التعافي بعد كوفيد 19-سيكون
ً
رقميا :خطة أول  90يوم
أثناء مرحلة التعافي االقتصادي ،سيتواصل االنتقال السريع الذي
سببه الوباء نحو تبني التقنيات الرقمية .نقدم إليك كيفية تسريع
القدرات الرقمية لمؤسستك بما يمكنها من مواكبة التطورات.
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في الوقت الحالي ،يقود معظم المدراء التنفيذي�ي

وإذا كان ال بد من تعلم أي درس من الصني ،فهو أن

القيادي�ي شركاتهم إلى رقمنة جزء على األقل من

المتلكئني في تبني الحلول الرقمية سيعانون من

عملياتها بهدف حماية الموظفني وتقديم الخدمات

أضرار كبرية أثناء مرحلة التعافي.

للعمالء الذين يواجهون قيود التنقل نتيجة أزمة
صرح أحد المدراء التنفيذي�ي لشركة
كوفيد .19-وكما ّ

سيذكر
ت�كنولوجية كبرية مؤخر ًا“ :نحن نشهد اليوم ما ُ

بالت�أكيد على أنه تطبيق غري مسبوق للعمل عن ُبعد

والوصول الرقمي إلى الخدمات في كافة المجاالت”.

الطلب غري قابل للتنبؤ وغري مت�كافئ بني المناطق
الجغرافية والقطاعات وفئات المنتجات وشرائح
العمالء؛ وغالب ًا ما سيتسم بالبطء في العودة إلى
مستويات ما قبل األزمة .وفي حني ستواجه قطاعات

وبالفعل ،تشري البيانات الحديثة إلى أننا قد قفزنا
خمس سنوات إلى األمام في التبني الرقمي

قويا بشكل غري عادي ،يجب على القادة
طلبا
قليلة
ً
ً
في العديد من الصناعات التعامل مع فرتات يتجاوز

للمستهلكني والشركات في غضون ثمانية أسابيع

خاللها اإلنتاج حجم الطلب بصورة هيكلية .تواجه هذه

تقري ً�با؛ حيث انتقلت البنوك إلى استخدام فرق

الشركات حاجة ماسة إلى تخفيض قاعدة ت�كاليف

المبيعات والخدمات التي تعمل عن بعد وأطلقت

ورأس مال عملياتها إلى المستوى المناسب،

أساليب الوصول الرقمي إلى العمالء بما يتيح إجراء

باإلضافة إلى سالسل توريدها ومؤسساتها بشكل

ترتيبات مرنة لتسديد القروض والرهون العقارية،

عام .وستضطر إلى التحوي�ل الحازم لت�كاليفها الثابتة

كما تحولت متاجر البقالة إلى الطلب والتوصيل عرب

إلى ت�كاليف متغرية حيثما أمكن ذلك .ومما يعقد

اإلنرتنت بوصفه عملها األساسي ،وبدأت المدارس

األمور أمام القادة أثناء بحثهم عن طرق للتعامل

في العديد من المناطق بالتحول إلى تقديم 100%

مع التعافي غري المت�كافئ هو أن البيانات التاريخية

من التعليم عرب اإلنرتنت والفصول الرقمية ،وبدأ

ونماذج التنبؤ لن ت�كون ذات فائدة كبرية في توقع

األطباء في تقديم الخدمات الطبية عن بعد بمساعدة

أماكن ظهور ارتفاع في الطلب واألماكن التي

قواعد تنظيمية أكرث مرونة ،ويعكف المص ِّنعون

سيغدو العرض فيها أمر ًا ضروري ًا .ست�كون البيانات

على وضع خطط لمصانع وسالسل توريد “مؤتمتة
بالكامل” ،والقائمة تطول.

المعاد بناؤها بالكامل
الجديدة والنماذج التحليلية ُ
أساسية في توجيه القرارات التشغيلية.

تدرس الشركات كيفية العودة إلى ما يشبه السرعة

وأخري ًا ،تحولت العديد من المؤسسات إلى نماذج
العمل عن بعد بني عشية وضحاها تقري�ب ًا؛ حيث يتيح

الكاملة في بيئة غري مستقرة يتم فيها تخفيف

النموذج الذي يمنح األولوية للعمل عن بعد للشركات

ومع شروع بعض المناطق بإعادة فتح اقتصادها،

إجراءات اإلغالق (ومن المحتمل أن يعاد فرضها) في

الحشد الفوري للخربات العالمية ،وتنظيم مراجعة

موجات مت�تالية .وخالل قيامها بذلك ،ت�ت�كشف ثالثة

المشروع مع  20أو  200شخص بشكل لحظي ،والرد

تغي�يات بنيوية ينبغي على الشركات أن تواجهها.

على استفسارات العمالء بسرعة أكرب من خالل

أوالً ،تغريت سلوكيات العمالء وتفاعالتهم التفضيلية

التوفري الرقمي لكل شيء من معلومات المنتج إلى
المبيعات ودعم ما بعد البيع .في الواقع ،تدفع طرق

بشكل كبري ،وبينما ستستمر في التغري ،فإن زيادة

جزئيا -اإليقاع األسرع في
العمل عن ُبعد -على األقل
ً

إلى حد ما على األقل (الشكل  .)1ويشري  75بالمائة

القول إن هذا التغي�ي الهام في اعتماد العمل عن

استخدامهم للخدمات الرقمية ستواصل صعودها
من األشخاص الذين يستخدمون القنوات الرقمية

جميعا في مؤسساتنا .ويمكن
التنفيذ والذي نعايشه
ً
بعد قد أصبح اليوم ملموس ًا لدرجة يتحتم عندها

للمرة األولى إلى أنهم سيستمرون في استخدامها

إعادة النظر في نماذج العمل الحالية.

على الشركات الت�أكد من أن قنواتها الرقمية تضاهي

إن تحقيق التحول السريع في أجندة األعمال

قنوات الشركات المنافسة أو ت�تفوق عليها حتى

أمرا بالغ األهمية
لمواجهة هذه التغي�يات سيكون ً
ٍ
تعاف ناجح ،وستلعب الحلول الرقمية
في تحقيق

عندما تعود األمور إلى “الوضع الطبيعي” .1سيتوجب

ت�تمكن من تحقيق النجاح في هذه البيئة الجديدة.

1

2

ثاني ًا ،في ظل تر ّنح االقتصاد ،سيكون تعافي

استطالع المشاعر الرقمية في الواليات المتحدة أثناء كوفيد 19-الذي أجراه ماكنزي في أبري�ل.2020 ،

التعافي بعد كوفيد 19-سيكون رقمي ًا :خطة أول  90يوم

الشكل 1

ﻳﺴﺎرع اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،وﻫﻮ اﺗﺠﺎه ﺗﻢ رﺻﺪه ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
اﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ % ،ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻷول ﻣﺮة
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ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﻷرﻗﺎم ﻣﺴﺎوﻳ ًﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.
اﻟﻤﺼﺪر :اﺳﺘﻄﻼع اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺛﻨﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-واﻟﺬي أﺟﺮاه ﻣﺎﻛﻨﺰي ﺑﲔ  28-25أﺑﺮﻳ´ﻞ.2020 ،

ً
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ،ﺳﺘﻜﻮن أﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻌﻮد ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻓﻴﺪ.19-
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺧﺎرج اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ = %100) % ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﱪ (2019
ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
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ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

ﻣﺎرس 2020

ﻓﱪاﻳﺮ 2020

ﺨﻔﻀﺔ  -ﻣﺴﺘﻮى
ﻃﻮارئ ُﻣ َّ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
1
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻹﻏﻼق اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ووﻫﺎن

ﺗ´ﺄﻛﻴﺪ أول
ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ووﻫﺎن

 1ﻓﻲ  8ﻣﺎرس  ،2020أﻋﻠﻨﺖ  21ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ )ﺗﻀﻢ أﻛﱶ ﻣﻦ  %70ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد( ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻮﺑﺎء.
اﻟﻤﺼﺪر :إم آي واي إﻳﻪ ) ،(MIYAﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻛﻨﺰي.

ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﻼق وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻈﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ.
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ% ،
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتTMT/

1

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

84
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75+
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

9
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69+
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

65+
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

5

5

61
59+
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
2

34+
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
2

36

 = TMT 1اﻟﺘ´ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت .أرﻗﺎم ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻼع داﺧﻠﻲ )ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼع
اﻷﻣﲑﻛﻲ ﻻﺳﺘ×ﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﺖ(.
اﻟﻤﺼﺪر :اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻷﻣﲑﻛﻲ ﻻﺳﺘ×ﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﺪد = 134؛ ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺨﱪاء؛ ﺑﺤﺚ ﺻﺤﻔﻲ؛ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻛﻨﺰي

التعافي بعد كوفيد 19-سيكون رقمي ًا :خطة أول  90يوم

3

رئيسيا في ذلك .نقدم اقرتاحات
دورا
دون شك
ً
ً
يوما إلعادة تنظيم األجندة الرقمية
90
مدتها
لخطة
ً
وتطبيق العوامل التي تمكن من تسريعها أثناء
التعافي وما بعده.

العمالء المتنامية ،واستخدام البيانات الجديدة
والذكاء االصطناعي لتحسني عمليات الشركة ،وتحديث
القدرات الت�كنولوجية بشكل انتقائي لتعزي�ز سرعة
التطوي�ر ،وزيادة الرشاقة التنظيمية لتقديم الخدمات
والمنتجات بشكل أسرع .كما وضعنا خطة عملية مدتها
يوما لتحقيق كل مسعى منها (الشكل .)2
90
ً

األجندة الرقمية لمرحلة التعافي
بالنسبة للعديد من الشركات ،انتقل العمالء بالفعل
إلى الت�كنولوجيا الرقمية؛ إذ يعمل الموظفون اآلن

إعادة تركيز الجهود الرقمية نحو التغيير الحاصل يف
توقعات العمالء

حد ما .كما أطلقت بعض الشركات بالفعل مبادرات

تعمل العديد من الشركات على تسريع تحوالتها نحو

للتحليالت والذكاء االصطناعي ( )AIفي عملياتها.

ال بأقصى
النماذج المعتمدة على الحلول الرقمية أو ً

وتنجح فرق ت�كنولوجيا المعلومات في تقديم

سرعة ممكنة .وعلى سبيل المثال ،أنشأت سلسلة

ال بوترية لم يسبق لها مثيل .ولكن
خدماتها فع ً
بالنسبة لمعظم الشركات ،ال تمثل التغي�يات حتى اآلن

متاجر أوروبية متنوعة شركة للتجارة اإللكرتونية

بشكل كامل عن بعد ويتسم عملهم بالرشاقة إلى

سوى المرحلة األولى من التغي�يات الالزمة مستقبالً.
لقد وضعنا أجندة تركز على أربعة مساع :إعادة تركيز
االست�ثمارات الرقمية وتسريعها استجابة الحتياجات

جاهزة للعمل تمام ًا في غضون ثالثة أشهر فقط.
حيث تم ربط أنشطة الشركة عرب اإلنرتنت مع جميع
الوظائف (التخزي�ن ،الرتوي�ج ،التسوي�ق ،دعم العمالء،
وتفوق حجم سلة المشرتيات لديها
وما إلى ذلك)
َّ
على المتاجر الفعلية بمقدار ثالثة أضعاف ،باإلضافة

الشكل 2

ﺧﻄﺔ أول  90ﻳﻮم ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ٍ
ﻣﺴﺎع رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري.

أﻋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء
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اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ارﻓﻊ اﻹﻳﻘﺎع
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ
اﻷوﻟﻰ:
اﻷﻳﺎم ﻣﻦ 29-1

واﺋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻗﻴﻢ أداء ﻧﻤﺎذج دﻋﻢ
اﻟﻘﺮار اﻟﻬﺎﻣﺔ

أﻧﺸﺊ ﺧﻄﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺜﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺘﻐﲑة واﺑﺪأ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﱪاﻧﻴﺔ

ﻗﻢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ أن
ﺗﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
اﻷﻳﺎم ﻣﻦ 59-30

ارﺗﻖ ِ ﺑﺎﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻟﺘﻀﺎﻫﻲ أو ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ
ﻗﻨﻮات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﲔ

أﻋﺪ ﺿﺒﻂ أو أﻋﺪ ﺑﻨﺎء
اﻟﻨﻤﺎذج ،أو ﻗﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮﻳﻦ
ﻣﻌ ًﺎ

ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ
وأﺗﻤﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ
اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت

ﻗﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺮﺷﺎﻗﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
اﻷﻳﺎم ﻣﻦ 90-60

أﻃﻠﻖ ﻋﺮوﺿ ًﺎ أو ﻗﻨﻮات
رﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﻃﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت
وﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أداء أﻣﺜﻞ

اﺑﺪأ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﻋﺰز ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻋﺎﻟﻢ رﻗﻤﻲ ﻣﺘﺴﺎرع

التعافي بعد كوفيد 19-سيكون رقمي ًا :خطة أول  90يوم

اإليرادات بالمقارنة مع الشركات التي تقدم منتجات

إلحاحا .وعلى سبيل المثال ،أطلقت شركة
األكرث
ً
إلكرتونيات استهالكية غرفة حرب رشيقة لتحسني

إلى تحقيق ما يقرب من  3في المائة في نمو
مماثلة في السوق الرئيسية.

معدالت تحوي�ل العمالء على موقع الويب الخاص

لكن األمر ال يتعلق فقط بالرقمنة؛ إذ ينبغي على
أيضا إعادة التفكري في تنقالت العمالء للحد
الشركات ً
من االحت�كاك ،وتسريع التحول إلى القنوات الرقمية،
وتوفري المتطلبات الجديدة للسالمة .وللتدليل على

بها .يمكن لهذا النوع من المشاريع تحقيق نتائج
قيمة في غضون أسابيع .أما التغي�يات التي ت�تطلب
المزيد من العمل الضروري ،مثل إنشاء قناة جديدة
للتجارة اإللكرتونية ،فإنها تستغرق عادة وق ًتا أطول.
سيحمل القياس المستمر ألداء القنوات الرقمية خالل

ذلك ،ت�تولى إحدى الشركات المصنعة للسيارات اآلن

يوما أهمية بالغة حتى ت�تمكن الشركات من
الـ90
ً

والتموي�ل والخدمة وإيصال السيارات إلى المنازل.

ت�كتسبها .ضع في اعتبارك إنشاء منتدى أسبوعي

عادة ،مثل المبادالت
المهام التي يؤديها الوكالء
ً
كما تعيد شركات الطريان ابت�كار تجربة الركاب بسرعة
من خالل الرحالت الخالية من أي تالمس والتي
تركز على صحة المسافري�ن وسالمتهم بهدف منح
العمالء شعور ًا مريح ًا يشجعهم على السفر مرة

الت�كيف السريع بناء على المعلومات اإلضافية التي
لكبار قادة الشركة ومسؤولي الت�كنولوجيا الستيعاب
المعلومات الجديدة وقيادة األجندة بأكملها بوترية
متزامنة وبأسلوب منسق.

أخرى (الشكل .)3
خالل األيام الـ 90المقبلة ،يجب أن يطلب المدراء
التنفيذيون من قادة شركاتهم تقي�يم كيفية تغري
احتياجات وسلوكيات أهم عمالئهم وقياس أداء
قنواتهم الرقمية مقارنة بمنافسيهم .يجب أن
أساسا ألجندة رقمية متجددة
تشكل هذه المعلومات
ً
يوما لت�أسيسها.
ال تستغرق أكرث من 30
ً

بعد ذلك ،يمكن لكبار المسؤولني الرقمي�ي
ومسؤولي أنظمة المعلومات ( )CIOsاإلعداد السريع

استخدام البيانات الجديدة والذكاء االصطناعي
لتحسين عمليات الشركة
يتم اتخاذ مئات القرارات التشغيلية على أساس
يومي وأسبوعي وشهري؛ خذ شركة طريان على
سبيل المثال ،التي يجب أن ت�تخذ العديد من القرارات:
ما هي مسارات الرحالت التي يجب أن نقوم
بتشغيلها؟ ما هو حجم طاقم الطائرة األمثل لكل
رحلة؟ كم عدد الوجبات التي يجب أن نطلبها؟ ما هو
مستوى التوظيف الضروري في مركز االتصال؟

(أو إعادة تركيز) لفرق رشيقة ت�تولى تنفيذ األولويات

الشكل 3

ﺗﻘﻮم ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﺲ.
رﺣﻠﺔ ﻋﻤﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻣﻊ أﻓﻜﺎر ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

"ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺴﻼﻣﺔ"
ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺧﻴﺎرات
اﻟﺮﺣﻠﺔ

روﺑﻮت ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻣﻨﺼﺔ أﻣﺎن
اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق
ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻢ
اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ

التعافي بعد كوفيد 19-سيكون رقمي ًا :خطة أول  90يوم

رﺣﻠﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﺲ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ

ﻓﻨﺎدق رﻗﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻨﺪق
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وعلى الرغم من امتالك الشركات الحديثة للعديد

على المدراء التنفيذي�ي وقادة الشركة الزج بفرق

من نماذج التنبؤ والتخطيط لتوجيه هذا النوع من

البيانات والتحليالت الخاصة بهم لتطوي�ر نماذج

القرارات التشغيلية ،إال أنه ينبغي على المؤسسات

الجيل التالي التي تستفيد من مجموعات جديدة من

أن ت�تحقق من صحة هذه النماذج .وبنفس الطريقة

البيانات وتقنيات نمذجة أكرث مالءمة للبيئات سريعة

التي اضطرت فيها العديد من الشركات إلى إعادة بناء
نماذج المخاطر والنماذج المالية التي أخفقت خالل

تقدما بالفعل على إنشاء
التغري .تعمل الشركات األكرث
ً

مجموعات بيانات اصطناعية باستخدام تقنيات التعلم

االنهيار المالي عام  ،2008ينبغي استبدال النماذج

اآللي المتطورة ،مثل الشبكات التوليدية التنافسية

أيضا بسبب التحوالت االقتصادية والبنيوية الهائلة
ً

( )GANsلتدريب النماذج التحليلية الجديدة عندما ت�كون

الناجمة عن الوباء .وعلى سبيل المثال ،تنبغي إعادة

البيانات التاريخية قليلة الفائدة.

بناء كاملة للنماذج التي تستخدم بيانات السالسل
الزمنية أو أسعار النفط أو البطالة ،كما يجب إعادة
تقي�يم البيانات المستخدمة.
أثناء قيام الشركات ببناء هذه النماذج ،من المرجح
أن تضطر فرق التحليالت إلى جمع مجموعات حديدة
من البيانات واستخدام تقنيات محسنة للنمذجة
حتى ت�تمكن من النجاح في التنبؤ بالطلب وإدارة
موردي قطع
األصول .على سبيل المثال ،قام أحد
ِّ
غيار السيارات بتطوي�ر نموذج تنبؤي يتضمن بيانات
جهات خارجية لم يتم استخدامها من قبل .من شأن
المورد على تحديد المشكالت
هذا النموذج أن يساعد
ِّ

إن النجاح في تنفيذ األجندة المذكورة يتطلب قدرة
على االست�ثمار وسرعة في التطوي�ر .يمكن لمدراء
أنظمة المعلومات المساهمة في كال األمري�ن من
خالل تخفيض هيكلية ت�كاليف ت�كنولوجيا المعلومات
لت�تناسب مع مستويات الطلب الجديدة وإعادة
است�ثمار الموارد المحررة في الحلول الرقمية التي
ت�تعامل مع العمالء واألنظمة الحيوية لدعم القرار
في المقام األول .كما تستطيع الشركات تخصيص
بعض المدخرات للتحديث االنتقائي للبنية التحتية

المحتملة في قدرة مورديه على تسليمه القطع

الت�كنولوجية وأدوات تطوي�ر الربمجيات.

إلنجاح الخدمات اللوجستية أو العثور على مصدر آخر.

لقد وجدت العديد من الشركات أنها ت�تمتع بالقدرة

المطلوبة ،مما يوفر فرصة للتواصل مع مورديه

كما يمكن أن تســتفيد الشــركات األخرى من نمذجة
ـدا؛ فعلــى ســبيل المثال ،قام أحد كبار
أكــر تعقيـ ً

مــزودي الخدمــات الماليــة بإعداد حل قائم على
الــذكاء االصطناعــي لتوليد قوائــم بعمالء محتملني
لــوكالء المبيعــات ،مع معايرة النمــاذج للتعامل مع
البيئــة الحالية.
خالل األيام الـ 90المقبلة ،وفي خطوة أولى ،يجب
على كبري مسؤولي التحليالت (أو ما يعادله) حشد
الجهود لجرد النماذج األساسية التي تدعم عمليات
الشركة ،والعمل مع قادة الشركة لتحديد أولويات
هذه النماذج تبع ًا لمدى ت�أثريها على العمليات
الرئيسية ودرجة فعاليتها .يعترب هذا التقي�يم أمر ًا
ملح ًا وي�جب است�كماله بأسرع وقت ممكن؛ حيث
سيسمح بشكل أساسي برسم برنامج لإلصالحات
السريعة التي يمكن لفري�ق البيانات والتحليالت
جنبا إلى جنب مع قادة
االضطالع بها بالتعاون ً
الشركة والوظائف .وبمجرد استقرار الوضع ،يجب
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التحديث االنتقائي للقدرات التكنولوجية

التعافي بعد كوفيد 19-سيكون رقمي ًا :خطة أول  90يوم

على تحري�ر ما يصل إلى  45في المائة من ت�كاليف
وبناء
ت�كنولوجيا المعلومات على امتداد العام.
ً
على تجربتنا ،نعتقد أنه يمكن تحقيق ما يقرب من
ثلثي هذه اإلمكانات من خالل اتباع تدابري من قبيل
تمديد دورات تحديث األجهزة والربمجيات ،وإعادة
التفاوض بسرعة على العقود مع البائعني ،وتقي�يد
أحجام العمل السحابية عن طري�ق إيقاف األعمال
غري الهامة .إن أية تخفيضات إضافية ستصل إلى
عمق هيكل الت�كلفة وتزيد المخاطر بعرقلة النمو
المستقبلي .ويختلف التوازن الصحيح باختالف نوع
الصناعة ،ولكن في ظل أي سيناري�و ،يجب أن يسمح
التخفيض المناسب بتوفري األموال المطلوبة بشدة
وبأسرع وقت ممكن لتموي�ل خطة الـ 90يوم ًا.
عندما يدرس كبار مسؤولي أنظمة المعلومات
ترقية بنيتهم التحتية الت�كنولوجية ،فإن هناك ميزتني
هامتني بشكل خاص ت�تسم بهما بيئة الت�كنولوجيا
الحديثة ويمكن تنفيذهما بسرعة وهما :منصة
بيانات قائمة على السحابة وعملية مؤتمتة لتوصيل

يمكن للعمل عن ُبعد أن يساعد المؤسسات على
التحرك بسرعة أكبر بينما تستفيد الشركات من
مجموعات جديدة من مهارات القوى العاملة
والخبرات المتخصصة عن ُبعد( .ونعم ،يمكن تحقيق
الرشاقة عند العمل عن بعد).
عادة “الت�كامل المستمر
(يطلق عليه
ً
الربمجيات ُ

للربمجيات ،يمكن لمدراء أنظمة المعلومات زيادة

والتوصيل المستمر”) .من دون هاتني الميزتني،

سرعة التطوي�ر بمقدار الضعف أو ثالثة أضعاف في

ست�توقف سرعة التطور وتصبح غارقة في التعقيد.

المدى القصري.

ويتمثل الخرب السار في أن التقنيات السحابية ت�تيح
نسبيا.
إمكانية نشرها بسرعة وبت�كلفة منخفضة
ً

في مرحلة التســريع األخرية ،من البديهي إطالق
حملة توظيف مواهب رقمية إضافية وتســريع تعزي�ز

خالل األيام الـ 90المقبلة ،أوالً ،قم بتطوي�ر الخطة

المهارات الرقمية للمؤسســة بأكملها .ستســمح

الالزمة إلنشاء وتخفيض هيكلية ت�كاليف أكرث تغري ًا إلى

هذه الخطوات باإلعداد الجيد للمؤسســات حتى

حجم مناسب .وكلما زادت سرعة تحري�ر الموارد لصالح

ت�تمكــن مــن تحقيق تحديث أكــر جوهرية لبنيتها التحتية

األجندة الرقمية ،كان ذلك أفضل.

ابق متيقظ ًا
الت�كنولوجيــة بعــد التعافي.
وأخرياَ ،
ً
لقضية األمن الســيرباني؛ فالكثري من العمل الســريع

في مرحلة التسريع الثانية التي تبلغ مدتها 30
يوما ،اخرت شركاءك من مقدمي الخدمات السحابية.
ً

فعلى الرغم من أهمية السرعة ،ينبغي على مدراء

أنظمة المعلومات أن يت�أنوا في دراسة الهياكل

فــي مجــال ت�كنولوجيا المعلومات الذي تم إجراؤه
خالل أزمة كوفيد 19-قد يؤدي إلى نشــوء مخاطر
سيربانية جديدة.

التعاقدية التي يعرضها مقدمو الت�كنولوجيا .راجع
بتمعن العروض التي تبدو جيدة لدرجة يجب عندها
عدم تجاهلها للت�أكد من أن مقدمي الخدمة ال
يحصلون على كل القيمة .وتذكر أن تطلق الجهود
الداخلية المناسبة لتدريب وإعداد الفرق للعمل
في البيئة الجديدة .خالل مرحلة التسريع هذه،

ارفع اإليقاع التنظيمي
أجربت األزمة الحالية المؤسسات على الت�كيف السريع
مع الوقائع الجديدة ،وفتحت أعني الجميع على طرق
جديدة وأكرث سرعة للعمل مع العمالء والموردين
والزمالء .يتساءل العديد من الرؤساء التنفيذي�ي عما

يكون الوقت قد حان أيض ًا للتحديث االنتقائي للبنية

يتطلبه األمر للحفاظ على اإليقاع التنظيمي المتسارع.

الفرس في هذه المرحلة .لن ت�تمتع معظم الشركات

إن الشركات التي قادت الطري�ق في اعتماد نماذج

بالوقت والموارد الالزمة إلجراء تحديث واسع النطاق

تنظيمية أكرث سالسة ورشاقة قد أظهرت تحسينات

التحتية الت�كنولوجية ،وكلمة “انتقائي” هي مربط

في األشهر الـ  12إلى الـ  18المقبلة .ومن خالل

كبرية في كل من وترية التنفيذ واإلنتاجية .وقد ثبتت

الرتكيز على إعداد أو تحسني منصة بيانات قائمة

حقيقة ذلك خالل األزمة؛ إذ نشهد ترابط ًا مباشر ًا بني

على السحابة وتزويد فرق رشيقة بتوصيل مؤتمت

نضج الرشاقة قبل األزمة والوقت الذي استغرقته
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الشركات إلطالق أول منتج أو خدمة ذات صلة باألزمة.

خالل األيام الـ 90المقبلة ،في مرحلة التسريع األولى،

في حني أن العديد من الشركات لديها على األقل

حدد مجاالت العمل التي تحتاج فيها إلى سرعة

عدد قليل من الفرق الرشيقة ،إال أن القليل منها قد

التنفيذ الرقمي وارسم خطط المصانع الرقمية

نجح في التوسع إلى مئات الفرق التي يكون فيها

الالزمة لدعمها .في موازاة ذلك ،قم بتقي�يم

عدد “القائمني بالعمل” أكرب من عدد “المتحققني

المواضع التي يمكن فيها لنماذج العمل عن بعد أن

من العمل” ،وهو ما يلزم لدفع الوترية التنظيمية

تطلق العنان لفوائد اإلنتاجية .يجب أن تهيئ هاتان

المتسارعة التي تستدعيها األزمة ،والوضع الطبيعي

العدستان الوضع للتغي�يات المستهدفة في نموذج

في المستقبل.

يوما،
التشغيل .في مرحلة التسريع الثانية لمدة 30
ً

يوما
ما الذي يمكن إنجازه بشكل واقعي في 90
ً

وأخريا،
ومزي�ج الخربة والحوكمة وإجراءات التشغيل.
ً

لزيادة اإليقاع التنظيمي؟ عموم ًا ،يعترب إعداد مصنع
رقمي أفضل نهج في الوقت الحالي نظر ًا إلمكانية
بنائه وتوسيعه في غضون ثالثة أشهر أو أقل.
قامت العديد من المؤسسات ،من البنوك إلى شركات
التعدين ،بتسريع وتوسيع نطاق تسليمها الرقمي
من خالل إنشاء هذه المصانع الداخلية التي ت�تضمن
فرق متعددة التخصصات ت�تماشى مع األولويات
الرقمية للشركات .وعلى سبيل المثال ،قام أحد
البنوك العالمية الكبرية ببناء خمسة مصانع من هذا
القبيل لدعم العديد من المواقع عرب األمريكيتني.
سابقا ،يمكن للعمل عن ُبعد أن يساعد
كما ذكرنا
ً

صمم النماذج الجديدة مع مراعاة مستوى التوظيف

في الشهر الثالث ،قم بتنفيذ التصميمات الجديدة

وتشغيلها .نحن نعلم من التجربة أن ثالثة أشهر مدة
أيضا
كافية لتنفيذ وتوسيع مصنع رقمي .لقد رأينا ً
بنوك ًا وشركات أدوية وشركات ت�أمني تقوم بتحوي�ل
القوى الميدانية بأكملها إلى نموذج العمل عن بعد
في غضون أسابيع قليلة.
_______________
يجب على القادة الذين يسعون إلى النجاح في
عملية التعافي المقادة رقمي ًا إعادة ضبط أجنداتهم
الرقمية بسرعة لتلبية احتياجات العمالء الجدد ،ودعم

المؤسسات على التحرك بسرعة أكرب بينما تستفيد

أنظمة دعم القرار الخاصة بهم ،وضبط نماذجهم

الشركات من مجموعات جديدة من مهارات القوى

التنظيمية وبنيتهم التحتية الت�كنولوجية للعمل

العاملة والخربات المتخصصة عن ُبعد( .ونعم ،يمكن

بأعلى سرعة فعالة .بمعنى آخر ،يجب على المدراء

تحقيق الرشاقة عند العمل عن بعد) .يمكن للعمل عن

التنفيذي�ي القيادي�ي توجيه قوتهم النارية الرقمية

أيضا إتاحة فرص إنتاجية جديدة ،خاصة للشركات
ُبعد ً

إلى األهداف الصحيحة واإلسراع في إطالقها .ومن

التي تمتلك قوى ميدانية كبرية .قام أحد كبار

الضروري تحديد هذه األهداف في البداية وقياس

مزودي خدمات الطاقة الشمسية السكنية بتوثيق

التقدم المحرز نحوها بانتظام .إن إنجاز قنوات رقمية

مؤخرا باستخدام نموذج مبيعات
مبيعات قياسية
ً

تماثل أو ت�تفوق على المنافسني في سباق الفوز

يعتمد أكرث على العمل عن بعد.

باإليرادات ،وإعادة بناء نماذج دعم القرار األكرث
أهمية ،ومضاعفة سرعة التطوي�ر تمثل أهداف ًا
يوما مساعدة
قابلة للتحقيق .ومن شأن خطة الـ90
ً
المؤسسات في الوصول إلى هذه الغاية.
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