اجتماعــی و هــم اقتصــادی هســتند.
بــرای مثــال ،دولتهــای آمریــکا و اروپــا از ســازندگان ابزارهــای پزشــکی و
شــرکتهای بــزرگ داروســازی درخواســت کردهانــد قیمتهــا را کاهــش و کیفیــت
را افزایــش بدهنــد تــا وضعیــت بهبــود بیمــاران تکانــی بخــورد .ایــن روزهــا کــه
شهریســازی بــا ســرعت باالیــی در حــال افزایــش اســت ،برنامهنویســان شــهری
تــاش میکننــد در شــهرها فضــای صنعتــی هوشــمند و کارآمــد بــه لحــاظ انــرژی
ایجــاد کننــد .از آنجــا کــه نیــروی کار در حــال پیرشــدن اســت ،هزینههــای تولیــد
بایــد کاهــش پیــدا کنــد؛ ایــن مســئله در ژاپــن و آلمــان کامــا جــدی خودنمایــی
میکنــد .آنهــا بایــد نیــروی کار خــود را مدیریــت کننــد و محصوالتــی
مشتریپســند تولیــد روانــه بــازار کننــد .کس ـبوکارها نمیتواننــد بهتنهایــی ایــن
مشــکالت را حــل کننــد .دیگــر دانــش ،قــدرت نیســت؛ بــه اشــتراک گذاشــتن
دانش ،قدرت است.
خواننــدگان ویــژه بایــد بپرســند :چــه چیــزی جدیــد اســت؟ کسـبوکارها بــرای
1. Olaf Groth
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دســتکم یــک دهــه بــا آغــوش بــاز ابتــکارات دفــاع کردهانــد :تمریــن کردهانــد
عملیــات تحقیــق و توســعه راه بیندازنــد و شــرکای خارجــی جلــب کننــد .تــا ســال
 2010بیــش از نیمــی از  500شــرکت برتــر مجلــه فورچــون از اســتراتژی ابتــکارات
بهــره گرفتهانــد .تنهــا در ســال  500 ،2013شــرکت برتــر مجلــه فورچــون مراکــز
ن ولــی دنبــال کردنــد کــه
ابتــکار راهانــدازی کردنــد و برنامههایــی در ســیلیکو 
فرصتهایــی جدیــد در اختیــار مدیرعاملهــای آنهــا قــرار مــیداد .آنهــا از
کارآفرینهــای نحیــف و ســاده چیزهایــی یــاد میگرفتنــد .کــدام مدیرعامــل غربــی
مغرورانــه از ســاخت «شــبکه ابتــکارات بــاز» و «اکوسیســتم شــرکا» بــرای
خدمترســانی بهتــر بــه مشــتریان ســخن نمیرانــد؟ البتــه واقعیــت ایــن اســت
کــه شــبکه ابتــکارات آنهــا چنــدان هــم بــاز نیســت و اکوسیســتم شرکایشــان
چندان در خدمت مشتری نیست.
نخســت اینکــه وقتــی شــرکتها بــه دنبــال راهکارهــای بیرونــی میچرخنــد،
خــواه ناخــواه بــه ســمت دانشــی مایــل میشــوند کــه در جهــان دارنــد .همانطــور
کــه ســقراط 2اشــاره کــرده ،خــرد یعنــی دربــاره چــه چیــزی نمیدانــد نــه اینکــه
بــاور کنیــد چیــزی را میدانیــد وقتــی واقعــا نمیدانیــد .او معتقــد اســت خــرد
میتوانــد بهراحتــی بــا کنجــکاوی بــه دســت بیایــد و در ذهــن کاشــته شــود:
زندگـیای کــه آزمــوده نشــده ،ارزش زیســتن نــدارد .متأســفانه همانطــور کــه تــاد
مارتیــن ،3مدیرعامــل آنبانــدری ،4بــه عنــوان یــک مرکــز مشــاوره بــه  500شــرکت
برتر مجله فورچون نظیر کوکاکوال ،آیبیام و فدکس توصیه میکند:
کنجــکاوی در بســیاری از ســازمانهای بــزرگ حضــور نــدارد؛ ایــن

شــرکتها بــر ایــن ضربالمثــل تکیــه دارنــد کــه «کنجــکاوی گربــه را

میکشــد .»5بــه همیــن خاطــر اســت کــه مانــع حضــور مــردم در

شــرکت خــود میشــوند و اجــازه نمیدهنــد مــردم هیــچ حســی از
شرکتشان داشت ه باشند.

او اضافه میکند:

Socrates
Tod Martin
Unboundary
Curiosity killed the cat
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آنهــا تــا جایــی آغــوش خــود را بــهروی ایدههــا بــاز میکننــد کــه

مشــابه بــه ایدههــا خودشــان باشــد .امــا چشــماندازهای جدیــد
بهویژه از سوی افراد متفاوت هیچ جاذبهای برایشان ندارد.

زندگــی بــدون تجربــه کــه ایــن شــرکتهای غیرکنجــکاو دنبــال میکننــد
ِ
اغلــب بــه صــورت ناگهانــی متوقــف میشــود یــا تغییــری ناگهــان آن را متحــول
میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،شــرکتها ابتــکارات جدیــد را اغلــب بــرای کارآمــد
دادن کارهایــی کــه پیشتــر هــم انجــام
بــودن بــه کار میبندنــد  -بــا بهتــر انجــام ِ
میدادنــد  -و بــه همیــن خاطــر زیــاد چــاالک و تطابقپذیــر نیســتند  -یعنــی
تصــور میکننــد چیــزی را از پیــش میداننــد و دیگــر نیــازی بــه یــاد گرفتــن
نمیبیننــد .متاســفانه تنهــا آن دســتهای جــان ســالم بــه در میبرنــد کــه بیشــتر
خــود را مطابقــت میدهنــد  -نــه آن دســتهای کــه کارآمــدی دارنــد .در واقــع
ســازمانها زودتــر میمیرنــد :بــر اســاس شــاخص اســتاندارد و فقــر 500( 5001
شــرکتی کــه رهبــری شــرکتهای آمریکایــی را بــه عهــده دارنــد) متوســط عمــر
شــرکتها از  61ســال در ســال  1958بــه  18ســال در ســال  2011رســیده اســت
و پیشبینیهــا نشــان میدهــد کــه در آینــده کوچکتــر و کمتــر نیــز خواهــد
شد.
دوم اینکــه وقتــی شــرکتها ادعــای ایجــاد اکوسیســتم شــراکتی میکننــد،
یعنــی بــه دنبــال چیــزی بیــش از مشــتریان معمولــی بــرای برنــد خــود هســتند.
آنهــا یکپارچهســازی عمــودی را بــا اکوسیســتم عمــودی جایگزیــن میکننــد .امــا
وقتــی رویکــرد فقــط ویــژه برنــد باشــد دیگــر بــه امــری نامربــوط تبدیــل میشــود؛
در ایــن شــرایط مشــتریان خودشــان میتواننــد محصوالتــی کــه میخواهنــد را
تولیــد کننــد و کامــا مســتقل از برنــد بشــوند .شــرکتها بایــد بــه جــای ایــن
شــیوه ،اکوسیســتم افقــی را ایجــاد کننــد کــه برندشــان را بــا دیگــر شــرکتها
یکپارچــه کنــد  -حتــی بــا رقبایشــان  -تــا مشــتریان بتواننــد بهتریــن انتخــاب را
داشــتهباشــند و آن انتخــاب را مطابــق بــا خواســت و نیــاز خــود شخصیســازی
کنند.
ایــن رویکــرد جدیــد کــه مشــتری  -محــور اســت از « »MEcosystemsپیــروی
1. Standard & Poor›s 500 Index
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میکنــد .قطعــا ایــن شــیوه ،خشتبهخشــت مدلهــای ســنتی را تهدیــد
میکنــد .ســازمانهایی ماننــد جنــرال الکتریــک و بانــک آمریــکا احســاس ناامنــی
میکننــد و گافــا ( )GAFAاز وضعیــت خوشــحال میشــوند .در واقــع ،تــا زمانیکــه
شــرکت جنــرال الکتریــک اکوسیســتم شــرکای عمــودی را ایجــاد میکنــد تــا مثــا
ماشــینهای برقــی بســازد و آنهــا را بــه آیفــون وصــل کنــد ،اپــل و گــوگل
هســتند کــه روی اکوسیســتم افقــی ســرمایهگذاری میکننــد و بــرای مشــتریان
خــود تجربــهای متفــاوت بــه ارمغــان میآورنــد .آنهــا هســتند کــه بــه عنــوان
ســازنده ایــن ابــزار شــناخته میشــوند؛ حــاال مشــتری در خانــه باشــد یــا در محــل
کار یــا هــر جــای دیگــر ،فرقــی در اصــل ماجــرا نمیکنــد .مشــابه همیــن امــر بــرای
بانــک آمریــکا رخ داده کــه خــودش را ســرگرم امــور بانـکداری کــرده ولــی گــوگل
تالش میکند کیف پول مجازی با کارت اعتباری برایش بسازد.
شــرکتها بــرای اینکــه برنــده ایــن وضعیــت جدیــد باشــند بایــد بیشهمــکاری
را در دســتور کار خــود قــرار بدهنــد؛ یعنــی بایــد پهنــا و عمــق شــراکت خــود را
بیشــتر کننــد تــا بتواننــد بــه ماهیــت پلیــد و حقیقــی آن مشــکالت و در نهایــت بــه
راهکارهایشــان پــی ببرنــد .بیشهمــکاری بــرای شــرکتها ایــن امــکان را فراهــم
میکنــد کــه خــود را بــا  MEcosystemsمطابقــت بدهنــد .بــرای ایــن کار نیــز بایــد
روی ابتــکارات مرتبــط بــا اکوسیســتمها تمرکــز کننــد .آنطــور کــه گــرات
میگویــد« :اســتعدادهای مختلــف بــا هــم ادغــام میشــوند تــا بتــوان از طریــق
نظم مانند داوینچی فکر کرد».
حــاال پرســش ایــن اســت کــه مدیــران کســبوکارها چطــور میتواننــد
متفکــران و مجریــان «رنســانس »2را بــه صورتــی پویاتــر و غیرقابــل پیشبینیتــر
در محیط کسبوکار خود به کار ببندند؟

شش روش برای بیشهمکاری

شــرکتهای فعــال در حــوزه بیشهمــکاری بایــد مــا را بــه چالــش بکشــند و از
گــروه شــرکای الکتریکــی بــه مدیــران ارشــد متفکــر تبدیــل کننــد .آنهــا بایــد مــا
را تشــویق بــه شــرکت در رویــه یادگیــری بــا رویکــردی محتاطانــه کننــد .ایــن کار
2. Renaissance
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میتواند به شیوههای زیر انجام شود.
صحبت با تامینکنندگانی که خودشان منشا تفکرات هستند

نویســندگان ایــن کتــاب ســالها بــه عنــوان مشــاوران اســتراتژیک شــرکتهای
بــزرگ فعالیــت کردهانــد و در نقــش مشــاور بــه آنهــا گفتهانــد کــه توســعه
تکنولــوژی یــا راهکارهــای جدیــد از طریــق تامینکننــدگان آنهــا قابــل حصــول
اســت .واکنــش اغلــب آنهــا چنیــن اســت« :ایــن ابتــکا ِر جالبــی اســت .چــرا خــود
تامینکننــدگان چنیــن چیــزی بــه مــا نگفتهانــد؟» امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
تامینکننــدگان چیزهــای مهمــی گفتهانــد امــا گــوش شــنوایی در کار نبــوده و
بهعبارتــی شــرکتها رغبتــی در ایــن زمینــه نشــان ندادهانــد .البتــه نمیتــوان
مدیــران فــروش را ســرزنش کــرد؛ آنهــا اغلــب اوقــات تحــت فشــار بــرای کاهــش
هزینــه هســتند و تامینکننــدگان نیــز ایــن فشــار را بــه آنهــا وارد میکننــد.
درســت ماننــد کاپیتــان تایتانیــک 1کــه وقتــی کشــتی در مســیر کــوه یــخ بــود از
مکانیکهــا میخواســت زغالســنگ بیشــتری بــه مخــزن کشــتی بریزنــد،
بســیاری از شــرکتهای بــزرگ نیــز در موقعیــت مشــابه کــه در حــال برخــورد و
تصادف هستند ،واکنشهای غیرمنطقی از خود نشان میدهند.
حــاال بــرای اینکــه رویــه عــوض شــود ،شــرکتها بایــد بــه صورتــی کامــا
اســتراتژیک بــا تامینکننــدگان در مدلهــای کس ـبوکاریِ جدیــد فعالیــت کننــد.
بــرای مثــال ،در اواخــر ســالهای  2009میــادی ،بســیاری از تولیدکننــدگان غربــی
تجهیــزات بهویــژه در آلمــان ،قطعــه  2هــزار و  500دالری نانــو 2در توســعه
تجهیــزات خــودرو بــرای خودروهــای کشــورهای در حــال توســعه را جــدا کردنــد.
ولــی حــاال کــه خــودروی ارزانقیمــت شــرکت رنــو 3بــا عنــوان داچیــا 4مثــل
کیکهــای داغ و خوشــمزه در بازارهــای اروپایــی بــه فــروش میرســد ،رویکــرد
5
شــرکتهای خودروســازی آلمانــی تغییــر کردنــد و تامینکنندگانــی نظیــر بــوش
(کــه موتورهــای نانــو و تکنولــوژی سوخترســانی کامــل را توســعه داد ه بودنــد) بــه
Titanic
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Renault
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Bosch
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مرکــزی بــرای تهیــه خودروهــای صرفهجویانــه تبدیــل شــدند .مشــابه همیــن اتفــاق
بــرای شــرکت خردهفروشــی بریتانیایــی مارکــز و اسپنســر 6رخ داد .ایــن شــرکت در
همایشهــای ســاالنهاش ،میزبــان بیــش از یکهــزار تامینکننــده جهانــی اســت
کــه میخواهنــد بداننــد چطــور برنامــه الــف 7بــه پایدارتریــن برنامــه زیسـتمحیطی
جهــان در عرصــه خردهفروشــی تــا ســال  2020شــدهاســت .ایــن شــرکت
وبســایتهایی را بــه صــورت شــبکههای اجتماعــی در اختیــار تامینکننــدگان
مختلــف قــرار داده؛ بــرای مثــال ،زنجیــره تامینکننــدگان غذایــی 8بــرای بخــش
تامینکننــدگان محصــوالت کشــاورزی میتوانــد بــه آنهــا کمــک کنــد در ایــن
زمینــه پیشــرفتهایی داشــت ه باشــند .ایــن شــرکت بــرای اینکــه بــه هــدف خــود
تــا ســال  2020برســد و  50درصــد از ردپاهــای کربنــی خــود را از زمیــن پــاک کنند
حتمــا بــه کمکهــای دیگــران نیــاز دارد .یعنــی دســتیافتن بــه ایــن امــر کاری
نیســت کــه بتوانــد بهتنهایــی انجــام بدهــد .همانطــور کــه مایــک بــری 9مدیــر
اجرایــی ایــن برنامــه در همایــش اشــاره کــرده« :مــا بهتنهایــی جهــان را تغییــر
نمیدهیــم؛ در واقــع بهتنهایــی حتــی نمیتوانیــم کســبوکارمان را تغییــر
بدهیم».
همکاری با شرکا برای خدمترسانی به MEcosystems

در اقتصادهــای توســعهیافته کــه مصرفکننــدگان نســبت بــه هزینــه و اقتصــاد
آگاهــی دارنــد ،اغلــب افــراد بــه دنبــال کاالهــا و خدماتــی هســتند کــه نیازهــای
شخصیشــان را برطــرف کنــد .اغلــب ایــن مشــتریان نیــز کاری ندارنــد کــه محصــول
یــا خدمــات موردنظــر برنــد خاصــی دارنــد یــا خیــر .بــه ایــنترتیــب ،شــرکتها
بایــد بــا دیگــر بخشهــا (بــرای مثــال ،خودروســازی ،راهآهــن و خطــوط هواپیمایــی
در بخــش حملونقــل) همــکاری کننــد تــا بتوانــد خدماتــی را بــه صــورت یکپارچــه
ی کــه مشــتری بهتریــن
و یکشــکل در اختیــار مشــتریان خــود قــرار بدهنــد؛ طــور 
تجربــه را کســب کنــد .بــرای مثــال ،مدیــر بخــش راهآهــن فرانســه کــه بــه آن SDCF
Marks & Spencer
Plan A
Food Supplier Exchange
Mike Barry

6.
7.
8.
9.

 282ابتکارات صرفهجویانه

میگوینــد بــا شــرکت رنــو همکاریهایــی دارد و در پروژههــای تحقیــق و توســعه
ایــن شــرکت مشــارکت میکنــد تــا بهتریــن راهکارهــا را پیــدا کننــد و در نهایــت
بهتریــن خدمــات را در اختیــار مشــتریان خــود قــرار بدهنــد .چنیــن راهکارهــای
پویــا و صرفهجویانــهای اغلــب وضعیــت زیرســاختها را بهبــود میبخشــد .بــرای
مثــال ،در بخــش راهآهــن وضعیــت زیرســاختها بهبــود پیــدا میکنــد یــا
زیرســاختهایی بــرای کاربــرد خودروهــای برقــی فراهــم میشــود .در نهایــت نیــز
پروژههــای اشــتراکی از دل ایــن فعالیتهــا بیــرون میآیــد .بخــش  SNFCدر
فرانســه بــا شــرکتهای دیگــر نیــز ســرمایهگذاری مشــترک داشــته تــا بتوانــد بــه
صــورت چندمنظــوره فعالیتهــای ایــن بخــش را توســعه بدهــد و حتــی روی
استارتآپهایی سرمایهگذاری کند که میتوانند پویایی پایدار ایجاد کنند.
برندهایــی کــه بــا یکدیگــر رقابــت ندارنــد نیــز میتواننــد بــا یکدیگــر همــکاری
کننــد؛ آنهــا بــا ایــن شــیوه نهتنهــا میتواننــد نیازهــای مشــتریان مشــترک خــود
را بهتــر برطــرف کننــد بلکــه میتواننــد نیازهــای آتــی را نیــز برطــرف ســازند.
ســایمون مالکِــی 1مدیــر اجرایــی ارشــد وبســایت خدمترســانی و مالــی
 Salesforce.comاســت؛ ایــن شــرکت پلتفرمــی را بــرای مشــتریان راهانــدازی کــرده
کــه بــر اســاس سیســتمهای جدیــد کامپیوتــری اســت و شــرکتها را تشــویق
میکنــد از ایــن شــیوه بهــره بگیرنــد .در واقــع آنهــا میتواننــد بــرای رفــع نیازهــای
خــود از ایــن بخــش کمــک بگیرنــد .بــرای مثــال ،صنایــع مختلــف نظیــر
ساختمانســازی ،طراحــی داخلــی ،اغذیهفروشــی ،خردهفروشــی ،ســرگرمی،
لجیســتیک ،ســامت ،خدمــات مالــی ،انــرژی و ارتباطــات ،همگــی در یــک مــکان
مشــخص مشــتری مشــترک دارنــد :خانهشــان .بــه همیــن خاطــر اســت کــه
یبــی 7و پرنــاد
شــرکتهای آرنــج ،2کینگفیشــر ،3کرفــور ،4لگرانــد ،5ال پســت ،6اسا 
ریــکارد 8بــه عنــوان هفــت شــرکت پیشــرو در عرصــه صنعــت ،چیــزی بــه نــام در
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خانــه( 9اینهــوم) را راهانــدازی کردهانــد .ایــن صنایــع بــه صــورت مشــاورهای بــا
یکدیگر همکاری میکنند و رقابتی هم با یکدیگر ندارند.
مدیــران ارشــد از ایــن شــرکتها در مجموعـهای از کارگاههــا شــرکت میکننــد
تــا تســهیل ایــن رویــه را بیاموزنــد .از ایــن طریــق میتواننــد بــا رویکردهــای
عمیقتــری آشــنا شــوند و نیازهــای خــود و خانوادهشــان را کــه همــان مشــتریان
هســتند بــه شــکلی بهتــر مرتفع ســازند .ایــن شــیوه در اقتصادهــای نوظهــور امروزی
کاربــرد بســیار فراوانــی دارد و بســیار نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .همــه
اینهــا نیــز نشــان میدهــد کــه ارزشهــا و ســبک زندگــی مــا بهســرعت در حــال
تغییــر اســت( .ایــن کارگاههــا برپایــه مطالعــات یکســاله در حــوزه مردمشناســی
شــکل گرفتــه و اساســا میتوانــد دیــد فــرد را وســیعتر کنــد) .از افــراد شــرکتکننده
در ایــن کارگاههــا خواســته میشــود کــه بــه الیههــای وجــودی دیگــر
شــرکتکنندگان نفــوذ کننــد و نیازهــای آتــی آنهــا را دریابنــد تــا بفهمنــد هرکــدام
در نهایــت ســر از کــدام صنعــت در مـیآورد .وقتــی ایــن همدلــی و اعتمــاد در میــان
شــرکتکنندگان شــکل گرفــت ،وقــت چیــدن ســناریوهایی اســت کــه هرکــدام
تواناییهای مشترکی برای خدمترسانی به مشتری نشان میدهد.
در پایــان ایــن کارگاههــا ،آنطــور کــه کریســتوفر ریبــورز ،10مدیرعامــل شــرکت
یگوید:
اینپراسس ،11م 
(شــرکتکنندگان) بایــد بتواننــد بــه کمــک «ایدهپــردازان» و مشــتریان
ایدهپــرداز ،نــگاه خــود را وســعت ببخشــند .انگیزهبخشــی بــه

مشــارکتکنندگان نیــز زمانــی رســیدن حــرف بــه ســهمی مشــخص

بود اما حاال به حداکثر رساندن این سهم بهنفع همگان است.

ربــورز معتقــد اســت اینهــوم پــروژه موفقــی بــوده چراکــه اعضــای آن کاری بــه
مشــکالت شــرکتهای بــزرگ ســلطهگر بــرای شــرکتهای کوچکتــر ندارنــد و
بهعبارتــی آنهــا را نادیــده میگیرنــد .یعنــی دیگــر غولهــا اهمیتــی ندارنــد،
شــرکتهای کوچــک بایــد بــا هــم متحــد شــوند و بــه یکدیگــر کمــک کننــد .در
نهایــت اینکــه شــرکتها در همــکاری بــا یکدیگــر میتواننــد خطــرات را کاهــش
9. Inhome
10. Christopher Rebours
11. InProcess
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بدهند و پول بیشتری را برای خود ذخیره کنند.
رقبا باید درک کنند که در اهداف بزرگ و بیپروایی درگیر شدهاند

شــرکتهایی کــه بــه بیشهمــکاری بــاور دارنــد ،توصیــه ســون تــزو را دنبــال
میکننــد« :دوســتان خــود را نزدیــک نگــه داریــد امــا دشــمنانتان را نزدیکتــر
نگــه داریــد ».رقابــت مشــترک در میــان شــرکتهای رقیــب یــک اســتراتژی
صرفهجویانــه اســت چراکــه ســرمایهگذاریهای مشــترک و در نهایــت پروژههــای
مشــترک بــه میــان میآیــد کــه همــه آنهــا نیــز بــرای اهــداف بــزرگ بــه کار
میرونــد .شــرکتها بــا ایــن شــیوه میتواننــد خطــرات را بــه حداقــل برســانند.
شــرکتها میتواننــد بــا همــکاری یکدیگــر شــی وهای را راهانــدازی کننــد کــه در آن،
صنایــع جدیــد هیــچ بهــرهای نبرنــد و در نتیجــه هیــچ خطری بــرای آنها محســوب
نشوند.
2
بــرای مثــال ،پلتفــرم رهبــران ســرمایه طبیعــی را موسســه رهبــری پایــداری
دانشــگاه کمبریــج 3راهانــدازی کــرده و خردهشــرکتها را هــدف قــرار دادهاســت:
چطــور میتــوان کاهــش ناگهانــی ســرمایه طبیعــی را جبــران کــرد ،مثــا کمبــود
آب در زمینهــای کشــاورزی را؟ بررســیها نشــان میدهــد در دو هفتــم از کل
زمینهــای کشــاورزی بریتانیــا کــه غــذا ،فضــا و انــرژی تجدیدپذیــر تامیــن
میکننــد بــا کمبــود مواجــه خواهــد شــد .همزمــان خطــر متناقــض ســیل و
خشکســالی نیــز آن را تهدیــد میکنــد .ســال  2020قــرار اســت ســال خشکســالی
بــرای بریتانیــا باشــد و  120میلیــون لیتــر کمبــود آب ( 31میلیــارد و  300میلیــون
گالن) معادل مصرف یک سال کشاورزان ،در انتظار این کشور است.
چشـمانداز ترســناک زمینــه آب و زمیــن بــه عنــوان دو منبــع طبیعــی و خطراتی
کــه آنهــا را تهدیــد میکنــد میتوانــد منجــر بــه افزایــش قیمــت کاالهــا و در
نهایــت آسیبرســیدن بــه کســبوکارها بشــود .بــه همیــن خاطــر اســت کــه
1

1. Sun Tzu
2. Natural Capital Leaders
)3. University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL
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رقبــای سرســخت در صنایــع غذایــی نظیــر نســتله ،4ماندلــز 5و مــارس 6در کنــار
صنایــع کشــاورزی نظیــر والک 7و اینگردیــون 8و همچنیــن برخــی از خردهفروشهای
معــروف مثــل کینگفیشــر و  ،ASDAدر پلتفــرم رهبــران ســرمایه طبیعــی بــه هــم
ملحــق شــدهاند .هــدف مشــترک آنهــا ایــن اســت کــه بــه درک بهتــری از تاثیــر
ســرمایههای طبیعــی برســند و آنهــا را بهشــیوه صحیحتــری مدیریــت کننــد .در
واقــع وابســتگی خــود را بــه ایــن منابــع بایــد مدیریــت کننــد .آنهــا امیــد دارنــد که
بــا همــکاری یکدیگــر فرصتهایــی بــرای کســبوکارهای جدیــد بیابنــد و بــه
راهــکاری صرفهجویانــه برســند ،مثــا کاری کننــد کــه زبالــه کمتــری تولیــد شــود.
در مقابــل ،نیــاز بــه مصــرف آب پاییــن بیایــد .یعنــی هــم هــدرروی (هدررفتــن) را
کاهش بدهند هم نیاز به مصرف را به حداقل برسانند.
داراییها و منابع مشترک با دیگر شرکتها  -و پساندازهای بزرگ

شــرکتهای صنعتــی بایــد بــه کمــک هــم اقتصــادی اشــتراکی و چرخشــی را
بــه دو شــیوه مهــم اجرایــی کننــد .نخســت اینکــه بایــد زنجیــره ارزش خــود را بــا
دیگــر تولیدکننــدگان بــه اشــتراک بگذارنــد ،ایــن اتفــاق بایــد در کسـبوکار زیاد رخ
بدهــد .یعنــی بایــد بداننــد «زبالــه یــک نفــر میتوانــد ثــروت دیگــری باشــد» .دوم
اینکــه بایــد داراییهــای خاصــی را بــه پــول تبدیــل کننــد و ایــن کار بــا
اشــتراکگذاری امکانپذیــر خواهــد شــد .یعنــی چیزهایــی را کــه نیــاز ندارنــد بــا
شــرکتهایی بــه اشــتراک بگذارنــد کــه بــه آنهــا نیــاز دارنــد .ایــن اســتراتژی
دوگانــه بــه تولیدکننــدگان کمــک میکنــد از یکســو هزینههــای خــود را کاهــش
بدهنــد و از ســوی دیگــر بــه حداکثــر کارایــی برســند و باالتریــن میــزان درآمــد را
تولیــد کننــد .مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه چنیــن اســتراتژیهایی شــیوه اداره
یک کسبوکار را تغییر میدهد و آن را به فرصتی خاص تبدیل میکند.
9
بــرای مثــال ،روی ـهای وجــود دارد کــه نوعــی اســتفاده از محصــول جانبــی ( )BPS
Nestle
Mondelez
Mars
Volac
Ingredion
By-product synergy

4.
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بــه شــمار میآیــد؛ در ایــن رویــه ،زبالههــای حاصــل از تولیــد یــک محصــول میتوانــد
مــواد خــام بــرای محصولــی دیگــر باشــد .در واقــع ،یــک نــوع رویــه بازیافتــی در ایــن
شــیوه حاکــم اســت .یکــی از شــرکتها بــه طــور رســمی در ایــن زمینــه فعالــی دارد و
موفــق شــده تاکنــون بســیاری از فــوالد بهدردنخــور را دوبــاره مــورد اســتفاده قــرار
بدهــد و تولیدکننــدگان نیــز از ایــن فــوالد در تولیــدات خــود بهــره گرفتهانــد .همچنیــن
اســت بــرای زبالههــای ســنگی کــه بــه کارخانههــای ســیمان فروختــه میشــوند .ایــن
شــیوه بهویــژه در صنایــع تگــزاس مرســوم اســت (از ســال  2014نیــز شــکل
پررنگتــری بــه خــود گرفــت) .در نهایــت نیــز از ایــن رویــه ســیمان پورتلنــد 1حاصــل
میشــود .محققــان دریافتهانــد کــه اســتراتژی  BPSنهتنهــا بــه تولیدکننــدگان ســود
میرســاند بلکــه مزایــای زیســتمحیطی نیــز بــه همــراه دارد .بــرای مثــال ،میــزان
انتشــار کربــن در فضــا تــا حــدود  10درصــد کاهــش پیــدا میکنــد .مصــرف انــرژی
هــم  15درصــد کاهــش مییابــد و بــه فعالیــت تولیــدی تبدیــل میشــود .ایــن اتفاقــات
رخ داد تــا از زبالههــای فــوالد در زنجیــره تولیــد ســیمان بهــره گرفتــه شــود500 .
شــرکت برتــر مجلــه فورچــون بــا آغــوش بــاز از پدیــده همزیســتی اســتقبال کردهانــد
و پروژههــای  BPSرا در ابعــاد وســیعی انجــام میدهنــد .همــه اینهــا زبالههــا را بــه
ســود خالــص تبدیــل میکنــد .یکــی از شــرکتهای بریتانیایــی موفــق شــده زبالههــای
پالســتیکی خــود را بــه منبعــی بــرای تولیــد روشــنایی تبدیــل کنــد .در واقــع ،پدیــده
بازیافت خیلی جدی در حال پیگیری است.
حــاال بســیاری از دولتهــا و شــهرها ،شــرکتهای خــود را تشــویق میکننــد
بــه صــورت نظاممنــد از پدیــده همزیســتی پیــروی کننــد و بهویــژه در صنعــت آن
را مــورد توجــه قــرار بدهنــد .کاالنبــراگ 2یــک شــرکت دانمارکــی اســت کــه از ســال
 1972ایــن پدیــده را مــد نظــر قــرار دادهاســت .آنهــا ســعی دارنــد بازیافــت را
بهشــیوههای مختلــف در دســتور کار خــود قــرار بدهنــد .حــاال صنعتــی در ایــن
عرصــه در دانمــارک شــکل گرفتــهاســت کــه در آن 9 ،شــرکت خصوصــی و دولتــی
بــه عنــوان کارآفریــن فعالیــت دارنــد .آنهــا هــر زبالـهای را در مســیر بازیافــت قــرار
میدهنــد .آنهــا رویکــرد «همزیســتی صنعتــی» را ابــداع کردهانــد و آن را بــه ایــن
1. Portland
2. Kalundbrug
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شکل تعریف میکنند:

همــکاری میــان صنایــع مختلــف کــه در آن هر حضــوری ...زیسـتپذیری

دیگــری را افزایــش میدهــد و تقاضــای جامعــه نیــز بــرای ذخیــره

منابــع و بازیافــت زبالههــا بیشــتر میشــود .همــه اینهــا بــه حفاظــت
از محیطزیســت کمــک میکنــد .اکوسیســتم کالندبــراگ تاکنــون

موفــق شــده ســاالنه  240هــزار تــن انتشــار کربــن را کاهــش بدهــد و
مصرف آب را نیز تا  3میلیون متر مکعب پایین بیاورد.

موفقیــت کاالندبــراگ مشــوقی بــرای دیگــر دولتهــای غربــی شــده کــه صنایــع
زیســتپذیر را در دســتور کار خــود قــرار بدهنــد .دولــت بریتانیــا نیــز در ســال
 2003برنامــه ملــی همزیســتی صنعتــی ( )NISP3را بــه عنــوان فرصتــی بــرای صنایع
معرفــی کــرد تــا بتواننــد در منابــع طبیعــی و مــواد خــام نظیــر آب ،انــرژی و
زبالههــای قابلاســتفاده بــا یکدیگــر شــریک شــوند .پــروژه  NISPموفــق شــد 15
هــزار عضــو شــرکتی را بــه خــود جــذب کنــد .آنهــا رویهمرفتــه انتشــار کربــن را
تــا  42میلیــون تــن کاهــش دادنــد و  48میلیــون تــن زبالــه را در مســیر درســت
بــرای بازیافــت هدایــت کردنــد .ایــن کار باعــث شــد هــم میــزان زبالههــا و هزینههــا
کاهــش پیــدا کنــد و هــم درآمــد بیــش از  3میلیــارد پونــد تولیــد شــود .پــروژه NISP
بــه تولیدکننــدگان تایــر کمــک کــرد هدررفــت فضایــی (زمینــی) خــود را  97درصــد
کاهــش بدهــد و ایــن اتفــاق تنهــا در عــرض  3ســال رخ داد .البتــه  18مــاه هــم
زودتــر از برنامــه بــود .برآوردهــا نشــان میدهــد هــر تــن دیاکســید کربــن حــدود
 1دالر بــرای اعضــا پسانــداز خواهــد داشــت .ایــن رویکــرد کامــا حاصــل کارایــی و
کاهــش هزینــه اســت .بهعــاوه ،بحــث محیطزیســت و کاهــش انتشــار گاز کربــن
هــم در میــان اســت .پــروژه  N ISPاز طــرف کشــورهای  OECDبــه عنــوان یکــی از
پروژههــای اصلــی در تغییــر مســیر بــازی مدیریــت زبالههــا معرفــی شــد .ایــن
مدل در بیش از  20کشور جهان مورد استفاده قرار گرفتهاست.
شراکت در زباله تنها نیمی از قصه است

شــرکتها همچنیــن میتواننــد داراییهــا و منابعــی را بــه اشــتراک بگذارنــد
3. National Industrial Symbiosis Programme
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کــه کمتــر از حــد نیــاز اســتفاده میشــود .فلوتــو 1یــک بــازار متقابــل بــرای
کسبوکارهاســت کــه بــه شــرکتها کمــک میکنــد تجهیــزات ،خدمــات،
مهارتهــا و دانشــی را کــه کمتــر مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد بــا دیگــران بــه
اشــتراک بگذارنــد .شــرکتها بایــد زنجیــره تامیــن خــود را یکپارچــه کننــد ،در
نهایــت نیــز داراییهــای ثابــت آنهــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــه ذخیــره
انــرژی و مــواد خــام تبدیــل میشــود .بــرای مثــال ،شــرکت مــارس در بخــش
لجیســتیک یــک تولیدکننــده غذایــی جهانــی اســت؛ ایــن شــرکت توانســته بــا
توزیــع پایــدار در شــبکههای آلمانــی رقبــای خــود را کنــار بزنــد و در زمینــه
حملونقل نیز به آنها کمک کند.
همکاری با بخشهای اجتماعی و دولتی

شــرکتهای بــزرگ بــا فشــاری از ســوی دولتهــا ،مشــتریان و کارمنــدان
مواجــه شــدهاند؛ مشــکل اینجاســت کــه همــه اینهــا میخواهنــد غولهــای
شــرکتی در برابــر شــهروندان مســئولیتپذیر باشــند و در حــل برخــی مســائل
اجتماعــی نظیــر ســامت و مشــکالت مالــی فعالیــت داشــتهباشــند .گاهی بــا نگاهی
مطمئــن ،ایــن شــرکتها هیوالهایــی فــرض میشــوند کــه صرفــا تشــنه ســود
هســتند و تمامــی مشــکالت اجتماعــی را نادیــده میگیرنــد .حقیقــت ایــن اســت
کــه بســیاری از آنهــا اهمیــت میدهنــد امــا مشــکل اینجاســت کــه دانــش،
مهــارت و منابــع کافــی را در اختیــار ندارنــد یــا مــدل کس ـبوکاری آنهــا مــدل
صحیحــی نیســت و در نتیجــه نمیتوانــد چالشهــای اجتماعــی را بــه صــورت
نظاممنــد و ســودده از میــان بــردارد .گاهــی هــم آنقــدر غــرور دارنــد کــه بــه
بیتفاوتی یا بیتجربگی خود اقرار نمیکنند.
خوشــبختانه بســیاری از دیگــر شــرکتها ،از ســازمانهای غیرانتفاعــی کمــک
میگیرنــد تــا بتواننــد زنجیــره ارزشــی بــرای خــود دســتوپا کننــد کــه بــه آن
 HVCمیگوینــد .ایــن  HVCدر حقیقــت یــک مــدل کســبوکار اســت کــه هــدف
نهای ـیاش قــراردادن محصــوالت و خدمــات در دســترس افــراد فقیــر اســت .ایــن
1. FLOOW2
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اتفــاق کمــی فراتــر از مســئولیتپذیری شــرکتی ( )CSR2اســت .حتــی بــا کارهــای
بشردوســتانه هــم تفــاوت دارد .ایــن در حقیقــت یــک شــیوه بــرد  -بــرد در دنیــای
کســبوکار اســت کــه بــه درد همــه ســهامداران هــم میخــورد .کســبوکارها
میتواننــد بــا دسترســی بــه بازارهــای جدیــد ،بــه ســودهای جدیــدی دسترســی
پیــدا کننــد .امــا ســازمانهای غیرانتفاعــی در ایــن بیــن موفــق میشــوند
تاثیرگــذاری مطلــوب اجتماعــی خــود را داشــتهباشــند .در ایــن شــیوه ،شــرکتهای
چندملیتــی نظیــر سـیتیگروپ ،3اســیلور ،4جنــرال الکتریــک و یونیلــور همگــی در
کــف هــرم بــرای مشــتریان در آفریقــا ،آســیا و آمریــکای التیــن قــرار دارنــد .حــاال
قــرار اســت همیــن کار را در اروپــا و ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز انجام دهنــد .در این
کشــورها نیــز میلیونهــا شــهروند وجــود دارنــد کــه از عهــده مخــارج خــود در
بخــش ســامت بــر نمیآینــد .بــرای مثــال ،یکــی از موسس ـهها بــرآورد کــرده در
حــال حاضــر  70میلیــون نفــر از آمریکاییهــا یــا بــه خدمــات مالــی دسترســی
ندارنــد یــا دسترسیشــان خیلــی محــدود اســت .از آن بدتــر اینکــه افــرادی بــا 89
میلیــارد دالر ســود در ســال  2012وجــود داشــتهاند .نکتــه دیگــر اینکــه طبقــه
پاییندســت آمریکایــی ســاالنه  40هــزار دالر صــرف زندگــی خــود میکننــد کــه
چیزی را درمان نمیکند.
دان اســکالمن ،5یکــی مدیــران کارآفریــن آمریکایــی در ایــن زمینــه ،بهزیبایــی
میگویــد« :فقیــر بــودن خیلــی ارزان اســت» .برپایــه برآوردهــای همیــن شــخص،
وضعیــت بانکهــا بــه گون ـهای شــده کــه محدودیتهــا بســیار اســت و بــه همیــن
خاطــر ،زیرســاختها میلیونهــا آمریکایــی را وادار کــرده از خدمــات مالــی ســنتی
بــه ســمت خدمــات دیجیتالــی حرکــت کننــد و همیــن امــر بهشــتی را بــرای
شــرکتهای دیجیتالــی خدمــات مالــی فراهــم آوردهاســت .حــاال  70میلیــون
آمریکایــی وجــود دارنــد کــه خودشــان میتواننــد بــازاری بــزرگ را در زمینــه امــور
مالــی شــکل بدهنــد و مدلهــای کسـبوکار خوبــی میتوانــد بــرای ایــن مشــتریان
شکل بگیرد.
Corporate social responsibility
Citigroup
Essilor
Dan Schulman

2.
3.
4.
5.
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نهایــت ماجــرا ایــن میشــود کــه اگــر شــرکتی بتوانــد خدماتــی در اختیــار
همــگان قــرار دهــد بــه شــهرت میرســد و برنــدی کامــا شــناخته شــده خواهــد
بــود .دو راهــکار صرفهجویانــه در ســال  2012بــرای شــرکتهای خدمــات مالــی
مطــرح شــد :بلوبــرد 1یــک سیســتم خدمــات مالــی بــرای والمــارت اســت کــه بــه
صــورت آنالیــن و از طریــق کارتهــای اعتبــاری فعالیــت دارد .آنهــا یکســری
کارتهــای آمــاده نیــز دارنــد .پروژههــای  HVCدر ســال  2014بــه صــورت
چندبخشــی آغــاز بــه کار کــرد بهطوریکــه دولتهــا ،گروههــای مدافــع،
موسسـهها و اســتارتآپها هــم بــه میــان آمدنــد .در نهایــت قــرار اســت مشــتریان
بــه بودجـهای کــه در اختیارشــان قــرار میگیــرد ،تغییــرات رفتــاری داشــتهباشــند
و حتــی مشــاورههایی در ایــن زمینــه دریافــت کننــد تــا در نهایــت ســامت و
وضعیت خوب مالی داشته باشند.
شــرکت خدمالــی مالــی آمریکایــی  AMEXکــه بــه آن امریکــن اکســپرس هــم
میگوینــد ،بــرای اینکــه رفتارهــای درســت و خــوب مالــی را بــه بچههــا آمــوزش
بدهــد ،پــروژهای را راه انداختــه کــه بــه موسســههای غیرانتفاعــی کار میکنــد.
آنهــا میتواننــد وضعیــت مالــی خــود را بــه صــورت مــدام رصــد کننــد ،همــه ایــن
کارهــا نیــز بــه صــورت اینترنتــی و بــه کمــک گوشــیهای تلفــن همــراه انجــام
میشــود .نمونــه آن روی دانشــجویان میسیس ـیپی اجرایــی شــدهاســت .عــاوه
بــر آن ،بســیاری از شــرکتهایی کــه در ســال  2011در ســیلیکونولــی راهانــدازی
شــدهاند و کارشــان خدمترســانی مالــی اســت ،روی همیــن مســائل ســرمایهگذاری
میکننــد تــا دانشــجویان بهتــر بتواننــد وضعیــت مالــی خــود را مدیریــت کننــد.
ژوئــن  2014بــود کــه امریکــن اکســپرس آزمایشــگاه ابتــکارات مالــی را راهانــدازی
کــرد .در ایــن آزمایشــگاه محققــان و مشــاوران بــا یکدیگــر کار میکننــد تــا
شــیوههایی بــرای پسانــداز و ایجــاد اعتبــار درســت کننــد .در نهایــت نتایــج
حاصــل از ایــن آزمایشــگاه بــه صــورت عمومــی در اختیــار همــگان قــرار خواهــد
گرفــت .شــرکت امریکــن اکســپرس از طریــق همیــن ابداعــات و ابتــکارات ،تــاش
میکنــد راهکارهایــی بــرای حــل مشــکالت بــزرگ اجتماعــی پیــدا و آنهــا را
اجرایــی کنــد .مبلغــی کــه افــراد بایــد بــرای ایــن قضیــه پرداخــت کننــد مشــابه
1. Bluebird

دینک اپ و تسد دوخ یارب رکتبم ناتسود :مشش لصا 291

مبلغــی اســت کــه بــرای غذاخــوردن خــود خــرج میکننــد .اســکالمن میگویــد:
«تصــور کنیــد اگــر میتوانســتید ضررهــا را بــه ســودی  100میلیــارد دالری در
دنیای اقتصاد تبدیل کنید!»
متفکران بیقرار
کردن کارآفرینها ،هکرها و
درگیر
ِ
ِ

شــرکت ایربیانبــی یــک شــرکت آنالیــن کوچــک اســت کــه در ســال 2008
دو نفــر بــه نامهــای برایــان چســکی 2و جــو گبیــا 3بــدون هیچگونــه تجربــه در
صنعــت هتــلداری آن را راهانــدازی کردنــد .در ســال  2014ایــن شــرکت بــه
پنجمیــن هتــل زنجیــرهای بــزرگ در دنیــا تبدیــل شــد .اتاقهــای ایــن هتــل هــر
شــب شــلوغتر از هتــل هیلتــون 4بــود؛ یعنــی همــه هیلتونهــا یــک طــرف،
ایربیانبــی بهتنهایــی یــک طــرف توانســته اتاقهایــی بیشــتری را هــر شــب پــر
کنــد (در ضمــن ،هیلتــون در ســال  1919آغــاز بــه کار کــرد) .فردریــک مــازال 5و
7
نیکــوالس بروســون 6در ســال  2006مشــابه همیــن امــر را داشــتند؛ آنهــا بالبالکار
را راهانــدازی کردنــد کــه در ســال  2014بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت
اشــتراکگذاری خــودرو مطــرح شــد .حملونقــل بــا بالبــاکار بــه ماهانــه یــک
میلیــون مســافر رســید .ایــن میــزان از یــورو اســتار 8هــم بیشــتر اســت کــه یــک
شــرکت حملونقــل در لنــدن اســت و بــا پاریــس و بروکســل هــم همــکاری دارد.
مشــابه همیــن قضیــه را میتــوان در مــورد اوبــر مشــاهده کــرد؛ شــرکت حملونقلــی
کــه بــا ارتبــاط بــا اینترنــت میتــوان از آن خودرویــی بــرای حملونقــل گرفــت.
گــرت کمــپ 9و تراویــس کاالنیــک 10در ســال  2009اوبــر را تاســیس کردنــد کــه
انقالبــی در دنیــای تاکسـیداری بــه پــا کــرد .ارزش ایــن شــرکت در ســال  2014بــه
 18میلیارد و  200میلیون دالر رسید.
نــه مــازال ،نــه بروســون ،نــه کمــپ و نــه کاالنیــک هیچکــدام تجربــهای در
Bian Chesky
Joe Gebbia
Hilton
Frederic Mazzella
Nicolas Brusson
BlaBlaCar
Eurostar
Garrett Camp
Travis Kalanick
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9.
10.
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حــوزه خــودرو ،حملونقــل و خدمــات مربــوط بــه ایــن بخــش نداشــتند امــا
توانســتند انقالبــی در ایــن زمینــه بــه پــا کننــد .چطــور؟ همــه آنهــا بــا مشــکالت
و بحرانهایــی روبـهرو بودنــد کــه آنهــا را تحــت فشــار قــرار مـیداد و همــه آنهــا
گاهــی دچــار فرســودگی شــدهاند و فهمیدهانــد برخــی راهکارهایشــان نتیجــه
نمیدهــد در نتیجــه بــه دنبــال راهکاری جدیــد رفتهانــد .چســکی و گبیــا بــه ایــن
فکــر بودنــد کــه خانــهای در سانفرانسیســکو کرایــه کننــد امــا جایــی را پیــدا
نمیکردنــد و بــه ایــن ترتیــب ،ایــده بــه ذهنشــان رســید .مــازال بــا اینکــه پــول
نداشــت نتوانســت در یکــی از تعطیــات کریســمس بــه فرانســه نــزد خانــوادهاش
بــرود چــون همــه کوپههــای قطــار پــر بــود .امــا او میدیــد کــه هــزاران خــودرو بــه
صــورت تکسرنشــین در جادههــا رفتوآمــد میکننــد .اینطــور بــود کــه ایــده
بالبــاکار متولــد شــد و مــردم بــا خدمــات بــه اشــتراکگذاری خــودرو آشــنا شــدند.
اواخــر شــب دســامبر  2008بــود کــه کاالنیــک هــر کاری کــرد تاکســی بــرای
پایینشــهر پاریــس پیــدا نکــرد و از همانجــا بــه فکــر اپلیکیشــنی افتــاد کــه
بتوانــد بــه کمــک گوشــی تلفــن همــراه بــرای او خودرویــی پیــدا کنــد و نهایــت
ماجرا هم ایده اوبر شد.
ژاک بیــرول 1مشــاور و استراتژیســت حــوزه کارآفرینــی اســت کــه بــه
کارآفرینها در فرانسه آموزش میدهد .او میگوید:
کارآفرینهــا خســته و بیتــاب میشــوند و وضعیــت موجــود را بــر

نمیتابنــد .همیــن کژیهــا ســوخت کافــی بــرای خالقیــت آنهــا را

فراهــم میکنــد .برخــاف دانشــمندان ،آنهــا راهــکار را زمانــی ایجــاد

میکنند که برای آن نیاز (شخصی) میبینند.

بیــرول میگویــد کارآفرینهــای خســته ماننــد کارشناســان حــل مشــکل فکــر
و عمــل میکننــد ،آنهــا نبــوغ و ابتــکار عمــل را بــه دســت میگیرنــد و بــا
سرســختی کارشــان را دنبــال میکننــد .ایــن افــراد خواهــان یادگرفتــن همهچیــز
هستند.
در مقابــل ،در شــرکتها بــزرگ صنعتــی ،مدیرعاملهــا مثــل «کارشناســان
حــل مســئله» رفتــار میکننــد کــه از قبــل همهچیــز را میداننــد و نیــازی نیســت
1. Jacques Birol
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راهکاری جدیــد ایجــاد کننــد چراکــه همهچیــز از قبــل وجــود دارد .آنهــا بهدرســتی
چیــزی را یــاد نگرفتهانــد و بــا یادگرفتــن مشــکل دارنــد .لیــز وایزمــن ،2یکــی از
رهبــران نواندیــش در حــوزه کســبوکار ،دربــاره اینکــه چــرا یادگرفتــن بــازی و
قوانین کار در دنیای جدید را تغییر میدهد ،میگوید:
کارآفرینهــای تــازهکار در حقیقــت افــراد آماتــور هســتند کــه مغــز

آنهــا ماننــد اســفنج اســت؛ آنهــا دانشهــای تــازه را بهســرعت

جــذب میکننــد؛ امــا مدیرعاملهــای باتجربــه اغلــب مغــز خــود را

میبندنــد و هیچچیــز جدیــدی بــه مغــز آنهــا نمیچســبد؛ مغزشــان
مثل ظروف تفلون است :هیچ دانش جدیدی به آن نمیچسبد.

تازهکارانــی کــه خســتگیناپذیرند و هیــچگاه دچــار فرســایش نمیشــوند از
مثلــی اســتفاده میکننــد کــه اســتیو جابــز بــه کار میبــرد« :همیشــه گرســنه
بمــان .همیشــه احمــق بمــان 3».وقــت آن رســیده کــه شــرکتهای قدیمــی نیــز
ایــن طــرز فکــر را وارد قواعــد کاری خــود کننــد و مدیرعاملهــا در ایــن زمینــه بایــد
پیشقدم باشند.
همــه ایــن وضعیتهــای پیچیــده قدیمــی بایــد تغییــر کنــد؛ فرصتهــای
جدیــدی بایــد خلــق شــود و بــرای ایــن کار خیلیهــا بایــد درگیــر شــوند .بــرای
مثــال ،پیرســون 4یکــی از معروفتریــن شــرکتهای پیشــرو در زمینــه چــاپ و
نشــر و آمــوزش اســت کــه در ســال  1844تاســیس شــده؛ ایــن شــرکت اخیــرا
دریافتــه بــه ابــزاری بــرای آمــوزش و یادگیــری آنالیــن نیــاز دارد .کالسهــای آنالین
رقبــای کالسهــای ســنتی و قدیمــی هســتند .مــدل پیرســون قدیمــی شــد ه بــود و
بایــد مدلــش را عــوض میکــرد .محصــوالت و خدمــات آن نیــز بایــد تغییــر میکــرد
و اکنــون نیــز تغییــر کــردهاســت .حــاال ابــزار آمــوزش آنالیــن و دیجیتالــی بــه یکــی
از مهمتریــن ابزارهــای ســودآور بــرای شــرکت پیرســون تبدیــل شــدهاســت.
نخســت اینکــه یادگیرنــدگان جــوان امــروزی ،خــوره تکنولــوژی هســتند .در نتیجــه
محصوالتــی کــه پیرســون ارائــه میدهــد کامــا مطابــق بــا نیازهــا و اولویتهــای
ایــن افــراد اســت .دوم اینکــه ایــن شــرکت بــا ایــن شــیوه جدیــد خــود موفــق
2. Liz Wiseman
3. Stay Hungry. Stay Foolish
4. Pearson
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شــده صدهــا هــزار کاربــر از آفریقــا و آســیا جــذب کنــد کــه در زمینــه یادگیــری
فعــال هســتند و چنیــن چیــزی بــا آمــوزش ســنتی تقریبــا غیرممکــن بــود .ســومین
مــورد کــه از همــه مهمتــر اســت ،ایــن اســت کــه ابــزار آمــوزش دیجیتالــی ایــن
قابلیــت را بــه شــرکت پیرســون داد تــا بــه نتایــج بهتریــن در امــر آمــوزش دســت
پیدا کند یعنی بهرهوری آموزش را باال برد.
شــرکت پیرســون بــا تشــخیص ایــن مزایــا تــاش کــرده شــرکای خــاق و
مبتکــر داشــتهباشــد و همــه آنهــا نیــز در حــوزه اســتارتآپها فعالیــت دارنــد .بــه
ایــن ترتیــب ،ایــن شــرکت توانســته عصــر جدیــدی در عصــر دیجیتــال بــرای امــر
آمــوزش رقــم بزنــد .بــرای مثــال ،در ســال  2013ایــن شــرکت کاتالیســت پیرســون
بــرای تحصیــل 1را راهانــدازی کــرد کــه در آن ده اســتارتآپ موفــق وارد کار
میشــدند .حاصــل آن نیــز کارشناســان فعــال در حــوزه اســتارتآپ اســت .هــدف
از ایــن کار ،ایجــاد راهکارهــای مبتکرانــه بــرای حــل چالشهاســت .اســتارتآپها
از  30کشــور مختلــف جهــان در ســالهای  2014و  ،2015برنام هنویسهایــی را
اســتخدام کردنــد .شــرکت پیرســون برای آمــوزش ایــن افــراد از کارشناســان باتجربه
در ایــن حــوزه بهــره گرفــت .در نتیجــه کارآفرینهــا ،برنامهنویسهــا و خالقــان
اســتارتآپها دور هــم جمــع شــدند .شــرکت پیرســون بــر ایــن بــاور اســت کــه
شــرکا بــا بازیگــران دیجیتالــی میتواننــد چاالکــی و ابتــکار را افزایــش بدهنــد.
آنهــا میتواننــد راهکارهــای خالقان ـهای پیــدا کننــد و در نهایــت نیــز در سرتاســر
جهــان خدماتــی بهتــر ،بیشــتر و ســریعتر داشــته باشــند .بهعــاوه ،بــه لحــاظ
هزینــه نیــز بســیار کارآمــد باشــند .دایانــا اســتپنر ،2نایبرییــس بخــش
کارآفرینهای شرکت پیرسون ،میگوید:
مــا معتقدیــم بــا اجتمــاع شــرکای اســتارتآپی ،میتوانیــم چالشهــا
را بهراحتــی پشــت ســر بگذاریــم و زندگــی را بــرای یادگیرنــدگان خــود

بهتر کنیم.

شــرکت پیرســون بــرای اینکــه بهتــر در دنیــای دیجیتالــی ریشــه بدوانــد ،از
اســتارتآپهای فنــاوری جــوان بهــره میگیــرد .در همیــن حیــن ،شــرکت فــورد
1. Pearson Catalyst for Education
2. Diana Stepner
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موتــور 3کــه بیــش از  110ســال عمــر دارد ،بــه جامعـهای از تولیدکننــدگان ســنتی
خــودرو متصــل شــدهاســت .مثــا بــا مهندسهــای قدیمــی فــورد در حــوزه
خودروســازی ارتبــاط گرفتهانــد کــه دیگــر در ایــن زمینــه فعالیتــی ندارنــد .گــروه
تحقیــق و توســعه از طراحیهــای هدفمنــد کامپیوتــری بهــره میگیــرد تــا
خودروهــای جدیــد طراحــی کنــد .بخشهــای بــزرگ از ســطوح تولیــدی در حــال
حاضــر بــه صــورت آنالیــن انجــام میشــوند (حتــی برخــی آزمایشهــا نیــز بــه
صورت آزمایشی و در محیطهای مجازی صورت میگیرد).
ایــن روشهــا بســیار متفــاوت از ســال  1896اســت؛ یعنــی آن زمــان کــه
کارگاههــا نمنــم تغییــر میکردنــد 32 .ســال طــول کشــید تــا هنــری فــورد بــه
صــورت دســتی بــا تجربــه نخســت ،خودرویــی را طراحــی کــرد کــه نــام آن را
کوادریســایکل( 4نوعــی چهارچرخــه) گذاشــت .در آن زمــان بســیاری از کارشناســان
بــه ایــن کالســکه بــدون اســب میخندیدنــد .امــا فــورد مقاومــت کــرد .حتــی وقتــی
در ســال  1903شــرکتش را را ه انداخــت ،همچنــان بــه فکــر ماشــینهایی بــا نــام
مــدل الــف ،ب ،ج و غیــره بــود ،پیــش از ســال  1908کــه باالخــره مــدل تاریخــی
تــی 5را روانــه بــازار کــرد .ایــن نخســتین خــودروی آمریکایــی بــود کــه بــه صــورت
انبــوه تولیــد میشــد و دنیــای حملونقــل را زیــرورو کــرد؛ بهعبارتــی انقالبــی در
ایــن دنیــا بــه پــا کــرد .در قــرن بیس ـتویکم ،فــورد دیگــر ظاهــرا بــا ریش ـههای
کارآفرینانــه ارتباطــی نداشــت 175 .هــزار کارمنــد در شــش قــاره جهــان داشــت و
همیــن امــر کمــی او را مغــرور یــا شــاید هــم نامتمرکــز کــرده بــود .فراینــد
بورورکراتیــک را بــاال بــرده بــود و برندهــا هــم افزایــش پیــدا کــردهبودنــد .تالشهــا
بــرای ابتــکار در بخشهــای مختلــف صــورت میگرفــت ولــی در همــه بازارهــای
رقبایی وجود دارد.
وقتــی آلــن مواللــی 6در ســال  2006بــه عنــوان مدیرعامــل فــورد انتخــاب شــد،
ایــن شــرکت در  15ســال حــدود  25درصــد از ســهم خــود را در بــازار از دســت داده
بــود .ضــرر پشــت ضــرر میآمــد و ســودها همینطــور از دســت میرفــت.
Ford Motor Company
Quadricycle
Model T
Alan Mulally

3.
4.
5.
6.
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برنامههــا دو تــا یکــی میشــدند و برنامههــای هزینهبــر حــذف میشــدند .بخــش
تحقیــق و توســعه بــه تکاپــو افتــاده بــود تــا چیــز جدیــدی را بــه وجــود بیــاورد.
فــورد زنــده مانــد و بــه حیــات خــود ادامــه داد .در ســال  2008موفــق شــد در اوج
بحــران اقتصــادی جهــان ،خــودش را از ورشکســتگی نجــات بدهــد درحالیکــه
جنرال موتور 1و کرایسلر 2ورشکسته شدند.
مدیــران شــرکتهای مختلــف ،فــورد را دیدنــد کــه تــا دم مــرگ رفــت و بــاز هــم
زنــده مانــد .برنامههــای مبتکرانــه بســیاری بــه کار رفــت تــا ایــن شــرکت زنــده
بمانــد .اکثــر برنامههــا نیــز بــا ســرعت پیــش میرفــت .آنهــا ســعی دارنــد جلــوی
آینــده بحرانــی را بگیرنــد .اینکــه فرهنــگ فــورد بــه فرهنگــی مشــابه اســتارتآپها
تبدیــل بشــود خــودش یــک چالــش بــزرگ بــود .یکــی از کارهایــی کــه از مهندسها
در مرکــز تحقیــق و توســعه میخواســتند ،ایــن بــود کــه از هنــری فــورد تقلیــد
کننــد؛ ماننــد او فکــر کننــد ،تصــور کننــد و در نهایــت نیــز ماننــد او رفتــار کننــد.
اینطــور شــد کــه ایدههــای جدیــد ناگهــان ســرریز شــد .افــراد در شــرکت فــورد
یاد گرفتند دوباره با دستان خودشان بسازند.
یکــی از کارهایــی کــه شــرکت فــورد انجــام داد ایــن بــود کــه در ســال  2012بــا
تکشــاپ 3ارتبــاط برقــرار کــرد و کارگاه «خــودت انجــام بــده» را در ابعــاد  33هــزار
فــوت مکعــب راهانــدازی کــرد .در کنــار آن ،اســتودیوهای سـهبعدی هــم راه افتادنــد.
کاترهــای لیــزری و ماشــینآالت و ابــزار مخصــوص هــم بــه کار آمدنــد .ایــن کارگاه
هفــت روز هفتــه بــه روی عمــوم مــردم بــاز اســت تــا بتواننــد خالقیــت خــود را
بهمنصــه ظهــور برســانند .هــدف از ایــن کار هــم ایــن اســت کــه «دسترســی بــه
ابــزار ابــداع دموکراتیــزه شــود» (هزینــه عضویــت ماهانــه نیــز  175دالر اســت).
فــورد بــا برنامــه جایــزه کارمنــدان موفــق شــد فکــر مهندســان را بــه کار بینــدازد و
در عــرض ســه مــاه فضایــی فراهــم کنــد کــه هــم در آن فکــر میشــد ،هــم تجربــه
میشــد و هــم وســایل جدیــد بــه عنــوان نمونــه ســاخته میشــد .آنهــا
میتوانســتند بــا ایــن شــیوه خیلــی ســریع بــه لبــاس زندگــی بــر تــن ایدههــا
کنند.
1. GM
2. Chrysler
3. TechShop
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شــرکت فــورد بــا راهانــدازی کارگاههــای خــودت انجــام بــده؛ از مزایــای بســیاری
بهرهمند شد:
مهندسهــای شــرکت فــورد بــا محیطهــای جدیــد غیرمعمولــی آشــنا شــدند
کــه در آن میتوانســتند پروژههــای جدیــد را بــه صــورت شــخصی ادامــه
بدهند.
فضــای جدیــد در حقیقــت روزنــهای را ایجــاد میکــرد کــه از طریــق آن،
مهندسهــا میتوانســتند ایدههــای خالقانــه و موثــر خــود را در کارگاههــای
تحقیق و توسعه راه بیندازند.
از زمانیکــه اســتودیوی «خــودت انجــام بــده» بــه صــورت عمومــی راه افتــاد،
کارمنــدان فــورد اجتماعیتــر شــدند ،از آن آدمهــای غیرمعمولــی و فضایــی بــه
آدمهایــی طبیعــی تبدیــل شــدند کــه در صنعــت فعالیــت میکننــد و میتواننــد
ایدههای خالقانه و جدید بدهند.
در چنیــن محیطــی کــه همــه بــا هــم همــکاری میکننــد و خبــری از
سلســلهمراتب بــه آن شــکل مرســومش نیســت ،ابــزار جدیــدی معرفــی
میشــوند .بــرای مثــال ،رویدادهــای آموزشــی برگــزار میشــود و کارمنــدان در
ایــن دورههــا یــاد میگیرنــد بــا توســعهدهندگان داخلــی و بیرونــی بیشــتر
آشــنا شــوند و از آنهــا بیشــتر بهــره بگیرنــد .نرمافزارهایــی کــه از ایــن طریــق
ســاخته شــده نیــز نرمافزارهایــی کاربردیتــر بودهاســت .بــه ایــن ترتیــب ،راه
بــرای ورود بــه دنیــای جدیــدی از وســایل حملونقــل بــاز شــدهاســت .فــورد
تمــام تالشــش را کــرده تــا همــه افــراد از ابــزار کافــی بــرای ســاختن خــودرو
بهرهمنــد شــوند و ســپس ایدههــا و طرحهــای موردنظــر خــود را راهانــدازی
کنند .سپس میتوان این ایدهها با محیط بیرونی وفق داد.
وقتــی تکشــاپ راهانــدازی شــد ،در یــک ســال ،یکهــزار کارمنــد فــورد از آن
بهرهمنــد شــدند .افــراد در ایــن دوره از متفکــران بهــره میگرفتنــد و فــورد هــم بــه
آنهــا کمــک میکــرد ایدههــای خــود تــا  100درصــد (بــا بهتریــن کیفیــت)
عملیاتــی و اجرایــی کننــد .در ایــن مــدت ،هیــچ هزینـهای صــرف امــور مربــوط بــه
تحقیــق و توســعه نمیشــد .هرچــه مــدل فــورد کارآفرینانهتــر و مبتکرانهتــر
میشــد ،مداراکردنــش در برابــر خطــرات و چاالک ـیاش هــم بیشــتر میشــد .بیــل
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کافلیــن ،1مدیرعامــل بخــش تکنولــوژی شــرکت فــورد (بــازوی مالکیــت معنــوی
فــورد) کــه خــودش جرقــه همــه ایــن ایدههــا را زده ،در مــورد تغییــر ناگهانــی
فرهنگ شرکتی با تکشاپ میگوید:
حــاال همــه بیشــتر قــدر ایدههــا و ابتــکارات جدیــد را میداننــد.
کشــتن ایــدهای کــه صرفــا روی کاغــذ آمــده کار ســادهای اســت ،حتــی

اگــر مفهومــی ســنگین ،ویرانگــر و آشــوبگر باشــد .امــا فرص ـتدادن

بــه آن ایــده تــا بتواننــد بــه طــرحوارهای معنــادار تبدیــل شــود مثــل
تکشــاپ؛ و نشــان داده بــه دیگــران کــه کاری جــدی و مهــم اســت
کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد .حــاال بنشــینید و تماشــا کنیــد

فورد در آینده چه سالهایی را در پیش رو خواهد داشت.

همانطــور کــه در بــاال توضیــح داده شــد ،شــرکتهایی نظیــر  ،SNCFامریکــن
اکســپرس ،پیرســون و فــورد موفــق شــدهاند بــا بیشهمــکاری و راهانــدازی
شــبکههایی از شــرکای خارجــی بــرای طراحــی ،نوعــی راهــکار صرفهجویانــه ایجــاد
کننــد کــه هــم بهتــر و هــم ارزانتــر اســت .دیگــر شــرکتها هــم میتواننــد
شــیوههای بیشهمــکاری را یــاد بگیرنــد .آنهــا بایــد تامینکننــدگان را در فراینــد
کاری خــود دخالــت بدهنــد .بهعــاوه بایــد از ســازمانهای غیرانتفاعــی و حتــی از
رقبــای خــود کمــک بگیرنــد .شــرکتها میتواننــد تنهــا از طریــق بــه اشــتراک
گذاشــتن داراییهــا و منابــع بــا ســایر شــرکتها هزینههــای خــود را کاهــش
بدهنــد و حتــی درآمــد بــرای خــود تولیــد کننــد .آنهــا میتواننــد همیشــه چــاالک
باشــند و مبتکــر بــودن را یــاد بگیرنــد .بــرای ایــن کار هــم بایــد از تــازهکاران کمــک
بگیرنــد ،بــه دنیــای آنهــا متصــل شــوند و از کارمنــدان خــود ،کارآفرینهــای و
متفکــران ایدههــای نــو بســازند .بــرای اینکــه چنیــن ابتــکارات بیرونــی ایجــاد
شــود ،شــرکتها واقعــا بایــد کار کننــد و در ضمــن بایــد تغییراتــی را در دل خــود
ایجاد کنند؛ این تغییرات کامال درونسازمانی است.

بیشهمکاریصحیح

شــرکتها بایــد از خانــه خــود شــروع کننــد ،یعنــی پیــش از آنکــه از متبکــران
1. Bill Coughlin

دینک اپ و تسد دوخ یارب رکتبم ناتسود :مشش لصا 299

بیرونــی کمــک بگیرنــد ،بهســراغ داخلیهــا برونــد .در غیــر ایــن صــورت ،مشــارکت
آنهــا بــا افــراد بیرونــی هــم بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد .شــرکتها بــرای
اینکــه بیشفعالــی را در مــد نظــر قــرار دهنــد و بــه ابتــکار برســند ،بایــد ســه قــدم
حیاتی را در نظر داشته باشند و آن سه قدم را بردارند:
عملکرد واسطه  -مبتکر را راهاندازی کنند

شــرکتها بــرای اینکــه مطمئــن شــوند شــراکت آنهــا صرفهجویانــه خواهــد
بــود و همهچیــز خــوب پیــش خواهــد رفــت ،بایــد روی مهارتهــای جدیــد
ســرمایهگذاری کننــد .چنیــن عملکــرد واســطه  -مبتکرانــهای ،یــا نیــاز بــه یــک
گــروه بــرای خــودش دارد یــا بایــد در یــک مرکــز تحقیــق و توســعه انجــام شــود.
نقــش واســطه ایــن اســت که ماهیــت شــرکت را تشــخیص بدهــد و تمامــی فرایندها
را تســهیل کنــد .امــا ایــن کارهــا بایــد بــا مبتکــران انجــام شــود .شــرکت بایــد بــا
مبتکــران خارجــی ارتبــاط بگیــرد و آنهــا نقــش تامینکننــده ،کارآفریــن یــا هــر
نقــش دیگــری را داشــته باشــند .واســطهها بایــد ایدههــای خالقانــه را از ذهــن
مبتکــران بیــرون بکشــند .در کنــار آن بایــد از اســتراتژی شــرکت نیــز حمایــت کنند
بــه گون ـهای کــه ایــده جدیــد بابطبــع مدیــر شــرکت نیــز باشــد .ایــن واســطهها
بایــد سـهزبانه باشــند ،واحدهــای کسـبوکار داخلــی را بشناســند ،شــرکای مبتکــر
بیرونــی را پیــدا کننــد و مشــتریان را بشناســند .آنهــا بایــد بتواننــد تصویــر بــزرگ
را ببیننــد و در ســطح وســیع کس ـبوکار ،دنیــای تجــارت و جامعــه ،کار را پیــش
ببرنــد .واســطهها بایــد مجریــان کار باشــند .آنهــا بایــد ایدههــای شــرکتی را
بهســرعت وارد بــازار کننــد و همچنیــن بایــد ارتبــاط خوبــی بــا مدیرعامــل داشــته
باشند و به او احترام بگذارند تا بتوانند کار را در سطحی بهتر پیش ببرند.
بــرای مثــال ،بیانپــی پاریبــاس 2یکــی از شــرکتهای بــزرگ خدمــات مالــی
در جهــان اســت کــه در بخشهایــی بــه صــورت مســتقل فعالیتهایــی را انجــام
میدهــد .ایــن شــرکت در ســه قطــب تکنولــوژی جهــان دفتــر کاری دارد -
سانفرانسیســکو ،پاریــس و شــانگهای  -و همــه تکنولوژیهــای نوظهــور را رصــد
میکنــد؛ از شــبکههای اجتماعــی گرفتــه تــا وضعیــت تلفنهــای همــراه ،همهچیــز
2. BNP Paribas
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نشــان میدهــد کــه نیازهــای مشــتریان بهســرعت در حــال تغییــر اســت .در
نتیجــه فرصتهــای جدیــدی هــم بــرای کس ـبوکارها ایجــاد میشــود .ایــن دفاتــر
کاری اکوسیســتمی خلــق کردهانــد کــه میتوانــد بــه هــزاران کارآفریــن محلــی
وصــل شــود .هــر واحــد هــم میتوانــد خدماتــی بــرای واســطه  -مبتکــر ارائــه
بدهــد .رهبــران شــرکت بیانپــی پاریبــاس در همــه زمینههــا خدمــات ارائــه
یدهد.
م 
در شــرکت بیپــی (بریتیــش پترولیــوم )1کــه یــک شــرکت نفــت و گاز بریتانیایی
اســت ،عملکــرد واســطه  -مبتکــر کامــا درونــی بررســی میشــود و رهبــران دفترهــا
آن را مدیریــت میکننــد .رهبــران ایــن دفترهــا هــم پیپــی داروخانــاواال ()Daru2
نامیــده میشــوند .کســانی کــه مشــتاق ایــن بخــش هســتند بهویــژه مهندسهایــی
کــه آمــوزش دیدهانــد ،تکنولــوژی را دنبــال میکننــد و بــه امــوری نظیــر اینترنــت
اشــیا اهمیــت ویــژه میدهنــد .آنهــا نوعــی اســتارتآپهای دیجیتالــی راه
انداختهانــد .شــرکت بیپــی آنقــدر بــزرگ اســت کــه رهبــران آن میتواننــد از
آشــوبگران دنیــای تکنولــوژی بــرای بهبــود ظرفیتهــای خــود بیشــترین اســتفاده را
ببرنــد .ایــن کاربردهــا هــم میتوانــد کامــا اجرایــی باشــد .آنهــا بــرای اینکــه در
زمینــه واســطهها درســت عمــل کننــد و واحــد تحقیــق و توســعه خــود را درســت
پیــش ببرنــد ،بایــد ماننــد استراتژیســتها کامــل فکــر کننــد ،حــس کننــد و در
نهایــت نیــز رفتــار کننــد .همهچیــز بایــد برخاســته از خــرد باشــد .بخشــی از آنهــا
اهــل کســبوکار اســت؛ بخشــی اهــل سیاســت و بخشــی هــم حتــی اهــل
نشناسی.
روا 
عملکــرد واســطه عــاوه بــر اینهــا زمانــی مرتبــط بــه نظــر میآیــد کــه منبــع
ایدههــا باشــد ،بهویــژه در بازارهایــی کــه بــا ســرعت در حــال رشــد هســتند نظیــر
بــازار آفریقــا ،هنــد و چیــن؛ اینهــا مناطقــی هســتند کــه ابتــکارات صرفهجویانــه
در آنهــا مــورد اســتقبال زیــادی واقــع میشــود .بــرای مثــال ،مرکــز پژوهــش
ایکســراکس 3در هنــد در ســال  2010دانشــمندان و مهندسهــا را بــه عنــوان
شــرکایی در حــوزه صنعــت و اســتارتآپ مــورد اســتفاده قــرار داد .نتیجــه ایــن شــد
1. BP
2. P.P Darukhanavala
3. Xerox Research Center
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کــه آنهــا توانســتند بــه کمــک هــم راهکارهایــی بــا باالتریــن کیفیــت و راهکارهایی
کامــا مبتکرانــه بــرای بازارهــای جهانــی ایجــاد کننــد .یکــی از مهمتریــن کارهــا
رصــد امــور از طریــق تلفنهــای همــراه بــود .آنهــا در بخشهــای مختلــف نظیــر
ســامت ،حملونقــل و آمــوزش از تلفنهــای همــراه بــه عنــوان ابــزاری بــرای
رصدکردن بهره میگرفتند .بهگفته سوفی واندبروک 4مدیر ارشد ایکسراکس:
در عــرض چهــار ســال مراکــز پژوهــش مــا در هنــد  -ایکســراکس

نخســتین مرکــز در بازارهــای نوظهــور بــود  -بــه عنــوان یــک هــاب

مهــم ظهــور کــرده و بــه شــبکهای جهانــی بــرای ابتــکارات تبدیــل
شدهاست.

افزایش چاالکی درونی

بــرای شــرکتهای بــزرگ دسترســی بــه تکنولوژیهــای آشــوبگر و ایدههــای
بیرونــی بــرای ســازمان کافــی نیســت .آنهــا همچنیــن بایــد بداننــد چطــور
میتواننــد ســرعت ســاعت درونــی خــود را بــاال ببرنــد تــا در نهایــت بتواننــد بــا
کارآفرینهــای فــرز و چــاالک خــود در یــک ســرعت قــرار بگیرنــد و بــا آنهــا کار
کننــد .ایــن یعنــی بایــد فرایندهــای بورورکراتیــک خــود را کاهــش بدهنــد و تــا
جــای ممکــن رویههــای طراحــی را آســان کننــد .آنهــا بایــد در بخــش تولیــد و
توزیــع هــم رویــه خــود را تســریع کننــد .بــه طــور ویــژه همانطــور کــه در فصــل
 3گفتــه شــد ،بــه جــای اینکــه زمــان صــرف منابــع بشــود تــا ایدههــای جدیــد
ماننــد بمــب منفجــر شــوند ،شــرکتها بــزرگ بایــد دســت بــه کار شــوند و یــاد
بگیرنــد خودشــان فراینــد را تســریع کننــد؛ آنهــا بایــد تــا جــای ممکــن ایدههــای
جدیــد را ســریعتر محــک بزننــد و در نهایــت هــم آنهــا را بــه صورتــی صرفهجویانــه
پیاده کنند.
5
جــف ایملــت در مقــام مدیــر اجرایــی در جنــرال الکتریــک تــاش دارد چاالکــی
ســازمانی را بــه صــورت شــرکتی بــاال ببــرد؛ شــرکتی کــه بیــش از  130ســال عمــر
دارد و بهحســاب او بایــد «سادهســازی فرهنگــی» در آن انجــام شــود .او میخواهــد
4. Sophie Vandebroek
5. Jeff Immelt
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یادگیرنــدگان در شــرکتش ،ســریعتر و بهتــر بــا مشــتریان ارتبــاط برقــرار کننــد و تــا
جــای ممکــن از ابــزار فنــاری و دیجیتالــی بهــره بگیرنــد .ایــن کاربــرد نیــز بایــد بــه
شــکلی هوشــمندانه باشــد .او میخواهــد قراردادهــا  50درصــد زودتــر و کاالهــای
جدیــد  30درصــد زودتــر بــه مرحلــه اجــرا برســند .بــه همیــن خاطــر اســت کــه
شــرکت جنــرال الکتریــک در ســال  2013برنامــه فس ـتورکس (کارهــای ســریع)1
را راهانــدازی کــرد .طبــق اصــول ایــن برنامــه ،کارمنــدان در شــرکت جنــرال الکتریک
بایــد ســرعت و چاالکــی خــود را بــاال میبردنــد .تاکنــون  40هــزار کارمنــد بــا
اســتفاده از کارگاههــا و ابــزار آنالیــن موفــق شــدهاند محصــوالت جدیــدی را روانــه
بــازار کننــد کــه متناســب بــا نیــاز مشــتریان باشــد .کارمنــدان ایــن شــرکت بــه
جــای اینکــه بیــش از انــدازه تمرکــز خــود را روی رویههــای مهندســی بگذارنــد،
بــه فکــر راهکارهایــی هســتند کــه مدلهــای کســبوکار پیچیــده را تســهیل
میکنــد؛ کارمنــدان یــاد گرفتهانــد طراحــی را بهشــیوهای ســریعتر و مطابــق بــا
میــل مشــتری انجــام بدهنــد و هیچچیــزی را بــه بعــد موکــول نکننــد .اواســط ســال
 2014بــود کــه بیــش از  300پــروژه در جنــرال الکتریــک در سرتاســر جهــان بــا
همــان برنامــه فســتورکس کلیــد خــورد .بــرای مثــال ،ایــن شــرکت از برنامــه
سآالمــوس 3بهــره گرفــت و بــه
فس ـتورکس بــرای توســعه مشــترک شــورون 2و ل 
راهکارهــای خوبــی هــم در زمینــه چاههــای نفتــی رســید .بهویــژه چاههایــی کــه
در چنــد فــاز مــورد بهرهبــرداری قــرار میگیرنــد .کل ایــن پــروژه از طــرح مشــکل
تــا طــرحواره شــدن آن ،در کمتــر از یــک ســال اجرایــی شــد .نتیجــه آن نیــز چیــزی
شــد کــه اکنــون در دنیــای نفــت و گاز کامــا شناختهشــده اســت .بــت کاماســتاک
یگوید:
م 
اگــر شــما اســناد و شــواهدی نشــان بدهید کــه ایــده آشــوبگرتان ،قطعا

کار میکنــد و مشــتریان آن را میخرنــد ،حتــی شــکاکترین
همکارانتــان مثــل جنــرال الکتریــک هــم بــه شــما کمــک خواهنــد

کرد تا ایده خود را به مرحله بعدی هدایت کنید.

او اضافــه میکنــد کــه فس ـتورکس بــه صــورت همزمــان چندیــن ایــده مهــم
1. FastWorks
2. Chevron
3. Los Alamos
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را در بــازار پیــش بــرد بــدون اینکــه در مــورد هیچیــک از آنهــا تصمیــم قطعــی
بگیرد:
مــا بایــد یــاد بگیریــم کوچــک کنیــم تــا بعــدا بتوانیــم بــه شــکلی بهتر

بــزرگ کنیــم .هــدف مــا ســاخت فرهنگــی جدیــد در جنــرال الکتریــک
است.

از سرمایههای نبوغآمیز فقط حمایت نکنید  -آنها را به پول تبدیل کنید

اغلــب شــرکتها اولیــن پرسشــی کــه دربــاره شــرکای خارجــی خــود دارنــد
ایــن اســت کــه« :چطــور میتــوان از ســرمایههای نبوغآمیــز محافظــت کــرد؟»
امــا شــرکتهای ماننــد جنــرال الکتریــک ،فــورد و آیب ـیام کــه بیشهمــکاری را
در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد ،بایــد پرس ـشهای بیشــتری از خــود بپرســند:
«چطــور میتــوان ارزش ســرمایههای نبــوغ را از طریــق شــراکت بــه حداکثــر
رســاند؟» ایــن همــان چیــزی اســت کــه شــرکتها در بخــش تحقیــق و توســعه
میلیاردهــا دالر روی آن ســرمایهگذاری میکننــد ،میلیونهــا ابــداع و اختــراع
میشــود و بــاز هــم نمیتواننــد از آن ایــده بهخوبــی دفــاع کننــد .بایــد
ســرمایهگذاری بیشــتری داشــته باشــند تــا بتواننــد ایــده را بــه پــول تبدیــل کننــد.
بــرای مثــال ،هزینــه راهانــدازی یــک بســته کامــل از محصــوالت مصرفکننــده بیــن
ســالهای  2007تــا  2012چهــار برابــر شــدهاســت .شــرکتهای بــزرگ داروســازی
بایــد بیــش از  1میلیــارد دالر ســرمایهگذاری کننــد تــا بتواننــد یــک داروی جدیــد
را روانه بازار کنند.
بــا وجــود همــه ســرمایهگذاریهایی کــه صــورت میگیــرد بــاز هــم اکثــر
محصــوالت در مرحلــه روانهشــدن بــه بــازار یــا بــا شکســت مواجــه میشــوند یــا
انتظــارات اولیــه را بــرآورده نمیکننــد .بــر پایــه گزارشهــای فوربــز ،ســاالنه
250هــزار محصــول جدیــد در سرتاســر جهــان بــه بــازار معرفــی میشــود .امــا
بررســیها نشــان میدهــد دوســوم از ایــن کاالهــا در همــان دو ســال اول بــا
شکســت مواجــه میشــوند؛  96درصــد از کاالهــا هیــچگاه بهقــدر کافــی ســرمایه
تولیــد نمیکننــد .در واقــع ،آمریــکا ســرمایه نبوغآمیــزی بــا ارزش  5تریلیــون دالر
دارد کــه معــادل  35درصــد از اقتصــادش اســت .امــا شــرکتهای آمریکایــی بیــش
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از  1تریلیــون دالر بــه صــورت ســاالنه هــدر میدهنــد .دلیلــش هــم ایــن اســت کــه
1
نمیتواننــد حداکثــر ارزش را بــرای داراییهــای خــود ایجــاد کننــد .بیتیجــی
بــه عنــوان موسســهای بریتانیایــی کــه در ایــن زمینــه پژوهشهایــی انجــام داده،
گــزارش میکنــد کــه حــدود دوســوم شــرکتهای آمریکایــی بــه موفقیــت
نمیرســند و بــه طــور متوســط  35درصــد از آنهــا بــه ایــن خاطــر کــه اســتراتژی
تبلیغاتی مشخصی ندارند شکست میخورند.
وقــت آن رســیده کــه شــرکتها بفهمنــد آنچــه اهمیــت دارد ایدههــای
بزرگشــان نیســت بلکــه ســرعت عملشــان در اجراییکــردن ایدههاســت.
آنطــور کــه مــت بــراس ،2رئیــس پیشــین بیتــی ،میگویــد« :هیــچ تکنولــوژی
قدرتمنــدی وجــود نــدارد؛ همهچیــز بــه قــدرت اجــرا در بــازار بــاز میگــردد» .بــه
ایــن ترتیــب ،شــرکتها بایــد بــه گون ـهای خــاص بــا داراییهــای نبوغآمیــز خــود
برخــورد کننــد؛ آنهــا بایــد شــرکای خارجــی را بــا دقــت زیــادی انتخــاب کننــد.
همــه ایــن کارهــا نیــز بایــد بــا حداقــل هزینــه انجــام شــود .بهعــاوه ســرعت حــرف
اول را میزنــد .در نهایــت شــرکتها بایــد بازگشــت ســرمایه خــود را بــه حداکثــر
برســانند .آنهــا بایــد درآمدهــای جدیــدی داشــت ه باشــند .شــرکت آیب ـیام هــر
ســال  6میلیــارد دالر صــرف تحقیــق و توســعه میکنــد؛ در میــان شــرکتهای
آمریکایــی نیــز در ایــن زمینــه کامــا متفــاوت بــود امــا در نهایــت درآمــدی از ایــن
زمینــه نداشــت .همــه شــرکتها گویــا در نهایــت بایــد ب ـ ه نوعــی از فعالیــت مثــا
به استارتآپها روی بیاورند .همه اینها هشداری در زمینه سرمایه است.
اندرویــد 3هــم بــه عنــوان یــک سیســتم عامــل ،میلیونهــا دالر صــرف توســعه
کــرد و گــوگل هــم راه را بــرای آن بــاز کــرد .در نهایــت ،بــازاری ویــژه ایجــاد شــد
کــه کمکــی بــرای دیگــر موتورهــای جســتجوگر و خدمــات دیجیتالــی بــود.
اســتراتژی گــوگل جــواب داد :اندرویــد اکنــون روی بیــش از  1میلیــارد وســیله و
ابــزار بــه کار مــیرود و حتــی از آیاواس 4اپــل هــم پیشــی گرفتــه و بــه عنــوان
سیستم عامل برتر جهان در زمینه موبایل شناخته میشود.
)BTG (British Technology Group
Matt Bross
Android
iOS

1.
2.
3.
4.
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ژوئــن  2014بــود کــه ایــان ماســک ،5موســس مــدل آیکونــی تســا موتــورر،6
بــه عنــوان تولیدکننــده خــودروی برقــی بازارهــا را شــوکه کــرد .او اعــام کــرد
تکنولــوژی در همــه شــرکتها کاربــرد دارد از جملــه بــرای رقبــای تســا هــم
کاربــرد دارد .تصمیــم ماســک ایــن بــود چیــزی بــرای منفعترســاندن بــه خــود راه
بینــدازد .او درهــای تســا را بــه روی جهانیــان بــاز کــرد و بــه ایــن ترتیــب ،وارد بازار
خودروهــای برقــی شــد .امــروز هــم  1درصــد از فــروش خودروهــای برقــی آمریکایی
بــا همیــن شــرکت اســت .وســایل نقلیــه در دســترس افــراد بیشــتری قــرار گرفتــه و
به لحاظ قیمتی هم منفعت دارد .ماسک میگوید:
بــا توجــه بــه آنکــه تولیــد ســاالنه وســایل نقلیــه بــه  100میلیــون

دســتگاه نزدیــک میشــود و در جهــان  2میلیــارد خــودرو وجــود دارد،
تســا نمیتوانــد بــا ســرعت الزم بــرای حــل بحــران کربــن ،خــودروی
برقــی تولیــد کنــد .رهبــری تکنولــوژی ،بهگــواه تاریــخ بــا حفاظــت از

چیزهــای کوچــک در برابــر رقبــا بــه دســت میآیــد .امــا بایــد ایــن

انگیــزه نیــز در شــرکت وجــود داشــته باشــد کــه مهندسهــای بــا
اســتعداد بــه تکاپــو بیفتنــد .مــا معتقدیــم بایــد کامــا خــود را بــاز نگه
داریم در غیر اینصورت از بازی محو خواهیم شد.

مطالعه موردی ششم

آکور :7بیشهمکاری با نگهداری
در دهــه  60میــادی ،صنعــت مســافرت در فرانســه بهســرعت رشــد میکــرد .امــا اکثــر
هتلهــا در مناطــق شــهری متمرکــز بودنــد .دو کارآفریــن پویــا موقعیــت را مناســب دیدنــد؛ پائــول
دابــرول 8و جــرارد پلیســون 9بــا یکدیگــر گــروه هتـلداری  SIEHرا در ســال  1967راهانــدازی کردنــد
و بــه عنــوان هتلهایــی کمخــرج و کمهزینــه کار خــود را بهســبک آمریکایــی شــروع کردنــد .در
5. Elon Musk
6. Tesla Motors

( Accor .7گروه هتلداری فرانسوی)

8. Paul Dubrule
9. Gerard Pelisson
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ابتــدا SIEH ،بــه عنــوان یــک برنــد معرفــی شــد و بودجــه هتلهــای زنجیــرهای را دریافــت کــرد .امــا
بهمــرور تغییراتــی در آن حاصــل شــد .در ســال  1983ایــن مجموعــه نامــش از  S IEHبــه آکــور تغییــر
کــرد .امــروز گــروه آکــور ششــمین هتــل زنجیــرهای بــزرگ جهــان بــه شــمار میآیــد .ایــن زنجیــره،
3هــزار و  600هتــل در پنــج قــاره جهــان دارد .امــاک هــم از بودجــه هتــل بــود ه اســت .برخــی از
ایــن هتلهــا جــزو لوکسترینهــا بــه شــمار میآینــد .بیــش از  60درصــد از امــاک آکــور برنــد
این شرکت را خورد ه است .این شرکت قصد دارد امالک خود همینطور افزایش بدهد.
آکــور چهــار دهــه رشــد بیســابقه را ســپری کــرد و بــه غولــی شکســتناپذیر تبدیــل شــد.
رشــد ایــن شــرکت بــه صــورت آنالیــن هــم خیرهکننــده بــود ،از بســیاری از شــرکتها نیــز در ایــن
زمینــه پیشــی گرفــت و صنعــت هت ـلداری را زیــر و رو کــرد .شــکل ســنتی هت ـلداری بــا انقالبــی
بــزرگ مواجــه شــد .امــا رفتهرفتــه ســر و کلــه رقبــا پیــدا شــد و ضــرر و زیــان هــم بــرای آکــور آغــاز
شــد .ایــن شــرکت کمــاکان تقــا میکــرد خــودش را حفــظ کنــد و روح مبتکــرش را زنــده نگــه دارد.
سباســتین بازیــن ،1مدیرعامــل جدیــد آکــور 100 ،روز وقــت گذاشــت و بــه سرتاســر جهــان رفــت؛ او
بیــش از یکهــزار کارمنــد خــود را بازدیــد کــرد .در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســید« :مــا ســازمانی
ســاختهایم کــه خیلــی ســنگین و غیرمنعطــف اســت ».در نتیجــه بــه فکــر چاالکــی آن افتــاد و
تصمیــم گرفــت در ایــن زمینــه از کارآفرینهــا بهــره بگیرنــد .او ســعی کــرد رقبــای دیجیتالــی خــود
نظیــر ایربیانبــی و ایکسپدیــا را کنــار بزنــد و صنعــت هتـلداری را احیــا کنــد .بازیــن معتقــد بــود
بــرای خلــق ســریعتر ،بهتــری و بــا هزینــه کمتــر ،بایــد چیزهایــی از دیگــران یــاد بگیــرد؛ بهویــژه
بایــد از کارآفرینهــا یــاد بگیــرد .او میخواســت آکــور «بــرادر بزرگتــری» باشــد کــه حواســش بــه
همــه اســت؛ حتــی بــه کسـبوکارهای کوچــک در ایــن حــوزه .بــه همیــن خاطــر بــود کــه بــه ســایر
حوزههــا نیــز ســرک میکشــید .او حتــی بهراحتــی دربــاره همــه کس ـبوکارهای دیگــر هــم نظــر
یداد.
م 
ســه مســئولیت اساســی وجــود دارد .نخســت اینکــه او بایــد بــا روســای بخــش عملکــردی
آکــور ارتبــاط برقــرار کنــد و واحدهــای تجــاری ایجــاد کنــد کــه رهبــران در آن فعالیــت داشــته
باشــند .او بایــد مقــرش را در فرانســه قــرار بدهــد و فرصتهــا را در ســایر نقــاط جهــان نیــز
جســتوجو کنــد .وقتــی شــریک مناســبی پیــدا شــد ،بایــد انتخــاب شــود .از اینجــا بــه بعــد،
میتــوان وارد مرحلــه دوم پــروژه شــد .او میگویــد« :بــدن نبایــد عضــو اهدایــی را پــس بزنــد» ،پــس
کس ـبوکار هــم نبایــد شــریکش را پــس بزنــد چــون ایــن شــریک کامــا بــا دقــت انتخــاب شــده
1. Sebastien Bazin
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اســت .البتــه اگــر درحالیکــه دســت شــریک بــاز اســت محدودیتهایــی برایــش تعییــن شــود،
شــرایط بهتــر خواهــد بــود .ایــن جریــان بایــد بــه عنــوان یــک فرهنــگ در مجموعــه آکــور جــا
میافتــاد .در نهایــت نیــز رویههــا بایــد ســاده میشــد؛ رویههــای بوروکراتیــک از بیــن میرفــت و
تصمیمگیریهــا بــا ســرعت بیشــتری انجــام میشــد .همــه اینهــا باعــث میشــد شــرایط نیــز
بهتر شود.
همــه ایــن وظایــف بــا عنــوان الشــرت انجــام میشــد 25 .ســال تجربــه فعالیــت در بــازار و
مدیریــت باعــث شــد شــرکتهای قدرتمنــدی در زمینــه هت ـلداری بــا آکــور شــراکت کننــد کــه
نمونـهاش در ســال  2007انجــام شــد .همــه اینهــا فضــا را بــرای داشــتن بــازار بهتــر نشــان مـیداد.
کارآفرینهــای حرفــهای تاکنــون تــاش کردهانــد در ایــن زمینــه فعالیــت داشــته باشــند .آنهــا
شــرکتهای بســیاری را دیدهانــد و حــاال نوبــت بــه آکــور رســیدهاســت؛ یکــی از کارآفرینهــا کــه
با آکور همکاری کرده ،میگوید:
مــن در نخســتین دیــدار خــود بــا اعضــای شــرکت آکــور ،گفتــم خدماتــی کــه ایــن
شــرکت ارائــه میدهــد بایــد تاثیــر مســتقیم داشــته باشــد .از آن زمــان بــه بعــد هــم
ســعی کــردهام در طرحهــای مختلــف ایــن قضیــه را پیگیــری کنــم .حــاال بایــد
دقیقترین ایدهها را پیدا کنیم که بتوان آنها را سریع اجرایی کرد.

پژوهشهــا نشــان میدهــد شــرکای تجــاری آکــور بایــد در پنــج حیطــه مختلــف فعالیــت
داشــته باشــند :مهمانخانههــای دیجیتالــی (ایــن کار بایــد بــا بهتریــن تجهیــزات الکترونیکــی و
برقــی انجــام شــود)؛ غــذا و نوشــیدنی (کــه  30درصــد از درآمــد آکــور از ایــن محــل بــه دســت
میآیــد)؛ فــروش و بازاریابــی (بــرای مثــال ،رزرو آنالیــن و ابــزاری بــرای مقایســه قیمــت)؛
نوســازیهای صرفهجویانــه و انــرژی تجدیدپذیــر .دو محتــوای اصلــی در ایــن پنــج حیطــه وجــود
دارد :دیجیتالیکــردن و پایــداری .بــه عبــارت دیگــر ،اگــر انقــاب اینترنــت نادیــده گرفتــه شــود
آکــور نمیتوانــد فعالیتهایــش را بــدون اینترنــت اشــیا انجــام بدهــد .تکنولــوژی موبایــل و
شــبکههای اجتماعــی جــزو مــوارد حیاتــی بــه شــمار میآیــد .بــرای مثــال 30 ،درصــد از 300
میلیــارد یــورو ( 380میلیــارد دالر) کسـبوکار هتلهــای جهــان در دنیــای امــروز ،از محــل اینترنتــی
حاصــل میشــود .ایــن رقــم بهســرعت نیــز در حــال افزایــش اســت .آکــور هــم از ایــن بــازی بــرای
خــود ســهمی میخواهــد .بایــد تحــوالت دیجیتالــی ســرعت پیــدا کنــد .آکــور بایــد هرچــه ســریعتر
برای دیجیتالیشدن گام بردارد.
پایــداری یکــی از مهمتریــن مســائلی اســت کــه در آکــور میخواهنــد بــه آن بپردازنــد؛ یعنــی
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تمامــی فعالیتهــا بــر پایــه پایــداری باشــد .ســال  2012بــود کــه آکــور پــروژه پلنــت  211را
راهانــدازی کــرد .ایــن برنامــه قصــد داشــت اهــداف توســعه پایــدار را مــد نظــر قــرار بدهــد و در هــر
فعالیــت مبتکرانـهای بــه دنبــال پایــداری باشــد .برنامــه پلنــت  21قــرار بــود در ســه حــوزه مختلــف
بــه آکــور کمــک کنــد :محیطزیســت (بــرای مثــال ،کاهــش  10درصــدی انتشــار دیاکســید کربــن
و کاهــش  15درصــدی مصــرف آب در یــک بــازه زمانــی مشــخص)؛ جامعــه ( 70درصــد از هتلهــا
محصــوالت مــورد نیــاز خــود را از همــان منطقــه خریــداری کننــد)؛ و مــردم (بــرای مثــال  75درصــد
از مدیــران ،داخلــی و بومــی باشــند) .همــه اینهــا بــه صــورت کامــا فعــال دنبــال شــد .زبالههــا
یکــی دیگــر از مســائلی بودنــد کــه بــه طــور ویــژه بــه آنهــا پرداختــه شــد .آنهــا تــاش داشــتند آب
را بــه انــرژی تبدیــل کننــد .بحــث بازیافــت زبالــه هــم بــه صــورت مســتمر مصــرف بــود ه اســت .همــه
اینهــا بــرای گــروه آکــور ارزشهایــی را بــه همــراه داشــت ه اســت .راههــای مبتکرانــه بــرای بازیافــت
زبالــه نیــز مطــرح شــده کــه همگــی جــای تامــل دارد 70 .درصــد از زبالههــای ایــن شــرکت بازیافــت
میشود که رقم قابلتوجهی به شمار میآید.
آکــور نهتنهــا بــا چنیــن فعالیتهایــی بــه محیطزیســت توجــه نشــان داده بلکــه راهکارهایــی
نیــز بــرای پسانــداز پــول پیــدا کــردهاســت .بــه هــر حــال ،آب و گرمایــش جــزو مــوارد هزینهبــر
هســتند امــا آکــور موفــق شــده بــا برنامههــای توســعه پایــدار آنهــا را بهدرســتی مدیریــت کنــد
یکــه تنهــا  7درصــد از کل هزینههــای شــرکت مربــوط بــه آب و گرمایــش اســت .پایــداری
بهطور 
اســتعدادها در کانــون پــروژه پلنــت  21قــرار دارد :آنهــا میخواهنــد اســتعدادهای مختلــف را جــذب
و ســپس بــه آنهــا آمــوزش بدهنــد .البتــه آکــور در ایــن زمینــه هنــوز جــای کار دارد امــا بــه صــورت
کلــی میتــوان گفــت رشــد خوبــی در ایــن بخــش داشــتهاســت .گــروه آکــور بــرای اینکــه نهایــت
بهرهگیــری را از نیروهــای خــود داشتهباشــد ،بــه صــورت مســتمر آنهــا را رصــد میکنــد .حتــی
برنامههایــی بــرای دنبالکــردن فعالیــت آنهــا دارد .در ضمــن ،راههایــی بــرای گرفتــن بازخــورد از
سرتاســر جهــان نیــز دارد .ایــن شــرکت ســعی دارد بــا بیــش از  170هــزار نیــروی خــود رابطــه
مستحکمی برقرار کند .آنها از استارتآپهای مختلف نیز برای کار خود بهره گرفتهاند.
ایــن شــرکت تنهــا در فرانســه چندیــن شــریک فعــال اســتارتآپی دارد کــه بــه آنهــا کمــک
میکنــد .آنهــا روابطــی بــا بخــش کارآفرینهــا و اتــاق بازرگانــی در فرانســه نیــز برقــرار کردهانــد.
بــه ایــن ترتیــب ،میتواننــد از ایدههــای موفقتریــن کارآفرینهــا بهــره بگیرنــد و بهتریــن رهبــران
را در کار خــود وارد کننــد .مدیــر شــرکت آکــور بــه صــورت منظــم قرارهــای مالقاتــی بــا ایــن افــراد
1. Planet 21
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دارد و از نظــرات آنهــا بهــره میگیــرد .گاهــی بهتریــن ایدههــا پاداشهــای کالنــی نیــز دریافــت
میکنند .همه اینها بر پایه همکاری میان آکور و سایر افراد و شرکتها استوار است.
همــه بــر ایــن نظرنــد کــه آکــور بهآرامــی در مســیر بهبــود قــدم برمــیدارد و بــه ایدههــای
خالقانــه میرســد .البتــه نبایــد موانعــی کــه بــر ســر راه ایــن شــرکت وجــود دارد را نادیــده گرفــت.
برخــی موانــع داخلــی هســتند و برخــی دیگــر بیرونــی؛ گاهــی آکــور بایــد خــودش را بــا قوانیــن
داخلـیاش وفــق بدهــد و گاهــی نیــز بایــد قوانیــن بیرونــی را مدیریــت کنــد .ایــن شــرکت اغلــب بــه
دنبــال قراردادهــای تکبرگــی اســت تــا از ایــن طریــق در مســیر سادهســازی گام بــردارد کــه
خــودش تاثیــر بســیار مثبتــی داشــت ه اســت .بهعــاوه ،ســرعت کار را نیــز بــاال بــردهاســت .آکــور در
حــال حاضــر ســعی دارد ســرعت خــود را بــاال ببــرد و در فعالیتهایــش کمــی دســت بجنبانــد .همــه
اینها میتواند انقالبی در صنعت هتلداری ایجاد کند و به آن شکلی دوباره ببخشد.

نتیجهگیری

پــس بــر پایــه ششــمین و آخریــن اصــل ابتــکار ،دوســتان خــاق و مبتکــر بــرای
خــود دس ـتوپا کنیــد .شــرکتها میتواننــد دوســتان خالقــی داشــته باشــند کــه
در جهــت ابتــکارات صرفهجویانــه بــه آنهــا کمــک کننــد .بایــد اصــل ششــم را
انتخــاب و آن را اجرایــی کنیــد .ایــن اصــل بــا تحلیــل فصلهــای پیشــین بــه
شــکلی ســادهتر قابلاجــرا خواهــد بــود .شــکلدادن یــک کس ـبوکار حــول مفهــوم
صرفهجــو بــودن نیــاز بــه تغیراتــی در دل ســازمان دارد .البتــه کــه همچنــان بــه
اصالحــات ســاختاری نیــاز اســت امــا فرهنــگ شــرکتی هــم بایــد شــیوه تفکــر را
تغییــر بدهــد .اینکــه رهبــران شــرکتی در بخشهــای مختلــف در حــال تغییــر
هســتند و فرهنــگ را تغییــر میدهنــد ،کار بســیار مهمــی اســت امــا چطــور ایــن
اصــل را در دســتور کار خــود قــرار میدهنــد؟ ایــن مســئلهای اســت کــه در فصــل
بعدی به آن پرداختهایم.
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نمیتــوان مشــکلی را بــا همــان طــرز فکــری حــل کــرد کــه بــه خاطــر آن
ایجاد شدهاست.
آلبرت انیشتین

لهــای  2تــا  ،7شــش اصــل را مطــرح میکــرد کــه اســتراتژیهای
فص 
صرفهجــو بــودن را شــکل میدهنــد .ســپس در ایــن فصلهــا توضیــح داده شــد
کــه رهبــران شــرکتها چطــور میتواننــد ایــن اصــول را در کس ـبوکار خــود بــه
کار بگیرنــد تــا مدلــی جدیــد بــرای خــود طراحــی کننــد کــه بــر پایــه صرفهجویــی
باشــد .در ایــن فصلهــا توضیــح داده شــد کــه چطــور رهبــران اجرایــی ،میتواننــد
بــا شــکل تصمیمگیریهــای خــود ســازمانها را آمــاده طراحــی ،ســاخت و ارائــه
راهکارهایــی بــرای درازمــدت کننــد .در پایــان امــا متوجــه شــدیم کــه ابتــکارات
صرفهجویانــه نوعــی طــرز فکــر جدیــد و رفتــار تــازه بــرای کارمنــدان درون یــک
ســازمان اســت .در نهایــت اینکــه ایــن افــراد هســتند نــه ماشــینها یــا حتــی
رویههــا کــه ابتــکار بــه خــرج میدهنــد .و مــردم (بــا بــه طــور دقیقتــر ،کارمنــدان)
به صورت گروهی نوعی فرهنگ شرکتی را شکل میدهند.
متاســفانه بهگفتــه مدیــران «فرهنــگ اســتراتژی را بــرای ناهــار میخــورد» و
بنابرایــن فرهنــگ اشــتباهی میتوانــد حتــی صرفهجویانهتریــن اســتراتژیها را از
بیــن ببــرد .بــه ایــن ترتیــب ،ایــن فصــل بــه ایــن نکتــه میپــردازد کــه رهبــران
شــرکتها چطــور میتواننــد مدلــی صرفهجویانــه در فرهنــگ شــرکتی خــود
ایجــاد کننــد و آن را در قالــب ســازمانی خــود جــای دهنــد .آنهــا میتواننــد بــا
تغییــر الگوهــای ذهنــی خــود بهراحتــی بــه چنیــن امــر مهمــی دســت یابنــد و کاری
کننــد کــه کارمنــدان در تمامــی ســطوح در ســازمان ،بهنوعــی خالقیــت بــه خــرج
بدهند و با کمترینها ایجاد ارزش کنند.

تغییراتتکاملی

تغییــرات مدیریتــی در شــرکتهای بــزرگ معمــوال از بــاال بــه پاییــن صــورت
میگیــرد .تحــوالت شــرکتی معمــوال بــا اســتخدام ارتشــی از مشــاورات مدیریتــی
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شــروع میشــود کــه هرکــدام نقشــه راه را بــرای رســیدن بــه اهــداف اســتراتژیک
تعییــن میکننــد .همــان نقشــه راه بهتنهایــی دو ســال طــول میکشــد تــا آمــاده
شــود؛ اجراییکــردن آنکــه از ایــن هــم بیشــتر طــول میکشــد .حتــی پیــش از
آنکــه هیــچ نتیج ـهای بــه صــورت علنــی مشــخص شــود بــاز هــم محیــط اغلــب
تغییــر میکنــد و در نتیجــه تغییــرات و تحــوالت مربــوط بــه آینــده در راه اســت .در
مقابــل ،شــرکتها بایــد تــاش کننــد تغییــرات را خیلــی ســریع درون خــود اعمــال
ن حــال تنــش و اضطــراب را در دل کارمنــدان خــود مدیریــت کننــد.
کننــد و در عیـ 
بــه ایــن ترتیــب ،تصــور اینکــه نیمــی از برنامههــای مدیریتــی شکســت خواهنــد
خورد قدری سخت است اما این اتفاق میافتد.
شــرکتها بــرای اینکــه تحوالتــی در دنیــای کار ســازمانی خــود ایجــاد کننــد
بایــد طــرز فکــر و رفتــار نیــروی کار خــود را تغییــر بدهنــد؛ همــه اینهــا نیــز بایــد
بــا ســرعت و هزینــه مناســب انجــام شــود .یــک فرهنــگ صرفهجویانــه نیــاز بــه
چارچــوب مدیریــت صرفهجویانــه دارد .چنیــن چارچوبــی میتوانــد در قالــب
هارمونیهــای منظــم تغییــر در دل شــرکت تعریــف شــود .در نهایــت نیــز بــه
بزرگتریــن تغییــر در اکوسیســتم خواهــد رســید .حتــی بــا ســرعتی عالــی و حداقــل
منابــع ،بــاز هــم تاثیــرات متفــاوت اســت و بایــد بــه گونــهای باشــد کــه حتــی
سهامداران را نیز درگیر کند.
چهارچــوب صرفهجــو بــودن بایــد دســتکم بــه ســه پرســش درهــم پاســخ
بدهد:
هدف نهایی چیست؟
چطــور میتــوان بــا حداقــل هزینــه بــه آن دســت یافــت (رویههــا ،سیســتم
کاری ،تکنولوژیهــا ،چش ـمانداز ،نگــرش و کیفیتهــای انســانی موردنیــاز کــه
باید استفاده شوند ،چه چیزهایی هستند)؟
چرا کسی باید در شرکت تغییر کند؟
پرســش نهایــی بســیار حیاتــی اســت چراکــه انگیــزه را هــدف قــرار میدهــد و
مجموعهای از پاداشها و ارزشها را با هم در نظر میگیرد.
برنامههــای ســنتی تغییــر مدیریــت شکســن میخوردنــد چراکــه نمیتواننــد
«چــه چیــزی»« ،چطــور» و «چــرا» را بهدرســتی پاســخ بدهنــد؛ دلیلــش هــم ســه
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مسئله بود:
آنهــا اغلــب دربــاره اینکــه افــراد بایــد تــاش کننــد و چــه چیــزی را تغییــر
بدهند ،خیلی شفاف نیستند.
اغلــب ایــن تغییــرات از بــاال بــه پاییــن اعمــال میشــود و نگــرش «همیــن
اســت کــه اســت؛ میخواهــی بخــواه ،نمیخواهــی بــرو» بــر آن حاکــم اســت و
در نهایت هم با مقاومت شدید مواجه میشود.
اغلــب آنهــا بینهایــت غیرقابــل انعطــاف هســتند ،گویــی کارمنــدان بــدون
هیچ انحرافی باید از یک مرحله به مرحله دیگر بروند.
در مقابــل ،چارچــوب تغییــرات صرفهجویانــه بــه صــورت کامــا شــفاف کارمندان
را درگیــر میکنــد و آنهــا را بــا اهــداف و ابزارهــای الزم بــرای ایــن کار آشــنا
میســازد .در ایــن شــیوه نیــاز بــه کشــف و پژوهــش مــدام اســت .ایــن شــیوه روی
آزمــون و خطــا تاکیــد دارد و بــهشــیوه یادگرفتــن از طریــق عملیاتــی توجــه دارد.
مهمتریــن نکتــه اینکــه نگــرش آن بــه فرهنــگ شــرکتی یــک نــگاه ذاتــا بــد یــا
خــوب نیســت .همانطــور کــه پیتــر دراکــر 1بــه عنــوان یکــی از غولهــای مدیریتــی
در نقلقولــی مشــهور میگویــد« :فرهنــگ شــرکت ماننــد فرهنــگ کشــور اســت.
هیـچگاه نبایــد بــرای تغییــر یکــی تــاش کــرد .بایــد بــا آنچــه موجــود اســت کار
کــرد و آن را دســتکاری کــرد» .رهبرانــی کــه بــه صرفهجویــی فکــر میکننــد
تالشــی بــرای تغییــر فرهنــگ فعلــی شــرکت خــود ندارنــد بلکــه صرفــا میخواهنــد
اثرگذاری آن را بررسی کنند و تغییر بدهند.
بــه طــور خالصــه اینکــه چهارچــوب تغییــر فرهنــگ مدیریــت شــرکتی ،نوعــی
ســازمان خلــق میکنــد کــه بــه شــکلی پویــا زندگــی میکنــد و محیطــی پیچیــده
به وجود میآورد که از طریق تجربه ،خلق و اکتشاف به دست میآید.

ــ
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«چه چیزی» :تعهد برجسته و وضعیت هدف پویا

ایــن بخــش بــه طــور ویــژه مربــوط بــه تعریــف و بیــان هــدف از اســتراتژی
ابتــکارات صرفهجویانــه در شــرکت اســت .بایــد یــک هــدف مشــخص و خــاص
وجــود داشــته باشــد ،مثــل فرســتادن فــردی بــه مــاه؛ یــا در مــورد رنــو ،طراحــی و
1. Peter Drucker
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روانــه بــازار کــردن خــودروی  6هــزار دالری .احتمــاال بــه خطــوط تولیــدی یــا
کس ـبوکارهای جدیــدی کــه صرفهجویانــه باشــند نیــز نیــاز اســت .بــرای مثــال،
پپســیکو 2گــروه تغذیــه جهانــی 3را در ســال  2010راهانــدازی کــرد تــا غذاهــا و
نوشــیدنیهای ســالم را روانــه بــازار کنــد (مثــل ماســت کمچــرب یــا بلغــور جــو)
کــه در حــال حاضــر  20درصــد از کل کسـبوکار فعلــی شــرکت را تشــکیل میدهد.
دیگــر شــرکتها ممکــن اســت بخواهنــد صرفهجویــی را وارد همــه بخشهــای
شــرکت خــود بکننــد .برنامههــای یونیلــور رویههــای مختلفــی را در زمینــه پایــداری
در بــر میگیــرد .آنهــا میخواهنــد هــم فــروش خــود را افزایــش بدهنــد هــم
ردپای کربنی خود را پاک کنند.
هدف هرچه که باشد شرکتها باید ویژگیهای زیر را داشت ه باشند.
برجسته ،بااعتبار و الهامبخش

بــرای جلــب توجــه ســهامداران داخلــی و خارجــی ،بزرگتریــن هــدف بایــد
ایــن باشــد کــه برجســته باشــید .ممکــن بــه چالــش کشــیدن پارادایمهــای پیشــین
در یــک صنعــت و وادارکــردن افــراد بــه واکنــش نشــاندادن در برابــر چالشهــا
اقدامــی جســورانه و بیپــروا باشــد .امــا بــاز هــم بایــد از خــود پرســید« :چــرا کــه
نــه؟» در ســال  ،1999لوئیــس شــوایتزر 4کــه بعــدا مدیرعامــل رنــو شــد پرســید:
«چــرا یــک خــودروی  6هــزار دالری نســازیم؟» در آن زمــان بــه نظــر همــه ناممکــن
بــود .در حــال حاضــر ،نتیجــه آن برندهــای لــوگان 5و داچیــا اســت کــه هــر دو بــا
هــم  40درصــد از فــروش رنــو را در سرتاســر جهــان شــکل میدهــد .اســتوارت رز،6
مدیرعامــل مــارک و اسپنســر ( ،)M&S7پرســید« :چــرا خردهفروشــی ســودده و ســبز
راه نیندازیــم؟» او از برنامــه الــف 8پردهبــرداری کــرد .در آن  100هــدف بلندپروازانــه
بــود  -بــرای کاهــش زبالــه ،بهــرهوری مصــرف انــرژی ،تجــارت منصفانــه ،منابــع
پایــدار ،ســبک زندگــی ســالمتر ،کارکــردن بــا اقلیتهــا همــراه بــا حفــظ ارزشهــای
PepsiCo
Global Nutrition Group
Louis Schweitzer
Logan
Stuart Rose
Mark & Spencer
Plan A

2.
3.
4.
5.
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7.
8.
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اخالقــی  -کــه همــه اینهــا در فروشــگاهها ،کارخانههــا و بــرای فروشــندهها و
تامینکننــدگان مطــرح شــد .اعتبــار آنهــا باعــث شــد  86هــزار نفــر از کارمنــدان
ایــن شــرکت راهکارهــای خالقانــه بــرای ایــن اهــداف بلندپروازانــه بدهنــد .در واقــع،
بســیاری از کارمنــدان جدیــد ایــن شــرکت کامــا جســور و بیپــروا و بــا دالیــل
روشــن آغــاز بــه کار کردنــد .امــروز ایــن شــرکت جــزو بهتریــن شــرکتهای
خردهفروشــی در دنیاســت .ســرمایهگذاران نیــز از ایــن برنامــه بــرای کســب درآمــد
بیشتر ،کاهش زباله و کاهش مصرف انرژی بهره گرفتند.
تعهد در راس

شــرکتها نبایــد اهــداف ابتــکارات صرفهجویانــه خــود را تنهــا ماننــد یــک
آگهــی مطبوعاتــی اعــام کننــد .در عــوض ،مدیــران شــرکتها بایــد از اعتبــار خــود
بهــره بگیرنــد و ایــن اهــداف را بــه صــورت عمومــی بــا زبــان خودشــان بیــان کننــد.
بایــد برنامــه را در قالــب مشــاوره بــا کارمنــد ،مشــتری ،ســرمایهگذاری و شــریک
تجــاری مطــرح کننــد .بــرای مثــال ،در ســال  2007خانــم رز ،مدیرعامــل شــرکت
 ،M&Sدر تمامــی کانالهــا و رســانهها ظاهــر شــد و تعهــد خــود را بــه صــورت عملــی
بــه همــه نشــان داد .او از «برنامــه الــف» بــه عنــوان کلیــدواژه بــه صــورت مســتمر
اســتفاده میکــرد چراکــه میخواســت بگویــد هیــچ برنامــه دومــی وجــود نــدارد و
همیــن یــک برنامــه اســت .در نهایــت بــه همیــن شــیوه تیــم خــود را معرفــی کــرد
تــا بتوانــد راهــی بــرای مــدل کســبوکار صرفهجویانــه دوســتدار محیطزیســت
پیــدا کنــد .همــه رهبــران بایــد متعهــد باشــند و در برابــر نقدها هــم کامال خودشــان
را بــاز نشــان بدهنــد .شــرکت او در ســالهای  2008و  2009بــا  40درصــد کاهــش
سود به دلیل بحران مالی جهانی روبهرو شد؛ رز توضیح داد:
همیشــه افــراد شــکاک ،بدبیــن ،منفینگــر و بداندیــش وجــود دارنــد
کــه آن پشــت کارشــان را میکننــد ...نمیتوانیــد بــه خاطــر شــرایط

سخت عقبنشینی کنید.

رهبرانــی کــه بــه کار خــود اصــرار دارنــد ،مثــل همیــن رز ،بایــد قــدرت خــود را
بــه نمایــش بگذارنــد .آنهــا بایــد روی نقــاط قــوت مدلهــای کس ـبوکار تاکیــد
کننــد و شــرایط را بــه گونــهای نشــان بدهنــد کــه گویــی در آینــده همــ ه چیــز
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تغییــر خواهــد کــرد .وقتــی رز رفــت ،مدیرعامــل بعــدی هــم همــان برنامــه الــف را
دنبــال کــرد چــون راهــی کــه رهبــری قبلــی میرفــت درســت بــود .او نــام برنامهاش
را «برنامــه الــف  »2020گذاشــت و در ســال  2014از آن پردهبــرداری کــرد .بــرای
آن هــم  100هــدف تعییــن کــرد .بــرای مثــال ،برنامــه الــف  2020قصــد دارد
بهــرهوری انــرژی را  35تــا  50درصــد افزایــش بدهــد .همچنیــن قصــد دارد بــه
پیشــرفتهترین تکنولوژیهــا دســت پیــدا کنــد .البتــه او بایــد نشــان مــیداد کــه
چطــور ایــن برنامههــای جدیــد بــه مشــتریان ،کارمنــدان و شــرکای تجــاری ســود
میرســاند .بهعــاوه ،ایــن اهــداف بایــد در قالــب بازاریابــی بــه مرحلــه اجــرا در
بیایند.
منسجم اما شخصیشده

شــرکتها بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه اهــداف ابتــکارات صرفهجویانــه
آنهــا بــه صــورت منســجم در سرتاســر ســازمان اجــرا میشــود و در نهایــت نیــز
تغییراتــی بــزرگ ایجــاد میکنــد .بــرای مثــال ،در ســال  2011تقاضــای جهانــی
بــرای خدمــات تحصیلــی بهتــر بــا هزینــه کمتــر بــاال رفــت و ایــن بــه هدف شــرکت
پیرســون تبدیــل شــد .مایــکل باربــر ،1مشــاور ارشــد ایــن شــرکت ،در زمینــه امــور
نظــام تحصیلــی و اصالحــات مربــوط بــه آن تخصــص دارد .در شــرکت پیرســون از او
خواســتند اســتراتژی ابتــکارات صرفهجویانــه را پیگیــری کنــد .هــدف آنهــا هــم
یــک مــورد بــود :اثرگــذاری (یــا نشــاندادن نتایــج قابــل یادگیــری) .ایــن مفهــوم از
صنعــت داروســازی برگرفتــه شدهاســت .ایــن صنعــت بــه نتایــج حاصــل از آزمــون
داروی جدیــد بســتگی دارد .حــاال پیرســون میخواهــد مشــابه ایــن امــر را در زمینــه
آمــوزش و تحصیــات نیــز پیریــزی کنــد .ایــن اســتراتژی کامــا متکــی بــر
اثرگــذاری اســت و میخواهــد صرفهجویانــه باشــد .در ایــن شــیوه ،ورودی و
خروجــی همــه بــه صــورت کامــل طراحــی و رصــد میشــود .پیرســون چــارهای
نــدارد جــز اینکــه بــا کمترینهــا ،بیشــترینها را انجــام بدهــد .ایــن شــرکت بایــد
بــرای یادگیرنــدگان خــود تــا جــای ممکــن ارزش را بــه حداکثــر برســاند و
داراییهای آموزشی را زیاد کند.
1. Michael Barber
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باربــر گــروه کوچــک امــا صرفهجویانــهای دارد کــه افــراد را بهمثابــه
قهرمانهــای ایــن عرصــه در پــروژه درگیــر میکنــد .ایــن بــه مدلــی بــرای آنهــا
تبدیــل شــدهاســت .ایــده اصلــی هــم ایــن اســت کــه هــر تصمیــم و اقدامــی در رویه
تصمیمگیــری و ســرمایهگذاری شــرکتی بایــد بــا اطــاع بقیــه انجــام شــود و
حاصلــش در امــر آمــوزش بــه چشــم بیایــد .باربــر بــرای اینکــه کار خــود را شــروع
کنــد ،ابتــدا اعضــای گروهــش را وادار بــه مکالمــه دربــاره اثرگــذاری کــرد و نشــان
داد کــه ایــن امــر چطــور درون خــود شــرکت میتوانــد نمــود پیــدا کنــد .ســپس
آنهــا بــه صــورت دقیــق بــه کار خــود ادامــه دادنــد .شــرکت بایــد همینطــور ایــن
رویــه را پیــش بگیــرد و هــر ســال گزارشهایــی از وضعیــت خــودش بدهــد .باربــر
یگوید:
م 
مــا در رویــه مکالمــه میخواســتیم اطمینــان حاصــل کنیــم کــه کارمــان

در بخــش تقاضــا درســت اســت و بهرهگرفتــن از زمــان و منابــع
میتوانــد بــدون رویههــای بوروکراتیــک پیــش بــرود .در نهایــت،

رویکــرد صرفهجویــی را در پیــش گرفتیــم .ســرآخر هــم اثرگــذاری را
مــد نظــر داشــتیم .همکارانــی پیــدا کردیــم کــه میخواســتند دربــاره
اثرگــذاری بیشــتر بداننــد .آنهــا میخواســتند بخشــی از ایــن جنبــش

باشــند .ســپس بــا همیــن حامیــان ،عالقمنــدی را ایجــاد کردیــم تــا
بتوانیم منافع و اثرگذاری را در سرتاسر سازمان به وجود بیاوریم.

پیرســون بــه عنــوان بخشــی از ایــن تــاش ،شــرکتی را ســاخت کــه اجتماعــی
از قهرمانــان صرفهجــو بــودن را دور هــم جمــع کــرد ه بــود .همــه آنهــا بــرای
اثرگــذاری شرکتشــان فعالیــت میکردنــد .بــرای مثــال ،اگــر گروهــی در آمریــکا
محصولــی جدیــد میســاخت ،قهرمانهــای محلــی خیلــی ســریع بهســراغ
نیازهــای دانشآمــوزان و دانشــجویان میرفتنــد تــا در همــان راســتا ایــن نیازهــا را
برطــرف کننــد( .البتــه در ایــن رویــه دانشآمــوزان هــم ماننــد کارمنــدان میشــوند).
مکالمههــا کــه در ســطح شــرکت انجــام میشــد در نهایــت بــه شــکلی پاالیشیافتــه
در قالــب گروهــی اثرگــذار در میآمــد .ایــن گــروه بایــد یــاد میگرفــت چطــور
دانشآموزان را به اهداف خود برساند.
کمتــر از ســه ســال ،ایــن گــروه بــا کارهــای دستبهدســت و یادگیــری گروهــی
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تاثیــری چشــمگیر بــر شــرکت پیرســون گذاشــت؛ شــرکتی بزرگــی کــه  40هــزار
کارمنــد داشــت .حاصــل کار هــم چارچوبــی بــرای اثرگــذاری بــود ،تصمیمــی کــه
ابــزار موجــود در شــرکت هــم از آن حمایــت میکــرد .آنهــا بایــد یــاد میگرفتنــد
چطــور کاالهــا و خدمــات را بــه نحــوی اثرگــذاری عرضــه کننــد کــه بهتریــن نتیجــه
را از مشــتری بگیرنــد .ایــن ابــزار در حــال حاضــر در بخشهــای مختلــف بــه صــورت
درونــی بــه کار مــیرود  -بــرای مثــال ،ارزش اثرگــذاری یــک ســرمایهگذاری 1
ن حــال همــه مشــتریان هــم
میلیــون دالری را بــا ایــن ابزارهــا میســنجند  -در عیـ 
از آن بهــره میگیرنــد .مشــتریان هــم جاهایــی مثــل مــدارس هســتند .گاهــی هــم
اســتارتآپهایی هســتند کــه در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــد و از ایــن یافتههــا
بــرای بهبــود وضعیــت کاری خــود اســتفاده میکننــد .پیرســون حــاال بــه عنــوان
یــک دارایــی بــزرگ و مهــم شــناخته میشــود کــه اثرگــذاری را بــرای دانشآمــوزان
و دانشجویان به حداکثر رساند ه است.
رویکــرد صرفهجویانــه باربــر ایــن اســت کــه تعهــد بههمــراه گروهــی موفــق
میتوانــد فرهنگــی جدیــد بــه وجــود بیــاورد .ایــن اتفــاق دســتکم در خــود
شــرکت پیرســون رخ دادهاســت .وایتگــی وازاتاکومــار ،1یکــی از اعضــای گــروه باربــر،
یگوید:
م 
ماموریــت پیرســون ایجــاد اثرگــذاری بــاال در قلــب شــرکت اســت .همــه

اینهــا بــا یــک رویکــرد «اســتارتآپی» شــروع شــد .در نهایــت نیــز
دریایــی از تغییــرات بــه وجــود آمــد .بــرای مثــال ،یکــی از راههــا ایــن

بــود کــه مــدل کســبوکار و جغرافیــای کلیــدی آن تغییــر کنــد .در
نهایــت در یــک زمــان کوتــاه ،اثرگــذاری از عــرش بــه فــرش میآیــد و

«پیرســون بایــد خــودش را بــه جلــو بکشــاند» چراکــه در قلــب ایــن
استراتژی قرار دارد.

ن حالــیکــه بایــد منســجم
برنامههــا و اهــداف تغییــرات مدیریتــی در عیــ 
باشــد ،الزم اســت عملکــردی انفــرادی داشــته باشــد .بــرای مثــال ،شــرکت M&S
بــرای بیــش از  100شــرکت خــود برنامههــای شــخصی فرســتاد کــه هرکــدام
1. Vaithegi Vasanthakumar
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مربــوط بــه خــود را بایــد اجرایــی میکردنــد .مونیــش داتــا 1رییــس برنامــه الــف
اســت؛ او توضیــح داده کــه چطــور ایــن برنامــه را در سرتاســر جهــان اجرایــی
کردهانــد و از اهــداف آن نیــز رونمایــی کــردهاســت .گــروه داتــا از ســال 2006
تســهیالتی در اختیــار داشــت تــا کار را پیــش ببــرد .در ســال  2012ایــن شــرکت از
برنام ـهای بزرگتــر پردهبــرداری کــرد .آنهــا بــه مــوادی پرداختنــد کــه از چــوب
ســاخته میشــد و بعــد هــم تمرکــز خــود را روی بازیافــت مــواد قــرار دادنــد،
بهطوریکــه آلومینیــوم را هــم بازیافــت میکردنــد و از آن لیــوان میســاختند.
حــاال فروشــگاههای  M&Sنســبت بــه گذشــته  40درصــد در مصــرف انــرژی افزایــش
بهــرهوری داشــته و از ابــزار مختلــف بــرای افزایــش بهــرهوری در شــرکت اســتفاده
میکنــد .آنهــا بــه فروشــگاهی تبدیــل شــدهاند کــه «پایــداری را یــاد میگیــرد».
 60درصــد از ویژگیهــای دوســتدار محیطزیســت کــه ایــن شــرکت دارد ،بــه
اســتانداردی در فروشــگاههای ایــن شــرکت تبدیــل شــدهاســت .گــروه داتــا موفــق
شــده بــه همیــن شــیوه از ســال  2006تــا ســال  2014بیــش از  114میلیــون پونــد
بــرای شــرکت  M&Sذخیــره کنــد .آنهــا در ســالهای مختلــف اندوختههــای
زیادی با همین شیوه داشتهاند.
مشــابه بــا همیــن امــر ،شــرکت  M&Sبــا واحدهــای منطق ـهای کار میکنــد تــا
خــودش را بــا محیــط مطابقــت بدهــد و بــرای هرکــدام اهــداف  100گانــ های را
ن حــال ارزشهــا و
آمــاده کنــد کــه همســو بــا نیازهــای محلــی باشــد و در عیــ 
محدودیتهــای آن منطقــه را در نظــر بگیــرد .مایــک بــری ،2مدیــر اجرایــی برنامــه
یگوید:
الف ،م 
مــا در مــورد کســبوکار بینالمللــی خودمــان بــرای برنامــه الــف

بهشــدت کار کردیــم؛ در  50کشــور وضعیــت خردهفروشــی را رصــد

کردیــم .نمیتوانیــم اســتاندارد لنــدن را بــرای همهجــای دنیــا در نظــر

بگیریــم .بایــد ظرفیتهــا را مطابــق بــا هــر منطقــه مشــخص کنیــم و

ایــن عملیــات بــا کار گروهــی و همــکاری مشــتریان ،کارمنــدان و

سهامداران انجام میشود.

1. Munish Datta
2. Mike Barry
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یکپارچه و نظاممند

اهــداف بایــد بــه صــورت انفــرادی بــرای هــر گــروه یــا هــر شــخص معیــن شــوند
 بــا توجــه بــه تنــوع کارمنــدان  -و در عیــنحــال بایــد نظاممنــد باشــند ویکپارچگــی را تــا آخریــن حــد ممکــن داشــته باشــند .بهویــژه بایــد عملکردهــای
متمایــز ســهامداران و تداخــل آنهــا بــا یکدیگــر را در نظــر بگیرنــد .هزینــه اهــداف
هیچکــس نبایــد از بیــن رفتــن اهــداف دیگــری باشــد؛ اهــداف همــه بایــد یکپارچــه
باشــد و در قالبــی نظاممنــد بیایــد .فرانــک ریبــود ،3رییــس شــرکت دانــون ،در ســال
 2008بــه صــورت عمومــی اعــام کــرد قصــد دارد بــرای کاهــش رد پــای کربنــی
شــرکت خــود تــا  30درصــد در عــرض پنج ســال اقداماتــی داشــته باشــد .مدیرعامل
دانون یعنی امانوئل فیبر 4اینطور قضیه را مطرح میکند:
بســیاری از افــراد در دانــون احســاس میکردنــد  30درصــد هدفــی

دیوانهکننــده اســت ...همــه از کنــج آرام خــود بیــرون خزیــده بودنــد و

میخواســتند عملکــرد ،کســبوکار و محدودیتهــای یــک کار جمعــی
را برای هدف  30درصدی یاد بگیرند.

بیــش از  2هــزار برنامــه بــرای کاهــش کربــن در واحدهــای مختلــف کسـبوکار
مــورد بررســی قــرار گرفــت ،هرکــدام هدفــی مشــخص داشــت و همــه بــرای پنــج
ســال برنامهریــزی شــد ه بــود .برخــی از «اســتادهای کربــن» کــه معــروف بودنــد،
مســئول ایــن کار شــدند تــا برنامههایــی در ایــن زمینــه بریزنــد و یــک هــزار و 400
مدیــر از بخشهــای تحقیــق و توســعه بــرای گرفتــن پــاداش ،برنامــه پیشــنهاد
میدادنــد و اقــدام میکردنــد تــا هــدف  30درصــدی محقــق شــود .در نهایــت،
یکپارچــه شــدن تالشهــای آنهــا در زمینــه کاهــش کربــن ،بــا واحدهــای مختلــف
پیگیــری شــد تــا ابتــکاری بــا حداکثــر ســرعت انجــام شــود .فوریــه  2013بــود کــه
ریبــود بــا افتخــار اعــام کــرد دانــون موفق شــده انتشــار کربــن خــود را  35.2درصد
در پنــج ســال کاهــش بدهــد .امــا دانــون در ایــن نقطــه متوقــف نشــد ه اســت .ریبــود
اهــداف بزرگتــری بــرای ایــن شــرکت اعــام کــرده کــه بــرای کل شــرکت اســت:
3. Franck Riboud
4. Emmanuel Faber
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کاهــش رد پــای کربنــی تــا  50درصــد تــا ســال  2020و بــه ثبــات رســاندن میــزان
انتشار کربن برای دستیافتن به پایداری همراه با رشد فروش.
قابل انداز هگیری

جملــه «نمیتوانیــد چیــز غیرقابــل اندازهگیــری را بهبــود ببخشــید» اغلــب
بــرای جریــان صرفهجویــی بــه کار مــیرود .شــرکتها بایــد اهــداف تغییــرات
مدیریتــی خــود را بــه شــاخصهای عملکــردی مشــخصی گــره بزننــد .ایــن
شــاخصهای عملکــردی کــه بــه آن  KPIsمیگوینــد ،کارمنــدان را قــادر میســازد
عملکــرد را در قبــال اهــداف بســنجند و آنهــا را بــا تالشهــای فــردی و گروهــی
مطابقــت بدهنــد .شــاخص  KPIsکاری میکنــد کــه از مدیــران ارشــد در خــط مقــدم
تــا کارگــران و تکتــک افــراد ،مســئول اهــداف صرفهجویانــه شــرکت باشــند .ایــن
شــاخص میتوانــد یــک نقطــه شــروع بــرای در نظــر گرفتــن باشــد و در تمامــی
مراحــل نیــز بــه کار بــرود .آنهــا همچنیــن نشــان میدهنــد چــه زمانــی پیشــرفت
مناسب نبوده است.
ســال  2012بــود کــه خردهفروشــی کینگفیشــر اعــام کــرد هدفــش
تبدیلشــدن بــه «ســود مثبــت» اســت ،یعنــی میخواهــد منابــع را بــه گون ـهای از
زمیــن بگیــرد کــه بیــش از حــد مصــرف بــه آن بازگردانــد .این اقــدام هــم در واکنش
بــه پیشبینیهــا دربــاره کمبــود منابــع ،نابرابــری اجتماعــی و تغییــرات آبوهوایــی
صــورت میگرفــت .برنامــه ســود مثبــت چهــار حیطــه را در اولویــت قــرار م ـیداد:
الــوار ،انــرژی ،ابتــکار و اجتمــاع .ســه حــوزه مرتبــط نیــز داشــت :کارمنــد،
تامینکننــده و محیطزیســت کــه همگــی بــرای بهبــود در نظــر گرفتــه میشــدند.
کینگفیشــر از شــاخص  50 KIPsاســتفاده میکنــد و بــه صــورت روزانــه نســبت
بــه ســال  2012همهچیــز را رصــد میکنــد .هــر یــک شــاخص نشــان میدهــد
کــه چقــدر راه مانــده تــا هــدف ســال  2020و بــه چــه شــکلی بایــد ایــن مســیر را
طــی کــرد .ایــن شــرکت هــر شــش مــاه یــک بــار گزارشــی از عملکــرد خــود منتشــر
میکنــد .بهگفتــه جیمــی الرنــس 1مشــاور ارشــد در حــوزه پایــداری در شــرکت
کینگفیشر ،درباره این استراتژی میگوید:
1. Jamie Lawrence
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شــاخص  KIPsبــه مــا نشــان میدهــد نیــاز بــه همــکاری بیشــتری

داریــم  -هــم بــه لحــاظ کس ـبوکارها در ســطح بینالمللــی و هــم بــه
لحــاظ تامینکننــده و دولــت  -تــا بتوانیــم بــه اهــداف تعیینشــده
برای سال  2020برسیم.

ایــن شــرکت هــم در زمینــه موفقیتهــا و هــم در زمینــه شکسـتهایش کامــا
واضــح و شــفاف عمــل کــرد ه اســت .گــزارش ســود مثبــت مربــوط بــه ســالهای
 2013و  2014از ایــن شــرکت نشــان میدهــد  87درصــد از الــوار مــورد اســتفاده
شــرکت کامــا مســئوالنه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (ایــن دربرابــر هــدف
 100درصــدی بــرای ســال  2020اســت) و در حــال حاضــر  170محصــول بــه
فــروش میرســد کــه نســبت بــه هــدف  2020بایــد افزایــش قابلتوجهــی داشــته
باشــد .ریچــارد گیلیــس ،2رئیــس بخــش پایــداری شــرکت ،اقــرار میکنــد کــه
هرچنــد کینگفیشــر تاکنــون  500میلیــون پونــد ( 790میلیــون دالر) در فــروش
محصــوالت بــه خاطــر ایــن پــروژه ،فــروش داشــته امــا «هنــوز هــم خراشــی بــر
ســطح داده و تــا عمــق ماجــرا فاصلــه زیــادی دارد» .همانطــور کــه ایــان چشــیر،3
مدیرعامــل پیشــین شــرکت کــه تــا ســال  2014مدیریــت شــرکت را بــر عهــده
داشــت ،میگویــد« :آنچــه مــا یــاد گرفتیــم ایــن بــود کــه غیرعــادی بــودن آســان
نیست».
بســیاری از رهبرانــی کــه در زمینــه صرفهجویــی فعالیــت دارنــد گزارشهــای
ســاالنه منتشــر میکننــد و دیدارهــا و مالقاتهایــی بــا هــم دارنــد .اینهــا بــرای
انگیزهبخشــیدن بــه کارمنــدان نیــز مفیــد اســت .بهعــاوه ،هــر کســی را در برابــر
عملکــرد صرفهجویانــه بــودن شــرکت مســئول میکنــد .در ایــن زمینــه بهویــژه
شــاخص  KPIsاهمیــت دارد .شــرکت کینگفیشــر ســعی دارد پیونــدی میــان
برنامـهاش بــا ســایر برنامههــا برقــرار کنــد .ایــن رویــه را قــرار اســت بــه عنــوان یــک
هــدف تــا ســال  2020ادامــه بدهــد .در حــال حاضــر 20 ،درصــد از مدیرعاملهــا
قــرار اســت مثــل  M&Sبرنامــه الــف را دنبــال کننــد .پیرســون هــم بــرای خــودش
2. Richard Gillies
3. Ian Cheshire
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نوعــی خروجــی ایجــاد کــرده کــه ســتون کار بســیاری از شــرکتهای فعــال در
حــوزه آمــوزش شــدهاســت .تمامــی مدیــران در نهایــت مــورد ارزیابــی قــرار
میگیــرد و پاداشــی دریافــت خواهــد کــرد .هــر کســی قــدرت یادگیــری بیشــتری
داشــته باشــد ،بازگشــت ســرمایه و وضعیــت مالــی بهتــری هــم خواهــد داشــت.
دانــون از دانپرینــت 1بــه عنــوان ابــزاری بــرای اندازهگیــری بهــره میگیــرد کــه
ردپــای کربن ـیاش را بــه صــورت مســتمر بررســی میکنــد .بهعــاوه ،بقیــه را هــم
بــه صــورت شــفاف از ایــن موضــوع آگاه میســازد .بحــث انتشــار دیاکســید کربــن
بــه دلیــل فضــای پیچیــده ایــن روزهــا ،بــه هدفــی مهــم بــرای همــه گروههــای
شرکتی در دنیای امروز تبدیل شدهاست.
پویا و مبرم

اهــداف ابتــکارات صرفهجویانــه نبایــد در ســنگ بنــا گذاشــته شــود .آنچــه
بایــد در نــگاه شــرکتی همــواره پابرجــا باشــد و بــرای همــه ســهامداران ارزش ایجــاد
کنــد ،نقــش شــرکت در وضعیــت زیســتمحیطی اســت؛ اینکــه رفتــار شــرکت
چقــدر در قبــال محیطزیســت مســئولیتپذیرانه اســت .بــه ایــن ترتیــب ،شــرکتها
بایــد در برابــر محیطزیســت مســئولیتپذیر باشــند .آنهــا بایــد اهدافــی را تعییــن
کننــد کــه هــم صرفهجویانــه باشــد و هــم اســتراتژیاش بــه گونــهای باشــد کــه
ن حــال ،بایــد بتواننــد وارد بــازار هــم
بازتابــی از مســئولیتپذیری باشــد؛ در عیــ 
بشــوند .برخــی از شــرکتهای بلندپــرواز گاهــی بــا تصمیمهــای ســخت خودشــان
را تحــت فشــار شــدید قــرار میدهنــد امــا تــاش میکننــد بــه اهدافــی خــاص
دست پیدا کنند.
شــرکت  M&Sدر ســال  2010حــدود  80مــورد تعهــد بــا تاریــخ نهایــی 2020
معیــن کــرد .برنامــه الــف هــم بــرای  2020در نظــر گرفتــه شــد کــه یــک مــدل
گروهــی بــرای کس ـبوکار بــود .آنطــور کــه مــارک بوالنــد ،2مدیرعامــل شــرکت
یگوید:
 ،M&Sم 
مــا میدانیــم کــه نمیتوانیــم تــا ســال  2020برنامــه الــف را بهتنهایــی بــه
1. Danprint
2. Marc Bolland
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انجــام برســانیم .بــه همیــن خاطــر اســت کــه تــاش میکنیــم بــا مشــارکت و
همکاری سایر افراد این بخش را راهاندازی کنیم و پیش ببریم.
مایــک بــری اضافــه میکنــد« :مــا ســعی داریــم انعطافپذیــری و مهــارت را در
نیــروی کار خــود ایجــاد کنیــم تــا از ایــن طریــق بتوانیــم بــه هــر آنچــه صحیــح بــه
نظــر میرســد دســت پیــدا کنیــم ».شــرکت  M&Sتاکنــون موفــق شــده بیــش از 95
مــورد از  100تعهــد منطقـهای خــود را اجرایــی کنــد .برنامــه الــف برایــش ارزش کل
 465میلیــون پونــدی ( 735میلیــون دالری) از ســال  2007تاکنــون بــه همــراه
داشــته و در ســال  2014بهتنهایــی نیــز پسانــداز  145میلیــون پونــدی (229
میلیــون دالری) داشــت ه اســت .قــرار اســت بــا همیــن رویکــرد گروهــی ،ارزش
بیشتری نیز خلق شود.
هرچنــد برنامــه الــف شــرکت  M&Sاســتراتژیهای کامــا شــفافی دارد ،دیگــر
شــرکتها بایــد بــا پروژههــای کوچــک و اهــداف فروتنانهتــری کار خــود را ادامــه
بدهنــد .آنهــا بایــد از تمامــی نیازهــا در ایــن زمینــه نیــز آگاه باشــند .وقتی شــرکتی
در یــک زمینــه بــه موفقیــت کامــل رســید ،زمــان آن اســت کــه شــرکتهای دیگــر
هــم پــروژه جدیــد را دنبــال کننــد و مباحــث مدیریتــی را بــه میــان بکشــند .بــرای
مثــال ،شــرکت زیمنــس بــه مبتکــران خــود در حــوزه صرفهجویــی اجــازه داد بــه
بازارهــای نوظهــور راه پیــدا کننــد؛ البتــه در آن زمــان هنــوز اســتراتژی مشــخصی را
پیگیــری نکــرده بــود .ایــن شــرکت آلمانــی کــه در اســل  1847راهانــدازی شــده ،بــه
عنــوان یــک شــرکت صنعتــی ســاالنه  4میلیــارد و  290میلیــون یــورو ( 5میلیــارد
و  150میلیــون دالر) روی تحقیــق و توســعه ســرمایهگذاری میکنــد .بیــش از 30
هــزار نفــر از مهندسهــا در سرتاســر جهــان هــر روز تــاش میکننــد راههــای
خالقانـهای پیــش پــای ایــن شــرکت بگذارنــد .اوایــل ســال  2000بــود کــه بازارهای
نوظهــوری نظیــر چیــن و هنــد ناگهــان رشــد اقتصــادی ســریعی کردنــد .زیمنــس
جــزو شــرکتهایی بــود کــه در ایــن دوران در موقعیــت پیچیــدهای قــرار گرفــت.
امــا مشــتریان هنــدی و چینــی کاالهــای ایــن شــرکت را گــران میدیدنــد و در
نتیجــه نمیتوانســتند بــه کارکــردن بــا آنهــا ادامــه بدهنــد .نکتــه مهمتــر و بدتــر
ایــن بــود کــه کاالهــای باکیفیــت ،اغلــب بــا شکســت مواجــه میشــدند چــون
الگــوی مشــخصی بــرای مصــرف نداشــتند و همیــن امــر تصویــر زیمنــس را بهکلــی
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مخــدوش کــرد .چینیهــا قطعــات جدیــدی را جایگزیــن قطعــات مــورد نیــاز خــود
از شــرکت زیمنــس کردنــد و همیــن امــر بــه زیمنــس آســیب جدیتــری وارد کــرد.
در هنــد نیــز مصــرف برخــی قطعــات زیمنــس در بیمارســتانها تغییــر کــرد و در
نتیجــه ،ایــن شــرکت از بخــش ســامت هــم دچــار مشــکل شــد .کریســتوف
دیمایســتر 1کــه تاکنــون چندیــن کســبوکار را اداره کــرده در مــورد واحدهــای
زیمنس در هند و چین در سالهای ابتدای  2000میالدی اقرار میکند:
مــا فروتنــی میکردیــم .زیمنــس بــرای یــک بــه لحــاظ کیفــی چنــان
پیچیدگیهــای تکنولوژیکــی داشــت کــه مثالزدنــی نیســت .چیــن و

هنــد مــا را وادار کردنــد چارچــوب کاری خــود را تغییــر بدهیــم .مــا یــاد
گرفتیــم بــه مضمــون مشــتری در فضایــی متفاوتتــر نــگاه کنیــم .مــا

فهمیدیــم مشــتریان هنــدی و چینــی مــا میخواســتند کاالهــای فقــط

ن حــال ســاده و بــه لحــاظ
«بهقــدر کافــی» خــوب باشــند امــا در عی ـ 
هزینــه هــم پاییــن باشــند تــا بتواننــد هــم عملکــرد خوبــی داشــته

باشند هم هزینه زیادی به همراه نداشته باشند.

بــه ایــن ترتیــب ،زیمنــس در مــورد اســتراتژی خــود در بازارهــای نوظهــور
بهنوعــی بازنگــری کــرد .ابتــدا از اســتعدادهای هنــدی و چینــی در حــوزه تحقیــق و
توســعه بهــره گرفــت تــا بتوانــد کاالهایــی ســادهتر و قابــل اعتمادتــر و بــه لحــاظ
ن حــال بــا کاربــر هــم
مصــرف انــرژی هــم کممصرفتــر درســت کنــد؛ در عیــ 
دوســت باشــد .ایــن شــرکت در چیــن نوعــی تبدیلگــر درســت کــرد کــه کامــا
مطابــق بــا وضعیــت آبوهوایــی آن مناطــق بــود و ســود زیــادی بــه دســت آورد.
زیمنــس در بخــش تحقیــق و توســعه خــود در هنــد ،گروهــی داشــت کــه روی
صرفهجویــی تمرکــز اساســی داشــتند و تــاش میکردنــد روزانــه بیــش از 20
درصد از مصرف آب را کاهش بدهند.
بــا شــناخت مســائل مرتبــط بــا هدررفــت آب ،راهکارهایــی معرفــی شــد کــه
هندیهــا بتواننــد بــه کمــک شــرکت زیمنــس ،حتــی از جلبکهــا و باکتریهــای
هــم اســتفاده کننــد و نگذارنــد چیــزی بــه هــدر بــرود .باکتریهایــی کــه تولیدکننده
دیاکســید کربــن هســتند بــرای جلبکهایــی اســتفاده میشــد کــه بــه آنهــا
1. Christoph de Maistre
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بــرای عمــل فتوســنتز نیــاز داشــتند .جلبکهــا هــم در نهایــت اکســیژن را هدیــه
میدادنــد کــه باکتریهــا آن را مصــرف میکردنــد و بــه ایــن ترتیــب ،چرخــهای
مفیــد شــکل میگرفــت .ایــن راهکارهــای پایــدار مرتبــط بــا حــوزه آب باعــث
میشــد انــرژی  60درصــد کمتــر مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد کــه بســیار بهتــر از
روشهــای ســنتی و قدیمــی بــود .موفقیتهــای ایــن روشهــا همینطــور بیشــتر
ی کــه در ســال  2008محصــوالت جدیــد زیمنــس بــه عنــوان
شــد تــا جایــ 
محصــوالت هوشــمند ،ســاده و قابلاســتفاده مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت .ایــن
محصــوالت بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و بــا عنــوان  SMARTبــر ســر زبانهــا
افتاد .همه اینها به خطوط تولید پیشین زیمنس اضافه شد.
در حــال حاضــر 30 ،درصــد از فــروش جهــان مربــوط بــه بازارهــای نوظهــور
اســت .زیمنــس ایــن را میدانســت و میخواســت بعــد از  M1و  M2حــاال پــروژه M3
را راهانــدازی کنــد تــا طراحــی و تولیــد کاالهــای معــروف بــه  SMARTایــن شــرکت،
در جهــان در دســترس همــگان قــرار بگیــرد .بیــش از  15هــزار مهنــدس زیمنــس
در هنــد ،چیــن ،برزیــل ،ایــاالت متحــده آمریــکا و اروپــا در حــال حاضــر روی ایــن
پــروژه کار میکننــد و آن را توســعه میبخشــند .امــروزه زیمنــس  150محصــول
 SMARTدارد و تنها در هند  30خط تولید راهاندازی کرد ه است.
محصــوالت  SMARTتاثیــر مثبتــی روی زیمنــس گذاشــته و از بــاال تــا پاییــن این
شــرکت از ایــن ماجــرا بهــره گرفتــهاســت :آنهــا درآمــد قابلتوجهــی دارنــد و
هزینههایشــان تــا حــدود  50درصــد کاهــش پیــدا کــرد ه اســت .بهعــاوه ،ســطح
پیچیدگــی تولیــد کاالهــا نیــز کاهــش یافتــهاســت .زیمنــس بــه دنبــال تولیــد
کاالهــای  SMARTبیشــتری اســت .ایــن شــرکت فرصتهــای زیــادی در ایــن زمینــه
دارد ،بهویــژه در زمینــه بازارهــای نوظهــور کــه خــط  M3را راهانــدازی کــرده و
میتوانــد محصــوالت بیشــتری را روانــه بــازار کنــد .ایــن شــرکت کاالهــای  M3خــود
را بــه مشــتریان حتــی در آمریــکا و اروپــا هــم میفروشــد .زیمنــس  16قطعــه
کامپیوتــری تولیــد کــرده کــه اســتفاده از آنهــا کامــا ســاده اســت .ایــن ابــزار در
چیــن مــورد بهرهبــرداری قــرار میگیرنــد .جالــب اینجاســت کــه آمریــکا بــرای
همین قطعات یکی از بزرگترین بازارهاست.
ماهیــت پویــای بازارهــای صرفهجویانــه در زیمنــس گــم نشــد ه اســت .ایــن
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شــرکت معتقــد اســت اســتراتژی کاالهــای  SMARTبــه امــری تبدیــل شــده کــه
وضعیــت بــازار را در جهــان بهکلــی تغییــر داده و شــکل جدیــدی بــه جهــان صنعــت
بخشــیدهاســت .ایــن شــرکت امیــد دارد بــا خــط تولیــد  M3بهنوعــی رقبــای خــود
را در هنــد و چیــن کنــار بزنــد و ســهم خــودش را در ایــن بازارهــا حفــظ کنــد.
اینهــا محیطهایــی هســتند کــه در آنهــا صرفهجویــی اهمیــت بســیار باالیــی
دارد .بــرای مثــال ،آلمــان بــه عنــوان خانــه بــازار زیمنــس 2 ،هــزار بیمارســتان دارد
کــه همــه آنهــا را در اختیــار گرفتــه و اجــازه رقابــت بــه هیچکســی را در ایــن
زمینه نمیدهد.
امــا در عیــنحــال ،زیمنــس همچنــان کاالهــای  M1و  M2را دارد کــه در کنــار
 M3در جریــان اســت .محصــوالت  SMARTمیتوانــد درهــای بازارهــای جدیــدی را
بــاز کنــد کــه هنــوز بازارهــای بالغــی نیســتند و تــازه ظاهــر شــدهاند امــا بعــدا
بزرگتریــن مصرفکننــدگان در دل ایــن بازارهــا بــه تکامــل خواهنــد رســید.
هرمــان ریــکارت ،1مدیرعامــل زیمنــس ،واحدهــای بســیاری در بخــش ســامت را
مدیریت میکند و او از استراتژی صرفهجویی میگوید:
هــدف مــا ایــن اســت کــه در میــان اصلیتریــن بازیگــران بــازار عمــده

باشــیم .مشــتریان «بهانــدازه کافــی خــوب» مــا آنجــا قــرار دارنــد و
ما هم قرار است نقشی بزرگ در آن بخش ایفا کنیم.

زیمنــس گــروه داخلــی مهمــی بــرای بخــش آمــوزش ایجــاد کــرده کــه روی
ابتــکارات صرفهجویانــه تمرکــز دارد .آنهــا یــاد میگیرنــد کــه چطــور بــه صــورت
نظاممنــد تولیــد کننــد و در نهایــت محصولــی ســاده را بــرای نقــاط مختلــف
جغرافیای زمین تحویل بدهند.

«چطور»  :مطابقت با کسبوکارهای آشوبگر و
مدلهای ذهنی

شــرکتها همانطــور کــه بایــد اهــداف برجســته بــرای خــود تعییــن کننــد،
ن حــال بداننــد چطــور میتــوان بــه ایــن اهــداف رســید .یعنــی بایــد
بایــد در عی ـ 
بتواننــد بهدرســتی از ابــزار خــود بهــره بگیرنــد .بهرهگیــری از ابــزار درســت کــه در
1. Hermann Requardt
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دســتان کارمنــدان اســت ،میتوانــد شــدت صرفهجویــی را بــاال ببــرد؛ ایــن نکتـهای
اســت کــه در فصــل  1هــم بــه آن اشــاره شــد .شــدت صرفهجویــی کــه بــه آن FI
هــم میگوینــد ،ظرفیــت ذاتــی کارآفرینهــا بــرای تولیــد ارزش پایــدار اســت امــا
بــا اســتفاده از همــان منابــع یــا حتــی کمتــر .فصــل  3و  4نشــان داد کــه چطــور
شــرکتها میتواننــد داراییهــای خــود را بــه شــکلی انعطافپذیــر در قالــب
کاالهایی ارائه بدهند.
البتــه بــرای شــرکتها بســیار ضــروری اســت کــه شــدت صرفهجویــی خــود را
بــاال ببرنــد .آنهــا بایــد مدلهــای خاصــی از کســبوکار را در نظــر بگیرنــد تــا
بتواننــد ارزش بیشــتری تولیــد کننــد .تمامــی ســهامداران نیــز در ایــن زمینــه نقــش
خواهنــد داشــت .رفتارهــا هــم بایــد مســئوالنه باشــد .پپس ـیکو و کینگفیشــر دو
نمونه موفق هستند که نشان میدهند چطور میتوان این کار را انجام داد.
تغییر مدل کسبوکار

پپس ـیکو در صنعتــی فعالیــت دارد کــه بســیار رقابتپذیــر اســت و بــا ســرعت
زیــادی رشــد میکنــد .در ایــن شــرکت ،هــر بخــش میتوانــد بــا چالشهــای
جدیــدی روبـهرو شــود .زنجیــره ارزشــی ایــن شــرکت بســیار پیچیــده اســت .نظــام
تولیــد و توزیــع آن نیــز بــه امنیــت و ســامت خاصــی نیــاز دارد .تقاضــای مشــتریان
بــه صــورت مســتمر تغییــر میکنــد و بــه همیــن خاطــر ،شــرایطی پیچیــده بــرای
شــرکت ایجــاد میشــود .پپســیکو در حــال حاضــر بــا چالــش بزرگــی روبــهرو
اســت امــا فرصتهــای بســیاری هــم پیــش رو دارد .ایــن شــرکت از یکســو بــا
افزایــش هزینــه انــرژی و مــواد خــام مواجــه اســت و بایــد مدلهــای فعلــی
کسـبوکار را بــه کار ببنــدد .بهعــاوه بایــد زنجیــره ارزشــی خــود را بــاال ببــرد و بــه
لحــاظ هزینــه کاری کنــد کــه همهچیــز صرفهجویانــه باشــد .از ســوی دیگــر،
شــاهد فرصتهایــی در بازارهــای نوظهــور اســت کــه بایــد بــرای آنهــا در زمینــه
نوشــیدنی و تغذیــه اقــدام کنــد تــا شــرایط ماننــد اقتصادهــای توســعهیافته بشــود.
البتــه بــرای اینکــه بــه چنیــن فرصتهایــی دســت پیــدا کنــد ،بایــد مــدل
کسبوکار جدیدی برای خود بسازد.
شــرکت پپســیکو در ســال  2010مرکــز زنجیــره ارزش ابتــکارات جهانــی
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( )GVIC1را راهانــدازی کــرد .ایــن مرکــز در هنــد قــرار دارد امــا اقداماتــش جهانــی
اســت .قــرار اســت همــه اقدامــات بــرای صرفهجویــی در ایــن بخــش امتحــان شــود.
ایــن مســئله روی درآمــد ایــن شــرکت در سرتاســر جهــان تاثیــر میگــذارد .تانمایــا
واتــس 2رییــس بخــش صنعتــی ایــن مرکــز در هنــد اســت؛ او میگویــد ایــن مــدل
دو جنبــه دارد .نخســت اینکــه پپســیکو بایــد مدلهــای کســبوکارهای
آشــوبگر را شناســایی و ماننــد آنهــا رفتــار کنــد تــا در نهایــت در بــازار پیــروز شــود
و بهعــاوه در زمینــه هزینــه هــم صرفهجویانــه باشــد .دوم اینکــه بایــد راههایــی
بــرای عملکــرد صرفهجویــی پیــدا کنــد و در بازارهــای بالغــی مثــل اروپــا و آمریــکا
نیــز عملکــردش را بهبــود ببخشــد .آنطــور کــه واتــس میگویــد اهــداف  GVICایــن
است که «سهم پپسیکو بیشتر و بزرگتر از زمان حاضر بشود».
ســاختار  G VICبهتنهایــی صرفهجویانــه اســت کــه بــر اســاس بیشهمــکاری
بنــا شــده .کســانی کــه در ایــن مرکــز کار میکننــد کارشناســان صنعتـیای هســتند
ن حــال بــا فضــای
کــه همــکاری نزدیکــی بــا افــراد آکادمیــک دارنــد و در عیــ 
اســتارتآپها نیــز آشــنا هســتند؛ در نتیجــه میتواننــد راهکارهــای مبتکرانــهای
ارائــه بدهنــد .تمرکــز نخســت ایــن ماجــرا روی کاهــش تشــدید ســرمایه در زنجیــره
ارزش پپســیکو اســت .ایــن کار بایــد انجــام شــود تــا جلــوی هزینههــای کالن
بــرای ســرمایهگذاری گرفتــه شــود .مرکــز  GVICبــه طــور خــاص راهانــدازی شــده
تــا فعالیتهــای تولیــدی را منعطــف کنــد و نظامــی بــرای تولیــد فراهــم ســازد کــه
هــم آشــوبگر باشــد ،هــم ســریعتر همهچیــز را در اختیــار مــردم قــرار بدهــد ،البتــه
بــا کیفیــت بهتــر و قیمــت ارزانتــر .بــرای مثــال ،یکــی از کارهایــی کــه در ایــن
مرکــز انجــام میشــود آزمــون نظــام خــرج در هنــد و فیلیپیــن بــرای کولــر اســت.
آنهــا کولرهایــی ارزانتــر بــا کیفیــت مرغــوب دریافــت میکننــد و در نتیجــه از
نظــام موجــود دوری میکننــد .بهعــاوه ،آنهــا بــه لحــاظ بصــری نیــز جذابیــت
بیشــتری دارنــد .بــه لحــاظ اســتاندارد نیــز انــرژی کمتــری مصــرف میکننــد و در
نتیجــه در مجمــوع بهتــر هســتند .ایــن ابــزار نهتنهــا ارزانتــر هســتند بلکــه
گزینــهای بهتــر در میــان گزینههــای موجــود بــه شــمار میآینــد .آنهــا بــه
1. Global Value Innovation Center
2. Tanmaya Vats
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مشــتری اجــازه میدهنــد فرصــت مزهکــردن نوشــیدنیها را داشــتهباشــند .ایــن
یکــی دیگــر از اقدامــات پپسـیکو بــود .آنهــا حتــی میتواننــد دربــاره طعــم و مــزه
آن نظــر بدهنــد تــا شــرکت در صــورت لــزوم آن را تغییــر بدهــد .در ایــن بیــن،
همهچیــز میتوانــد اتوماتیــک باشــد .بهعــاوه ،اســتانداردها هــم بهکلــی جابهجــا
میشوند.
مرکــز  GVICچنیــن نظــام مبتکرانــهای را «راهکارهــای ارزش آشــوبگر»
مینامــد چراکــه آنهــا گزینههایــی بــا هزینههــای کمتــر از  40تــا  60درصــد
ن حــال ،ویژگیهــای بهتــری دارنــد .عملکــرد و امنیــت آنهــا
هســتند .در عیــ 
بیشــتر اســت و بــه لحــاظ زیبایــی هــم ظاهــر قشــنگتری دارنــد .بــه ایــن ترتیــب،
میتــوان گفــت پپســیکو مشــتریان زیــادی بــا هزینــه کمتــر بــه دســت آورده
است.
شــش تمایــز اساســی رویکــرد مرکــزی  GVICدر ابتــکارات صرفهجویانــه نســبت
به سایر نقاط اینهاست:
مرکــز  G VICدر یــک بــرج بــزرگ نیســت .همــه پروژههــا بایــد مطابــق بــا
واحدهــای کسـبوکار پپسـیکو باشــد .ایــن یعنــی همــه بایــد در ماجــرا درگیــر
باشــند .اگــر نتایــج اولیــه بــه نظــر امیدبخــش باشــند ،واحــد کســبوکار
راهکارهایی برای ارائه خواهد داد.
راهکارهــا همگــی بــر اســاس مدلهــای قــوی کســبوکاری هســتند .آنهــا
بایــد بتواننــد نیازهــای کس ـبوکارهای بــزرگ را بــرآورده کننــد .یــا دس ـتکم
نیازهای مشتریان در بازار را بهنوعی پوشش بدهند.
مرکــز  GVICتنهــا پروژههایــی را میپذیــرد کــه اهــداف بلندپروازانــه دارد؛ مثــا
کاهــش هزینههــا تــا نصــف ،کــه نیــاز بــه راهکارهــای بســیار متفــاوت و پیچیــده
دارد .واتس میگوید« :انگیزهها باید مشوقی برای گروه ما هم باشد».
مرکــز  GVICســعی میکنــد همــه را در ماجــرا درگیــر کنــد و از اصــول بگویــد
(فصــل  2را ببینیــد) تــا بتوانــد طــرحوارهای در بــازار بــرای مشــتریان ایجــاد
کند.
هــر ارزش آشــوبگری در بــازار بایــد راهــکاری داشــته باشــد کــه بــا عملکــرد
پپســیکو همخوانــی داشــتهباشــد .از بازاریابــی تــا تحقیــق و توســعه ،همــه
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باید اجرایی شود.
راهکارهــای صرفهجویانــه و مدلهــای کس ـبوکار ابتــدا آزمــون میشــوند اگــر
نتیجهبخــش بودنــد ،آنگاه در ســطوح بینالمللــی و جهانــی مــورد اســتفاده
یگیرند.
قرار م 
ایــن نگرشهــای واحــد بــرای مرکــز  GVICنوعــی مــدل کســبوکار را ایجــاد
کــرده کــه نــرخ موفقیــت را بــاال میبــرد و روی پروژههــای ابتــکارات
صرفهجویانه تاثیر مثبت دارد.
مرکــز  GVICدر میــان شــرکتها بــه عنــوان یــک مــدل کســبوکار ابتــکاری
میدرخشــد .بــه آن نیــز  BMIمیگوینــد .ایــن  BMIنقطــه شــروع ابتــکارات
صرفهجویانــه اســت .اکثــر شــرکتهای بــزرگ بــا قــدم اشــتباهی کار خــود را آغــاز
میکننــد .آنهــا ابتــدا تــاش میکننــد کسـبوکار فعلــی خــود را بهبــود ببخشــند
و زنجیــره امــور مهندســی را بــاال ببرنــد .یعنــی مــدام مهنــدس بــه گــروه خــود
تزریــق میکننــد .ایــن رویکــرد دو نــوع محدودیــت ایجــاد میکننــد :نخســت
اینکــه خیلــی از آنهــا هــدر مـیرود و در نتیجــه میتــوان آنهــا را از قبــل حــذف
کــرد .و دوم اینکــه یادگیرنــدگان مــدل کســبوکار نیازهــای مشــتریان را هــدف
قــرار میدهنــد .نمیتــوان تــا پایــان مــرگ همینطــور مهنــدس بــه یــک شــرکت
تزریــق کــرد؛ بایــد مــدل جدیــدی را در دســتور کار قــرار داد .بــه همیــن خاطــر
اســت کــه مرکــز  GVICدســت بــه ابتــکار زدهاســت .ایــن ابتــکارات نیــز بــا زنجیــره
ارزش آشــوبگر در ارتبــاط اســت .از یــک خــراش کوچــک شــروع میشــود تــا بــه
نیازهای ضروری در عمق ماجرا برسد.
پپســیکو در یــک صنعــت کاالیــی مثــل صنعــت مــواد غذایــی و نوشــیدنی،
تــاش میکنــد همیشــه بــاالی نردبــان باشــد و از آنجــا بقیــه رقبــا را رصــد کنــد.
مرکــز  G VICبــه ایــن شــرکت در ایــن زمینــه کمــک میکنــد .شــرکت میتوانــد
کارهایــی انجــام بدهــد نشــان از آشــوبگری دارد و حاصــل پژوهشهــای همیــن
مرکــز اســت .مدلهــای کســبوکار صرفهجویانــه بــه شــرکت پپســیکو کمــک
میکند به بازار نفوذ کند و عملکرد بهتری در بازارهای بالغ داشت ه باشد.
اســتراتژی ســود مثبــت کینگفیشــر هــم بهنوعــی دیگــری درسهــای آموزنــده
و ارزشــمند بــا خــود بــه همــراه داشــت .آنهــا یــاد میگرفتنــد چطــور در بــازار
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آشــوب بــه پــا کننــد .هــدف آنهــا فــروش هــزار محصــول تــا ســال  2020صرفــا از
طریــق اعتبارهایشــان بــود .امــا زنجیــره فعلــی راهــی بــرای رقابــت نمیگــذارد .در
نتیجــه ،زنجیــره جدیــدی طراحــی شــد و تامینکننــدگان در قالــب عضوهــای
جدید به بازار آمدند .جیمی الرنس از کینگفیشر میگوید:
مــا میتوانســتیم تنهــا روی طراحــی مدلهــای خیلــی جــذاب روز

تمرکــز کنیــم کــه اصــا فــروش نداشــتند .یــا میتوانســتیم روی هــزار
محصولــی تمرکــز کنیــم کــه اصــا بــه فــروش نمیرفتنــد .امــا چنیــن

محصوالتــی اساســا روی زنجیــره تامیــن مــا اثــر نمیگذاشــتند و آن را

بــدون تغییــر نگــه میداشــتند .در نتیجــه مــا روی طراحــی ده زنجیــره
جدیــد تمرکــز کردهایــم تــا کاالهایــی جدیــد را روانــه بــازار کنیــم.
پرسشــی کــه مــا از خودمــان میپرســیم ایــن اســت :آیــا میتوانیــم
بــه  10زنجیــره ارزش دســت پیــدا کنیــم و از دل آن یکهــزار محصــول

بیرون بیاوریم؟

کینگفیشــر بــرای اینکــه چنیــن اتفاقــی را امکانپذیــر کنــد بــر همــکاری
تکیــه کــرده اســت و تمایــل زیــادی بــه همــکاری دارد .بــرای مثــال ،روی
پالســتیکهای بازیافتــی و نــوع خاصــی از چــوب تمرکــز کــرده کــه اغلــب خیلــی
دیــر دور انداختــه میشــوند .همــه اینهــا هــم در کارگاههــا انجــام میشــود .وقتــی
تامینکننــده چــوب نتوانســت بــا برنامــه جدیــد خــودش را هماهنــگ کنــد
کینگفیشر مطابق با میل او جریان را تغییر میدهد.
تغییر مدلهای ذهنی

شــرکتها بــه کمــک طراحــی مدلهــای جدیــد بــرای کســبوکار و بــا
خــراشدادن ســطح ،و همچنیــن برپایــه اصــول ابتــکارات صرفهجویانــه ســعی دارنــد
فرهنــگ شــرکتی خــود را بهبــود ببخشــند .البتــه بــرای اینکــه صرفهجویــی در
کانــون ماجــرا باشــد ،شــرکتها بایــد فرهنــگ جدیــدی را طراحــی کننــد :آنهــا
بایــد مدلهــای ذهنــی کارمنــدان خــود را تغییــر بدهنــد .میتــوان بــه ایــن مــورد،
آشوبگری در مدلهای ذهنی گفت.
شــرکتها بایــد از اعضــای خــود بخواهنــد در دنیــای دیگــری از کسـبوکار فکــر
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و فعالیــت کننــد .یکــی از راههــا ایــن اســت کــه آنهــا را مشــتریان آینــده تلقــی
کننــد ،مثــا مشــتری  10 ،5یــا  20ســال آینــده .بــرای مثــال ،مرکــز همــکاری
پایــداری در مصــرف و تولیــد ( )CSCP1واقــع در آلمــان ،مدیــران شــرکتهای بــزرگ
آمریکایــی و اروپایــی را دور هــم جمــع میکنــد و از آنهــا میخواهــد دنیــای ســال
 2025یــا  2035را تصــور و حتــی کشــف کننــد؛ در گامهــای بعــدی نیــز بایــد بــه
کاوش ایــن دنیــای ناشــناخته بپردازنــد .مشــارکتکنندگان در ایــن جلســات بــا
ویژگیهــای شــخصیتی مصرفکننــدگان آتــی آشــنا میشــوند؛ در ضمــن ،ایــن
مصرفکننــدگان بــه جوامــع مختلــف و شــرایط اقتصــادی متفاوتــی ارتبــاط دارنــد.
هــر کــدام از فرهنــگ و بســتر متفاوتــی میآینــد .هــر کــدام از ایــن شــخصیتها
بــر پایــه یکســری داده شــناخته میشــوند و رفتــار ،ادراک ،ارزشهــا و انگیزههــای
هــر کــدام نیــز کامــا بــا هــم متفــاوت اســت .مصرفکننــدگان آینــده بهرغــم
تفاوتهــای ظاهــری ،ارزشهــای مشــترکی بــا یکدیگــر دارنــد کــه برخــی از آنهــا
بســیار مهــم اســت :آنهــا همگــی میخواهنــد بــا مصــرف بهتــر ،زندگــی خوبــی
داشتهباشــند ،نــه بــا مصــرف بیشــتر .ایــن یعنــی شــراکت در اتومبیــل و دوچرخــه،
تولیــد غــذای مصرفــی و زندگــی در ســاختمانهایی کــه انــرژی کمــی مصــرف
میکننــد .مشــارکتکنندگان بایــد یــاد بگیرنــد چطــور ایــن مصرفکننــدگان را
با نیازهای صرفهجویانه خود و سبک زندگی آیندهشان راضی نگه دارند.
مرکــز  CSPCچندیــن جلســه بــرای بررســی آینده برگــزار کرده ،شــرکتکنندگان
هــم از بخشهــای مختلــف نظیــر مجمــع عمومــی کســبوکارهای جهانــی،
شــرکتهای پپســیکو ،پومــا ،ایکیــا ،نســتله و داچ تلــهکام 2بود هانــد .مدیرعامــل
مرکــز  CSPSمیگویــد مدیــران چطــور در ابتــدا «از تصــور آینــده شــوکه میشــوند
و بــاور نمیکننــد ســبک زندگــی مشتریانشــان در آینــده اینطــور باشــد،
ارزشهایــی کــه کامــا متفــاوت از ارزشهــای فعلــی اســت» .امــا خیلــی زود متوجــه
میشــوند کــه میتواننــد کاالهــا و خدمــات فعلــی را بــه شــکلی تغییــر بدهنــد کــه
مطابق با نیازهای آیندگان باشد.
مشــتریان آینــده پیرتــر هســتند ،بهویــژه در اقتصادهــای توســعهیافته نظیــر
1. Collaborating centre on sustainable consumption and production
2. Deutsche Telekom
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غــرب اروپــا ،ژاپــن و آمریــکا .در حــال حاضــر 130 ،میلیــون نفــر در اتحادیــه اروپــا
بــاالی  50ســال عمــر دارنــد؛ تــا ســال  2020نیــز یــکدوم از افــراد بزرگســال
کپنجــم از
اتحادیــه اروپــا بــاالی ایــن ســن خواهنــد بــود؛ و تــا ســال  2050ی 
جمعیــت آمریــکا  65ســال یــا بیشــتر خواهــد بــود .ایــن افزایــش ســن و ســونامی
خاکســتری نشــان میدهــد کــه «بــازار نقــرهای» در راه اســت :عمــر ایــن اقتصــاد دو
برابــر خواهــد شــد و تــا ســال  2032بــه  13.5تریلیــون دالر خواهــد رســید (معــادل
مجموع تولید ناخالص داخلی ژاپن ،آلمان ،فرانسه و بریتانیا).
ایــن مشــتریان پیــر وقتــی بــا محدودیتهــای فیزیکــی خــود روبـهرو شــوند ،بــه
راهکارهایــی بــرای حــل مشــکالت خــود پنــاه میآورنــد .مراکــز تحقیــق و توســعه
نیــز بایــد مــدل ذهنــی خــود را مطابــق بــا همیــن تحــوالت ،تغییــر بدهــد .آنهــا
بایــد کاالهایــی کوچــک ،کمجــا و دوســتدار کاربــر 3را جایگزیــن کاالهــای پیچیــده
بــرای آینــده کننــد .ســادگی یکــی از مســائل ضــروری در طراحــی کاالهــا خواهــد
بــود .ایــن را موسســه اســتانداردهای بریتانیــا نیــز در ســال  2005بــه ایــن شــکل
توضیح دادهاست:
طراحــی کاالهــای اساســی کــه قابلدســترس هســتند و همــه افــراد تــا
جــای ممکــن میتواننــد از آن اســتفاده کننــد ...بــدون نیــاز بــه تطابــق

با طراحیهای پیچیده است.

مرکــز مهندسهــای طــراح دانشــگاه کمبریــج (  )EDCدر گــروه تحقیــق و
توســعه خــود ابــزاری را طراحــی کــرده کــه بــه ایجــاد کاالهــای ســاده کمــک
میکنــد؛ بهعــاوه ایــن کاالهــای تولیــدی ،بــرای بهتــر و ســریعتر نیازهــای
مصرفکننــده را بــرآورده میکنــد .یکــی از ابزارهــا شــفافیت را بــه طراحــان هدیــه
میکنــد بــه گونــهای کــه همهچیــز وضــوح و شــفافیت داشــتهباشــد .یکــی از
ابزارهــا نوعــی دســتکش مخصــوص کار اســت کــه شــبیه بــه دســتکشهای
هنرمنــدان اســت و کارکــردن بــا آن بســیار ســاده و راحــت اســت .طراحهــا
میتواننــد بــدون مزاحمــت از آن اســتفاده کننــد بــدون اینکــه انگشتهایشــان
بیــش از انــدازه تحــت فشــار باشــد .ســام والــر 5جــزو پژوهشــگرانی اســت کــه ایــن
4
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ابــزار را طراحــی کــرده و کمــک کــرده محصــوالت جدیــد شــرایط بهتــری داشــته
باشــند .او تــاش میکنــد هــر گونــه فرضیــه اشــتباهی از تولیدکننــدگان را بــه
آنهــا گوشــزد کنــد« :مــن میتوانــم از ایــن وســیله اســتفاده کنــم؛ پــس همــه
میتوانند».
بــر پایــه پژوهشهــای  EDCســاخت کاالهــای جدیــد بــر اســاس اصــول طراحــی
جدیــد اســت و هزینهبــر نیــز نیســت .حتــی میتوانــد هزینههــا را در بســیاری از
مــوارد کاهــش بدهــد .تولیدکننــدگان میتواننــد از ایــن مســیر بــه بازارهــای
بزرگتــری دسترســی پیــدا کننــد .همانطــور کــه ایــان هاســکینگ ،1مدیــر ارشــد
یگوید:
مرکز  ،EDCم 
اگــر تولیدکننــدگان و خردهفروشهــا خودشــان را بــا طراحیهــای

«معمولــی» در بخــش تحقیــق و توســعه وفــق بدهنــد ،میتواننــد رهبــر
صنایع بشوند و خدماتی بهتر را ارائه کنند.

هاســکینگ و دیگــر پژوهشــگران بــا یکدیگــر همــکاری میکننــد تــا
ســازمانهای پیشــروی خیلــی معــروف را بــا یکدیگــر ادغــام کننــد .هــر کــدام از
ایــن شــرکتها نیــز در مرکــز تحقیــق و توســعه خــود چیــزی را ســاخته و ارائــه
کــرده ،مثــا دســتکشهایی کــه گفتــه شــد در مرکــز تحقیــق و توســعه نســتله
ســاخته شــدهاســت .نســتله بســتهبندیهای جدیــدی را هــم معرفــی کــرده و
نوعــی مزیــت رقابتــی در برنــد خــود ایجــاد کــردهاســت .آنطــور کــه آن رولیــن،2
رئیس مرکز بستهبندی در شرکت نستله ،میگوید:
قــراردادن مصرفکننــده در کانــون ماجــرای توســعه بســتهبندی،

باعــث شــده بســتههای جدیــد خلــق شــوند کــه متناســب بــا ســن،
تواناییهای جسمانی و وضعیت فیزیکی این افراد است.

اقتصادهــای غربــی نهتنهــا شــمولیت بیشــتری دارنــد بلکــه چرخشــی هــم
شــدهاند .آن دســته از مصرفکننــدگان کــه نســبت بــه مصــرف اقتصــادی آگاهــی
دارنــد در فضایــی مثبــت زندگــی میکننــد کــه در آن بــه مســائلی نظیــر بازیافــت
زبالــه اهمیــت داده میشــود .شــرکتها بــرای موفقیــت در وضعیــت چرخشــی
1. Ian Hosking
2. Anne Roulin
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اقتصادهــای نوظهــور ،بایــد تصمیمهــای دقیقتــری بــرای طراحــی بگیرنــد .آنهــا
بایــد پایــداری را «بیشــتر خــوب» و «کمتــر بــد» ببیننــد .مثــا مشــتریان بــه دنبــال
خودروهایــی هســتند کــه انتشــار کربــن آن کمتــر اســت و از گاز اســتفاده میکنــد
تــا آلودگــی کمتــری داشــتهباشــد .شــرکتهای تامینکننــده مبلمــان نیــز بایــد
بتوانند هم جنگلها را حفظ کنند هم به صنعت خود ادامه بدهند.
گــرگ نوریــس ،3اســتاد دانشــگاه هــاروارد در بخــش ســامت ،از شــرکتها
درخواســت کــرده تــا جــای ممکــن ردپــای خــود را در محیطزیســت کاهــش
بدهنــد .یعنــی یــا بایــد تاثیــر مثبــت داشــته باشــند یــا تاثیــر منفــی خــود را کــم
کننــد (بــرای مثــال ،مهندسهــا کاری کننــد کــه نیــاز بــه مصــرف کمتــر آب
باشــد) .مراحــل طراحــی کاال بــرای تولیدکننــدگان کــه در آن  70درصــد از هزینــه
کاال از قبــل تعییــن شــده ،میتوانــد بــه گون ـهای باشــد کــه فرصتهایــی را بــرای
افــراد بــه وجــود بیــاورد .آنهــا بایــد بتواننــد تاثیــرات زیس ـتمحیطی خــود را بــه
حداقــل برســانند .ایــن کار بــا ذخیــره انــرژی و مــواد خــام انجــام میشــود
(گزینههــای انرژیهــای تجدیدپذیــر نیــز موجــود اســت) .بــرای مثــال ،طراحــان،
مهندسهــا و شــرکتهای ساختوســاز در آمریــکا ،اروپــا و ژاپــن مشــتریانی
دارنــد کــه بــه دنبــال ســاختمانهای ســبز میگردنــد .یــک ســاختمان آمریکایــی
در طــول عمــر خــود حــدودا  40درصــد انــرژی مصــرف میکنــد؛  70درصــد آن
مربــوط بــه مصــرف بــرق اســت .در نتیجــه ،چنیــن کشــور پیشــرفتهای نیــز بایــد بــه
فکــر راهکارهایــی در ایــن زمینــه باشــد تــا بتوانــد اســتانداردهای زیس ـتمحیطی
تعیین کند.
معمــاران و مهندسهــا در ایــن زمینــه دســت بــه کار شــدهاند؛ آنهــا
میخواهنــد ابــزار و چیزهایــی را طراحــی کننــد کــه در چرخــه حیــات خــود
کمتریــن میــزان مصــرف و کمتریــن آســیب زیس ـتمحیطی را بــه همــراه داشــته
باشــد .یکــی از مــوارد ایــن اســت کــه از مــواد اولیــه بهتــری در ســاخت یــک
ســاختمان بهــره گرفتــهشــود .رویههــای ســاخت یــک ســاختمان بایــد مطابــق بــا
تاثیــرات باشــد کــه روی محیطزیســت میگــذارد .در واقــع ،بایــد ببینیــم چــه
ردپایــی بــه لحــاظ مصــرف آب و انــرژی و انتشــار گازهــای گلخانــهای بــر جــای
3. Greg Norris
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میگــذارد .همــه اینهــا نیــز مربــوط بــه کل چرخــه حیــات آن اســت .اثــرات
زیســتمحیطی یــک ســاختمان جــزو مــواردی اســت کــه بهتازگــی زیــاد مــورد
توجــه قــرار میگیــرد .در گذشــته ،عمومــا توجــه کمــی بــه ایــن مســئله میشــد.
در نتیجــه ،خطاهــای زیــادی در ایــن زمینــه رخ مــیداد .امــا حــاال معمــاران از
مشــاوران مختلــف بهــره میگیرنــد تــا بتواننــد در ایــن زمینــه بهتــر اقــدام کننــد.
برخــی از رویههــا در ایــن زمینــه ماشــینی شــده و در نتیجــه قابلاعتمــاد و اثرگــذار
نیز است .اما استوارت ،1رئیس مرکز راهکارهای پایداری ،میگوید:
معمارهــا و مهندسهــا بــه جــای اینکــه مثــل یــک متخصــص روی

طراحــی ســاختمان تمرکــز کننــد ،بهتــر اســت بــا ابــزاری مثــل تالــی

2

فضــای کلــی را بررســی کننــد و ببیننــد آیــا تفــاوت کاربــرد عناصــر
میتوانــد جاذبـهای بــرای مشــتری ایجــاد کنــد و عیــنحــال بــه لحــاظ
زیســتمحیطی نیــز مناســب باشــد .چنیــن نــگاه نظاممنــدی

میتوانــد طراحــی را بــه اوج بهــرهوری برســاند و انتخــاب مــواد

ســاختمانی را تــا جایــی کاهــش بدهــد کــه بــه محیطزیســت آســیب

نرســاند .ایــن شــیوه بایــد در مــورد همــه ســاختمانهای جدیــد
اجرایی شود.

عــاوه بــر تالــی ،اتودســک راهکارهایــی بــه تولیدکننــدگان و طراحــان در
کارخانههــا ارائــه میدهــد تــا بتواننــد کاالهایــی تولیــد کننــد کــه بــه لحــاظ
اقتصــادی صرفهجویانــه باشــد .آنهــا حتــی میتواننــد خودروهــای خاصــی تولیــد
کننــد کــه حداقــل ســوخت را مصــرف میکنــد .اســتوارت ســعی دارد در اتودســک
بــرای مشــتریان در ســالهای آتــی کارخانههــای بســازد تــا مــوادی را تولیــد کننــد
کــه انــرژی و منابــع کمتــری را مصــرف میکننــد .او کــه خــودش دکتــرای مدیریــت
و علــوم زیسـتمحیطی دارد معتقــد اســت آنهــا در حــال حاضــر ،درسـتترین کار
را بــرای محیطزیســت انجــام میدهنــد .البتــه نمیتوانــد ایــن تاثیــرات را در
مقابــل آمــار کمــی در اختیــار ســرمایهگذاران قــرار بدهنــد تــا ســرمایهگذار متوجــه
ارزش بازگشــت ســرمایه خــود بشــود .بــه ایــن ترتیــب ،ایــن مســئله بــه چالشــی
3
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بــرای آنهــا تبدیــل شــدهاســت .آنهــا ســعی دارنــد اســتارتآپی راه بیندازنــد کــه
روی نتایــج حاصــل از ایــن کارهــا تمرکــز دارد .نهایــت ماجــرا ایــن خواهــد بــود کــه
بتواننــد بــرآوردی از ســود حاصــل از ســرمایهگذاری در ایــن بخــش بــه دســت
بیاورنــد .ایــن پروژههــا همگــی مربــوط بــه بخــش زیرساختهاســت و در مراحــل
مختلــف طراحــی بــه کار مـیرود .در نتیجــه همــه مراحــل را قابلبررســی میکنــد.
بررس ـیها وضعیــت منافــع مالــی جــزو مهمتریــن مســائل اســت کــه در آن دولــت
هــم بایــد همــکاری کنــد چراکــه پــای محیطزیســت در میــان اســت .گــروه آنهــا
ســعی دارد ســرمایهگذاران را قانــع کنــد کــه ســرمایهگذاری آنهــا از نــوع اثرگــذار
اســت و نهتنهــا بــه لحــاظ مالــی بازگشــت دارد بلکــه ســهامداران احســاس فعالیــت
اجتماعــی هــم پیــدا میکننــد .کافــی اســت «شــرکتها گواهــی اجــرای کار داشــته
باشند».
مدیــران ارشــد اجرایــی در شــرکتهای غربــی بــا مدلهــای ذهنــی خــود را
تغییــر بدهنــد نهتنهــا بــه ایــن خاطــر کــه بــه افــراد مســن و بــه محیطزیســت
کمــک شــود بلکــه بایــد بــه فکــر میلیاردهــا نیــاز روزی باشــند کــه در بازارهــای
نوظهــوری نظیــر هنــد ،چیــن ،برزیــل و آفریقــا از طریــق مشــتریان خلــق میشــود.
امــروز دوســوم از مصرفکننــدگان طبقــه متوســط در آمریــکا و اروپــا زندگــی
میکننــد .تــا ســال  2030ایــن وضعیــت تغییــر میکنــد و حــدود دوســوم آنهــا
در آســیا زندگــی خواهنــد کــرد .طبقــه متوســط آفریقــا در حــال حاضــر  -حــدود
350میلیــون نفــر  -بــا ســرعت زیــادی در جهانــی در حــال رشــد اســت .نیجریــه
یکــی از بازارهــای مصــرف مهــم تــا ســال  2030خواهــد بــود کــه ارزش آن 1.4
تریلیــون دالر اســت .بازارهــای نوظهــور پــر از شــرایط ضدونقیــض هســتند و مراکــز
تحقیــق و توســعه از همیــن حــاال ایــن تناقضهــا را نشــان میدهنــد .بــرای مثــال،
مصرفکننــده طبقــه متوســط در هنــد و آفریقــا پــول کمتــری نســبت بــه همتایــان
خــود در اروپــا بــه دســت میآورنــد و هــر دو آرزوهــای دور و دراز مشــترکی بــرای
فرزنــدان خــود دارنــد .آنهــا بهتریــن محصــوالت بــا بیشــترین کیفیــت را
میخواهند.
یکــی از مصیبتهــای بازارهــای نوظهــور ایــن اســت کــه بــه لحــاظ زیرســاختی
بســیار ضعیــف اســت ( 40درصــد از روســتاهای هنــد اصــا جــاده درســت و حســابی
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ندارنــد) و بــه لحــاظ ســامت ،بهداشــت ،آمــوزش و پــرورش و بخــش مالــی نیــز
بســیار عقبافتــاده هســتند ( 40درصــد از روســتاییان چینــی از وضعیــت خوبــی در
حیطــه ســامت برخــوردار نیســتند؛ بیــش از  75درصــد از افــراد بزرگســال در آفریقا
بــه حســاب مالــی دسترســی ندارنــد) .بــا ایــن حــال ،ایــن بازارهــای نوظهــور
بهســرعت در حــال رشــد هســتند و گوش ـیهای تلفــن همــراه بــه ابــزاری عــادی
در دســت مردمــان اقتصادهــای نوظهــور تبدیــل شــدهاســت .شــبکههای موبایــل در
ایــن کشــورها بــا ســرعت در حــال رشــد اســت .در ســال  2014چیــن و هنــد
رویهمرفتــه  2میلیــارد و  200میلیــون نفــر داشــتند کــه بــه شــبکههای موبایلــی
متصــل میشــدند .چیــن اکنــون در  92درصــد از بــازار موبایــل نفــوذ کــرده؛ و
اســتفاده از اینترنــت موبایلــی در آفریقــا قــرار اســت تــا ســال  2020حــدود  20برابــر
بشود.
شــاید شــرکتهای غربــی از بازارهــای نوظهــور ناامیــد شــوند؛ امــا نبایــد
فرصتهــا را در ایــن کشــورها نادیــده بگیرنــد .بــرای اینکــه بتواننــد رقابــت
ســالمی داشــته باشــند و در ایــن رقابــت پیــروز شــوند بایــد هــر آنچــه در مراکــز
تحقیــق و توســعه خــود دیدهانــد فرامــوش کننــد و تمرینهــای جدیــدی بــرای
فــروش و بازاریابــی داشــت ه باشــند .آنهــا بایــد صرفهجویــی را در دســتور کار خــود
قــرار بدهنــد .مدیــران غربــی بایــد خودشــان را بــا طــرز فکــر صرفهجــو بــودن
مطابقــت بدهنــد .اگــر یــاد بگیرنــد چطــور نیازهــای مشــتریان در بازارهــا را برطــرف
کننــد دیگــر هیچچیــز غیرقابــل پیشبینــی برایشــان رخ نخواهــد داد .آن وقــت
است که میتوانند طرز فکر جدید را برای کل جهان نیز اجرایی کنند.
همیــن طــرز فکــر صرفهجویانــه بــود کــه کارلــوس گاســن ،1مدیرعامــل برزیلــی
رنــو  -نیســان ،را وادار کــرد مهندسهــای فصلــی را بیــاورد کــه حاصــل زحمــات
آنهــا خــودروی لــوگان از رنــو بــود کــه فــروش فوقالعــاده خوبــی نیــز داشــت
(فصــل  1را ببینیــد) .وقتــی رنــو موفــق شــد خــودروی  6هــزار دالری را روانــه بــازار
کنــد ،گروهــی دیگــر دســتبــهکار شــدند و تــا بتوانــد خودروهــای کمهزینــه
بســازند .در نهایــت نیــز خودروهایــی ســاختند کــه خریــداران اولی ـهای در هنــد و
دیگــر بازارهــای نوظهــور داشــت 60 .درصــد از فــروش خــودرو در ســال  2015بــود
1. Carlos Ghosn
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و  66درصــد از فــروش ســال  2020نیــز قــرار اســت مربــوط بــه همیــن خودروهــا
باشــد .هــر کســی بتوانــد خــودروی بهتــری بــا عملکــرد بهتــر روانــه بــازار کنــد،
موفقتر خواهد بود .آنطور که گاسن میگوید:
مصرفکننــدگان نوظهــور ماشــینهای واقعــی میخواهنــد ،آنهــا

ماشــینهای صرفــا ارزان بــا قیافههــای زشــت نمیخواهنــد کــه از

ســایر کشــورها بــه کشورشــان آمــده باشــد .آنهــا ماشــینهای مــدرن،

قــوی و مطلــوب میخواهنــد؛ کاالهایــی کــه بتواننــد بــه داشــتن آن
افتخار کنند.

رنــو و نیســان خیلــی زود دریافتنــد کــه نمیتواننــد خودروهایــی بــا قیافههــای
بیریخــت کــه مــد روز نباشــد و از اســتانداردهای کافــی نیــز بهرهمنــد نباشــد در
بازارهــای نوظهــور بــه مصرفکننــدگان بفروشــند .ایــن مصرفکننــدگان
خودروهایــی مثــل خودروهــای فرانســوی و ژاپنــی میخواســتند .در نتیجــه تصمیــم
گرفتنــد عناصــر صرفهجویانــه و مبتکرانــه را وارد کار خــود کننــد؛ خودروهایــی بــا
موتورهــای قــوی ،ســاخت ســاده و مختــص رانندگانــی کــه در بازارهــای نوظهــور
رانندگــی میکننــد .آنهــا بــه ایدههــای خالقانــهای رســیدند کــه مهندسهــای
هنــدی بــا خالقیــت خــود طراحــی کــرد ه بودنــد و در نهایــت ،صرفهجــو بــودن را از
یــاد نبــرد ه بودنــد .آنهــا راههــای هوشــمندانهای بــرای کاربــرد کمتــر منابــع پیــدا
کردند.
کریــم میکیچــه 2کــه در حــال حاضــر در بخــش کامپیوتــری رنــو  -نیســان
فعالیت دارند ،کارهایی انجام داد و آن را در سرتاسر جهان آزمایش کرد:
وقتــی بــرای منابــع ،محدودیــت قائــل هســتید ،محدودیــت بــر خالقیت
را بــر میداریــد .هیچچیــز ممنــوع نیســت .هیچچیــزی نیســت کــه

در چالشهــا از دســت بدهیــد .اینطــور اســت کــه میتوانیــد بــه
ایدههای آشوبگرانه دست پیدا کنید.

رنــو و نیســان قصــد دارنــد برنامههایــی را راهانــدازی کننــد کــه ابتــدا در هنــد
و بعــد در ســایر بازارهــای نوظهــور مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .بــرای مثــال ،در
برزیــل و آفریقــا .موفقیــت آنهــا میتوانــد مدیــران در اروپــا و آمریــکا را نیــز بــه
2. Karim Mikkiche

 342ابتکارات صرفهجویانه

فکر بیندازد .میکیچه در این باره میگوید:

وقتــی پیچیدگیهــای بــازار هنــد را پشــت ســر گذاشــتید ،میتوانیــد

از طــرز فکــر صرفهجویانــه و منعطــف بهــره بگیریــد و در نهایــت کاری

کنید که مشتری در هر جای جهان قانع شود.

آیبـیام هــم ماننــد رنــو و نیســان تــاش کــرد مــدل جدیــدی بــرای کسـبوکار
خــود تعریــف کنــد .مدیــر ارشــد ایــن شــرکت از بازتعریــف مدلهــای ذهنــی شــروع
کــرد .ســپس تمرکــز خــود را روی بازارهــای نوظهــور ماننــد آســیا و آفریقــا قــرار داد.
جــان کلــی ،1رییــس آیبـیام ،در ســال  2011ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا
آیب ـیام خواســتار فعالشــدن در بازارهــای آســیایی اســت یــا خیــر .از آنجــا بــه
بعــد بــود کــه نگاههــا غیرآمریکایــی شــد .مدیــران آیبــیام خیلــی زود تصمیــم
گرفتنــد از فرصــت اســتفاده کننــد .آنهــا خانــوادهای در شــانگهای تشــکیل دادنــد.
در آن زمــان ،دیگــر موریــس 2رییــس شــرکت بــود و خیلــی ســریع آزمایشــگاههایی
در هنــد ،چیــن ،برزیــل ،آفریقــا ،اســترالیا و ژاپــن راهانــدازی کــرد؛ او میخواســت
شــرکتش بــه لحــاظ جغرافیایــی خیلــی ســریع در همــه نقــاط جهــا پراکنــده شــود.
یگوید:
خودش م 
طــی یــک قــرن ابتدایــی حیــات آیبــیام ،تــاش ایــن بــود کــه

مشــتریان در آمریــکا ،اروپــا و ژاپــن حفــظ شــوند .حــاال بیســت ســال از

آن زمــان میگــذرد و مشــتریان آیبــیام در آســیا و آفریقــا هســتند.

هــدف مــا ایــن اســت کــه مراکــز تحقیــق و توســعه را گســترش بدهیــم

و توانمندیهــای خــود را بهســرعت در اکوسیســتم بازارهــای نوظهــور

افزایــش بدهیــم .مــا بایــد از فرصتهــای موجــود در ایــن بازارهــای
بهره بگیریم.

از نــگاه موریــس ،آســیا و آفریقــا منبــع نوظهــوری بــرای ابتــکار و خالقیــت
هســتند .آنهــا نشــان میدهنــد کــه اصــول ابتــکارات صرفهجویانــه چقــدر میتوانــد
ســریعتر ،بهتــر و ارزانتــر پیشــرفت کنــد .دانشــمندان و مهندسهــا در آیبـیام در
مراکــز تحقیــق و توســعه چینــی ،راهکارهــای خالقانـهای را مــد نظــر قــرار دادهانــد؛
1. John Kelly
2. Morris
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آنهــا پروژههایــی را پیگیــری میکننــد کــه بــه دنبــال افزایــش ســرعت خــودرو بــا
کمتریــن هزینــه اســت .در نهایــت نیــز موفــق شــدهاند مدلهــای پیشــین خــود را
تغییــر بدهنــد تــا بــه گونـهای مدلهــای جدیــد خودروهــا برســند کــه هــم در بــازار
فــروش دارد و هــم صرفهجویانــه اســت .آنهــا دوره آزمایشــی نیــز بــرای راهانــدازی
این محصوالت داشتهاند تا متوجه مزیتهای آن برای مشتری بشوند.
مبتکــران چینــی ابتــکارات ذخیــره منابــع نیــز دارنــد ،آنهــا بــه دنبــال یافتــن
راههــای نبوغآمیــز بــرای کاهــش هزینــه و افزایــش کاربــرد بــرای مشــتریان خــود
هســتند .گــروه تحقیــق و توســعه آیبـیام ،از ایــن ابتــکارات و پیشــرفتهای ســریع
بهــره میگیــرد تــا بتوانــد مشــکالت خــود را در چیــن برطــرف کنــد :آلودگــی هــوا.
در ابتــکار افــق ســبز 3آیبـیان یکــی از آن ابتکاراتــی اســت کــه آیبـیام بــه کمــک
آن ســعی دارد دولــت چیــن را قانــع کنــد بــا مدلهــای جدیــد میتــوان میــزان
آلودگــی هــوا را کاهــش داد .آنهــا حتــی میتواننــد میــزان آلودگــی هــوا را بررســی
و اندازهگیری کنند.
پژوهشــگران آیب ـیام در هنــد دریافتهانــد کــه اکثــر بانکهــا اعتبــار کافــی در
صنــدوق ذخیــره خــود ندارنــد در نتیجــه ،دســت بــه کار بــرای تحلیــل شــرایط
شــدهاند .آنهــا میخواهنــد از دادههــا در ایــن زمینــه بهــره بگیرنــد و بــر همیــن
پایه ریسک کنند و مدلهای جدیدی را بسازند.
موریــس حتــی در مــورد آفریقــا نیــز هیجــان دارد و میخواهــد ظرفیتهایــش
را در آنجــا افزایــش بدهــد .او میخواهــد در ایــن قــاره ســیاه نیــز دســت بــه
کارهــای خارقالعــاده بزنــد .آیبـیام در ســال  2013نخســتین آزمایشــگاه تحقیــق
و توســعهاش را در کنیــا راهانــدازی کــرد و نــام آن را ســیلیکون ســاوانا 4گذاشــت.
آنجــا یــک مرکــز بــا ابتــکارات صرفهجویانــه اســت کــه بــا گوشــیهای تلفــن
همــراه میتــوان بــا آن ارتبــاط برقــرار کــرد .حــدود  20میلیــون نفــر از مــردم کنیــا
5
از موبایــل اســتفاده میکننــد تــا حملونقــل خــود را انجــام بدهنــد .چارلــز گریبــر
یکــی از گزارشــگران بلومبــرگ بیزنسویســک 6اســت کــه ده روزش را در کنیــا
The Green Horizon
Silicon Savannah
Charles Graeber
Bloomberg Business Week

3.
4.
5.
6.
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گذرانــد بــدون اینکــه هیــچ اعتبــاری داشــته باشــد و تنهــا بــا تکیــه بــر تلفــن
همــراه تاکســی گرفــت .در نتیجــه ،همــه خدمــات ســفریاش از طریــق یــک گوشــی
تلفــنهمــراه انجــام شــد .او اینطــور نتیجــه گرفــت« :مــن احســاس غارنشــینی را
دارم که یک چراغقوه بزرگ و قوی در دست دارد».
یکــی دیگــر از بخشهایــی کــه در ماجــرای صرفهجویــی درگیــر شــده ،بخــش
مربــوط بــه مدلهــای آشــوبگر کســبوکار در حــوزه انــرژی ،تحصیــات و
بهداشــت و ســامت اســت .گاهــی مصرفکننــده تنهــا بــا نصــب چیزهایــی ســاده
میتوانــد از خدماتــی رایــگان بــا انــرژی پــاک بهرهمنــد شــود .همــه اینهــا در
آفریقــا نیــز راهانــدازی شــده و باعــث شــده نگــرش «انجــام بــده» در ایــن قــاره راه
بیفتــد .افــراد یــاد میگیرنــد بــا موبایلهــای خــود و برنامههایــی کــه روی آن
نصــب میکننــد ،کارهایشــان را بهراحتــی پیــش ببرنــد؛ کافــی اســت اتصــال بــه
اینترنت صورت بگیرد.
پژوهشــگران در آزمایشــگاههای آیبـیام نشــان دادهانــد مــردم از نظامــی بــرای
ترافیــک شــهری اســتفاده میکننــد کــه جــزو بدترینهــا در جهــان اســت .حــاال
آنهــا میخواهنــد راهــکاری هوشــمندانه در ایــن بــاره ارائــه بدهنــد .ایــن راهکارهــا
را همــکاران ژاپنــی هــم ارائــه کردهانــد .همــه اینهــا وضعیــت ترافیکــی را بهبــود
میبخشــد .بهعــاوه راننــدگان نیــز بهتــر میتواننــد مســیریابی کننــد .دیگــر
نیــازی نیســت بــه تصاویــر مبهــم تابلوهــای شــهری خیــره شــوند .حتــی در
خیابانهــای نایروبــی هــم دیگــر نیــازی بــه ایــن کار نیســت .اوســامیومن اســتوارت،1
موســس و دانشــمندی کــه در بخــش آفریقــا در مرکــز تحقیقــات آیبـیام فعالیــت
یگوید:
دارد ،م 
آیبــیام بــدون ارتشــی از فنــاوری نمیتوانســت قــدم بــه آفریقــا

بگــذارد و از دولــت بخواهــد میلیــارد دالر ســرمایهگذاری کنــد کــه در

نهایــت بــه راهکارهــای کمهزینــه برســند و مشــابه غربیهــا بشــوند.

مــا بایــد روی پــای خودمــان بایســتیم و بــا فکــر خــود بیندیشــیم ،بایــد

راهکارهــای صرفهجویانــه را خودمــان راهانــدازی کننــد و در نهایــت بــه

محیطزیست آفریقا کمک کنیم.

1. Osamuyimen stewart
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یکــی از همــکاران ژاپنــی در زمینــه پژوهشــگری آنقــدر تعجــب کــرد ه بــود کــه
از آثــار و کارهایــش در آفریقــا اســتفاده میشــود کــه از شــدت هیجــان بــه
آزمایشگاه نایروبی نقل مکان کرد.
حــاال اســتوارت گــروه تحقیــق و توســعه را بــه صــورت دقیــق رصــد میکند
تــا ببینــد چطــور راهکارهایــی بــرای مهــار چالشهــای بــزرگ در آفریقــا ارائــه
میدهنــد .هفــت چالــش بــزرگ وجــود دارد :کشــاورزی ،آب ،انــرژی ،تحصیــل،
بهداشــت و ســامت ،وضعیــت مالــی و پویایــی .عالقــه اصلــی اســتوارت ایــن
اســت کــه روابــط میــان فالســفه قدیــم آفریقــا بــا راهکارهــای جدید را بررســی
کنــد و معتقــد اســت همــه در ایــن ماجــرا ســهیم هســتند .بــه نظــر او ،راهــکار
هوشــمندانه آیب ـیام ایــن اســت کــه از ابتــکارات صرفهجویانــه بهــره بگیــرد.
در واقــع ،دادههــا را در جهــت رفــع مشــکالت بــه کار ببنــدد .پژوهشــگران
آیبیام در آمریکا ،اروپا و ژاپن میخواهند در این ماجراها درگیر شوند.
مدیــران غربــی نیــازی نیســت بــه شــهرهای کوچــک هنــد و چیــن و آفریقا
ســفر کننــد تــا بتواننــد بــا طــرز فکــر مبتکــران آنجــا آشــنا شــوند .آنهــا
میتواننــد بهراحتــی راهــی بــرای آگاهــی از طــرز فکــر افــراد در بازارهــای
نوظهــور پیــدا کننــد .آنهــا میتواننــد شــیوههای ابتــکارات صرفهجویانــه را
بــه مراکــز علمــی خــود بیاورنــد و بــه صــورت علمــی در اروپــا و آمریــکا در
جهــان صنعتــی از آنهــا بهــره بگیرنــد .یکــی از راهکارهــا بهرهگیــری از مرکــز
داده امآیتــی اســت .بهعــاوه چندیــن مرکــز ابتــکار صرفهجویانــه وجــود دارد
که همه آنها قابل استفاده هستند.
در ســال  2014بــود کــه  UCLAمرکــزی بــه عنوان آزمایشــگاه جهانــی برای
ابتــکارات راهانــدازی کــرد .ماموریتــش ایــن بــود کــه شــرکای تجــاری را از
سرتاســر جهــان جمــع کنــد و هــر کســی در تــوان دارد بــه میــدان بیایــد و
روی ابتــکارات ســرمایهگذاری کنــد .راهکارهایــی کــه ارائــه میشــوند بــه
لحــاظ کمهزینــه بــودن ،کامــا مناســب هســتند و بــا رویکــرد دس ـتکم 20
درصــد ارزانتــر ،ارائــه میشــوند .بحــث ثبــات و متناســب بــودن نیــز در میــان
است.

 346ابتکارات صرفهجویانه

مولــی کــوی ،1رییــس بخــش ســامت  ،UCLAمعتقــد اســت ایــن آزمایشــگاهها
بهنوعــی نقــش تصمیمگیرنــده بــرای آینــده خواهنــد داشــت کــه کیفیــت را نیــز
میتوانند باال ببرند .او میگوید:
دسترســی ســاده بــه مراکــز ســامت بــه یــک اصــل مهــم در جهــان
تبدیــل شدهاســت ...آمریــکا بایــد بــه شــبکه ابتــکارات در ایــن زمینــه
در دیگــر کشــورها دسترســی پیــدا کنــد تــا بتوانــد شــبکهای جهانی در
این باره بسازد.

او بــه طــور همزمــان راهکارهــای صرفهجویانــه بــرای ســامت را بررســی
میکنــد و نمونــهاش را در کالیفرنیــا اجرایــی کردهاســت .او حتــی ســازمانی
غیرانتفاعــی در ایــن زمینــه راه انداختــهاســت .مولــی برنامـهای کمهزینــه ،ســاده و
ایمــن را طراحــی کــرده کــه افــراد مســن هــم میتواننــد بهراحتــی از آن بهــره
بگیرنــد .آنهــا هیچگونــه شکســتی را تحمــل نمیکننــد و هزینــه باالیــی
میپردازند تا در نهایت به پیروزی برسند.
آزمایشــگاه جهانــی 2بــه جــای اینکــه راهکارهایــی را در اختیــار بازارهــای
نوظهــور قــرار بدهــد  -رویـهای بــا عنــوان ابتــکارات معکــوس  -میخواهــد ابتکاراتــی
چندمنظــوره داشــته باشــد کــه در نهایــت بــه پیشــرفت کمــک کنــد .رهبــران
کســبوکار و کارآفرینهــا و تمامــی سیاســتگذاران در سرتاســر جهــان نیــز
میتواننــد ایــن رویــه را یــاد بگیرنــد .آنهــا میتواننــد از یکدیگــر چیزهایــی یــاد
بگیرنــد و بــه یکدیگــر ســود برســانند .آزمایشــگاه جهانــی را رهبــران ســازمانها
هدایــت میکننــد .آنهــا در راه طراحــی و ابتــکار قــدم برمیدارنــد تــا در نهایــت
به بهترین چیزی که در ذهن دارند برسند.

«چرا» :اساس تغییر مدیریت

اینجــا قــرار اســت یــاد بگیریــم تغییــرات مدیریتــی را در قالــب چارچوبــی
مشــخص انجــام بدهیــم؛ در عیــن حــال ،چنــد پرســش را نیــز مد نظــر قــرار خواهیم
داد« :چــرا مــدل کسـبوکار خــود را بــه مدلــی صرفهجویانــه تغییــر میدهیــم؟» و
1. Molly Coye
2. The Global Lab
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از آن مهمتــر« :چــرا مــن شــخصا بایــد تغییــر کنیــم و بــه گون ـهای فکــر و رفتــار
کنــم کــه صرفهجویانــه باشــد؟» اگــر شــرکتها نتواننــد جوابــی قانعکننــده بــه
ایــن پرس ـشها بدهنــد ،هی ـچگاه نمیتواننــد کارمنــدان خــود را قانــع کننــد و در
نتیجــه نمیتواننــد خودشــان را بــا مــواردی کــه تاکنــون دربــاره آن بحــث کردیــم،
وفق بدهند.
یادگیری از باال

رهبــران شــرکتها بایــد بــه پرسـشهای بخــش «چــرا» پاســخ بدهنــد ،بــه
ایــن شــکل هــم بایــد پاســخ بدهنــد« :اگــر همــه مــا همیــن حــاال بــه عنــوان
یــک شــرکت ،تغییــر را آغــاز نکنیــم ،فــردا کسـبوکاری در کار نخواهــد بــود».
ایــن همــان چیــزی اســت کــه پائــول پلمــن ،3مدیرعامــل یونیلــور ،بــه صــورت
موثــر بــه آن اشــاره کــرده و در ســال  2010گفتــه اســت .وقتــی برنامههــای
پایــداری یونیلــور بـ ه صــورت جزئــی مــورد بررســی قــرار میگرفــت ،او از همــه
 170هــزار کارمنــد خــود پرســید چطــور میتــوان درآمدهــای شــرکت را دو
ن حــال ،ردپــای زیســتمحیطی را تــا ســال  2020بــه
برابــر کــرد و در عیــ 
نصــف رســاند .پولمــن ابتــدا در قالــب کسـبوکار ایــن برنامههــا را مطــرح کــرد.
ک ســو میگفــت یونیلــور تــا ســال  2020بــه  2میلیــارد و حتــی بیشــتر
از ی ـ 
مشــتری نیــاز دارد کــه اکثــر آنهــا بــه هزینــه اهمیــت میدهنــد و در بازارهــای
نوظهــور قــرار دارنــد؛ عــاوه بــر ایــن ،دو میلیــارد مشــتری کــه در حــال حاضــر
در جهــان بــه آنهــا خدمترســانی میشــود .از ســوی دیگــر ،بایــد کاالهایــی
بــرای  4میلیــارد مشــتری فراهــم شــود .در نتیجــه یونیلــور بایــد هزینههــا را بــه
حداقــل برســاند و در زمینــه مســائلی چــون آب ،کشــاورزی ،منابــع طبیعــی و
انــرژی بــا احتیــاط گام بــردارد .در نتیجــه شــرکت راهــی جــز رویآوردن بــه
ابتــکارات صرفهجویانــه نداشــت تــا بتوانــد هــم بــه مــردم خدمترســانی کنــد
و هم منابع کمتری را مصرف کند.
پــس از آن ،پولمــن دو مزیــت را برشــمرد کــه قابللمــس بودنــد :وفــاداری
بیشــتری بــه برنــد کــه مصرفکننــده آگاه بــه آن روی مـیآورد و عالقــه بیشــتر در
3. Paul Polman
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میــان کارمنــدان جوانتــر کــه در شــرکت فعالیتهــای مســئوالنه و پاســخگویانه
داشــتند .او بــه کارمنــدان خــود ایــن حقیقــت را منتقــل میکــرد کــه صرفهجویــی
تنهــا راهــکار باقــی مانــده بــرای آنهاســت کــه در درازمــدت بــرای شــرکت جــواب
یدهد.
م 
امــا او بیشــتر میخواســت .بــه کارمندانــش گفــت شــرکت آنهــا قوانینــی دارد
و یکــی از آنهــا هــم ایــن اســت کــه مشــکالت اجتماعــی و زیسـتمحیطی جهــان
را حــل کنــد و مشــکالت جدیــد ایجــاد نکنــد؛ یعنــی ایــن شــرکت بایــد در صنعــت
در ایــن زمینــه رهبــری را بــه عهــده بگیــرد .خــودش میگفــت« :هــدف مــا ایــن
اســت کــه مــدل کسـبوکار پایــداری را راهانــدازی کنیــم کــه خدماتــی بهتــر را ارائه
بدهــد ».او بــر ایــن جمــات همیشــه تاکیــد داشــت .پولمــن برنامــه پایداری شــرکت
یونیلــور را بــه عنــوان یــک اصــل بــا ارزش معرفــی کــرد .او همچنیــن اقــرار کــرد
پاســخ همــه «چگونههــا» را نــدارد و نمیدانــد چطــور میتــوان بــه اهــداف 2020
رســید ولــی میدانــد کــه ایــن امــر بهتنهایــی میســر نخواهــد شــد .ایــن فروتنــی
کــه پولمــن از خــود نشــان مـیداد بــرای کارمنــدان یونیلــور بســیار ارزشــمند بــود.
آنهــا میدانســتند کــه بایــد در کار خــود نقششــان را بــه گونـهای ایفــا کننــد کــه
در جهــت صرفهجویــی گام بــردارد .پولمــن از ســال  2010بــه نقــاط مختلــف جهــان
ســفر کــرد و دیدگاهــش مــدام تغییــر میکــرد؛ ســخنرانیهای بســیاری کــرد و
حتی نشستهای خبری و مصاحبه برگزار کرد تا کارش را پیش ببرد.
قانعکــردن کارمنــدان امــری بســیار مهــم اســت امــا همــراه بــا آن (و شــاید
ســختتر از آن) قانعکــردن ســهامداران و تحلیلگرانــی بــود کــه بایــد نگاهشــان
بــه مســئله تغییــر میکــرد .در برخــی مــوارد شــرایط نگرانکننــده میشــد،
ســهامداران فکــر میکردنــد بایــد شــرکت را تنبیــه کننــد تــا دســت از ایــن رویــه
بــردارد امــا بــاز هــم تمرکــز شــرکت روی محصــوالت صرفهجویانــه بــود.
مدیرعاملهــا بــرای اینکــه تغییــرات بــزرگ ایجــاد کننــد بایــد خودشــان نقــش
تحلیلگــر را نیــز ایفــا کننــد .پولمــن بــه دو شــیوه ایــن کار را انجــام دادهاســت.
نخســت اینکــه تمرکــز بــر امــور ســنتی را برداشــته و میدانــد ســهامدار و مشــتری
همتراز هستند .او در یکی از صحبتهایش میگوید:
بــه نظــرم وظیفــه مــا ایــن نیســت کــه ســهامداران در اولویــت قــرار
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بدهیــم .مــن برعکســش را میگویــم .مــن تاکیــد دارم کــه تمرکــز
شــرکت مــا بایــد روی بهبــود وضعیــت زندگــی شــهروندان در جهــان

باشــد و بایــد بــه راهکارهــای پایــدار دســت پیــدا کنیــم .مــا بایــد

خودمــان را بــا شــرایط وفــق بدهیــم و ایــن نتیجــه خوبــی برایمــان بــه
همراه خواهد داشت.

دوم اینکــه پولمــن هــر نــوع گــزارش دربــاره بــازار ســهام را در درازمــدت و
دربــاره وضعیــت ســرمایهگذاران در درازمــدت ممنــوع کــرد .بــه ایــن ترتیــب ،در
فاصلــه ســالهای  2009تــا  2012ســهام یونیلــور از  15درصــد بــه  5درصــد
رسید؛ آنطور که پولمن میگوید:
بســیاری از مدیرعاملهــا در طــول تاریــخ تنهــا بــه ســهامداران پاســخ

دادهانــد درحالیکــه ســهامدار خــودش بایــد حضــور فعــال داشــته
باشــد .اکثــر مدیرعاملهــا بــا ســهامداران دیــدار میکردنــد؛ مــا حتــی

به دیدار کسانی میرویم که آنها را به عنوان سهامدار نداریم.
بهرهگیری از مشتری برای انگیزهبخشی به کارمندان

یکــی از راههــای موثــر بــرای قانــع کــردن کارمنــدان بــه اینکــه باید تغییــر کنند
ایــن اســت کــه تغییــر مشــتریان را بــه آنهــا نشــان بدهیــم .هیــچ چیــزی بــه انــدازه
صــدای مشــتری بــه کارمنــد انگیــزه نمیبخشــد؛ کارمنــدان بایــد بشــنوند کــه
مشــتریان بــه دنبــال ابتــکارات صرفهجویانــه هســتند .در نتیجــه رهبــران بایــد روی
نیازهــا و ارزشهــای فعلــی تأکیــد کننــد و بداننــد کــه اینهــا تغییــر کــرده؛ بهویــژه
بــرای مشــتریانی کــه هــر لحظــه ظاهــر میشــوند همهچیــز عــوض شدهاســت .در
نتیجه باید فرهنگ صرفهجویی در شرکت راهاندازی شود.
همــه مشــتریان میتواننــد نوعــی فراخــوان بــرای کارمنــدان باشــند تــا شــکاف
بیــن خــود و آنهــا را درک کننــد و در نهایــت بــرای رســیدن بــه مدلهــای
صرفهجویانــه قــدم بردارنــد .ایــر لیکوئیــد 1یکــی از عرضهکننــدگان جهانــی گاز
اســت کــه در بخشهــای مختلــف صنعــت فعالیــت دارد .ایــن شــرکت در ســال
 2013درآمــد  15میلیــارد یورویــی ( 18میلیــارد دالری) داشــتهاســت .بهعــاوه
1. Air Liquide
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شــهرت بســیاری دارد و در میــان بازارهــای غربــی کامــا شــناخته شــدهاســت.
شــرکت ایــر لیکوئیــد ســاالنه  265میلیــون یــورو ( 318میلیــون دالر) روی ابتــکارات
ســرمایهگذاری میکنــد و  6هــزار و  200کارمنــد دارد کــه اغلــب دانشــمند و
مهنــدس هســتند و روی پروژههــای مبتکرانــه در ســطح جهــان فعالیــت دارنــد.
اکثــر مدیــران باالدســتی و میانــی ایــن شــرکت نیــز مهندس و دانشــمندانی هســتند
کــه تحصیــات در ســطوح بــاالی آکادمیــک دارنــد .بــا ایــن حــال ،فرانســوا
دارکیــس ،1مدیــر ارشــد ایــن شــرکت در بخــش ابتــکارات صرفهجویانــه (کــه
پروژههــای تحقیــق و توســعه بــرای کســبوکار را پیگیــری میکنــد) ،و اعضــای
هیاتمدیــره بــه مدیــران یــادآوری کردهانــد کــه شــرکت بایــد بــه ســمت مــدل
کس ـبوکاری صرفهجویانــه حرکــت کنــد .ایــن مــدل بایــد خدمــات را بــه صــورت
ســادهتر در اختیــار افــراد قــرار بدهــد .ایــن مســئله بهویــژه در چیــن و هنــد بســیار
مقبولیــت دارد .ایــر لیکوئیــد مشــتریان خــودش را دارد .بازارهــای نوظهــور بیــش از
 25درصــد از درآمــد شــرکت را بــه دســت میدهنــد و ایــن رقــم قــرار اســت در
یک دهه ،دو برابر شود.
دارکیــس اینطــور میگفــت کــه ایــر لیکوئیــد در هنــر کارکــردن بــا
کمترینهــا در بازارهــا ماهــر شــدهاســت .رقبــای آن در چیــن و هنــد نیــز
متخصصهایــی هســتند کــه بــا کمتریــن ،کارهــای خــود را پیــش میبرنــد (البتــه
محصوالتشــان کیفیــت پایینتــری دارد) .ایــر لیکوئیــد بــرای اینکــه در بازارهــای
نوظهــور برنــده باشــد ،بایــد یــاد میگرفــت بیشــترین کار را بــا کمتریــن منابعــی
کــه در اختیــار دارد انجــام دهــد .بهعــاوه بایــد فاکتورهایــی نظیــر امنیــت و
دسترســی را هــم در نظــر میگرفــت .بــه همیــن خاطــر اســت کــه دارکیــس در
ژوئیــه  2014شــرکتی در شــانگهای راهانــدازی کــرد و تمــام امــور شــرکت را وقــف
ابتــکارات صرفهجویانــه کــرد .ایــن امــور مســائل مهمــی نظیــر کارایــی انــرژی،
مدیریــت آب و منجمدکــردن مــواد غذایــی را در بــر میگرفــت کــه همگــی جــزو
نیازهای بازار چین بود.
دارکیــس پیشبینیهایــی نیــز از تغییــرات آینــده مشــتریانش در سرتاســر
جهــان داشــت .او بــرآورد کــرد ه بــود کــه تــا ســال  2025تمــام داراییهــای صنعتــی
1. Francois Darchis
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بــه اینترنــت متصــل میشــوند و در نتیجــه ،ایــر لیکوئیــد بایــد در ایــن زمینــه مــدل
کسـبوکار خــود را تغییــر مـیداد .ایــن شــرکت عــاوه بــر فــروش گاز بایــد خدمات
دیگــری هــم ارائــه مــیداد کــه مهمتریــن بخــش مربــوط بــه دادن دادههــا و
اطالعــات بــود .ایــن دادههــا بــه مشــتریان کمــک میکنــد بهــرهوری خــود را بــاال
ببرنــد و عملکردشــان را بهبــود ببخشــند .بــه ایــن ترتیــب ،کس ـبوکارها بهمــرور
یــاد گرفتنــد در حــوزه صنعــت بایــد مــدل کسـبوکار خــود را تغییــر بدهنــد و بــه
شــکل صرفهجویانــه در بیاورنــد .آنهــا بایــد ســریعتر ،بهتــر و ارزانتــر بفروشــند
تا بتوانند با غولهایی مثل آمازون و گوگل رقابت کنند.
دارکیــس بــرای اینکــه بتوانــد چنیــن تحولــی را ایجــاد کنــد نوعــی آزمایشــگاه
در شــرکت راهانــدازی کــرد کــه  I-Labنــام داشــت .ایــن آزمایشــگاهها را گریگــوری
اولوکــو 2رهبــری میکــرد و گزارشهــای مرتبــی را ارائــه م ـیداد .اولوکــو دکتــرای
ریاضیــات دارد و در کنــار اولیویــو دالبــروی 3کــه دکتــرای مهندســی دارد فعالیــت
میکنــد .هــر دو ســالها بــه عنــوان مدیــر اجرایــی فعالیــت کردهانــد .همــکاری
دوســویه آنهــا باعــث شــده گــروه تحقیــق و توســعه را راه بیندازنــد .بــه گفتــه
اولوکــو و دالبــروی آزمایشــگاههای  I-Labبــرای ایــر لیکوئیــد تجربـهای منحصربهفرد
بــودهاســت .آنهــا یــاد گرفتهانــد فرهنــگ صرفهجویــی را در شــرکت نهادینــه
کننــد .بهعــاوه بــا چاالکــی هماننــد اســتارتآپها خیلــی ســریع بــا نیازهــای
مشتریان آشنا شده و الگویی برای شراکت تجاری به دست آوردهاند.
آزمایشــگاههای  I-Labاز ســه مســیر کار خــود را پیــش میبــرد .نخســت
اینکــه موسســهای بــرای تفکــر اســت و در اینجــا افــراد میتواننــد بــا نیازهــای
مشــتریان خــود آشــنا شــوند و در کنــار آن فرصتهــای درازمــدت را پیــدا کننــد.
ایــن اتفــاق در واحدهــای مختلــف کســبوکاری رخ میدهــد .دوم اینکــه بــه
عنــوان یــک گاراژ شــرکتی فعالیــت میکنــد و بســیاری از ایدههــا را از مرحلــه
پــروژه آزمایشــی بــه مرحلــه نهایــی و اجرایــی میرســاند .همــه ایــن اتفاقــات نیــز
در شــش مــاه رخ میدهــد .ســوم اینکــه ردپایــی بــرای مــدل اجتماعــی ایــر
لیکوئیــد فراهــم میکنــد کــه شــرکت را قــادر میســازد بــه صــورت فعــال بــا
2. Gregory Olocco
3. Olivirer Delabroy
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ســهامداران محلــی در ارتبــاط باشــد .افــراد میتواننــد بــه کمــک یکدیگــر ارزشهای
اجتماعــی و شــرکتی در کس ـبوکار خلــق کننــد .بــرای مثــل در هنــد و مراکــش،
آزمایشــگاههای  I-Labبــه صــورت آزمایشــی کار خــود را شــروع کــرده و پروژههایــی
را پیــش بــردهاســت .آنهــا از کارآفرینهــای محلــی اســتفاده کردهانــد و خدماتــی
متناســب بــا نیازهــای مشــتریان همانجــا ارائــه میدهنــد .در نهایــت نیــز نوعــی
ســازمان از کــف تــا نــوک آن ایجــاد کردهانــد کــه میتوانــد الگویــی بــرای
کسبوکارهای کوچک باشد.
در برخــی از نســخههای پروژههــای آزمایشــی ،تکنیکهــای صرفهجویانــهای
بــه کار رفتــه کــه روی زنجیــره تامینکننــده اثــر میگــذارد .آنهــا گاز را بــه
صورتــی خــاص بــا کیفیــت بــاال بــه دســت مشــتریان در کــف هــرم میرســانند.
البتــه زیرســاختهای موجــود در ایــن بازارهــای نوظهــور چنــدان مســاعد و مناســب
نیســت .آنهــا همچنیــن از فناوریهــای تلفــن همــراه بهــره میگیرنــد بهویــژه در
هنــد و مراکــش ،تــا بتواننــد بــا حداقــل هزینــه و مدیریــت جابهجایــی مالــی
کارهای پرداخت را انجام بدهند.
دالبــروی معتقــد اســت اگــر زنجیــره ابتــکارات صرفهجویانــه و راهکارهــای
مدیریــت مالــیای کــه در آزمایشــگاههای  I-Labدر هنــد و مراکــش بــه صــورت
آزمایشــی اجــرا میشــوند موفقیتآمیــز بودهانــد ،ایــر لیکوئیــد میتوانــد مشــابه
ایــن کار را در اقتصادهــای پیشــرفته داشــته باشــد .ایــن شــرکت بــرای ایــن کار
نهتنهــا بایــد از اعتبــارات کس ـبوکارهای اجتماعــی بهــره بگیــرد بلکــه بایــد رویــه
جدیــدی را بــه صــورت کلــی خلــق کنــد .همــه اینهــا نیــز بــه زیرســاختها و
زیرشبکههای خودش نیاز دارد.
در مجمــوع ،آزمایشــگاههای  I-Labبــه ایــر لیکوئیــد کمــک میکنــد کارمنــدان
درک کننــد چــرا شرکتشــان بایــد مــدل کســبوکارش را تغییــر بدهــد و بــا
واقعیتهــای بــازار جهانــی هماهنــگ شــود .بهعــاوه بــه آنهــا راههــای تغییــر را
نشان میدهد .دارکیس میگوید:
مــن بــه صــورت مســتمر بــه رهبــران همــکارم و حتــی اعضــای

هیاتمدیــره خاطرنشــان میکنــم کــه چــون صرفــا  113ســال بــه

همیــن شــکل بــه حیــات خــود ادامــه دادهایــد ،جاودانــه خواهید شــد...
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بــرای مبــارزه بــا خشــنودی از خــود ،الزم اســت رهبــران شــرکتها
مثل من ،مدام سازمان را به صورت اضطراری تغییر بدهند.

بهر هگیری از انگیزهها

بــرای اینکــه کارمنــدان تغییــر رفتــار را بپذیرنــد بایــد بــه صــورت مــدام و
مســتمر ایــن نیازهــای بـهروز را ببیننــد .امــا ایــن کافــی نیســت یعنــی فاکتورهــای
ذاتــی مثــل «مــن کار درســتی را انجــام میدهــم» یــا «مــن دارم بــه نجــات کــره
زمیــن کمــک میکنــم» بهتنهایــی نمیتوانــد منجــر بــه تغییــر رفتــار و طــرز فکــر
درون یــک ســازمان بشــود .مشــوقها و انگیزههــای بیرونــی نیــز الزم اســت تــا بــه
عنــوان فاکتورهــای پاداشدهنــده بــه کارمنــدان کمــک کننــد ایــن رویــه را ادامــه
دهنــد .بــه ایــن ترتیــب ،رهبــران بایــد نظــام انگیزهبخشــی بیرونــی را بــر اســاس
شاخص  KPIsبرای تغییر رفتار ایجاد کنند.
آنطور که جیمی الرنس در کینگفیشر میگوید:
حــدود  80هــزار کارمنــد در کینگفیشــر مشــغول بــه کار هســتند.

مدیریــت درونــی ایــن مســئله یــک وظیفــه بــزرگ اســت .وقتــی مــردم
آگاهــی پیــدا میکننــد ،واکنشهــای مثبــت نشــان میدهنــد .ایجــاد
چنیــن فضــای مثبتــی میتوانــد بخشــی از یــک راهــکار باشــد .امــا

چالــش اصلــی نهتنهــا قلبهــا بلکــه اذهــان را هــم تحــت تأثیــر قــرار

میدهــد .چالــش بــزرگ ایــن اســت کــه چطــور میتــوان ســود مثبــت
را به عنوان بخشی از وظایف کاری هر شخص تعریف کرد.

کینگفیشــر بــرای اینکــه بــه ایــن هــدف دســت پیــدا کنــد و ســود مثبــت را
بــه یــک هــدف تبدیــل کنــد ،بــرای کارمندانــش پاداشهایــی را در نظــر گرفتــه
اســت .انجــام چنیــن کارهایــی نیــاز بــه جبــران برنامههــا دارد .بــرای مثــال گــروه
خریــد هنــوز خــودش را در ســود مثبــت متعهــد نمیبینــد .بــه هــر حــال،
کینگفیشــر گروههــای پایــداری دارد کــه ورونیــک الری 1مدیــر اجرایــی آن اســت.
ســود خالــص یکــی از بخشهــای کلیــدی ایــن برنامــه اســت .آنطــور کــه الرنــس
یگوید:
م 
1. Veronique Laury
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چالــش اصلــی ایــن اســت کــه مدیــران اجرایــی در ســطوح میانــی
پاداشهایــی را بــرای روزهــای کاری در نظــر بگیرنــد .مــا حمایــت از

بــاال را داریــم امــا بایــد ایــن را در بخــش مدیــران میانــی هــم اجرایــی
کنیم.

مطالعه موردی هفتم

استراتژی صرفهجویی مرکز خدمات درمانی ایتنا

1

مــارس  2010بــود کــه بــاراک اوبامــا 2الیحــه حفاظــت از بیمــار و مراقبــت صرفهجویانــه

3

( )PPACAرا بــه امضــا رســاند .هــدف او ایــن بــود کــه هزینههــای سرســامآور درمــان در آمریــکا را ســر
و ســامانی ببخشــد؛ ایــن هزینههــا تــا ســال  2020قــرار بــود بــه  20درصــد از تولیــد ناخالــص
داخلــی آمریــکا برســد .رییسجمهــور وقــت آمریــکا میخواســت فشــار مضاعــف بــر طیــف
کمدرآمــد و متوســط آمریکایــی را در زمینــه بهداشــت و ســامت بــه حداقــل برســاند و شــهروندانی
را بهنوعی بیمه کند که از آنها نهایت مراقبت به عمل آید.
مــارک برتولینــی ،4رییــس و مدیرعامــل ایتنــا بــه عنــوان یکــی از قدیمیتریــن و بزرگتریــن
بیمههــای آمریکایــی ،قانــع شــد .او بــاور کــرد کــه ایــن الیحــه میتوانــد بــا هزینــه  1تریلیــون و
 300میلیــارد دالری بــه مرحلــه اجــرا برســد .در نتیجــه کار را شــروع کــرد .او از پرسـشهایی نظیــر
«چطور هزینه بهداشت و درمان را پرداخت کنیم» عبور کرد و گفت:
نظــام خدمــات درمانــی آمریــکا بســیار پرهزینــه شــده و تقریبــا کســی از عهــده آن بــر
نمیآیــد .در ایــن شــیوه ،بیمــاران خدماتــی را دریافــت میکننــد کــه در گذشــته
دریافت نمیکنند و گاهی این خدمات را در قالب پاداش میگیرند.

هرچنــد الیحــه بــا اهــداف خوبــی راهانــدازی شــد امــا تنهــا راهــی بــرای دسترســی بــه نظــام
شکسـتخورده فراهــم کــرد .مجلـهای علمــی در ســال  2012در آمریــکا در حــوزه خدمــات درمانــی
شــش حــوزه اصلــی را شناســایی کــرد کــه در ایــن نظــام هدررفــت دارد :بیشدرمانــی؛ عــدم
Aetna
Barack Obama
Health care and Education reconciliation Act
Mark Bertolini

1.
2.
3.
4.
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بیشهمــکاری؛ رویههــای درمانــی ناقــص؛ پیچیدگیهــای دولتــی؛ شکســت قیمتگــذاری؛ و
فریــب و سوءاســتفاده .ایــن هدررفــت تنهــا  20درصــد (حــدود  600میلیــارد دالر) از هزینــه کل
ســاالنه ایــن نظــام را در بــر میگیــرد .ایــن مقالــه نتیجــه میگرفــت« :کاهــش اتالفیهــا تاکنــون
بزرگترین و بهترین فرصت انسانی بوده که در نظام خدمات درمانی حاصل شد ه است».
طبــق آمــار مککنــزی 5کــه یــک مرکــز مشــاوره اســت ،بهتریــن راه بــرای کاهــش اتــاف هزینه
در نظــام خدمــات درمانــی آمریــکا ،تغییــر مــدل فعلــی اســت تــا بتوانــد وظایــف اجرایــی را جبــران
کنــد و بــه نفــع بیمــاران گام بــردارد .رویکــرد دیگــر ایــن اســت کــه ایــن الیحــه بــه شــکلی درســت،
همهگیــر و نظاممنــد بــه کار بــرود تــا بتوانــد  1تریلیــون دالر ذخیــره کنــد .پرداخــت در ازای
عملکــرد هــم میتوانــد کارایــی را افزایــش بدهــد و افــراد را تشــویق کنــد خدمترســانی بهتــری
برای بیماران داشت ه باشند.
ایتنــا در چنیــن وضعیتــی نقشــی بســیار مهــم ایفــا میکنــد .ایــن شــرکت بیــش از  160ســال
عمر دارد ،خشتبهخشت تجربه کرده اما حاال دارد تغییر میگیرد .برتولینی میگوید:
اکثــر بیمههــای ســامت بــرای اینکــه زنــده بماننــد دو راه دارد :یــا بایــد بــه ســمت
زنجیــره ســامت و درمــان حرکــت کننــد و ایــن کار بایــد در بازارهــای پیشــرو انجــام
شــود ،یــا بایــد خــاف مســیر زنجیــره ســامت و درمــان پیــش برونــد ،بیمارســتان
بخرنــد و بــه طــور عمــودی خودشــان را یکپارچــه کننــد .مــا هیچیــک از ایــن دو گزینــه
را انتخــاب نکردیــم .بــه جــای آن تصمیــم گرفتیــم بیشــتر وارد عمــق زنجیــره ارزش
بشویم و کل نظام سالمت و درمان را متحول کنیم.

ایتنــا بــه عنــوان بخشــی از ایــن اســتراتژی ،راهــکاری در حــوزه فنــاری ارائــه داده کــه خدمــات
در آن ارزش افــزوده دارنــد و بیمارســتانها میتواننــد مــدل درمانــی جدیــد را دنبــال کننــد .بــه
گــواه تاریــخ ،فراهمکننــدگان و پرداختکنندگانــی نظیــر ایتنــا بخشهــای عجیــب خــود را
داشــتهاند و بــر ســر قیمــت جنگیدهانــد ،آنهــا حتــی روابــط خــود را بــا بیمــاران تغییــر دادهانــد .امــا
حــاال ایتنــا میخواهــد دیدگاههایــی بــه فراهمآورنــدگان بدهــد و راهکارهایــی بــه آنهــا ببخشــد
که وضعیت بیماری را با هزینهای کمتر بهبود ببخشد.
ایتنــا بــرای موفقیــت از ســازمانهایی بــه نــام  ACOsکمــک گرفتــهاســت .آنهــا فراهمآورنــدگان
خدمــات درمانــی هســتند و خدماتــی مثــل رواندرمانــی ،متخصصهــای بیمارســتانی و نظایــر اینهــا
را ارائــه میدهنــد .در نهایــت نیــز کار را بــه صــورت گروهــی پیــش میبرنــد تــا نهایــت کیفیــت
5. Mckinsey

 356ابتکارات صرفهجویانه

درمانــی را داشــتهباشــد .همــکاری بــا ســازمانهای  ACOباعــث شــد خدمــات بهبــود پیــدا کننــد و
ت خاطــر داشــت ه باشــند .آنهــا میتواننــد خدمــات درمانــی صحیــح را در زمــان
بیمــاران نیــز رضایـ 
درســت دریافــت کننــد .بــا خیــزش مــدل  ACOبــود کــه پرداخــت ارزش افــزوده بــه میــدان آمــد و
انتظــار مـیرود تــا ســال  2020نیمــی از افــراد و شــرکت (در مقایســه بــا  20درصــد امــروز) وارد ایــن
حیطه شوند.
ســال  2011بــود کــه اینتــا نــوع جدیــدی از کسـبوکار را بــه راه انداخــت کــه در آن راهکارهایی
بــرای کمــک بیشــتر ارائــه میشــد .از همینجــا بــود کــه بســیاری از کســبوکارها بــه ســمت
مــدل  ACOحرکــت کردنــد .عــاوه بــر آن ،ایتنــا برنامههایــی بــرای وضعیــت بهداشــت و ســامت
ارائــه کــرد کــه در آن اعضــا میتوانســتند خدمــات درمانــی را از نظــام شــبکه  ACOدریافــت کننــد.
طبــق برآوردهــای ایتنــا ،ایــن برنامــه در ســال نخســت ،طــوری بــود کــه مصرفکنندگانــش  8تــا 15
درصــد پسانــداز میکردنــد .بــرای مثــال ،ایتنــا در رابطــه بــا  ACOبــا شــبکه ســامت بنــر 1ارتبــاط
گرفــت کــه حاصــل آن کاهــش  5درصــدی هزینــه بــرای اعضــا بــود و ایــن اتفــاق تــا ســال 2013
انجــام شــد .در ایــن حیــن ،کیفیــت نیــز بهبــود پیــدا کــرد .در ایــن میــان ،ایتنــا و اعضــای آن روی
نــرخ ســرطان و برخــی بیماریهــای خــاص فعالیــت کردنــد؛ آنهــا تــاش میکردنــد بــا اجــازه
بیمارســتانها و بــرای بیمــاران دیابتــی شــیوهای بــرای مدیریــت قنــد خــون پیــدا کننــد .بررسـیها
نشــان میدهــد ایتنــا در ایــن زمینــه بــه کمــک پزشــکان بــه موفقیتهــای بزرگــی دســت پیــدا
کــرد .حــاال ایــن شــرکت برنامههــای جدیدتــری بــرای اجــرا دارد .ایتنــا انتظــار داشــت تــا ســال
ن بــاره بــا تعــداد زیــادی مذاکــره کــرد .همــه
 2014بــه  60مــورد توافقــی دســت پیــدا کنــد و در ایـ 
اینها نیز برای بهبود وضعیت شبکه سالمت بود.
ایتنــا همچنیــن بخــش دیگــری از صنعــت را تغییــر میدهــد :برنامــه ســامت شــرکتی .ایــن
شــرکت میخواهــد در زمینــه مراقــب از ســامت همــان طــوری باشــد کــه  Expedia.comدر زمینــه
مســافرت اســت :یعنــی میخواهــد پلتفرمــی بــرای مصرفکننــده ایجــاد کنــد کــه در آن برنامههــای
حــوزه ســامت اجرایــی شــود .کارمنــدان مــدام از مزایــای ایــن کار بهرهمنــد میشــوند .آنهــا
میتواننــد خدمــات ایــن حــوزه را بخرنــد .همیــن امــر باعــث شــده ســامت در بخــش خصوصــی
رشــد قابلمالحظــهای را تجربــه کنــد .در ایــن بیــن ،برنامههــای مشــتریان بــرای دریافــت
محصوالت نیز اهمیت دارد؛ اینکه چطور و چگونه چیزی را دریافت میکنند.
ایتنــا در همــه بخشهــای خصوصــی مشــارکت دارد و در آن از اعضــای شــرکت خــود خواســته
1. Banner Health Network
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برنامههــا و خدمــات چندگانــه ارائــه بدهنــد .همــه اینهــا بــرای شــرکت ایتنــا ارزش افــزوده بــه
همــراه داشــتهاســت .مشــتریان کاالهــای باارزشتــر را انتخــاب کردهانــد .محصــوالت ایتنــا بــه
همیــن خاطــر اغلــب  10تــا  12درصــد ارزانتــر اســت .هرچــه تعــداد مشــتریان بیشــتر شــود ،ایتنــا
راحتتر میتواند تامینکنندگان را قانع کند به مدل الیحه مراقبت از سالمت بپیوندند.
ایتنــا بــرای تشــویق شــرکتها بــه همــکاری و کمــک بــه مشــتریان ،نیــاز بــه تکنولوژیهــا و
مهارتهــای جدیــدی دارد .ایــن شــرکت در بخــش تکنولــوژی  1میلیــارد دالر ســرمایهگذاری کــرده
و بــا شــرکتهای گــوگل ،اپــل ،فیســبوک و آمــازون (گافــا) همــکاری کــردهاســت .بــرای مثــال،
ایتنــا هلتــاژن 2را راهانــدازی کــرده کــه راهکارهایــی بــرای بخــش ســامت ارائــه دادهاســت .رییــس
ایــن بخــش ،پزشــک و کارآفرینــی بــه اســم چارلــز ســاندرز 3اســت و روی اســتارتآپهایی کــه
گمــان میکنــد بــه موفقیــت خواهنــد رســید ســرمایهگذاری میکنــد .او از نوســان بــاال در
کســبوکار بــه عنــوان ابــزاری بــرای سرعتبخشــی بــه توســعه بهــره میگیــرد و راهکارهــای
صرفهجویانه را ارائه میدهد .ساندرز میگوید:
معمــوال میلیونهــا دالر هزینــه و  4تــا  5ســال زمــان میبــرد تــا باالخــره شــرکتی در
حــوزه درمــان آغــاز بــه کار کنــد .کل ایــن رونــد یــک هنــر اســت؛ مــا در هلتــاژن آن را
بــه یــک علــم تبدیــل کردهایــم .میتوانیــم کس ـبوکارهای جدیــدی را در کمتــر از 18
ماه راه بیندازیم.

هلتــاژن بــر آزمایــش محتوایــی بنــا شــدهاســت؛ ایــن آزمایشــگاه طراحــان ،مشــتریان و
کارشناســان صنایــع را گــرد هــم مـیآورد تــا بتواننــد نیازهــای روز بــازار و رویــه تکنولــوژی را بــرآورد
کننــد .پــس از آن ،نوبــت بــه چالشهایــی میرســد کــه یکییکــی ســر و کلهشــان پیــدا میشــود.
یگوید:
ساندرز م 
تمــام کسـبوکارهای کــه مــا هــدف قــرار میدهیــم بایــد نیازهــای بــازار حقیقــی را در
خــود داشــته باشــد .هــر پــروژه آزمایشــی کــه انجــام میدهیــم بــا یــک مشــتری
حقیقــی انجــام میشــود؛ بــرای مثــال ،بــا  500کارمنــد فورچــون کــه همگــی
استعدادهای ویژهای دارند و همیشه موفق شدهاند.

هلتــاژن چهــار ســهامدار عمــده دارد  -فراهمکننــدگان ،کارمنــدان ،بیمــاران و بیمهکننــدگان
 و قــرار اســت در کســبوکارهای مختلــف راهکارهایــی را ارائــه بدهــد تــا در نهایــت در زمینــه2. Healthagen
3. Charles Sauders
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مدیریــت بــه موفقیــت برســد .ایتنــا صاحــب آیتریــاژ 1نیــز اســت ،یــک اپلیکیشــن موبایلــی کــه بــه
بیمــار کمــک میکنــد وضعیــت ســامت خــود را مدیریــت کنــد .کاربــران ایــن برنامــه میتواننــد
عالئــم مختلــف خــود را بــه برنامــه بدهنــد و ســپس ریشــه مشــکل خــود را پیــدا کننــد .آنهــا همــه
ایــن کارهــا را بــدون ویزیتشــدن و پرداخــت هزینــه بــه ســهولت انجــام میدهنــد .ایــن اپلیکیشــن
تاکنون  10میلیون مرتبه دانلود شدهاست.
ایتنــا همچنیــن آزمایشــگاههای ابتــکارات ایتنــا را دارد کــه ایدههــای پزشــکی و تکنولــوژی را
بررســی میکننــد و هدفشــان ایــن اســت کــه ببیننــد در دو یــا ســه ســال آینــده چــه اتفاقاتــی در
بــازار رخ خواهــد داد .آنهــا میتواننــد مــدام وضعیــت خــود را در بــازار رضــد کننــد .مایــکل پالمــر،2
رییــس بخــش ابتــکارات دیجیتالــی ایتنــا کــه آزمایشــگاه ابتــکارات را نیــز مدیریــت میکنــد،
مســئول اســتراتژیهای دیجیتالــی ایتنــا اســت .آنهــا ســعی دارنــد مدلهــای جدیــدی در ایــن
زمینــه ارائــه بدهنــد .ماموریــت آزمایشــگاه ابتــکارات ایــن اســت کــه راهــی بخشــی بــرای پیشــگیری
از بیماریها پیدا کند.
پالمــر بــا دو اصــل مهــم در ســامت ،چالــش دارد :همــه بیمــاران را بــه شــکل یکپارچــه درمــان
کند؛ و «اگر شکست خورد ،خودش آن را درست کند»:
مــا میخواهیــم از دادههــای شــخصی بیمــاران اســتفاده کنیــم تــا بتوانیــم همهچیــز را
بــه صــورت دقیــق و لحظهبهلحظــه رصــد کنیــم .ایــن قضیــه در مــورد هــر کاربــری
صــدق میکنــد .مــا میخواهیــم مشــتریان بــا ابــزار دیجیتالــی وضعیــت ســامت
خــود را بررســی کننــد و مســائل خــود را بــه صــورت گامبــهگام حــل کننــد.
پیشــگیریکردن از بیمــاری نســبتا کار ســختی اســت .هزینهبــر اســت و بهویــژه در
مورد بیماریهای مزمن کار سادهای نیست.

بــرای مثــال ،آزمایشــگاههای ابتــکارات راهکارهایــی بــرای شناســایی بیمــاری میدهــد کــه
مربــوط بــه همــان شــخص اســت .خطــرات آن نیــز نســبتا پاییــن اســت .افــراد میتواننــد حتــی
خطــرات بیماریهــای ژنتیکــی را بــا ایــن شــیوهها کاهــش بدهنــد .ســندرمها ،دیابــت ،ســکته و
بســیاری از دیگــر بیماریهــای قلبــی جــزو مــواردی هســتند کــه از ایــن طریــق قابلشناســایی و تــا
حدودی قابلپیشگیری هستند.
ایتنــا همچنیــن مشــتریان پیشــروی خــود را در بــازار اســتخدام کــرده و بــرای آنهــا برنامههایــی
1. iTriage
2. Michael Palmer
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ریختــه تــا بتواننــد کارزاری بــا موبایــل بــه راه بیندازنــد .آنهــا میتواننــد از شــبکههای اجتماعــی
نهایــت بهــره را ببرنــد .بــرای مثــال ،ایتنــا در اکتبــر  2013بــا دیجوانــا لویــس 3کــه پیشتــر مدیــر
والمــارت بــود دیــدار کــرد و قــرار شــد بخشــی از مشــتریان خــود را از طریــق ایــن ســازمان جــذب
کند.
برتولینــی بــر ایــن بــاور اســت کــه کسـبوکارهای جدیــد و مالقــات بــا مدیــران ارشــد میتوانــد
بــه ایتنــا کمــک کنــد کــه حــدود  50هــزار کارمنــدش طــرز فکــر خــود را تغییــر بدهنــد و بــه
صــورت صرفهجویانــه فکــر کننــد .ایتنــا بــه عنــوان نمونــه برنامــه ســامت شــرکت خــود را تغییــر
داد و ســپس ابــزاری بــرای مدیریــت مشــتری را بررســی کــرد .همــه اینهــا بــه کارمنــدان مربــوط
میشد.
ایــن شــرکت در حــال حاضــر بــه رهبــر اساســی شــرکتها در بــازار در ایــن زمینــه تبدیــل
شــده و میلیونهــا بیمــار مشــتری آن هســتند .ایتنــا تــاش میکنــد دســتکم دوســوم 100
شــرکت برتــر فورچــون را وارد بخشهــای خصوصــی کنــد .در همیــن حیــن ،تــاش دارد مــدل ACO
را وارد کار کند .این مدل به عنوان راهکاری برای ارائه خدمات معرفی میشود.
البتــه موانــع بســیاری در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه ســرمایهگذاران را در ایــن حــوزه کمــی
دلســرد میکنــد .طبــق ســنت ،ایتنــا مــدل کسـبوکار خاصــی دارد و درآمــدش بــه گونـهای اســت
کــه باالخــره میتوانــد ســرمایهگذاران را وادار کنــد بــه میــدان بیاینــد .آنهــا میتواننــد بــا
احتساب سود فراوان ،سهام این شرکت را خریداری کنند .برتولینی میگوید:
مــا در مســیر اشــتباهی هســتیم .بایــد خیلــی ســریع مســیر خــود را عــوض و
ســرعتمان را بیشــتر کنیــم .شــاید در ایــن زمینــه ســختیهایی را نیــز متحمــل
شویم.

او همچنیــن میترســد کــه مبــادا ســازمانها بــا یکدیگــر البــی کننــد و در برابــر ایــن تغییــرات
مقاومــت بــه خــرج بدهنــد .در نتیجــه ،آن تغییــری کــه میخواهنــد و نیــاز اســت بــه آن شــکل
محقــق نشــود .در واقــع بایــد گفــت مــدل ارتقــای ایتنــا فرصتــی بــرای چیــن ،کشــورهای خاورمیانــه
و جنــوب آفریقــا بــه شــمار میآیــد .در ایــن کشــورها ســبک زندگــی بهســرعت در حــال تغییــر
است و بحث بیماری و سالمت جزو مهمترین موارد است.
به هر حال برتولینی مثبتاندیش است:
طــی  160ســال گذشــته ،مــا تــاش کردهایــم فرهنــگ شــرکتی چاالکــی داشــتهباشــیم
3. Dijuana Lewis
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و بــا دیــدن فرصتهــا بهســرعت تغییــر کنیــم .مــا تــاش کردهایــم اســتراتژیهای
خــود را تغییــر بدهیــم تــا بتوانیــم بــه اســطورهای در جامعــه تبدیــل شــویم .هــر ســال
بایــد بتوانیــم ارزش خــود را بــه اثبــات برســانیم .تنهــا از ایــن طریــق اســت کــه
میتوانیــم برحــق بــودن خــود را بــه اثبــات برســانیم .نمیتوانیــم چنیــن امــری را
نادیده بگیریم.

نتیجهگیری

نظمــی کــه رهبــران شــرکتها طــی آن بــه چــه ،چگونــه و چــرای تغییــرات
ســازمانی خــود پاســخ میدهنــد ،در هــر شــرکتی نســبت بــه دیگــری متفــاوت
اســت .بــرای برخــی از شــرکتها ،معنادارتریــن کار ایــن اســت کــه از «چــرا» شــروع
کننــد و برخــی دیگــر کــه اهــداف دیگــری را دنبــال میکننــد ،در نتیجــه از جــای
دیگــری شــروع میکننــد .بــرای مثــال ایتنــا یکــی از بزرگتریــن مراکــز خدمــات
درمانــی در دنیــا اســت کــه از اصالحــات وضعیــت درمــان در آمریــکا شــروع کــرد و
مــدل کس ـبوکارش را از همانجــا برگرفــت کــه مقبــول بســیاری از آمریکاییهــا
بود.
برخــی از شــرکتها بیشــتر فعالیــت  -محــور هســتند؛ آنهــا میتواننــد از
چگونگــی کار آغــاز کننــد تــا بتواننــد بــه بهترینهــا دســت یابنــد و بعــد بــه ســراغ
چرایــی برونــد .در واقــع نخســتین نشــانههای موفقیــت میتوانــد انگیــزهای باشــد
برای کار بیشتر.
بــرای دیگــر شــرکتها« ،چــه» نقطــه آغــاز اســت کــه خــوراک الزم را بــرای
چرایــی و چگونگــی فراهــم میکنــد .اینهــا میتوانــد شــرایط را بــرای موفقیــت و
بلندپــروازی مهیــا کنــد .بــرای مثــال M&S ،برنام ـهای را بــا برنامــه الــف در ســال
 2007آغــاز کــرد کــه تمرکــز را روی بازتعریــف «چــه چیــزی» گذاشــته بــود (100
تعهــد پایــدار) و بعــد محدودیتهــا را در نظــر گرفــت تــا بتوانــد بــا ابــزار درســت
بــه مقصــود خــود برســد و در کوتاهمــدت پیــروز شــود .تکــرار بعــدی ،برنامــه الــف
در ســال  2010بــود کــه در قالــب  80تعهــد مطــرح شــد .مدلهــای کســبوکار
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همینطــور تغییــر میکردنــد .وقتــی برنامــه الــف بــه نتایــج مثبــت دســت پیــدا
کــرد ،شــرکت  M&Sهــم بــه شــکل برجســتهتری مطــرح شــد .در ســال 2014
برنامــه الــف بــه شــکل بلندپروازانـهای بــرای ســال  2020در نظــر گرفتــه شــد .همــه
هم از یک سو« ،چه چیزی» و «چرایی» را مشخص میکنند.
در پایــان بایــد گفــت رویکــرد مناســب بــرای هــر شــرکت مختــص خودش اســت
و البتــه بــه وضعیــت رهبــران فعل ـیاش بســتگی دارد .همانطــور کــه در ابتــدای
ایــن فصــل گفتــه شــد ،تغییــری کــه واقعــا صرفهجویانــه باشــد در حــوزه مدیریــت
میتوانــد در امتــداد فرهنــگ فعلــی شــرکت باشــد و فقــط بــرای بازســازی آن
تــاش شــود .تفاوتــی نــدارد کــه رویکــرد چــه باشــد فقــط ایــن مهــم اســت کــه
باید از یک جایی شروع کرد.
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دنیــای کسـبوکار بــا انقــاب ابتــکارات صرفهجویانــه روبـهرو اســت .تقریبــا در
هــر صنعتــی چنــد شــرکت وجــود دارنــد کــه متفــاوت از بقیــه فکــر میکننــد و
تــاش دارنــد بــا کمتریــن منابــع بــه بیشــترین و بهتریــن دســت پیــدا کننــد .حــاال
میتوانــد شــرکت رنــو  -نیســان در خودروســازی باشــد ،جنرالالکتریــک و زیمنــس
در تولیــد کارخان ـهای ،یونیلــور و پپس ـیکو در کاالهــای مصرفــی M&S ،و اوکان در
خردهفروشــی ،نوارتیــس و  GSKدر داروســازی ،پیرســون در آمــوزش ،امریکــن
اکســپرس و بارکلیــز در امــور مالــی یــا ایتنــا در خدمــات درمانــی باشــد .همــه ایــن
پیشــروان در ابتــکارات صرفهجویانــه ،قوانیــن جدیــدی بــرای بــازی نوشــتهاند؛ در
برخی از صنایع آنها بازی را بهکلی تغییر دادهاند.
ایــن مبتکــران زودتــر از بقیــه دسـتبهکار شــدهاند و راه را بــرای بقیــه رهبــران
آســان کردهانــد ،طوریکــه رقبــا میتواننــد بهراحتــی ماننــد آنهــا رفتــار کننــد.
آنهــا میتواننــد ماننــد رنــو  -نیســان ،جنرالالکتریــک و زیمنــس بــازار را بهکلــی
تغییــر دهنــد و خدمــات و کاالهایــی را در دســترس افــراد قــرار دهنــد .آنهــا
میتواننــد ماننــد ایتنــا و پپســیکو ناگهــان تغییــر کننــد و تغییــر هزینــه در
زنجیــره ارزش خــود بــه وجــود بیاورنــد .و آنهــا میتواننــد ماننــد یونیلــور و ،M&S
شــیوههای پایــداری را در پیــش بگیرنــد .ایــن پیشــروان هــم مدلهــای صرفهجویانــه
را روانــه بــازار کردهانــد و هــم مزایایــی قابــل مشــاهده را بــه بــازار عرضــه کردهانــد
کــه باعــث شــده مشــتریان وفــادار داشــت ه باشــند .در همــه مــوارد نیــز طــرز فکــر
جدیدشان به کار آمد ه است.
طبــق برآوردهــای مــا 5 ،درصــد از شــرکتها در اقتصادهــای توســعهیافته
ســفر ابتــکارات صرفهجویانــه خــود را طــی کردهانــد؛ 15درصــد بخشــی از ســازمان
را درگیــر کردهانــد و هنــوز  80درصــد باقــی ماندهانــد کــه بایــد خــود را بــا
استراتژیهای صرفهجویی یکنواخت و یکپارچه کنند.
آن  80درصــد از شــرکتهای امریکایــی ،اروپایــی و ژاپنــی کــه هنــوز ســفر
صرفهجویــی خــود را آغــاز نکردهانــد یــا قدمهایــی درســت در مســیر درســت
برنداشتهاند ،باید موتور خود را روشن کنند و به سه دلیل تاخیر نکنند:
کاالهــا و خدمــات صرفهجویانــه بهســرعت در حــال تکامــل هســتند و بــازار را
متحــول کردهانــد .آنهــا وضعیــت خریــد مصرفکننــده طبقــه متوســط را نیــز
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تغییــر دادهانــد .در نتیجــه ،شــرکتها بایــد بــرای محصــوالت جدیــدی کــه
پــول بــه دســت میدهنــد حرکــت کننــد .کریســتوف دیمایســتر رییــس
شــرکت زیمنــس در فرانســه و جنــوب غــرب اروپــا بــرآورد کــرده تا ســال 2020
تنهــا بــرای دو طبقــه کاال وجــود خواهــد داشــت .کالس الــف کــه از اســمش
پیداســت یعنــی کاالهــا و خدمــات بــا کیفیــت و پرهزینـهای کــه اقلیــت پولــدار
تــوان خریــد آن را دارنــد .کالس ب هــم شــامل کاالهایــی میشــود کــه کیفیــت
خوبــی دارنــد امــا هزینهشــان زیــاد نیســت و میتواننــد در جریــان غالــب قــرار
بگیرند.
قانونگــذاران در آمریــکا ،اروپــا و ژاپــن میخواهنــد شــرکتها نســبت بــه
گذشــته ،بــه پایــداری زیســتمحیطی توجــه بیشــتری نشــان بدهنــد و
دوستدار محیطزیست باشند.
شــرکتها در صنایــع مختلــف خیلــی ســریع بــا مفهــوم رقبــای صرفهجــو آشــنا
میشــوند و یــاد میگیرنــد محصوالتــی ارزشــمند را بهتــر و بــا ارزش بیشــتر در
اختیــار مشــتریان قــرار بدهنــد .ایــن صرفهجوهــا میآینــد تــا مســیر را مشــخص
کننــد .آنهــا گافــا (گــوگل ،اپــل ،فیسبــوک و آمــازون) را هــم در بــر میگیرنــد؛
اســتارتآپهای کوچــک؛ شــرکتهای کمهزینــه از بازارهــای نوظهــور،
بهویــژه در هنــد و چیــن؛ و شــرکتهای بــزرگ از صنایــع مختلــف را نیــز در
بــر میگیرنــد .شــرکتها در صنایــع مختلــف در بازارهــای توســعهیافته
انتخابــی ندارنــد جــز اینکــه رویکــرد صرفهجــو بــودن را در پیــش بگیرنــد.
آنها باید خیلی سریع این کار را انجام بدهند.
تغییــر آســان نیســت .شــرکتهایی کــه خواســتار تغییــرات عملکــردی در بــازار
هســتند بایــد از مراکــز تحقیــق توســعه تــا بخــش فــروش و بازاریابــی ایــن کار را
انجــام بدهنــد .آنهــا بایــد کل ســاختار کشــور را تغییــر بدهنــد و سیاسـتهایی را
بــرای انگیزهبخشــی بــه کارمنــدان و تغییــر مــدل ذهنــی آنهــا در نظــر بگیرنــد.
آنهــا بایــد کاری کننــد کــه همــه بــا کمتریــن منابــع ،بیشــترین کارهــا را انجــام
بدهند.
ایــن تغییــر میتوانــد کمــی دردنــاک باشــد ،بهویــژه بــرای شــرکتهایی در
آمریــکای شــمالی کــه هنــوز بــه درک کامــل نرســیدهاند کــه مشــتری قواعــدش و
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چش ـماندازش تغییــر میکنــد .آنهــا بایــد بــه ســمت صرفهجویــی حرکــت کننــد
چــون چــارهای جــز ایــن ندارنــد .وضعیــت منابــع طبیعــی هــم جــزو عواملــی اســت
کــه آنهــا را وادار بــه تغییــر میکنــد .یــک گــروه مشــاوره در بوســتون مطالع ـهای
را در ســال  2013منتشــر کــرد کــه نشــان میدهــد شــرکتهای آمریــکای شــمالی
تمایــل کمــی بــه رقابــت بــا اروپاییهــا و آســیاییها دارنــد و در نتیجــه کمتــر بــه
ســمت مدلهــای پایــداری حرکــت میکننــد .شــرکتها در آمریــکای شــمالی
احتمــاال آگاهــی کمتــری نســبت بــه محدودیتهــای منابــع طبیعــی در کــر ه زمیــن
دارنــد و احســاس میکننــد نیــازی بــه یادگیــری قوانیــن صرفهجویــی ندارنــد .در
نتیجــه ،بــه دنبــال مدلهــای جدیــد کس ـبوکار هــم نیســتند .اگــر ایــن وضعیــت
ادامــه پیــدا کنــد ،آنهــا خیلــی زود خودشــان را ناگزیــر در وضعیتــی میبیننــد کــه
باید به خاطر عدم دریافت مزایا تغییر کنند.
آنچــه در ســفر ابتــکارات صرفهجویانــه اهمیــت دارد رویههــا ،اســتراتژی یــا
حتــی ســاختار نیســت بلکــه رهبــری اســت .در نهایــت ،ابتــکارات صرفهجویانــه
دربــاره مــردم اســت؛ نبــوغ مــردم میتوانــد جرقــه ابتــکارات را بزنــد ،نیــازی بــه
رباتهــا و کدهــا نیســت .رهبــران شــرکتی بــه ســبک خاصــی از مدیریــت روی
آوردهانــد کــه هرگونــه ابتــکار صرفهجویان ـهای را در نطفــه خفــه میکنــد .رهبــران
ارشــد بایــد بفهمنــد کــه نمیتواننــد بــه تنهایــی ابتــکارات صرفهجویانــه را در یــک
ســازمان مدیریــت کننــد و هیچچیــز قابــل پیشبینــی نیســت .آنهــا بایــد ماننــد
بــاغداری عمــل کننــد کــه از خــاک مراقبــت میکنــد و فضــا را بــرای بــاغداری
مهیــا میکنــد .در واقــع ،بایــد بداننــد کــه بــذر ابتــکارت صرفهجویانــه در
شرکتشــان وجــود دارد؛ تنهــا بایــد در جهــت آن قــدم بردارنــد و محیــط را بــرای
آن آمــاده کننــد .وقتــی کار بــه ابتــکارات صرفهجویانــه رســید ،مثــل بــاغداری،
آنوقــت اســت کــه کمتریــن منابــع ،بیشــترین ســود را بــه دســت خواهــد داد .ایــن
رهبــری صرفهجویانــه ،دربــاره ارزشگذاشــتن در هــر شــکلی بــه کارمنــدان هــم
اســت .رهبــران صرفهجــو مثــل مــارک برتولینــی (ایتنــا) ،کارلــوس گاســن (رنــو -
نیســان) ،جفــری ایملــت (جنــرالالکتریــک) ،جــو کاســر (زیمنــس) ،اینــدرا نویــی
(پپسـیکو) ،پائــول پولمــن (یونیلــور) ،فرانــک ریبــود (دانــون) و انــدرو ویتــی ()GSK
بــه دنبــال تغییــر هســتند و ســازمان را طــوری تغییــر میدهنــد کــه بــه ســمت

یریگ هجیتن 367

خالقیــت بــرای بازارهــای نوظهــور گام بــردارد .ایــن تغییــرات نیــز بایــد از پاییــن بــه
باال باشد.
اجراکــردن اســتراتژی ابتــکارات صرفهجویانــه در هــر ســازمانی کار دشــواری
خواهــد بــود .هیــچ فرمولــی بهمثابــه معجــزه در ایــن زمینــه وجــود نــدارد .امــا
رهبــران بایــد از ابــزار و تکنیکهایــی کــه در ایــن کتــاب گفتــه شــد بهــره بگیرنــد
تــا بتواننــد ابتــکارات صرفهجویانــه را جــزو اولویتهــای شــرکت خــود قــرار بدهنــد.
بهعــاوه ،بایــد بــا نیازهــا و فرهنــگ شــرکت خــود نیــز آشــنا باشــند .وبســایت
 www.frugalinnovationhub.comابــزار دیگــری هــم در اختیــار شــما قــرار میدهــد.
مطالعــات مــوردیِ بیشــتری در ایــن ســایت قــرار دارد کــه هرکــدام میتوانــد بــرای
تغییــرات ســازمانی مفیــد باشــد .شــما میتوانیــد عضــو ایــن ســایت بشــوید و بــا
اجتماعــی از افــراد آشــنا شــوید کــه خودشــان بــرای ابتــکارات صرفهجویانــه گام
برمیدارنــد .در نتیجــه ،میتوانیــد ایــده خــود را بــا آنهــا بــه اشــتراک بگذاریــد و
فضــا را بــرای پیشــرفت ســریعتر مهیــا کنیــد .در واقــع ،میتوانیــد ســفر خــود را
در دنیای ابتکارات صرفهجویانه تسریع کنید.
بســیاری از شــرکتها در امریــکا ،اروپــا و ژاپــن کــه بــه آزمایشــگاههای
همیشــگی تحقیــق و توســعه عــادت کردهانــد و حتــی بــرای مشــتریانی کــه
کاالهــای گرانقیمــت میخرنــد ،مفهــوم ابتــکارات صرفهجویانــه قــدری غریــب
بــه نظــر میآیــد .حتــی برایشــان متناقــض نیــز اســت؛ یعنــی چطــور میشــود
چیــزی هــم مبتکرانــه باشــد هــم صرفهجویانــه؟ صرفهجویــی در اقتصادهــای
توســعهیافته میتوانــد طــوری باشــد کــه شــرکت یــک گام بــه عقــب بــرود؛ گاهــی
حتــی خــاف رشــد باشــد .بــا ایــن حــال ،صرفهجویــی نشــاندهنده راههــای
مهمــی اســت کــه ریش ـههای صنعتــی در آن وجــود دارد و اقتصادهــای پیشــرفته
باید به آن توجه داشته باشند.
1
همانطــور کــه بنجامیــن فرانکلیــن  ،یکــی از بنیانگــذاران و پــدر ابتــکار ایــاالت
متحده آمریکا ،میگوید:
راه رســیدن بــه رفــاه بهســادگی رفتــن بــه بــازار اســت .بســتگی بــه دو

واژه دارد :صنعــت و صرفهجویــی؛ یعنــی نــه پــول و نــه زمــان نبایــد
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هــدر بــرود .بلکــه بایــد بهتریــن را از اینهــا بــه دســت آورد .بــدون
صنعــت ،صرفهجویــی کاری از پیــش نخواهــد بــرد و بــا آنهــا میتــوان
هر کاری کرد.

