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فروشی در دنیا در شرف تغییراتی اساسی قرار دارد. عواملی نظیر افزایش درآمد سرانه، دهبازار خر  
شناختی و سهولت در پرداخت، منجر به ظهور تحول بازار های جمعیتگرایی، ویژگیافزایش مصرف

 مها، عدای از این چالشنمونه هایی نیز روبروست.البته این بازار با چالش .فروشی شده استخرده
درصد از  8فروشی مختلف است. برای مثال، در هندوستان تنها دهی بازارهای خردهسامان
درصد از این  29دهی مشخصی دارند و فروشی، سازمانهای صورت گرفته در صنعت خردهفعالیت
های رود با استفاده از فناوریشود. انتظار میها، بدون هیچ قاعده و سازمانی انجام میفعالیت
های شهری نباشد و باقی فعالین فروشان، تنها یک پدیده در فروشگاهدهی خردهتال، ساماندیجی

 مند گردند.ها بهرهتر نیز بتوانند از مزایای این فناوریاین حوزه در سطوح پایین

 

 دیجیتالدر عصر تحول  یفروشخردهتحول صنعت عنوان:  

 دیلویتناشر: 

 9102سال انتشار: 

 91تعدد صفحات: 

 سید مهدی حسینی نسب و علیرضا نبوتیترجمه و تلخیص: 

 لینک مطلبآدرس اینترنتی: 
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 فروشیروندهای اصلی تحول خرده 

دا پی یها رشدد بیشترفروشبه میزانی که خرده
هدددای هدددا بددده بددداز راحی مددددلکنندددد، نیددداز آنمی

ی و ارتقای تجربه مشدددددددتریانشدددددددان وکارکسدددددددب
های دیجیتال در ارتباط یدابد. فناوریافزایش می

بددا این تغییرات، نقشدددددددی اسدددددددداسدددددددی خواهنددد 
های اصلی که روندهای دیجیتال داشدت. محر 

فروشی را در آینده نزدیک شکل خواهد در خرده
 اند از:داد عبارت

 یهااااو شااااااا  اااه نترنااا یکاااارنران ا شیافزا 
از کاربران به  یمیجم عظاتصال ح :یاجتماع

 یهددداچدددالش نیتراز بزرگ یکیوب،  یایددددن
خواهددد بود. در  تددالیجید یایددرو در دن شیپ

ال دددددددداتص یاددددددددهاهددددددددگددددا، دستددددددددتددددراس نددددیهم
در  رددددددددتعددددددددیرددددس یاددددددددهیاورددددو فن مددددددددیسیددددب

 تددرنددتدندیا یوادده محتدب یددرسدددست یاددددراست
 یهاسدددددتمیسددددد پنجم)مثل نسدددددل چهارم و 

معضددل کمک  نیبه حل ا تواندی( ممیسددیب
 برساند.

 یهوشمند و رو یهایکارنران گوش شیافزا 
توجه به  با :لیوکاار وونااآوردن ناه کبااااااا 

د ددندمدهوش یادهیددوشدوذ گددفدرخ ندن شدددیزادداف
 لددیاددمدا تددهاز آن یارددیدسدردم، بدم انددددیدددر م
 یادهشدندکرادت یدتدره و حدور روزمدا امدد تددددارن
هوشددددددمند  یهایخود را با کمک گوشدددددد یمال

 صورت دهند.

 

 :دیجد یشاااااااناخت یاجمع یهاایژگیظهور و 
 یهددددایکدددداربران فندددداور نیتریاز اصدددددددل یکی
که  ییجوانان هسدددتند و کشدددورها تال،یجید
 یها به سدددوآن یشدددناختتیجمع یهایژگیو

)مثل هندوستان(،  رودیم شیجوان شدن پ
بددده  لیدددد کددده تمددداروبرو هسدددددددتنددد یبدددا گروه

 الخصدددددددو یو عدل یاسدددددددتدفدددداده از فدندددداور
انجددام امور خود  یبرا لیدداموبددد یهدددایفندداور

 یهایمنظور توجه به فناور نیدارند. به هم
 نیا یامور برا لیتسددده یدر راسدددتا تالیجید

از  یاریدددر بسددددددد کیددنزد ندددهیگروه )کدده در آ
 یسدددددددن یهددارده گریکشدددددددورهددا،  ددالددب بر د
برخوردار  ییبدددداا تیددددخواهنددددد بود( از اهم

 است.
نسدددددددل چهددارم  :تااالیجید یهااارسااااااااخاا یز 

 شیکدده پ یایهددا و انق ب صدددددددنعتکددارخدداندده
 یهایفناور یهاسددددت، بر مبناسددددازمان یرو
 انیبنا نهاده شددده اسددت که مرز م تالیجید
را کددمددرندددد   تددددالیددجددیدو د یکددیددزیددفدد یایدددددند

و  یآن یهدددالیددداندددد. اسدددددددتفددداده از تحلکرده
و  هددددایخدددروجددد یسدددددددددددازهیددددشدددددددددبددد ق،یددددقددد
 نیتوانسدددددددتدددده ا ،ینیبشیپ یهدددداتمیلگورا

فراهم آورد تا با کمک  عیصنا یفرصت را برا
خود را  یندددددهددددایهددددا، نحوه انجددددام فراداده

 سازند. نهیو به یباز راح
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 فروشیبر صنعت خرده مؤثرهای حوزه :1شکل 

ا ب :تالیجیرشد د یدر راساتا یگذارهیساروا 
 توانیم تال،یجید یهایاسدددددددتفداده از فناور

را کشف  یدیجد انیو مشتر دیجد یبازارها
 نیاز تعددامددل را بددا ا یدیددو سدددددددط  جددد نمود

 یافراد بدده راه انددداخددت. بددا کشدددددددف بددازارهددا
حول  زین یدیجد عیها و صددناشددرکت د،یجد
 ها شکل خواهد گرفت.آن

 

 عیدر صددنا یسدده حوزه اصددل ریتأث یگزارش بر رو نیا
 تمرکز خواهد داشت: یفروشخرده

 یاستراتژ .1
 .ردتعامل دا یبا مشتر ما  یکه مستق ییندهایفرا .2
 (نیتأم رهیزنج ریصددددحنه )نظپشددددت یندهایفرا .3

 هستند. یرسانخدمت یکه در راستا

 



 
 
 

 3 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نا کمک یفروشخرده یتحول استراتژ 
 تالیجید یفناور

 یگددرارو اشدددددددترا  لیددتحل ،یآورجمع یوانمنددت
 یهااز مدل یاریبسدد ینیها، منجر به بازآفرداده

در  یشدددده اسدددت. عناصدددر اسددداسددد یوکارکسدددب
 اند از:تحوات عبارت نیا جادیا
 

 تالیجیمختلف در عصددر د عیصددنا :ییهمگرا 
اندددد. شدددددددددده ترکیدددبددده هم نزد یاز هر زمدددان

 ینیمختلف منجر به بازآفر عیدر صنا ینوآور
 نیشددددده اسددددت. به هم عیاز صددددنا یاریبسدددد

 دیبا ،یشدددفرومنظور، هرگونه تحول در خرده
حوزه مورد  نیمرتبط به ا عیصددنا یدر راسددتا

 .قرار گرفته شود یبررس
 
 تددددال،یددجددیدددر عصددددددددر د :یوااحااوریوشااااااااتاار 

از نو  زیها نسدددددددازمان یمیقدد یسددددددداختدارهدا
 سازمان یندهایفرا ی. تمامشدوندیم فیتعر
شدددددددکل گرفته  یمشدددددددتر یازهایحول ن دیبدا

ها که از آن یباشددددد و با اسددددتفاده از ا  عات
محصدددددددوات و خدددمددات  شدددددددود،یکسدددددددب م
 .شود جادیها اآن یبرا یاختصاص

 
 ان:اااااااااااااااااوأواااا  تاااااااااناااااااااااااو رق یاراااااااا اااامااااه 

 بیدددفروشدددددددددان رقو خرده کننددددگددداننیتدددأم
ر د در کنار هم دیبلکه با سددددددتند،ین گریکدی

 انیمشددتر یبرا شددتریارزش ب جادیا یراسددتا
 .گام بردارند

 

 تالیجید یهایفناور :1یاشاااااااتراک  یوال  
با دقت  یتجار یاند تا قراردادهاهکمک کرد

ه ها اجاز شوند و به شرکت نیتدو یشتریب
وکار مدل کسددب ییراسددتاتا با هم دهندیم

 نیهرکدام از  رف ان،یدمشدددددددتر یازهدایدبدا ن
سدددددددهم خود را بدده نحو  همقرارداد در کنددار 

 د.صورت دهن یبهتر
 
 تالیجیدر عصدددر د انیمشدددتر :2ینیآفر-هم 

 د،شددددنهایه بازخورد و پدارند تا با ارائ لیتما
 خدمت ایمحصددول  جادیدر ا یشددتریب ریتأث
ده از اددفددتدا اسدد. بددنداشده بددتدداش یددتدافددیدر

در  انددیرددتدشدم ،یددددنددددیرددآف-مدددده یاددددهروش
ت دددمددده سدددب اندددددددگدددندددنددددکددددددیدددولدددار تددددددندددک
 یادداضددقده تددک دددرونیدم شددیدپ یددولددددصددحددم

ده دددددده شددددددارائ انددددددیرددددددتددددددشدددم یوددددددآن از س
 .تدداس

 
 یرددیادگیاده از دددتفددبا اس :وستهیپ یریادگی 

 ،یهوش مصنوع یادهمددتیگوردو ال یدندیماش
روش دددو ف دددددددیدددولددده در تددددددتدددرشدددارب گددددددجدددت
 ییهاه درس آموختهدب لدیات، تبددولددصدحدم
اده از آن ددددددفدددتدددا اسددده بدددد کددددددد شددددددندددواهدددخ
و  تددیاددود رضددبددددهددب یاددددتددراسدر  وانددددتیددم
 .تددرداشدام بدگ انددیرددتددشدم یاداردوف

  
 0 Co-Ownership 
9 Co-Creation 
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 1نندینخش

 فروشی هدفمندظهور خرده :2جایانی

 

خدددمددات  رینظ یگددرشدددددددتدده، عوامل یهددادر زمددان
 یندهایفرا ایخا   یعرضدده محصددول ان،یمشددتر

 یهددددافروشخرده انیددددم زیعددددامددددل تمددددا نددددهیبه
 توانددددیم تدددالیجید یهدددایمختلف بود. فنددداور

 نیعوامل را ارتقا ببخشدددددددد. در ا نیاز ا هرکدام
در  کیاسدددددددتراتژ یهاکده حوزه یریبخش بده تدأث

 تددددالیدددجدددیدددد یهددددایاز فدددندددداور یفدددروشدددددددخدددرده
 .میاپرداخته اند،رفتهیپر

 

متعلق به دسته  یهر مشتر تال،یجیدر عصدر د
ه ب نینو یهایاسددت. البته فناور یو گروه خاصدد

تدا با اسدددددددتفاده از  دهددیهدا اجدازه مفروشخرده
 یها، دسدددددتهشددددددهلیتحلو  یآورجمع یهاداده
کنند. در  ییرا شدددددددناسدددددددا انیاز مشدددددددتر یدیجد

محدود به ا  عات  انیمشتر یهاگرشته، گروه
بود، امدددا در عصدددددددر  هدددانآ یشدددددددنددداختتیدددجمع
و  تریجزئ شدددددددددددتبددددههددددا گروه نیا تدددالیجید
رابطدددده، هوش  نیانددددد. در همشدددددددددددده ترقیدق

 ها وگروه نیا ییوانسدددته با شدددناسدددات یمصدددنوع
 یشددددددددنددهددددادهددددایهددددا، پددآن یهدددداداده یگددردآور

متناسدددددب با  یاژهیو و شددددددهیسدددددازیشدددددخصددددد
 .دیمختلف ارائه نما یهاگروه

 

رقددددابددددت  ن،یددآندد  یهددددابددددا ظددهددور فددروشددددددددگدددداه
ها وارد فاز فروشگاه نیبا ا 3یسنت یهافروشگاه

 توانندیها نم، چرا که آنشددددددده اسددددددت یدیجد
محصدددددددول بدددا  تیدددفیو ک مدددتیتنهدددا بر سدددددددر ق

رقدابدت کنند. در عصدددددددر  نیآن  یهدافروشدددددددگداه
چنان  دیدبدا یسدددددددنت یهدافروشخرده تدال،یجید

هددا را آن اارائدده کننددد تدد انیددبدده مشدددددددتر یخدددمت
 طیبکشدددددانند. مح شدددددانیهافروشدددددگاه یسدددددوبه
 یسددددنت یهاکه در فروشددددگاه یاو تجربه یکیزیف
مراجعه  لیاز دا یکی تواندیم شدددددددود،یم دجایا

هدا بداشدددددددد. بدا توجده بده رقابت بده آن یمشدددددددتر
 یهابا فروشگاه یسنت یهاکه فروشدگاه یسدخت

 ندپسددددیو مشددددتر قیدق یابیدارند، جا ینترنتیا
 یرقابت تیمز جادیباعث ا تواندیم تمحصدددددددوا

 فروشگاه گردد. یبرا

  
0 Segmentation 
9 Positioning 
3 Brick and Mortar Stores 
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 0 Subscription 
 9 On-Demand Delivery 
 3 Omni-Channel 
  4 Amazon Now 
 5 Dollar Shave Club.com 
  6 Vipshop.com 
   

 ارتقاء عمل رد

 

 فروشی دیجیتالهای خرده: مدل2شکل 

فروشی های دیجیتال، مفهوم خردهظهور فناوری
اده از را تغییر داده اسدددددددددت. امروزه بددا اسدددددددتفدد

ل به تبدی یراحتبه توانبسترهای دیجیتالی می
 فروش شد.یک خرده

 

 افددتیدددر»و « 0حق اشدددددددترا » رینظ ییهددامدددل
 یدیدددجدددد یهدددامددددل« 9محض درخواسدددددددددتبددده

فروشددددددی دیجیتال معرفی در خردهه هسددددددتند ک
یکی از « 3کددارههمدده هددایکددانددال»شددددددددنددد. ظهور 

فروشددان سددنتی و قدیمی باید اقداماتی که خرده
در راسددتای بازآفرینی صددنعتشددان در محصددوات 

 و خدماتشان به آن توجه داشته باشند.
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 یوکارکب  یهاتحول ودل

 

است و در  یضدرورت هر صنعت تال،یجیتحول د
 یاسددداسددد رییتغ نیا زین یفروشدددخرده ن،یب نیا

 ،یوکددارکسدددددددب یهددا. مدددلسددددددددتین مسدددددددتثنددا
ها، شددددددرکت یبرا ینیآفرنقشددددده ارزش عنوانبه
 و تالیجیاما در عصدددددر د ابند،ییبهبود م مروربه

 نیسدددددددرعت ا تال،یجیو د دیجدد یبدا ظهور رقبدا
 یهددددامدددددل یندددیدددبددددازآفدددر یو حدددتددد راتیدددیدددتدددغددد

 یبدددقددددا یبدددرا یاتدددیددددحددد یامدددر ،یوکددددارکسدددددددددددب
 .فروشان خواهد بودخرده

 

با توجه به سددددط  بلو شدددددان و  دیبا هاسددددازمان
دارنددد، بدده  اریددکدده در اخت یلتددایجید یهددایفندداور

خود  یوکارکسدددب یهادنبال آن باشدددند تا مدل
و  دهایتهد تالیجیکنند. عصددددر د یرا از نو  راح

نموده که  یمعرف عیبه صددنا یدیجد یهافرصددت
 نیاند. از اها توجه نکردهبه آن یمیقد یهامدل

، «0حق اشدددددددترا »به  توانیم ها،دلدسدددددددت مد
 ره کرد.اشا« 3بازار»و « 9ومیمیفر»

 وکاریهای کسب: تحول مدل3شکل 

 0 The Subscription Model 
 9 Freemium 
 3 Marketplace 
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 تالیجید یوشتر 

 یتجرنه وشتر

 سمت کاربر در دیجیتالی شدن ریتأثنواحی کلیدی  :4شکل 

 

را تحت  عیصدددددددنا تنهانه تدال،یجید یهدایفنداور
 یازهددایددانددد، بلکدده انتظددارات و نقرار داده ریتددأث

 انیرمشت اند.داده رییتغ اریبس زیرا ن انیمشتر
 کیبا  ازشدددددددانیمورد ن یکاا دیدبده خر تدالیجید
هددا انتظددار دارنددد تددا انددد. آنعددادت کرده کیددکل

شددددود و  شددددنهادیها پمحصددددوات مشددددابه به آن
 رگید یکدداا را بددا کددااهددا کیدد یراحتبدده ندددبتوان
 یاریبس ر،یاخ یهاکنند. البته در سال سهیمقا

 ییابه سراغ بازگش نیبزرگ آن  یهااز فروشگاه
 نیاندد. علت ارفتده زین یکیزیف یهدافروشدددددددگداه

 نیآن  یهدددااتفدددان آن اسدددددددددت کددده فروشدددددددگددداه
 یحس حضدددددددور در فروشدددددددگاه را برا تواننددینم

 .درقم بزنن انیمشتر

 

 جددادیجهددت ا تیددپراهم یهدداادامدده بدده حوزه در
پرداخته شدددددددده  انیمشدددددددتر یربده جدراب براتج

 است.

 

 در انددیرددتدشده مدک یدددداسددددمدداط تددددقدداز ن یارددیبس
 یدان  ددرشددظدورد ندول مددصدحدم ددددیرددخ یاددددتددراس
ر ددثدت و در اکددده اسددش یددالددتددیددجدید د،ددنددندکیدم
ام ددمددا تددتد دددارن لدددیاددددمددددت انددددیرددددتددددشددوارد، مددم
د. ددنددام دهددجددان یددالددتددددیددددجددددیود را دددددخ دددددیرددددخ
ود را از ددددددددز خددددددددرکددددددددمددددت دددددددددیاددددا بددددددددهتددددددددرکددددددددش
 رددیددیدغدت یورددحدمیرددتدشده مددب یورددحدمولددصدحددم

 یاددتدددر راس الددتددیددجدید یادددهیاورددددنددداده و از ف
 یراددددددب یادماندنیهبراب و ددده جددددددربددددددجدددت ادددددددجددددددیا
د. ددددددددنددددندددداده کددددددددفددددتدددداس انددددددددشددددانددددددددیرددددددددتددددددددشددددم
زوده و هوش داف تددیدعدواق رددیدظدن یددیاددهیاورددنددف
 نددددددیدددندددچ ادددددددجدددیدر ا دددددددواندددتیدددم یددددددوعددددددنددددددصدددم
ق ددقدحدددت یاددددتددد. در راسدددداشددددب مؤثر یاهددددربددددجددت
 یددامددمدت دددیادب ،یرددتددشدم یرادراب بدده جددددربددددجددت
ول ددددددح اددددددهیوآورددددددو ن راتددددددیددددددیدددغدددات، تدددددددامدددددداق
 یددراحدا  ددهف آنددلددتدخدم قددددی ددددو س یرددددتددددشددم

 شود.
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 4یوشتر یوفادار یهاطرح 2یقیتشو یشنهادهایو پ 1فروش وحصول

 یمتعدد یکیزیف یهاتیها با محدودفروشدددددگاه
 یهایروبرو هسدددددددتندد که با اسدددددددتفاده از فناور

را مرتفع  هاتیدمحددود نیا تواننددیم تدالیجید
 تیواقع رینظ ییهایمثدال فناور یسدددددددازندد. برا

در  تواندیم 3محصددددددول یافزوده و امتحان مجاز
ه ک یانیمشدددددددتر یبخش برالرت یاتجربه جادیا

باشد. در ارتباط با  مؤثر روند،یم اهبه فروشدگاه
ده با اسددتفا توانیم زین یقیتشددو یشددنهادهایپ

 یهدددداشددددددددددنددددهددددادیپدددد هددددا،یفددددندددداور نیدددداز هدددمدددد
ارائه نمود و  انیبه مشتر یاشدهیسدازیشدخصد

ا ها بداده لیآنان و تحل دیالگو خر صیبا تشدددددخ
 فاتیتخف نیبهتر ن،یماشد یریادگیاسدتفاده از 

 نینمود. ا یفهددددا معر و محصدددددددوات را بدددده آن
محصددددول کمک  شددددتریموضددددو  هم به فروش ب

در  انیمشددتر تیخواهد نمود و هم موجب رضددا
 .شودیان مفروشتعامل با خرده

 

 اندتویشرکت م کیبه  انیمشتر یوفادار زانیم
شدددددرکت شدددددود.  کیسدددددقوط  ایمنجر به صدددددعود 

 یانیمشددتر جادیحول ا دیها باشددرکت یاسددتراتژ
که  تالیجیاما در عصددددددر د؛ ردیوفادار شددددددکل بگ

شدددددددده اسدددددددت، وفادار  ادیز شددددددددتبهتنو  کاا 
اسدددددددت.  ریخط یامر ان،یداشدددددددتن مشدددددددترنگه

 تنهددانددهانتظددار دارنددد تددا  انیددمشدددددددتر نیهمچن
د، کنن افتیدر شددانیازهایمتناسددب با ن یزیجوا

 تهوسددیو پ کپارچهی یاتا تجربه خواهندیبلکه م
شدددرکت داشدددته  یوفادار یهادر تعامل با برنامه

ا ب توانندیم یهارابطه، سدددازمان نیباشدددند. در ا
 یاجتماع یهاشبکه یهاداده لیاستفاده از تحل

و  کرده ییاسارا شن انشانیمشدتر یهایازمندین
را در  یو خدددمددات زیجوا ازهددا،یددن نیبددا توجدده بدده ا

با  نیهدا ارائده کنندد. همچنهدا بده آنبرندامده نیا
 توانیم ،یبلوک رهیزنج یاسدددددددتفدددداده از فندددداور

در  یوفادار یهابرندامه انیدم کپدارچدهی یاتجربده
 ینمود تددا مشدددددددتر جددادیمختلف ا یهدداشدددددددرکددت

برنددامدده کسددددددددب  کیددکدده در  یازاتیددبتوانددد از امت
 مندبهره زیها نشدددددرکت گریدر برنامه د کند،یم

 شود.

  0 Merchandizing 
 9 Promotions 
 3 Virtual Try-On 
 4 Customer Loyalty Programs 
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گراری سدنتی در عصر دیجیتال های قیمتروش
های آن ین همچون اند. فروشدددگاهمنسددوخ شدددده

هددددای گدددیدددری اسدددددددددتدددراتدددژیکددددارازون، بددددا بددددهآمدددد
توانند در صدددددددورت تغییر گدراری پویدا، میقیمدت

های قیمت کاا، در کمتر از یک سددددددداعت، قیمت
جددیدد را اع م کنندد. همچنین با توجه به تنو  

 هایتوان متناسدددددب با نیازمندیمشدددددتریان، می
هددای رقددابتی ارائدده متفدداوت مشدددددددتریددان، قیمددت

ای قیمددددت اجندددداس هددددنمود. اخیرا  برچسدددددددددددب
های های فناوریهدا نیز بدا اسدددددددتفادهفروشدددددددگداه

را  اینوین، قابلیت تغییر و به روز رسددانی لحظه
دارند تا در صدددددددورت تغییر قیمت، بدون نیاز به 

 هاتغییر برچسدددددب کاا، قیمت جدید بر روی آن
 نمایش داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های وفاداری مشتری با استفاده از بلاکچینبرنامه یسازکپارچهی: 5شکل 

 پرداخ  یهاو راه ار یگذارم یق

گراری سنتی در عصر دیجیتال های قیمتروش
های آن ین همچون ند. فروشددگاهامنسددوخ شددده

هددددای گدددیدددری اسدددددددددتدددراتدددژیکددددارآمددددازون، بددددا بدددده
توانند در صدددددددورت تغییر گدراری پویا، میقیمدت

های قیمت کاا، در کمتر از یک سدددددداعت، قیمت
جددیدد را اع م کنند. همچنین با توجه به تنو  

 هایتوان متناسدددددب با نیازمندیمشدددددتریان، می
ابتی ارائدده هددای رقددمتفدداوت مشدددددددتریددان، قیمددت

هددددای قیمددددت اجندددداس نمود. اخیرا  برچسدددددددددددب
های های فناوریهدا نیز با اسدددددددتفادهفروشدددددددگداه

 اای ر لحظه یروزرسانبهنوین، قابلیت تغییر و 

ه ب ازیبدون ن مت،یق رییدارند تا در صددددددورت تغ
ا هآن یبر رو دیجد متیبرچسددددب کاا، ق رییتغ
 داده شود. شینما

نحوه  ،یگددرارمددتیمختلف ق یهدداع وه بر روش
 یهددددایبددددا ظهور فندددداور زیند نددددهیدپدرداخددددت هدز

 ییراهکارها یکرده اسددددت. معرف رییتغ تالیجید
 توسط شدهانتخاب یکااها متیحساب ق یبرا

 یاها، نمونهگاهو حرف صددف در فروشدد یمشددتر
در  نینو یهدددایاسدددددددتفددداده از فنددداور یایددداز مزا

 انیمشدددددددتر یبرا ابتجربده جر جدادیا یراسدددددددتدا
 است.
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 :یداخل یندهاینر فرا ریتأث 
 چانک یفروشخرده 

  أویتاازنجیره تااأوی : انتقااال از زنجیره  .1
 «1لش  ه تأوی  دیجیتا»سنتی نه 

 صورتبههای تأمین سنتی، ا  عات رهدر زنجی
مرحله قبل از بهر مرحلهخطی و با وابسدددددددتگی ه

ود. این زنجیره از رویدادها، از شددددجا میآن جابه
شددددامل: توسددددعه،  ای سدددداختاریافتهوه ریق شددددی

ریزی، تأمین، سداخت، توزیع و پشتیبانی برنامه
به هم مرتبط هسددتند. عدم وجود شددفافیت در 

زنجیره تددأمین و نداکدارآمدددی  9هدایگره هر یدک از
تواندددد منجر بددده وقو  عیوب در هر مرحلددده می

 .مشابه در مراحل بعدی شود
و  هددای زنجیره تددأمیناز گره بددا اتصددددددددال هر یددک
ها، زنجیره تأمین به شدددددددبکه مولدتر شددددددددن آن

ه ک خواهد شدددددددد تدأمینی پویدا و یکپارچه تبدیل
هدددای تدددأمین دیجیتددددال تحدددت عنوان شدددددددبکددده

ها بر روند با تأخیر شبکه شود. اینشناخته می
ا ب واکنشددددی زنجیره تأمین خطی، -فرایند کنش 

ها کمک کرده داده 3درن ل بیگیری از تبادبهره
 و جهت اتخاذ بهتر تصمیمات، شفافیت بیشتر

تر در سدددرتاسدددر شدددبکه تأمین، و تعامل مناسدددب
 .مؤثر است

 تددال،یجید نیشدددددددبکدده تددأم یاصدددددددل یهددایژگیو
 همبها  متصلداجتم ه،دفدوقیدب یددکدابددل: چددشام
سدددددتمر و م تیهوشدددددمند، شدددددفاف یسدددددازنهیبه

 نیاز ا کیاسدددددت. هر  انهیگراکل یریگمیتصدددددم
 یریگمیرا در تصدددددم یاسددددداسددددد ینقشددددد هایژگیو

تفکر  تیها در هداآگداهانه و کمک به سدددددددازمان
 تیموفق هب یابیدسدددددددت یخود برا کیاسدددددددتراتژ

 .کنندیم یباز

 یو ان اردار کیلجبت .2

مددنددجددر بدددده ورود  یکددیددتددجددددارت الددکددتددروندد ظددهددور
. اسددددت شدددددهپخشو  عتوزی بازار به واردانتازه

 در ایندددهیبدده شدددددددکددل فزا تددالیجید هددایپلتفرم
و فرصدددددددت  افتهی تیاهم کیصددددددنعت لجسدددددددت

 نیا هددایو رقددابددت بددا  ول یجهددان یدسدددددددترسددددددد
نموده  جادیا ترکوچک هایشددرکت یبخش را برا
 جادیا یارقابت بر  ندهیچند سدددددال آ یاسدددددت.  

وزه در ح یپلتفرم برتر جامع، تجربه مشددددتر کی
 یاسدداسدد یحول نموده و موضددوعرا مت کیلجسددت

برندددگددان و بددازندددگددان در صدددددددنعددت  نییتع یبرا
 خواهد بود. تالیجید کیلجست

 0 Digital Supply Networks (DSN) 
 9 Nods 
 3 Real-Time 
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در سال  0اقتصاد یمجمع جهان نیبر اساس تخم
 یبرا یدار ونیلیتر ۵.۲ یارزش اقتصددداد ۰۲۰۲

 ۰.۲ یو ارزش اضددددداف کیحوزه لجسدددددت گرانیباز
حاصدددل از  9یاجتماع یایمزا یبرا یدار ونیلیتر
صدددددددنعددت بدده  نیا یرا برا تددالیجیتحول د جینتددا

اقدامات  گر،یبه عبارت د؛ همراه خواهد داشددت
 یابر  یاسددداسددد یتیاولو عنوانبه تالیجیتحول د
قابل  لیبا پتانسددددددد یفروشدددددددخرده یهاشدددددددرکت
در جامعه  شدددددتریب ینیفرآارزش یبرا یام حظه

نسبت به صنعت مطرح است. در ادامه )شکل 
که اسدددداس تحول  یدیموضددددوعات کل( ۶شددددماره 

هسدددددددتند ذکر  کیحوزه لجسدددددددت یبرا تدالیجید
 شده است.

 لیدددمدددانندددد تحل نینو یهدددایاز فنددداور یریگبهره
 شددرفتهیپ یهایها و اسددتفاده از فناوردادهک ن

ا    بهتر  را مانند ییهامربوط به آن، فرصددددددت
امددا ؛ کندددیاق م موجود فراهم م قیاز مکددان دق

 زانیاز م قیدر  دق نیبه ا یابیدسدددددت منظوربه
 ازیموردن یهایدر فناور یگرارهیسرما ،یموجود

نهیزم ددواندتیددم یاورددارات فنددت. ابتکددازم اسددل
اق م به کمک  ییجامانند جابه ییهافرصت ساز

ربو دددده کدددده امکددددان م یافزارهدددداهددددا و نرمربددددات
 یفروشددگاه یهابه کااها را در  رفه یدسددترسدد

 نیعدر  فدراهدم کدرده و هددمچنو کدم کیددددبددددار
مؤثر و کددارآمدددتر از کددارکنددان را ممکن  یریگبهره
 سازد.

 

 یتال برای حوزه لجستیک هستند.موضوعات کلیدی که اساس تحول دیج: 6شکل 

 0 World Economic Forum (WEF) 
 9 Societal Benefits 
 3 Unilever, P&G and Dell 
 4 Nestlé and PepsiCo 
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 یاوور وال .3

در حددال  کمی و سددددددددتیدر قرن ب یمددال رانیمددد
 یامور مال» یایانتقال به دن یآمداده شددددددددن برا

 ندددددهیهسدددددددتندددد. امروزه روندددد فزا« 0تدددالیجید
 اریبس تال،یجید یدر امور مال ،یفناور شرفتیپ
 تال،یجید یمشدددددخص اسدددددت. امور مال شدددددتریب

اسددددددت که از  یمال سددددددتمیاکوسدددددد ینسددددددل بعد
داده و افراد  ،ینوآور ن،آفریتحول ایهدددیفنددداور

اسدددددددتفددداده  یعملکرد مدددال زیبهبود و تمدددا یبرا
 یاز بددرتددر دیددددبددددا ی. حددوزه امددور مددددالددکددندددددیمدد

 یایددحصدددددددول مزا یبرا 9زنندددهبرهم هدداییفندداور
 یبرا ینآفریو ارزش سددکیر تیریمد ،یاقتصدداد

 استفاده کند. نفعانیذ

 :تالیجیتوانمندساز در عصر د یهایفناور

 3کیااااروناااااتاا یناااادهااااایاافاارا ونیااسااااااااتااووااااا 

 برای که( هدا)ربدات افزارینرم هدایتمیالگور
 یسنویبرنامه یمال یتکرار یندهایانجام فرا

ر د یمعام ت یندهایفرا توانندمی اند،شدددده
 .ندیرا خودکار نما یامور مال

 
 یشناخت لوتحلیهیتجز 
 ،یشددناخت هاییفناور هاییژگیتوجه به و با
 شیع اسدددددددتثنددائددات پدر رف هددایفندداور نیا

خواهند  یکاربرد ،یکدار ینددهدایآمدده در فرا
 بود.

 
 4پردازش زنان ط یعی 

تسدددددددریع  منظوربددهاز پردازش زبددان  بیعی 
سددددددازی ارتبا ات ها و دیجیتالیگیریگزارش

 شود.ک می استفاده می
 
 اءیاش نترن یا 

 اءیددداشددددددد نترندددتیبر ا یمبتن ینددددهدددایفرا
درآمددد، کدداهش  شیافزاموجددب  توانندددیم
 ن شوند.در زما جوییو صرفه هانهیهز

 
 5 چینالک 

 کنندددددهحددددرف تواندددددیم نچیب ک یفندددداور
(، یمرکز هایبانک مانند) بوده هاواسدددددطه

شود و  نهیدر زمان و هز جوییموجب صرفه
را در  یقددابددل توجه یمعددام ت تیددشدددددددفدداف
کند.  جادیشددده او محافظت منیا ایشددبکه
 یاررمزنگ یبر ارزها یمبتن یفناور نچیب ک

 است. نکویتیشده مانند ب
 

 0 Digital Finance 
 9 Break-Through Technologies 
 3 Robotic Process Automation (RPA) 
 4 Natural Language Processing (NLG) 
 5 Block Chain 

 
 یدانبل نع تال،یجید یور والااو
 ه ازاا  کااااس ااایالاو ماتابایوسااک

 ،ینوآور  ،آفریتحول هاییفناور
 زیاااود و تمانه  یداده و افراد نرا

 .کندیاستفاده و اایالارد واا الاماع
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 و تدارکات دیخر  یریود. 4

 تالیجید هاییدر فناور عیسددددددر هایشددددددرفتیپ
 اروککسدددددب نیتأم هایرهیزنج یموجب بازسددددداز

 یتحول در چگونگ جادای آماده و اسددددددت شددددددده
 خلق ارزش یو تدارکات برا دیخر ندیعملکرد فرا

 سددددددددازیرهیو ذخ نددههزیکم انشیددهسدددددددتنددد. را
 یدر فنددداور هددداییشدددددددرفدددتپی موجدددب هددداداده
 هوسدددتیپ تصدددالشدددده، ا یابر انشیو را یلیموبا

و  شدددددددودیقداعده در نظر گرفته م کیدبده عنوان 
 هانماشددی و هااهسددنسددورها موجب ورود دسددتگ

 روزمره افراد یبه زندگ اءیاشدددد نترنتیبا عنوان ا
 .شده است

در  نآفریتحول هدددداییفندددداور نیاز ا یرگیبهره
 ریتأث یو تدارکات، به  ور اسدداس دیخر تیریمد
 منابع نیداده اسدددددت. تأم رییرا تغ اتیعمل نیا

 افته،ی یشددتریب ینبیشیپ تیقابل کیاسددتراتژ
در حدال خودکدار شددددددددن  نددیفرا نیتبدادات در ا
عاانه ف کنندگاننیارتباط با تأم تیریبوده و مد

 دیخر تیریمد یشدددده اسدددت. راهکارها اتریو پو
ه ک هاییبه داده یابیدسدددت تال،یجیو تدارکات د

منظم نمودن  ای و اندبوده یدسدددددترسددددد رقابلی 
 ریدد دد)امددددا  میددعددظدد هددددایاز داده ایمددجددمددوعدددده
و  ترشدددرفتهیپ هایلی(، انجام تحلافتهیسددداختار
ا کارآمدتر ر  اتیو عمل عیبهتر توز هاییاسدددتراتژ
که به دنبال  هاییسدددددازمان یبرا .کندیفراهم م

 ریهسددتند، مسدد تالیجید یراهکارها یرکارگیبه
 نبوده است. نیآسوده و هموارتر از ا وقتچیه

نوظهور فرصددددددددت  هدداییفندداور نیاز ا یاریددبسددددددد
همراه با  ،یمیقدد هدایسدددددددتمیبهبود ارزش سددددددد
 هدایازمنددیدن نیکمتر ،گدراریهیدحدداقدل سدددددددرمدا

به  هیاسدددددددرم بازگشدددددددت هدایاد دام و دوره یبرا
 .کنندیم جادیو نه ماهانه را ا یصورت هفتگ

 

 

 

 

 

 

 
 تال،یجیو تدارکات د دیخر تیریمدد یراهکدارهدا

را فراهم  یشدددددددتریب هدداییامکدان اتصدددددددال ورود
ا به ر  بهتر و بهبود عملکرد یرگیمیکرده، تصدددددددم
 یجینتا جادیمنجر به ا تیو در نها همراه داشته

 :شوندیم ریهمانند ز

کددده موجدددب  هدددایو اسدددددددتراتژ نشیبهبود ب 
 .شودیم هانهیهز تیریمد عیتسر

 شیمنجر بدددده افزا ندددددیفرا تیددددفیارتقدددداء ک 
 .شودیم یسازمان یو اثربخش ییکارا

 سکیو کاهش ر نیتأم ندیاز فرا نانیا م 
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 یهابندیبه دسددته یابیهدف دسددت کهییازآنجا   
نمودن مرتفع  یمشدددددددخص تددددا حدددد امکدددان برا

از  یاریددددمشدددددددخص اسدددددددددددت، بسددددددد یازهددددایددددن
را در  انیمشدددددتر کنندیم یفروشدددددان سدددددعخرده
و  دارانخریددد هددداکنندددد. آن ریدرگ دیدددخر نددددیفرا
ر امو یبرا ییسطوح مختلف را به ابزارها رانیمد
مجهز  ییکاربران نها اب یو همکار 0انجامحدال ر د
 یهاینشیب توانندمی هاآن جهیدرنتو  کنندیم

 مختلف به هایشیو گرا هاقهیسل را نسبت به
 .دست آورند

را در سدددرتاسدددر  یاسددداسددد نقشدددی 9هاداده لیتحل
و  یبنددسته یو برا کندیم یباز نیتأم رهیزنج

 یاریبسددددد تاهمی از فروشدددددانخرده یزریبرنامه
 برخوردار است.

 

 یزریو نرناوه نندیدسته. 5

 دیبندسته یبرا سنتی فروشانخرده کهیدرحال
خود بر کددداا تمرکز  ینددددهدددایفرا یزریهو برندددامددد

موفق هنگام  یبرندها شددددتریداشددددتند، امروزه ب
و  بندددیمربوط بدده دسدددددددتدده هدداییرگیمیتصدددددددم
خود  انیددبر مشدددددددتر فروشدددددددیخرده یزریبرنددامدده
امروزه  داران،یدددجدددرب خر ی. براکننددددیتمرکز م

تقدددداضدددددددددددامحور و  تژياسدددددددترا از هدددداشدددددددرکددددت
هره ب دیبنبهبود دسته یدر راستا محوریمشتر

 تدددالیجیاقددددام توسدددددددط تحول د نی. ارنددددگییم
خود موجب دقت در  نوبهبهشدددددددده که  سدددددددریم
 .است شدهیزیربرنامهو  بندیدسته ندیفرا

 یامر هاسددددفارشو انجام  لی/تکمهیدر ته دقت
 زین نددددهدددایفرا نیبوده و نظدددارت بر ا یضدددددددرور

 سدددددددتمیسددددددد رینظ هایییاسدددددددت. فناور یاتیدح
و  اءیاشدددددد نترنتیا ،ییویامواج راد ییشددددددناسددددددا

 کمک فروشدددددان، به خردهدسدددددت نیا از یموارد
 روزا  عدددات بددده درنددد یب صدددددددورتبددده کنددددمی

در دسددددددترس، در حال حمل، سددددددفارش  کااهای
و قابل فروش را داشددددددته باشددددددند.  شدددددددهگرفته
 یبه اسدددددتخراج تقاضدددددا هایفناور نیا نیهمچن

بدده  انیددمشدددددددتر یازدهیددمدداننددد امت انیددمشدددددددتر
 سددرتاسدددر در هاآن یاجتماع دیمحصددوات و عقا

در  جینتددا ینبیشپی از و کرده کمددک هدداکددانددال
حاصددددل  نانیا م ترکوچک هایبخش و هاکانال

 .کندیم

 0 On-the-Go 
 9 Analytics 

ق ااوفاو یاادهانرن راشتیروزه نااو
ورنوط  هاییرگیمیهنگام تصم

 یزاریهااوارناو ن دیانانهاه دستان
خود  انیترنر وش ،فروشیخرده

 .کنندیتمرکز و
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 یکار یروین. ۶

 اسددت کرده مجبور را فروشددانامروز خرده طیمح
 تیبه موفق یابیخود جهت دسدددت اسدددتراتژی در

 تیددموفق فیرا انجددام دهنددد. تعر هددایییبددازنگر
بدده جددرب و  ژهیو  وربددههمدداننددد گددرشدددددددتدده کدده 

و خلق تجارب جراب و  انمشددددددتری نگهداشددددددت
امروزه در گرو  شددد،می توجه هاآن یبرا وسددتهیپ

 یتجددارب جددراب برا جددادیجلددب نظر کددارکنددان و ا
 .است هاآن
 اجرای به شددددرو  اگر فروشدددداناز خرده یاریبسدددد
مربوط به سددددددطوح  یندهایشدددددددن فرا یتالیجید

 تیحما یخود برا هایدر فروشگاه یمختلف کار
نکرده باشدددددددند،  وریبهره جادیاز کارکنان جهت ا

تحول عقددب  جددادیا یم برااز  هدداییزریاز برنددامده
 هستند.

 

 : تحول دیجیتال در محیط کار7شکل

 هایگروه جادیو ا لیتباااااااه قیاز طر توانمندی 
 کارکنان
 ینیگزیجدددا یبرا یبددده سدددددددخت فروشدددددددددانخرده
روان و  یندددهددایبددا فرا خودکددار ری  یندددهددایفرا

 هاکه کارکنان فروشدددددگاه کنندیخودکار ت ش م
همراه بددا  ترعیسدددددددر یرگیمتصدددددددمی بدده قددادر را

 قیزهددددا بدددده دقددددازمددددان از رو یکدددداهش حددددداقل
به منظور  یلیموبا هایشدددددددنیکی. اپلسدددددددازدیم

 اریبسدددد کاریبارهو حرف دو هاتیفعال عیتسددددر
 فروشاناز خرده یکیمثال،  یمؤثر هسدتند. برا

به کارکنان خود اجازه  ،یکیالکترون لوسای حوزه
 کیخود را هنگام شدددددددرو   تیداده اسدددددددت هو

 یادیروند تا حد ز نیکنند. ا دییتدأ یکدار نوبدت
 شددودیم ابیحضددور و   ندیفرا لیموجب تسدده
 یادیتا اندازه ز زیکارکنان را ن تیو سددطوح رضددا

 .دهدیم شیافزا
 هددددا،فدددروشدددددددددگدددداه تیددددریدددبدددهدددبددود مددددد جددهددددت
به نصب  قتشدوی را خود کارکنان فروشدانخرده
 یشددخصدد لوسددای در افزارهاو نرم هاشددنیکیاپل

فراهم  یبرا هدداشدددددددنیکیاپل نیکننددد. ایخود م
ا  عددددات کددددااهددددا )مقدددددار،  ندددد در یندمودن ب
( بددده کدددارکندددان، کددداهش مدددتیو ق بنددددی بقددده

 یبرا یتجربدده بهتر جددادای و هدداآن هدداینددهیهز
از  یاربسدددددددی. انددکرده دایدکدارکندان توسدددددددعده پ

خود را با  تالیجید هایتقابلی فروشدددددددانخرده
 یهوشدددددددمند برا هایسدددددددتمیسددددددد سدددددددازیادهیپ
 کاهش و هافروشگاه های ول صف ینبیشیپ

از روز  یمختلف هایدر زمان انیدمشدددددددتر ندههزی
اع ن به  یبرا هاسددددتمیسدددد نای. اندهکرد جادیا

 منابع آتی کمبود هنگام در هافروشگاه رانیمد
 .اندشده یزریبرنامه
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 0 Training On-Demand 
 9 Module Based Trainings 

 1خواس در  زوان در آووزش 

 حوزه تیموفق یبرا یازم سدددددازمان هایتیقابل 
 گرشددتهدهه  ی  یبه  ور اسدداسدد فروشددیخرده

 دچار( گرشددته سددال پنج در مشددخص  ور به و)
ازم در  هایمهارت جهیشده است. در نت رتغیی

 افتددهیددتکددامددل  زیسدددددددطوح کددارکنددان و رهبران ن
 هایورهاز جمله د یاسددددددت. اقدامات قابل توجه

 یشددددددخصدددددد لیوسددددددا قی ر زاکه  نیآموزش آن 
( هاتبلت ایو  انهرای ،تلفن همراهکارکنان )مانند 

توسدددددددعددده و  یرونددددهدددا نیدترجددددیددد عنوان بددده
نسددددددددل  گر،یمطرح اسددددددددت. از  رف د یریادگیدد

 هب مدارفعاانه و ارزش صددورتبهکارکنان  دیجد
 یبرا ایلهیبده عنوان وسددددددد یآموزشددددددد هدایدوره
 .نگرندیبه اهداف خود م یابیدست

، 9مدددداننددددد مودل یآموزشددددددد یهددددار دورهع وه ب
پرورش  یبرا یدیجد یهاوهیها از شددددددسددددددازمان

 جادی. اکننددیاسدددددددتفداده م یریادگید یهداطیمح
 یهدددداهمکدددداراندددده بدددده همراه ک س یهدددداانجمن
 ل،یموبا قیاز  ر یآموزشددددددد یهدابرندامده ،یمجداز

کدارکنان،  یریادگیدجهدت خود یریادگید یراهنمدا
 بحث نیو آن  یلیمیا یهافروم ،یکارگاه آموزش

 یامروز یهدددداوهیاز شددددددد یگو، تعددددداد کمو گفت
 ب،یترت نیکارکنان هسددددتند. بد یتوانمندسدددداز

ها و سدددازمان مورد کارکنان در سدددطوح فروشدددگاه
خود را  ییتددا بلکدده کددارا رندددیگیقرار م تیددحمددا
خود را با  یشدددددددگیکرده و مشدددددددارکت هم تیتقو

 دهند. شیسازمان افزا

 افراددر  لیتحل  یقانل جادیا 

 یکه برا انددهیسددر  جهینت نیبه ا فروشددانخرده
 هاآن داشدتجرب افراد و نگه یا    از چگونگ

 زانی هاداده لیسددازمان، به تحل کی با تعامل در
موفق خواهددد  یچده کسددددددد کددهنیا نییدارندد. تع

 تیدددرهبران را ترب نیبهتر یشدددددددددد  چددده کسددددددد
ه ب یابیدسددت یازم برا هاییازمندیو ن کند یم
 و انیارائده خددمدات به مشدددددددتر تیدفیک نیهترب

توسط  تواندیموارد م نیهمه ا ست یچ ینوآور
 افراد پاسخ داده شود. هایداده لیتحل

ارائددده ا  عدددات  یافراد برا لیدددتحل هددداییفنددداور
 کیتراف انیجر صی، در ارتباط با تشدددددددخباارزش
 یزمان هایبازه در هاداده کترافی روند ها،داده

 تیددریمددد ،یرونددد کددار سدددددددددازینددهیمختلف، به
 لینرخ تبد صیرتر و تشدددددددخمؤث سددددددداتیتأسددددددد
 صی. تشدددخرندگیمی قرار اسدددتفاده مورد هاداده
و  یابیددنددهیمنجر بدده هز هددا،دهدا کیددتراف انیددجر

 مثال، زمان ی. براشودیمؤثر م یکار یزریبرنامه
 کیاوج تراف هایسدددددددبب دوره  ت،ینهدار و تعط

. شددددودمی فروشدددداناز خرده یاریبسدددد یبرا یکار
 اب مواجهه در وکارهاباز کس یاری، بسحالنیباا

را ارائه  فردیمنحصددددددربه خدمات خود مخا بان
از  ین ممکن اسدددددددددددت برخیبنددددابرا؛ کدندندددددیمد

نداشدددته  ایتداخل داشدددته و  باهماوج  هایزمان
 نددهیزم نیافراد در ا هددایداده لیددبدداشدددددددنددد. تحل

 به یضرور یزمان هایدوره قیدق صیتشخ یبرا
 .رسدینظر م
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 یازهانی به هاحاضددر، شددرکت تالیجیدر عصددر د

خود توجه نموده و به شکل  انیاز مشتر کیهر 
خود  هددایتیددبدده بهبود قددابل ازیددن یقددابددل توجه

ند. دار  انیانتظارات مشتر عیسر صیتشخ یبرا
 فروشددانتحول، خرده نیمؤثر واقع شدددن ا یبرا
 یکپارچگی ایو  هاسدددددددتمیاکوسددددددد جدادیبده ا ازنید

خود دارندد تا بلکه  0انیدترمشددددددد هدایخواسدددددددتده
 انیمشدددددتر یمناسدددددب را برا هایحلبتوانند راه
 .ندینما منیا زیرا ن یدیکل هایتیارائه و قابل

 یبددرا یضددددددددرور هددددایتیددددقددددابددلدد نیدداز ا یکددیدد
 رز فکر  ایشدددددامل مشدددددارکت  ها،فروشدددددیخرده
 ارانه است.همک

ییرات سریع فناوری، تمامی غجهت همگامی با ت
کنندگان در اکوسیستم باید به جای مشارکت

های انفرادی خود، توسعه صرف قابلیت
فرهنگی از همکاری و مشارکت را توسعه داده و 
رویکردی مشارکتی را در داخل و خارج از صنعت 

، به  ور قابل توجهی رونیازااتخاذ کنند. 
وکار های کسبرویکرد خود را از مدل هاشرکت

رقابتی به رویکردی مشارکتی تغییر داده و در 
این فرایند ارزش فراوانی را از  ریق اکوسیستم 

فناوری  اند.فروشی خلق نمودهای خردهشبکه
 نقشی اساسی در این فرایند داشته است.

 

 :تالیجیو وشارک  در عصر د یهم ار 
 یفروشخرده بتمیاکوس 

 

ها که تصمیم در نتیجه نسل جدیدی از شرکت
د انبه همکاری در اکوسیستمی هماهن  گرفته

)حتی در صورت تداخل و یا رقابت در ارائه کاا 
و خدمات(، به  ور چشمگیری افزایش یافته 

وکار، نحوه ی شفاف در کسبهاست. این شیو
ارائه خدمات، تولید محصوات و تکامل بازارها 

 را متحول نموده است.
 لیدر حال تبد یوکارکه هر کسب ییجااز آن
است، در کنار  تالیجیوکار دکسب کیبه  شدن
 دیرا پد یشگرف راتییتغ توانندیها مآن هم

ممکن  نیکه هرگز قبل از ا یاوهیآورده و به ش
و دستاوردها را با کمک  اتیوده است، تجربنب
 ،یافتیدر جیشکل دهند. بر اساس نتا گریکدی

اقتصاد  جادیدر حال ا شرویپ یهاسازمان
 تالیجیهستند که در آن خلق ارزش د یدیجد

اقتصاد  ایو  9یمنجر به ظهور اقتصاد جمع
 شده است. 3همکارانه

 
 

 رانههمکا اقتصاد 8 :شکل

0 Coalitions of the Willing 
9 We Economy 
3 Collaborative Economy 
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 و فروشددددددداندهده اسدددددددت که خرده کیداز  شیب
 هایوهیشددددددد یریادگیبر  یسدددددددع کنندگاننتأمی

 یمثدددل بددداز یزیفراتر از چ یو تعدددامل یهمکدددار
 شدددددددامل هادارندد. ابتکدارات آن 0صدددددددفر-مجمو 
هت ج گریکدیبا  یهمکدار یبرا یرهبران ینبرگزی

مربوط به هر  هایگروه لیو تشددددک یرشددددد گروه
 ان،یبه مشتر مدکارآ ییصدنعت، مانند پاسدخگو

قاضا ت نیو تأم ینبیشیهمکارانه، پ یزریبرنامه
 نیتأم رهیهر چه بهتر زنج سدددددددازیندهیجهدت به

 .بوده است

 یوهیشددددد رییمنجر به تغ انیرفتار مشدددددتر رییتغ
و جلب مشددارکت  انمشددتری اب هاشددرکت تعامل

تحول در حوزه  نای. است شدده هامشدتاقانه آن
 شیافزا یبرا یاصدددددددل لیدددددل ،نیتددددأمد رهیدزندجد

با عنوان  جادشدهیا دجدی صدنعت در هافرصدت
منجر  کردیرو نیبوده اسدددت. ا« 9زچیبازار همه»

از  یرگیبددا بهره ینوآور رسدددددددرعددت د شیبدده افزا
، رشد ینیآفر، هم3سدپاریمانند جمع هاییلمد

 .شودمی وکارهاکسب برای ترمناسب یو کارآمد
 

 

 چیز: بازار همه 9 کلش

های ، دقیقا  متعادل با زیانکنندهشرکتزیان( یک )صفر، یک مدل ریاضی از وضعیتی است که سود - و علم اقتصاد، یک بازی مجمو هایبازدر نظریه  0 
 ها از آن کم شود، حاصل برابر صفر خواهد بود.جمع شود و مجمو  زیان باهم هاکنندهشرکتکننده )های( دیگر است. اگر مجمو  سودهای ( شرکتسودهای)

 9 Marketplace of Everything 
 3 Crowdsourcing 
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 نیا لیبه دل فروشیردهدخ مددتدسدیدوسداک
و  یدداسدداس یرددیددیددغدال تدتحوات در ح

ت دددصنع رانددگدیازدب یددامددمدت و تدداس یددمددیاراداددپ
 ان،دددگددنددندکنددیدأمد/تاندددگددندنددکددیدولده تدددلدداز جم
 نیو همچن تالیجدی مبتکران فروشان،خرده
قرار داده است. از  ریرا تحت تأث انیمشتر

 نددیده بددارانددکدمده یددمددیددق هایکه مدل جاییآن
 یرددیدددگرهدددهدا بدب کنندگاننیتأمو  انددشرودفردهدخ

  ددددرنیدب لددیددلددحدت دددنددانددم یددایددهیاورددنداز ف
 یادددددددددددهدلددددددم و 0روشدددددف هدددددددانددددددیادددپ ایددددهداده

 تردهیچیپ هددتدبددو ال تددیودقدت ادیودپ راریدگتدمدیدق
و  ی)همکددار 9شددددددددده اسددددددددت، رقددابددت همکدداراندده

 گرانبازی و فروشانخرده انیم یرقابت( و همکار
رونددددد  نیدددآخدددر تددددال،یدددجدددیدددد سدددددددددتدددمیاکدددوسددددددد
 .صنعت است نیدر ا شدهمشاهده

 دماننبه کنندگاننیتأم انیدم یهمکدار جدادیا بدا
از تحوات  ایچندگانه هایمدل فروشدددددان،خرده

 یتمسیاکوسد نبنابرای و اندآمده دیپد تالیجید
شدددددده  جادای فروشدددددانجامع و همکارانه از خرده

 است.
 

های هم اری کلیدی زوینه نوع هم اری
 های ووردینمونه نرای خلق ارزش ناالتر

-تأوی  کننده
 کنندهتأوی 

 ه )همکدداری رقددابددت همکدداراندد
 و رقابت(

 افزایدداندده در فروش مددایکروسددددددددافددت و اینتددل برای رشدددددددددی هم
افزاری بدددا یکددددیگر همکددداری هدددای سدددددددخدددتافزار و تراشدددددددددهنرم

 اند.نموده
 انددد. گوگددل در مرورگر گوگددل و موزی  بددا یکدددیگر همکدداری نموده

 بددداز فدددایرفددداکس )رقیدددب گوگدددل کروم(، در رقدددابدددت بددداوب متن
فر و سدددددددافاری اپل مرورگرهدای رقیدب، مانن د اینترنت اکسدددددددپلور

 گراری نموده استسرمایه

 -کنندهتأوی 
 فروشخرده

 بهبود حاشیه درآمدی 
 بهبود فرایندها 
 هاکاهش هزینه 
 های درن  دادهاشدددترا  بی

 پایانه فروش
 هاایجاد اکوسیستم 

 فلوگ هدددای فروش برای درنددد  دادهو تسدددددددکو: از ارزیدددابی بی 3ک
های مرکزی تسددددددکو ر فروشددددددگاهشددددددناسددددددایی الگوهای فروش د

 اند.استفاده کرده
  برای ارائدده پیشدددددددنهددادات و برنددامدده « 4رلیددانس ریتیددل»اپددل بددا

 مشارکت دارد.

 -فروشخرده
 فروشخرده

 یافتههای گسترششبکه 
 های جدیدکانال 

 «و « کدددارتفلیددد »فروشدددددددی آن ین بدددا برای خرده« مدددارتوال
 همکاری داشته است.« آمازون»

-فروشخرده
 شتریو

 آفرینی با مشتریانهم 
 سپاری برای نوآوریجمع 

 «ها و خ قیت مشدددتریان از انجمنی آن ین برای ارائه ایده« لگو
 در  راحی محصوات جدید بهره گرفته است.

 -فروشخرده
عاول اکوسیبتم 

 دیجیتال

 توسددددددعه رویکرد مشددددددتری-

 محور
 «هدددای بدددا همکددداری یکددددیگر از پلتفرم« گوگدددل»و « مدددارتوال

 کنند.تیارهای صوتی برای خرید استفاده میدس

  
  0 POS data analysis 
  9 Coopetition 
  3 Kellogg 
  4 Reliance Retail 
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 نندیجمع

ای هدهد تا با استفاده از آن، فرایندفروشان قرار میهای بسیاری پیش روی خردهعصر دیجیتال فرصت
محدود به یک یا چند « دیجیتال»عملیاتی خود را بهینه سازند. باید به این نکته نیز اشاره نمود که 

ذهنیتی است ع وه بر فرایندها، بینش کارکنان را نیز تغییر خواهد داد. با توجه  فناوری نیست، بلکه
عامل مسئولیت بایست به منظور موفقیت آن، مدیر، میهایفروشبه وسعت تحول دیجیتال در خرده

ت های دیگر رقابفروشیها تنها با خردهفروشیمستقیم این تحول را بر عهده بگیرد. در زمان حاضر، خرده
ال های تحول دیجیتها نیز وجود دارد. فناوریندارند، بلکه این رقابت در سط  شبکه ارتبا ی این شرکت

های ارتبا ی نقشی اساسی ایفا نمایند. ها و این شبکهفروشتوانند در تحکم و بهبود ارتباط خردهمی
توانند با سرعت و چابکی، ها در عصر دیجیتال وابسته به آن است که به چه میزان میفروشبقای خرده

 سازی نمایند.ها خود پیادههای دیجیتال را در ساختار، محصوات و فرایندتغییرات ناشی از فناوری

 

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد این گزارش، از این 
  ریق با ما درمیان بگرارید.

 

 کلیک یا اسکن کنید

http://urly.ir/feedback1
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