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R A H K A R

دیجیتالیسم ؛ 
معضل بزرگ کسب و کارها 

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      68

نیازمندی ها
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چگونه دراولین برخورد شغلی 
تاثیرگذارباشیم؟

همه به اشتراک                
می گذارند، شما چطور؟ 
2

5

 
متخصصان سازمان چگونه می توانند دانش خود را به اشتراک 

بگذارند؟ 
درست است که دانش منتقل شده از شخصی به شخص 
دیگر می تواند در حین انتشار تغییر یابد، با این حال از دو...

 
تحول دیجیتال درکسب وکار لزوما به متخصص دیجیتال نیاز ندارد

متخصصان دیجیتال قطعا برای راه اندازی کسب وکاری مبتنی 
بر فناوری های دیجیتال انتخاب  های عالی هستند. چنان 
رویکردی قطعا با موانعی از جنس کسب وکارهای سنتی و...

 
باید دراولین برخوردشغلی مانندستاره بدرخشید!
پس از معرفی خود تالش کنید اولین برخورد 
درخشانتان را با یافتن یک زمینه مشترک با 

مصاحبه کننده مستحکم کنید. نیازی نیست این زمینه...

245

پنجشنبه  

3 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9168
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متخصصان سازمان چگونه می توانند دانش خود را به اشتراک بگذارند؟ 

همه به اشتراک می گذارند، شما چطور؟ 

که  اســت  درســت 
دانش منتقل شــده 
از شخصی به شخص 
در  می تواند  دیگــر 
حین انتشــار تغییر 
یابد، بــا این حال از 
دو طریق می توان از 
تحریف هــای فاحش 
و خطرناک جلوگیری 
محتوا  ابتــدا،  کرد. 
باید توسط متخصص 
مــورد بازبینی قرار 

گیرد

همه ی شرکت ها دارای متخصصانی هستند که دانش 
حیاتی آن کســب وکار را در اختیار دارند. روش آبشار 
دانش ابزاری برای کمک به اســتخراج و اشتراک دانش 

است.
به عنوان رهبر سازمان، چگونه می توانید اطمینان حاصل 
کنید که دانش حیاتی ســازمان نه تنها برای نسل های 
آینده حفظ شود، بلکه تأثیر آن را نیز چندین برابر شود؟ 
این کار از طریق روشی به نام آبشار دانش انجام می شود: 
انتشار »هوش عمیق« متخصصان به چند فرد دیگر به 
شکلی که بار و مسئولیت متخصصان را به حداقل برساند.

هر آبشــار مانند یک ساختار درختی یا شبکه ی ارسال 
پیام عمل می کند که از یک متخصص شروع شده و از 
طریق الیه هایی از یادگیرنده ها که سپس خود در نقش 
یاددهنده ظاهر می شوند، گسترش می یابد. این تکنیک 
به جای تکیه بر متخصصان برای در اختیار گذاشــتن 
دانش، روی یادگیرندگانی تمرکــز دارد که دانش را از 
فرد متخصص بیرون کشیده و سپس برای بهره  برداری 
به سایر افراد منتقل می کنند. به این طریق هم در وقت 
متخصص صرفه جویی شده و هم یادگیرندگان دروس را 

بهتر درونی سازی می کنند.
محققــان هاروارد در همکاری خود با شــرکت هایی با 
اندازه ها و صنایع مختلف، حداقل چهار روش مشخص را 
 »Nextpert مشاهده کرده اند که »متخصص بعدی یا
)کارآموز اولیه ی متخصصان اصلی( آبشارهای دانش را 

ایجاد می کند.

انتقال دانش
در این مدل، متخصص بعدی مســتقیما براساس آنچه 
از خبره آموخته، به دیگران آموزش می دهد یا آن ها را 
راهنمایی می کند. به عنوان مثال، در یک شرکت صنایع 
الکترونیک، متخصص بعدی کالســی آموزشــی برای 
اپراتورها و تکنســین های کنترل کیفیت در زمینه ی 
تشخیص و حل مشکالت تولید برگزار می کند. در بخش 
هوانوردی جنرال الکتریک، متخصص بعدی مسئولیت 
آموزش یک کالس داخلی در زمینه ی فناوری مادون قرمز 
را برعهده گرفت و طبق گفته ی مهندس مشاور ارشد، 

»آموزش در سطح صنعت« را ارائه کرد.

ارائه چالش
در این روش متخصص بعدی یک ســناریو، مطالعه ی 

موردی یا مجموعه ای از مشــکالت را براساس تجربه ی 
متخصــص ایجاد می کند تا یادگیرنــدگان را با فرایند 
اکتشاف آشنا سازد. به جای ارائه ی راه حل متخصص برای 
مشکلی متداول و دشوار، فرد یا گروهی از افراد با خود 
مسئله رو به رو می شوند. تنها پس از آنکه یادگیرندگان در 
مورد راه حل های احتمالی بحث کردند و درنتیجه ازنظر 
ذهنی درگیر موضوع و پیچیدگی های آن شدند، نظر یا 
راهکار متخصص ارائه می شود. تحقیقات در مورد حافظه 
و شناخت نشان داده است که چنین چالش هایی منجر 
به یادسپاری بهتر می شود. نمونه ی مورد مطالعه می تواند 
به صورت متنی، ویدئویی یا عکس برای استفاده مجدد 
ثبت شود. در شرکت فعال در حوزه ی بهداشت، فیلمی از 
برنامه ریز ارشد مراقبت های بهداشتی که درحال ارائه  ی 
عکس هایی از فضاهای موجود بیمارستان برای بازسازی 
)به  عنوان مثال اتاق عمل یا رختکن بیمار( و پرســیدن 
سؤاالتی راجع به برداشت مردم از مشاهده ی تصاویر بود، 
تهیه شد. پس از مکثی برای بحث و گفت وگو، مشاهدات 
فرد متخصص درباره ی همان عکس ها نمایش داده شد.

هم اندیشی
این روش دور هم جمع کردن و تشکیل دادن جلسه ای 
شامل افراد دارای تجربه ی کمتر یا ترکیبی از متخصصان 
و افراد دیگر است که در آن متخصصان بعدی دروسی 
را ارائه می دهند، ســپس درباره ی آن ها بحث کرده و با 
گسترش آن دانش جدیدی را ایجاد می کنند. بیش از ۳۰ 
نفر در بخش بهداشت این کار را به عنوان آموزشی برای 
نوسازی تأسیسات انجام دادند. آن ها به تیم های کوچک 
تقسیم شده و عکس هایی از تأسیسات موجود را مرور 
کردند، برای تهیه فهرستی از مشکالت مشاهده شده با 
یکدیگر رقابت کردند و سپس دانش خود را با یکدیگر به 

اشتراک گذاشتند.

ترجمه
نکته ی ایــن تکنیک خلق محصولی اســت که دانش 
متخصــص را جذب و در خود مجســم کند تا قابلیت 
انتقال پیدا کند. این تکنیک شــامل اســتخراج دانش 
ضمنی و مستندنشــده و تبدیل آن بــه دانش صریح 
برای به اشــتراک گذاری اســت، مانند دستورالعمل ها، 
چک لیســت ها، قوانین سرانگشــتی یــا ویکی ها. در 
شرکت مهندســی دوبری، متخصص بعدی یک ویکی 

درباره ی فرایند انتقال دانش و تخصص فنی کسب شده 
از متخصص خود در زمینــه ی طراحی موفق تعویض 
لوله های قطور در پروژه های زیرســاختی حوزه ی آب 
ایجاد کرد. مدیر ارتباطات نیز پادکســت های مصاحبه 
با متخصصان را برای استفاده ی داخلی شرکت ساخته 
است. مجموعه ای از فیلم ها دانش عمیق متخصص را در 
انجام موفق مذاکرات با مشتریان و پیمانکاران به تصویر 

می کشد.

آبشارهای دانش
فوایــد آبشــارهای دانش هم بــرای افــراد و هم برای 
ســازمان نه تنها از محتوای دانش منتشرشــده، بلکه 
از یادگیری فرایندها نشــات می گیــرد. به عنوان مثال، 
یادگیرندگان پایین دست ارزش استفاده از عکس ها برای 
به چالش کشیدن ادراک و برداشت افراد و استفاده از آن 
تکنیک در آموزش دیگــران را می بینند و متخصصان 
بعدی در مصاحبه با متخصصان برای اســتخراج دانش 
ماهر می شوند. هر تعاملی که دربرگیرنده ی اشتراک هوش 
عمیق باشــد منجر به تولید خروجی برای کاربردهای 
بعدی می شود، یا از طریق یکی از چهار تکنیک ذکر شده 
در باال یا سایر مواردی که فراگیران می توانند شناسایی 
کنند. از آنجاکه متخصصان بعدی خود یادگیرنده بوده اند، 
به خوبی می توانند تخصص مربوطه را به شکلی قابل فهم 

برای افراد کم تجربه تبدیل کنند.
درست است که دانش منتقل شده از شخصی به شخص 
دیگر می تواند در حین انتشــار تغییر یابد، با این حال 
از دو طریق می توان از تحریف های فاحش و خطرناک 
جلوگیری کرد. ابتدا، محتوا باید توسط متخصص مورد 
بازبینــی قرار گیرد، قبل از اینکه دانش مستندنشــده 
در قالب آموزش منتقل شــده یا به ویکی ها، مخازن یا 
چک لیست ها ترجمه شــود یا موضوع هرگونه چالش 
یا هم اندیشــی قرار گیرد. دوم، ازآنجاکه آبشــار دانش 
ساختاریافته، قابل مشاهده و شفاف است، قابل اعتمادتر 
از جریان غیررسمی، بدون نظارت و ارگانیک اطالعات 
است. در آبشــارهایی که به عنوان بخشی از برنامه های 
رسمی انتقال دانش تنظیم شده اند، مسئولیت متخصص 
بعدی برای آموزش دیگــران می تواند از طریق گزارش 
پیشــرفت به مدیریت در مورد یادگیرنــدگان هدف، 
تکنیک های مورد استفاده و پیشرفت در چارچوب آبشار 

ارزیابی و اعتبارسنجی شود.

 مدل 
مو فقیت

 اشکان حق بین   
روزنامه   نگار
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ط
/9
80
24
10

کالتبار
وانت،خاوروکامیون

شهر-شهرستانبدونتعطیلی

32625002-3
36658511-32621050
09155805002-3
مدیریت:فتحعلیپور

طاهاویاسینبار
بدونشعار
32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

مبینبــار
36610000-36232400
مجهزبهانواعوانتوخاور
مسقفوکامیونهایسنگین

ط
/9
80
22
28

خریدارخودروهایفرسوده
وتصادفیبهباالترینقیمت

حملرایگان09157137078
09360833581

ط
/9
71
47
71

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشیبا30سالتجربه،دفتر
خراساننما،محبوب36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشینوین
فوریوارزان

بازدیدرایگانبارنگالوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

ط
/9
80
66
44

اقساط3تا12ماهه
انواعکاغذدیواریخارجیو
ایرانیکفپوش،پارکت،پرده
تور،افقی،بامبو،زبرا،موکت
طراحیوارسالآلبومرایگان
شعبه322811291
شعبه362376552
09153045934

نقاشینظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشیپیمان
روغنی ، پالستیک
پلیاستر-مولتیکالر

37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشیساختمانهزاررنگ
قیمتمناسب-کیفیتباال
09388913491

/ع
98
12
74
0

نقاشیبهبه
پالستیک،روغنی)درجه1(
قیمتمناسب09915883068

09013362182

ط
/9
81
34
12

کنتیکسوصال
09155025909

/د
98
11
33
5

ج
/9
80
89
08

میالدُدر
مجریکلیهسیستمهای

درباتومات
شیشهای،جکی،ریلی
کرکرهای،راهبند
09151115493
38696868

شیشهنظری
نصبوفروشسکوریتنو
ودستدوموکرکرهبرقی
09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

اتوماتیکمشهدنما
خریدوفروش

شیشههاینوودستدوم
پاینده09151027016

ط
/9
80
64
10

ج
/9
70
86
17

داربستفلزیآرش
09151187403
09159054658
داربستپردیس

بابیمهمسئولیتتخفیفویژه
جادهقدیموسنتو

36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ج
/9
81
25
44

پیچورولپالک
وداربستاترک

32117393-09153236979
خریدفروش

ج
/9
81
04
45

داربستسعدی
پیچورولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9
81
35
42

داربستمحمدپور
نصبسریعتخته
09155186843
داربسترحمتی
بابیمهمسوولیت
نصبهمینامروز
09157033742

ط
/9
80
80
99

ایزوگامشرق
بهقیمتدربکارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ایزوگامشرق
قیرگونی،آسفالتلکهگیری
حتی1متر»حاجیرمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
80
61
60

ایزوگامشرق
تعمیرات،رفعنمزدگی
شریفی09158599918

ط
/9
70
27
40

ط
/9
80
39
93

ایزوگامشرق
وانواعایزوگام

کلیوجزئیباقیمتکارخانه
قیرگونی،آسفالت

محوطهسازی،لکهگیری
پذیرفتهمیشود
09153092025
09156200291

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــامشــــرق
)گــــــــــراننخـــریـــــد(
تخفیفویــــــژهویـــــــژه
شرافتی09365265704

ج
/9
70
38
27

ایراناکناف
طراحیواجرایانواعسقفکاذب

09154024183کناف،تایل،PVCمشاورهرایگان

تخریبفوریساختمان
وخاکبرداریکلیهمصالحشــمارا
بهباالترینقیمتخریداریم
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
34
06

کارآسانایده
نصبواجرا،سرویسنگهداری
آسانسورهرتوقف8000ت
38824494

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجارهباالبر
ساختمانی،ساختانواعاسانبرها
حملبار،کاال،غذا،نفرباقیمتمناسب
09153104743-36661661

ج
/9
71
81
82

MDFکابینتچوبو
کابینتچوب1/400/000
امدیاف750/000
هایگالس1/100/000
وکیوم1/200/000
کمددیواریمالمینه110/000
09159050199

اجرایانواعکابینت
کمددیواری،MDFمدرن

وکالسیک
09336960043

ط
/9
81
16
75

MDFسناتورطراحو
مجریکابینتآشپزخانه،کمد
دیواریو...باقیمتمناسب
09152299803

ط
/9
81
33
40

ج
/9
80
44
35

جنسازشماکارازما
کابینتچوب،وکیوم،هایگلس
امدیاف،مالمینه،کمددیواری
09152462400-09017479120

حفاظ-بوتهای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی
تولیدانبوهوارزان

09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لولهکشیگاز
نــردهلولــهای،تعمیــراتگاز
33640007 / 09153182411
نقداقســاط/مدیریتکرمی

ط
/9
81
14
77

امالکگلستانطرقبه
خرید،فروش،معاوضه
باغ،ویال35592265
آهنی09155191566

ط
/9
81
35
31

خریدفروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ش
/9
71
78
14

امالکسراسریقاسمآباد
فقـطدریـکروز
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باید دراولین برخوردشغلی مانندستاره بدرخشید!

چگونه دراولین برخورد شغلی تاثیرگذارباشیم؟

تحول دیجیتال درکسب وکار لزوما به متخصص دیجیتال نیاز ندارد

کارها  و  کسب  بزرگ  معضل  دیجیتالیسم؛ 

همۀ ما کارمندان،زمانی که می خواهیم برای مصاحبه 
شــغلی آماده شویم،ســواالت اســتخدامی که قرار 
اســت ازما پرسیده شوند، پاســخ هایی که باید به این 
ســواالت بدهیم ونکات کوچکی که ازتجربیات خود 
آموخته ایم،نگرانی اصلی مان خواهند بود. به هر حال، 
همین پرسش  و پاسخ ها دلیل برگزاری جلسه مصاحبه 
وارائه پیشنهاد کاری به شما هستند.با این حال پیش 
از آنکه فرصت پاسخ به این سواالت به شما داده شود 
رفتار،منش وپتانسیل شما برای موقعیت شغلی زیرنظر 
گرفته خواهد شــد. از زمانی که به داخل شرکت قدم 

می گذارید،مصاحبه آغاز می شود.
در اولین برخورد شغلی به موقع حضور داشته باشیم

از کودکــی تا امروز، احتماالً صدها بار شــنیده اید که 

تحول دیجیتال از تغییراتی است که امروزه به عنوان 
یکی از نیازهای اصلی عملکردی شــرکت ها شناخته 
می شود. انتخاب فرد مناســب برای مدیریت تحول، 
اهمیت باالیی دارد.فرض کنیــد به عنوان یک مدیر، 

تحول  برنامه ریــزی  وظیفــه ی 
دیجیتــال را بــر عهــده دارید. 
برای انتخاب رهبر و مدیر تحول 
مذکور، انتخاب های زیر در برابر 

شما قرار دارد:
یکــی از کارمنــدان داخلی که 
مناســب  عملکردی  تجربــه ی 
داشــته، اما آشــنایی چندانی با 
مفاهیم دیجیتــال ندارد.کارمند 
که  دیجیتال  حرفه ای حــوزه ی 
مفاهیم  توســعه ی  در  سابقه ای 
مذکــور در شــرکت های بزرگ 
یک  سابق  است.مشــاور  داشته 
سابقه ی  که  حرفه ای  مؤسسه ی 
مشاوه در حوزه ی دیجیتال دارد.

اکثــر مدیرانــی کــه در دوران 
کنونی کســب وکار و خصوصا در 
فعالیت  دیجیتال  تحول  حوزه ی 
دارند، گزینــه ی دوم را به عنوان 

مدیر توســعه ی تحول انتخاب می کنند. آن ها فردی 
فوق العاده آشــنا و عالقه مند بــه مباحث دیجیتال را 
بهتر از مدیران با سابقه  و تخصص های دیگر می دانند. 
به هرحال چنین رویکردی در اکثر کسب وکارها اجرا 

می شود، اما آیا انتخاب صحیحی است؟
بــرای درک عینــی مبحث بــاال، می تــوان یکی از 
لــوازم خانگی  بزرگ تریــن تولیدکننده های جهانی 
را بررســی کرد که برای تحول دیجیتــال از نیروی 

انســانی نوع دوم اســتفاده کرده بــود. تیم رهبری 
شــرکت مذکور، مدیر تحول دیجیتال را از شــرکتی 
شــبیه به آمازون در اروپا استخدام کرد. مدیر جدید 
نه تنها سابقه ی فعالیت باال در یکی از فعاالن حرفه ای 

تجــارت الکترونیک را داشــت، بلکه در گســترش 
حوزه های متنوع کســب وکار آن شرکت هم فعالیت 
کرده بود. توسعه ی حوزه های فعالیت در آن سرویس 
نیز به بررســی های متعدد سفر مشــتری و بازنگری 
در مدل کســب وکار نیاز داشــت. درنهایت این مدیر 
به عنوان گزینه ی مناسب انتخاب شد، چون از ظرفیت 

هماهنگی و مدیریت تحول دیجیتال برخوردار بود.
مدیــر تحول دیجیتال در مثــال کنونی، چندین ماه 

به بررسی شــرکت و مذاکره با مدیران ارشد متعدد 
آن پرداخت. او با مدیرانی مذاکره می کرد که همگی 
مهندس هــای باتجربه و با اســتعداد بودند. از طرفی 
همین مهندس های با تجربه در برخورد اول با مفاهیم 
تحول دیجیتال، از خود ترس 
نشــان می دادنــد. درنتیجه 
مدیر تحول دیجیتال تصمیم 
گرفت تا بخش جدیدی را در 
داخل شــرکت به این فرایند 
اختصاص دهد. بخش جدید 
از ساختار مدیریت اصلی دور 
بود و بهترین اســتعدادهای 
دیجیتال را برای فعالیت های 
اجرایی مبتنی بر اســتراتژی 
تحــول، اســتخدام می کرد. 
رویکردی  چنیــن  به هرحال 
نگران  مدیــران  تاحــدودی 
داخلی را از فرایند تحول دور 

می ساخت.

تشکیل تیم تحول
تیــم تحــول دیجیتــال که 
مدیریت  از  مجــزا  به صورت 
اصلی شــرکت فعالیت می کرد، در ابتدای روند خود 
رویکرد مثبت و موثری داشــت. آن ها ســفر مشتری 
انواع دســته بندی های مشــتریان را بازبینی کردند، 
ابزارهــای کانال دیجیتــال جدید توســعه دادند و 
موفق به ثبت چند فــروش اولیه از طریق کانال های 
آنالین هم شــدند؛ البته هنوز فروش آن ها به مقدار 
قابل قبول نرسیده بود و گروه، دلیل آن را پایین بودن 
مدیرعامل  می دانســت.  بودجه ی بازاریابی دیجیتال 

پس از معرفی خود 
تالش کنید اولین 

برخورد درخشانتان 
را با یافتن یک 
زمینه مشترک 

با مصاحبه کننده 
مستحکم کنید. 

نیازی نیست این 
زمینه مشترک 

موضوع پیچیده ای 
باشد، موضوعی 

که بتواند مکالمه ای 
دوستانه را آغاز کند 

کافیست.

متخصصان 
دیجیتال قطعا 

برای راه اندازی 
کسب وکاری مبتنی 

بر فناوری های 
دیجیتال 

انتخاب  های عالی 
هستند. چنان 

رویکردی قطعا با 
موانعی از جنس 
کسب وکارهای 

سنتی و تثبیت شده 
همراه نیست
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همیشــه باید به موقع به محل قرار بروید. دقیق بودن 
ویژگی مثبتی اســت که باید بــه آن اهمیت داد، به 
خصوص زمانی که پای شغل رویایی تان در میان است. 
فرقی ندارد که در طول زندگی چند بار اهمیت خوش 
قول بودن به شما گوشزد شده است، ما باز هم بر روی 
آن تاکید می کنیم: به موقع در جلسه مصاحبه حاضر 

شوید.
لباس مناسب بپوشید

به خاطر داشته باشید که هیچ شرکتی شما را به خاطر 
ظاهرتان اســتخدام نخواهد کرد. با این حال، ظاهر و 
نوع پوشــش شما می تواند در تصمیم گیری مسئوالن 
اســتخدام موثر باشــد. پیش تر درباره انتخاب لباس 
مناسب برای مصاحبه شغلی صحبت کرده ایم. زمانی 

که با لباســی تمیز و مرتب در جلســه مصاحبه حاضر 
می شوید از نظر مســئوالن استخدام، شخصی حرفه ای 
و با تجربه خواهید بــود. از طرف دیگر، اگر بیش از حد 
غیر رسمی و نامرتب باشید، مسئوالن استخدام در اولین 
برخورد شــما را به عنوان فــردی متخصص و حرفه ای 

نخواهند شناخت.
با سایر کارکنان شرکت به خوبی رفتار کنید

درســت است فردی که در پشــت میز پذیرش نشسته 
کارشناس استخدام نیســت، اما تصور نکنید که نظر او 
اهمیتی ندارد. در واقع، برخی از شــرکت ها از منشی یا 
نگهبان مجموعه می خواهند رفتار کارجویان را از ابتدای 

ورود زیر نظر بگیرند و آن ها را گزارش کنند.
تلفن همراهتان را کنار بگذارید
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تحول دیجیتال درکسب وکار لزوما به متخصص دیجیتال نیاز ندارد

کارها  و  کسب  بزرگ  معضل  دیجیتالیسم؛ 
فکر

بکـــــر

شرکت به منظور کمک به تیم تحول دیجیتال، تخصیص 
بودجه ی بازاریابی ســنتی به بازاریابی دیجیتال را تأیید 
کــرد. درنهایت این رویکرد هم تأثیری در افزایش فروش 

آنالین نداشت.
در همان دورانی که شرکت برای توسعه ی تحول دیجیتال 
خود تالش می کرد، سایر بخش ها دچار چالش می شدند. 
شرکای تجاری از متغایر بودن قیمت ها در فروش آنالین 
و بازدیدهای حضوری بازاریاب ها گله داشتند. دراین میان 

نماینده های فــروش بیش از همه تحت فشــار بودند و 
مشــتری ها دیگر اعتمــادی به آن ها نشــان نمی دادند. 
درنتیجه فروش از طریق کانال های ســنتی دچار چالش 
شــد؛ کانال هایی که هنوز ۹۹ درصد از فروش شرکت را 
تأمین می کردند. همه ی روندها باعث شــد تا مدیران در 
بخش های گوناگون شــرکت دربــاره ی تحول دیجیتال 
گله مند شــوند. به هرحال برنامه های نابغه ی دیجیتال به 
نتیجه نرسید و فروش آنالین در مدت هشت ماه از صفر 

به صفر رسید و برنامه به صورت کامل لغو شد.

مدیران با سابقه ی داخلی، آشنایی بیشتری با 
ساختارهای سازمان دارند

با مطالعه ی داستان باال این سؤال برای ما مطرح می شود 
که چرا اســتراتژی تحول کسب وکار در شرکتی با سابقه 
و برنامه ی منظم شکســت خورد؟ آیا مشــکل همیشگی 
مدیران ســنتی و مقاوم در برابر تغییر باعث این رخداد 
شــد؟ آیــا مدیــران با تحول همســو 
نبودند و تنها به حفظ مدل کسب وکار 
سنتی خود می اندیشــیدند؟ آیا منابع 
و پشــتیبانی کافــی نبود؟ شــاید این 
نتیجه گیری صحیح باشــد و شاید هم 
اشکال اصلی در انتخاب مدیر تخول رخ 

داده است.
شرکتی که پیش تر معرفی کردیم، چند 
ماه بعد مجددا بــرای تحول دیجیتال 
تــالش کــرد. در تــالش دوم، یکی از 
مدیــران داخلی بــرای هدایت تحول 
انتخاب شــد که در نــگاه اول کامال به 
موضــوع دیجیتــال نامربــوط به نظر 
می رســید. او مدیر سابق بخش فروش 
بود و همیشه به عنوان فردی مقاوم در 
برابر فرایندهای دیجیتال محســوب می شد. به هرحال او 
رهبری با کمترین ســابقه و تجربه در امور دیجیتال بود، 

اما تمایل دائمی و شدیدی به یادگیری داشت.
مدیــر دوم در ابتــدا در برابــر پیشــنهاد هدایت تحول 
دیجیتال مقاومت کرد. البتــه او پس از پذیرش موضوع 
همــه ی تیم قبلــی را حفظ کرد و با تالشــی جدی به 
درک نیازهای مشــتریان و خود شرکت در مسیر تحول 
مشغول شد. درک نیازها از طریق جلسه هایی با مدیران 

ارشد، مطالعه ی اســتراتژی های قیمت گذاری و بررسی 
کانال های توزیع همراه شد.

با نگاهی کلی به داســتان باال می تــوان تاحدودی دلیل 
موفقیت اســتراتژی دوم را حــدس زد. فراموش نکنید 
که اســتراتژی اول در ظاهر توســط فردی با تخصص و 
عالقــه ی فراوان به مباحث دیجیتال مدیریت شــده بود 
و در تالش دوم، مدیری با تمایل بســیار پایین به تحول، 
فعالیت می کرد. به هرحال این داســتان تأیید می کند که 
تحول دیجیتال لزوما به معنای ساختارشکنی در وضعیت 
موجود یک شرکت نخواهد بود. درواقع ابزارهای دیجیتال 
با این هدف توســعه می یابند که راه بهتری برای خدمت 

رساندن به مشتری ها ارائه کنند.
تحول دیجیتال برخی اوقات نیاز به ســاختاردهی مجدد 
ســازمان دارد. درواقــع برخــالف بســیاری از تصورات 
عمومــی، چنیــن تحولی ارتبــاط پایینی بــه ابزارهای 
دیجیتال یا چگونگی پیاده ســازی آن ها دارد. مســئله ی 
اصلی در تحول مذکور، تغییر ساختارهای سازمانی است 
که آن هم مجددا باید با هدف ارائه ی ســرویس بهتر به 

مشتریان انجام شود.
متخصصان دیجیتال قطعا برای راه اندازی کســب وکاری 
مبتنی بر فناوری های دیجیتال انتخاب  های عالی هستند. 
چنان رویکردی قطعا با موانعی از جنس کســب وکارهای 
سنتی و تثبیت شــده همراه نیست. منتهی وقتی چنین 
افرادی در ســاختار یک کســب وکار تثبیت شــده وارد 
می شــوند، اغلب شکســت می خورند چون با ساختار آن 
آشنا نیســتند. شکست آن ها عموما بســیار سریع و در 
زمانی شروع می شــود که از برنامه های خود برای تحول 
دیجیتال شــرکت صحبت می کننــد. آن ها عموما تحول 
را به صورت تغییراتی بنیادی در ســاختار شــرکت نشان 

می دهند.

ما، انسان های مدرن، هر کجا که منتظر هستیم از روی 
عادت تلفن همــراه خود را از جیبمان بیــرون آورده و 
مشغول گشت زدن در اینترنت یا بازی کردن می شویم. 
کم حوصلگــی از پدیده های زندگــی در عصر اینترنت 
است. با این حال، اگر منتظر آغاز مصاحبه هستید، تلفن 
همراهتان را به حال خود رها کنید. در عوض سعی کنید 
رزومه خود را بررسی کرده یا پاسخ های خود به سواالت 

متداول استخدامی را مرور کنید.
مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشید

ممکن است مصاحبه کنندگان در همان ابتدای مصاحبه از 
شما بخواهند یک کپی از رزومه خود را در اختیارشان قرار 
دهید. بنابراین بهتر است تمام مدارک مورد نیاز همراه و در 
دسترستان باشد. اگر نتوانید طی چندثانیه مدارکتان را از 
داخل کیفتان بیرون بیاورید، کارشناسان استخدام در گوشه 

دفترچه یادداشتشان صفت “نامنظم” را خواهند نوشت!
یک زمینه مشترک پیدا کنید

پس از معرفی خود تالش کنید اولین برخورد درخشانتان 
را با یافتن یک زمینه مشترک با مصاحبه کننده مستحکم 
کنید. نیازی نیست این زمینه مشترک موضوع پیچیده ای 
باشد، موضوعی که بتواند مکالمه ای دوستانه را آغاز کند 

کافیست.
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اراضی کاهو با درخت 20ساله  
داخل مجتمع ، دور دیوار ، آب 

و برق ، قطعات 2000متری 
فی 400م      09151104291

ط
/9
81
31
62

کاهو - باغ 
900متری ویالهای شرکت برق 
شیک و فول امکانات فروش و 

معاوضه  09379031192

ط
/9
81
35
65

ط
/9
81
09
29

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

باغچه 800متری 
مجتمع ویالیی ماریان 
)رضایی( 09153078445

ط
/9
81
33
66

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

/ج
98
07
92
0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

پ
/9
80
23
78

ط
/9
80
58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

پ
/9
81
24
56

ش
/9
81
29
87

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

 ج
/ 9

80
96

74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

ط
/9

80
52

76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

با 1 میلیون مهارت 
دیپلم معتبر بگیرید

09153526269

ط
/9

81
30

96

باغ تاالر فانوس
آماده برگزاری باشکوه ترین 

جشن ها و مراسم شما عزیزان 
با دو باغ و دو سالن مجزا با 

کادری مجرب می باشد
آزادی 159 بین گلستان 3 و 1
35423877-8  
 09151153724

ط
/9

81
32

89

/ج
98

09
43

2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739  5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

81
31

28

تراشکار ماهر و نیمه ماهر 
نیازمندیم.

09157609986

ط
/9

81
35

35

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری  و راننده 

تراکتور نیازمندیم
09151104505

/ع
98

13
22

1
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

ط
/9

81
08

31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

81
25

01

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
 ج

/ 9
80

35
42

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

ط
/9

81
34

19

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

کارگرماهر
1409

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

ط
/9

80
24

11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/9

80
23

75

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای نصرا.. نصری کریم آباد
 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11635

 به نشانی:  منزل آباد هشت بین15 و17
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155130173
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

34
51

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علیرضا پناهی شاندیز
 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1555

 به نش��انی:  قاس��م آباد بعد از شریعتی 29 پالک 
787

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151090411
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

35
45
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
22
49

ط
/9
80
23
18

خرید ضایعات کاغذ
09151126299

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8


