دراسة شاملة على الرؤساء
التنفيذيني االصدار 20

بناء مزايا الثقة
لديك
الريادة يف عرص البيانات والذكاء االصطناعي يف كل مكان

هذا التقرير هو الدراسة الشاملة الرابعة للرؤساء التنفيذيني والطبعة
العرشين يف سلسلة دراسات  IBM CxO Studyاليت قام بها معهد
 .IBM Institute for Business Value (IBV)لقد جمعنا اآلن بيانات
ورؤى من أ كرث من  50000مقابلة تعود اىل عام  .2003وقد تم اعداد
هذا التقرير بالتعاون مع كبار األكاديميني ،واملستقبليني وأصحاب الرؤى
التكنولوجية .يف هذا التقرير ،نقدم النتائج الرئيسية اليت توصلنا اليها
من رؤى وخربات ومشاعر  CxOالقائمة على التحليل كما هو موضح يف
منهجية البحث يف الصفحة .44
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بناء مزايا الثقة لديك

الريادة يف عرص البيانات والذكاء االصطناعي يف كل مكان

Global C-suite Study
الطبعة العرشون

تعتمد أحدث دراساتنا على املدخالت من 13484
مستجيبا عرب  ٦من الوظائف التنفيذية و20
صناعة ،و 98دولة.

٢١٣١

من املسؤولني
التنفيذيني

٢١٠٥

من املسؤولني يف
مجال الشؤون
املالية

٢١١٨

من املسؤولني
يف مجال املوارد
البرشية

٢٩٢٤

من املسؤولني يف
مجال املعلومات

٢١٠٧

من املسؤولني يف
مجال التسويق

 3,363أوروبا
 1,910الصني الكربى

 3,755أمر يكا الشمالية

 858اليابان
 915الرشق األوسط وأفر يقيا

 1,750آسيا واملحيط الهادئ

 933امريكا الالتينية

٢٠٩٩

من املسؤولني
يف مجال
العمليات
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امللخص التنفيذي
شارك أ كرث من  13000مدير تنفيذي حول العامل يف هذه النسخة
العرشين من دراسة  .C-suite Studyلقد سألنا املسؤولني التنفيذيني
عن خططهم الستخراج القيمة من البيانات وتحويلها اىل مزية متمزية
وتقدمهم يف هذه املالحقات .للتعرف على القادة ،قمنا بتصنيف كل
منظمة يف واحدة من أربع مراحل متمزية يف رحلة البيانات .األكرث تقدما،
حاملي الشعلة ،هم مجموعة النخبة ،وتشكل  9باملئة من مجموع
املستجيبني .يتفوق حاملو الشعلة على أقرانهم يف نمو االيرادات
والربحية .كما أنهم يتفوقون على اآلخرين يف االبداع وادارة التغيري.
لقد تعلمنا أن القيادة القائمة على البيانات تتحدد وفقا ملستويات الثقة
اليت تستطيع املؤسسة أن تنشئها بني عمالئها ،واألشخاص داخل
املؤسسة ،والرشكاء عرب نظامها البييئ.

العمالء :اقتصاد الثقة

أصبحت ثقة العمالء هي القضية الحاسمة للمؤسسات الرائدة ،واعادة
تشكيل عروضها وحىت نماذج أعمالها .يخربنا ثمانية من كل عرشة من
حاملي الشعلة أنهم لجأوا اىل البيانات لتعزيز الثقة اليت يكتسبونها
من العمالء .عالوة على ذلك ،يعترب حاملو الشعلة قدرتهم على احرتام
خصوصية بيانات عمالئهم مزية تنافسية أساسية .ان السباق على
سبيل التحديد هو الذي يجري اآلن الكتشاف أين يرسم عمالء أي
مؤسسة الخط الفاصل بني الخصوصية وما يعتربونه مقايضة عادلة
عن بياناتهم .ان الجائزة اليت يحصل عليها أولئك الذين يحصلون على
هذه الجائزة هي نماذج أعمال عالية الثقة تمزيهم عن منافسيهم.
تواجه جميع املؤسسات مستقبال حيث قد يؤدي تغيري مشاعر العمالء
واللوائح التنظيمية الجديدة اىل تقييد وصولها اىل البيانات الشخصية
الثمينة واستخدامها بشكل كبري .وينطبق هذا على بيانات املستهلك
كما ينطبق على بيانات رشكاء العمل .تدرك املؤسسات الرائدة ما هو
مطلوب  -مناهج جديدة لجمع البيانات وحمايتها ،ومشاركة البيانات،
وعالقات العمالء .هناك ثالثة مبادئ  -الشفافية واملعاملة باملثل
واألصالة  -توجه التعامل مع البيانات وكيفية ارشاك عمالئها ورشكائها
التجاريني.

املؤسسات :رشا كة التكنولوجيا-البرش

لقد حقق حاملو الشعلة ما مل يفعله اآلخرون .لقد غرسوا ثقافة املؤمنني
بالبيانات .يقول ثمانية من كل عرشة من حاملي الشعلة أن الرؤساء
التنفيذيني يعتمدون بشكل كبري على البيانات لتحسني جودة ورسعة
القرارات اليت يتخذونها .ويف الوقت نفسه ،تركز هذه البلدان بشكل

كامل على تمكني كل موظفيها ،وليس فقط علماء البيانات ،من
الكشف عن الرؤى من البيانات .تقوم املؤسسات الرائدة بتحرير بياناتها،
مما يسمح لها بالتداول على نطاق واسع ،دون التضحية بمسؤوليتها
يف تأمني التصاريح وحمايتها.
وبدعم من ثقافتهم املتعطشة للبيانات ،رفع حاملو الشعلة الذكاء
االصطناعي ( )AIاىل قمة جدول أعمالهم .يتوقع سبعة من كل عرشة
استثمارات كبرية يف الذكاء االصطناعي ،واليت يمكن أن تشمل التعلم
اآليل ،يف السنوات القليلة املقبلة .انهم ينرشون الذكاء االصطناعي من
أجل الوصول اىل قرارات أفضل ،واغراق سري العمل بالذكاء ،واضفاء
الطابع االنساين على تجربة العمالء .انهم ينقلون الذكاء االصطناعي من
االنرتنت اىل الخطوط األمامية ،يف أيدي املوظفني الذين يتفاعلون مع
العمالء واملشرتين التجاريني .يدرك حاملو الشعلة أنه مع تغلغل الذكاء
االصطناعي يف مؤسستهم ،فان الحاجة اىل الثقة يف البيانات  -ويف
الخوارزميات  -ترتفع اىل آفاق جديدة .وبالتايل فان الحوكمة القوية على
مستوى املؤسسات تصبح مشكلة على مستوى مجالس االدارة.

األنظمة البيئية :عرص املنصة

بالنسبة ملعظم املؤسسات ،ال تزال مشاركة البيانات عرب شبكات الرشكاء
 وهي وظيفة الثقة املتبادلة  -تمثل تحديا جوهريا .ولكن ،اآلثار املرتتبةعلى مستقبل املؤسسة تعد جديدة .بالنسبة للمشاركني يف نماذج
األعمال على منصات العمل ،يعد التعلم برسعة وبشكل مستمر
اقرتاحا يقوم على أساس القيام باملهمة واال فال ،كما أنه وظيفة ملشاركة
البيانات .وقد ترتفع نماذج األعمال الجديدة يف املنصات أو قد تتعرث
بسبب ضحالة الثقة.
البيانات املشرتكة بني املؤسسات يف النظام البييئ تخلق بالفعل قيمة
جديدة وأسية .ولكن اتخاذ القرار بشأن البيانات اليت ينبغي مشاركتها من
أجل مقرتحات تحقق الفوز للجميع والبيانات اليت ينبغي الحفاظ عليها
باعتبارها مزية خاصة يعد واحدا من أصعب القرارات اليت يتعني على
املؤسسات اتخاذها .حاملو الشعلة متقدمون على اآلخرين :ستة من كل
عرشة يشاركون بنشاط البيانات عرب شبكات رشكائهم .وباملثل ،فان ستة
من كل عرشة من حاملي الشعلة يتبعون اسرتاتيجية الستثمار بياناتهم.
مع وجود خريطة طريق لتحقيق الدخل ،يمكن للمؤسسات تحديد
البيانات اليت يجب مشاركتها وما الذي يجب االحتفاظ به.
يقف حاملو الشعلة بعيدا عن اآلخرين يف قدرتهم على توحيد الثقة
والبيانات لزيادة تقدمهم يف التحول الرقمي .ويف كل فصل قمنا
بتضمني توصيات ،استنادا اىل تحليل البيانات املقارنة واملقابالت املتعمقة
مع حاملي الشعلة حول كيفية قيام اآلخرين بتقدم رحالتهم الخاصة.
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مقدمة
وبالنسبة لهذه الدراسة ،تحدثنا مع أ كرث من  13000من
املديرين التنفيذيني يف مجموعة الرشكات على مستوى العامل
عن البيانات ،والقيمة اليت يستمدونها منها ،وما يلزم لقيادة
عامل غارق يف البيانات.
علمنا أن البيانات أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثقة .على
وجه التحديد ،أدى التآ كل املستمر والواسع النطاق لثقة
العمالء ،بما يف ذلك املشرتين يف التعامالت بني الرشكات،
اىل تغيري ما يمكن للمؤسسات  -وما ينبغي  -أن تفعله
بالبيانات .فهو يغري معادلة القيمة .وحيثما كانت البيانات
وحدها تشكل أصال ال مثيل له يف املؤسسة ،فيتعني عليها
اآلن أن تعمل على بناء الثقة.
البيانات مهمة .ولكن الثقة تحدد قيمتها.

 | 5دراسةGlobal C-suite Study

الثقة اليت منحها العمالء ذات مرة ،بشكل أعمى تقريبا ،للعالمات
التجارية واملؤسسات بدأت تتالىش لبعض الوقت اآلن .وباملثل،
أصبحت مشاركة البيانات بني املنظمات مقيدة بفعل انعدام الثقة
املتبادلة .وقد يعرض للخطر العائدات غري العادية اليت تتوقع املؤسسات
جنيها من منصات األعمال الجديدة .وما يزيد األمور تعقيدا أن وعد
الذكاء االصطناعي يعتمد على مستويات أعمق من الثقة يف نماذج
الذكاء االصطناعي نفسها والكشف عن املعلومات اليت تنتجها.
مالحظتنا؟ لقد تجاوزت الثقة نقطة التحول .كيف يمكن أن توفر
املؤسسات االستفادة من البيانات وحمايتها ومشاركتها مع عمالئها
ورشكائها مزية استثنائية .لكن تحقيقها يتطلب أوال اعادة بناء الثقة -
ثقة العمالء ،والثقة من داخل املؤسسة حول بياناتها الخاصة ،والثقة
عرب األنظمة البيئية اليت تعمل فيها املؤسسات.
تعتمد قدرة املؤسسة على كسب مزية الثقة على عاملني على األقل:
األول ،مدى جودة بناء الثقة يف البيانات ،والثاين ،مدى قدرة هذه
الثقة على توليد الثقة من البيانات .وبمجرد ترسيخ مزية الثقة ،تنشأ
احتماالت جديدة لالبداع والعائدات.

يف هذه الدراسة ،نستكشف التفاعل بني الثقة والبيانات يف ثالثة
مجاالت:

العمالء :كيف تكسب يف اقتصاد الثقة

ان ثقة العمالء اليت كانت تكتسب مرة واحدة يف العالمات التجارية
أصبحت اآلن مرشوطة بالبيانات ،اليت أصبحت الوكيل الجديد للثقة.
كيف تشارك املؤسسات البيانات حول عروضها بشفافية ،وتكون
مسؤولة عن البيانات الشخصية اليت تجمعها ،واستخدام تلك البيانات
لصالح عمالئها يحدد وضعهم يف السوق .فاملنظمات اليت تفتقر اىل ثقة
العمالء  -واليت تنفصل عن البيانات الشخصية الثمينة قد تجد نفسها
متأخرة عن الركب.

املؤسسات :كيف نبين الرشا كة بني التكنولوجيا-البرش

يمكن للبيانات ،اىل جانب التحليالت املتقدمة والذكاء االصطناعي ،بما
يف ذلك التعلم اآليل ،اعالم قرارات املؤسسة الفائقة وتحسني العمليات
وتشغيلها آليا  -ولكن فقط اذا كانت املؤسسات يمكن أن تثق بعمق يف
بياناتها .للقيام بذلك ،تتعلم املؤسسات اتقان جودة البيانات ،وتخفيف
التحزي الخوارزمي ،وتقديم االجابات باألدلة.
ولكن يتعني عليهم أوال أن يعملوا على خلق ثقافة تتألف من املؤمنني
بالبيانات ،ومؤسسة من أسفل اىل أعلى .وهذا يتطلب وضع أدوات
سهلة االستخدام بني أيدي املوظفني حىت يتسىن ألي شخص اكتشاف
البيانات ،ونقل الذكاء االصطناعي من االنرتنت اىل الخط األمامي
الضفاء الطابع االنساين على كل تجربة من تجارب العمالء.

األنظمة البيئية :كيف يمكن مشاركة البيانات يف عرص املنصات
يدرك املسؤولون التنفيذيون أنه عندما يتم تبادل البيانات بني
املؤسسات ،يمكن أن تنمو بشكل كبري من حيث القيمة .منصات
األعمال التجارية ،اليت يتم تداول البيانات بحرية فيها بني أطراف
متعددة ،تحقق عوائد كبرية .ولكن من املفارقات هنا أن البيانات
الخاصة قد تشكل أيضا مزية أساسية ألي مؤسسة.

ستحتاج املؤسسات اىل معرفة مىت وكيف تشارك البيانات على نطاق
واسع ومىت ينبغي أن يتم ابقائها قريبة .وقد يكون هذا هو التحدي
االسرتاتيجي األكرث تعقيدا والذي يواجهه كبار رجال األعمال مع نمو
اقتصاد البيانات.
كيف توصلنا اىل هذا االستنتاج؟ لقد قمنا بتصنيف كل رشكة اىل واحدة
من أربع مراحل متمزية يف رحلتها نحو الريادة باستخدام البيانات.
ونذكرها هنا ،بدءا بأ كرث الطرق تقدما :حاملى الشعلة ،واملستكشفني،
والبنائني والطامحني (راجع الشكل .)1
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الشكل 1

مزية البيانات
أنشأ حاملو الشعلة مسارا جديدا للقيمة ،من خالل دمج
البيانات يف اسرتاتيجيتهم وعملياتهم وثقافتهم

خلق قيمة من البيانات
100٪

عايل

حاملو الشعلة

قيمة عالية من
البيانات و تكامل
عايل

املستكشفون

اما قيمة عالية من
البيانات أو تكامل
عايل

البناة

قيمة متوسطة من
البيانات و تكامل
منخفض

50٪

الطموحني

قيمة منخفضة من
البيانات و تكامل
منخفض

منخفض

21٪

46٪

25٪

عايل

0٪
0٪

9٪

					 50٪

					 100٪

دمج اسرتاتيجية األعمال والبيانات

املراحل األربع لقيادة البيانات
لقد قمنا بتصنيف كل مشارك يف احدى املراحل األربع .يقيس املحور
األفقي الجاهزية النوعية :مدى تكامل البيانات واسرتاتيجية األعمال،
مع  C-suiteاليت تعرتف بالبيانات كأصل اسرتاتيجي وثقافة البيانات
على مستوى املؤسسة .يقيس املحور العمودي الجوانب الكمية ،بما يف
ذلك القدرات على :انشاء قيمة من البيانات؛ والوصول اىل البيانات
واستخراجها وربطها معا؛ وانشاء رؤى من تلك البيانات (راجع الصفحة
 44للحصول على تفاصيل منهجية البحث).
حاملو الشعلة تمثل مجموعة فريدة تتكون من  9باملائة فقط من
املنظمات اليت شملها االستطالع .لقد دمجوا اسرتاتيجية البيانات مع
اسرتاتيجية األعمال ،مع الثقة كخط األساس .من خالل العمل يف ثقافة
غنية بالبيانات ،فانها تحقق نموا يف االيرادات وربحية أعلى من أقرانهم.

املستكشفون يقومون بتجريب طرقا لدمج اسرتاتيجيات األعمال
والبيانات الخاصة بهم ،فضال عن طرق جديدة الستخراج قيمة من
البيانات .وهم ال يدركون دوما أعلى قيمة ممكنة ،بل يرون أن اقتصاد
الثقة يشكل مسارا اىل تحقيق املنفعة املتبادلة املتمزية.
البناة يحرزون تقدما يف مواءمة اسرتاتيجيات العمل والبيانات الخاصة
بها ويف تنمية ثقافة البيانات .انهم يطبقون البيانات على األهداف ولكنهم
مل يحققوا العوائد املتوقعة بعد .انهم يدركون أن الثقة يجب أن تكون على
رأس جدول أعمال الرؤساء التنفيذيني ويعملون على تحقيق أهدافهم.
الطموحني يبدؤن يف دمج اسرتاتيجيات األعمال والبيانات على
مستوى املؤسسة وليس لديهم ثقافة تعتمد على البيانات املوجودة .ومل
يتم تحقيق سوى نجاح محدود يف استخراج القيمة من البيانات وتعزيز
الثقة كأساس.
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يتقدم حاملو الشعلة غريهم ،فهم املؤسسات اليت أثبتت بالفعل أنها
يمكن أن تخلق قيمة استثنائية من البيانات ،واالستفادة من الثقة
لصالحها ،وتتفوق باستمرار على اآلخرين يف مجاالت عديدة (انظر الشكل
 .)2ويقوم حاملي الشعلة بدمج اسرتاتيجية بياناتهم مع اسرتاتيجية
أعمالهم .فضال عن ذلك فهم يضعون مركز ثقة العمالء يف الصدارة.
ومهما كانت طر يقة القياس ،فقد حقق حاملو الشعلة نتائج
متفوقة :من خالل تفوق سبعة من كل عرشة من حاملي
الشعلة على أقرانهم ماليا .بل وأ كرث من ذلك  -فان ثمانية من

كل عرشة من حاملي الشعلة يقودون صناعاتهم باعتبارهم
مبدعني ،ولهم سجل حافل يف ادارة التغيري الذي يحدث من
حولهم بنجاح.
يركز التحليل البحيث الذي نقدمه على االختالفات الواضحة بني
حاملي الشعلة والطموحني لتحديد ما يلزم للفوز يف العامل حيث تربز
فجوة رقمية جديدة  -عامل تحدد فيه الثقة الجانب الذي سرتسو عليه
املؤسسة.

الشكل 2

الفجوة الرقمية الجديدة
حملة الشعلة يحققون نتائج استثنائية ،اىل حد كبري يفوق بيانات الفئة
الناشئة من الطموحني.

أداء االيرادات يتفوق على نظرائهم يف الصناعة

حاملو الشعلة
الطموحني

165٪

أ كرث

*69٪
26٪

أداء الربحية يفوق أقرانهم يف الصناعة

163٪

71٪
27٪

ريادة االبتكار مقارنة بنظراء الصناعة

208٪

أ كرث

77٪
25٪

النجاح يف ادارة التغيري مقارنة بنظراء الصناعة

182٪

أ كرث

79٪

28٪
* نسبة املشاركني الذين يستوفون املعيار أو يتجاوزه.
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الفصل 1

العمالء
كيف تكسب يف اقتصاد الثقة
املؤسسات اليت اعتادت على مسح األفق بحثا عن
أي اضطرابات كبرية قادمة تشهد على حدوث
ذلك :فالثقة اليت وضعها العمالء ذات يوم يف
أسماء العالمات التجارية واملؤسسات تتآ كل برسعة.
اليوم ،أصبح العمالء أقل استعدادا لتسليم
املعلومات الخاصة اىل املؤسسات ،حيث أنهم
يتوقعون أن تفصح كل مؤسسة عن أي بيانات يتم
التقاطها عنها .بعبارة أخرى ،يطلبون منك املزيد
من الخصوصية يف حني يطلبون منك املزيد من
الشفافية .تلك الرشكات اليت تدير هذه املياه الضحلة
برباعة تجين ثمار الثقة  -اليت تغذي مزية األعمال.
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بالنسبة للمؤسسات الرائدة يف كل صناعة ،أصبحت الثقة نقطة
تصميم مركزية ،سواء أ كانت هذه هي الطريقة اليت يصلون بها اىل
البيانات ،أو يطورون نماذج أعمالهم ،أو يبتكرون العروض ،أو يرشكون
العمالء.
وقد تم تحديد هؤالء القادة يف دراستنا باسم حاملي الشعلة:
–السعي اليجاد ثقة عميقة ومستدامة للعمالء
–تفوقوا على أقرانهم يف جمع واستخدام البيانات املوثوق بها
لتغيري تجارب العمالء
–االستفادة من الثقة اليت اكتسبها العمالء والثقة اليت لديهم يف
بياناتهم لتحويل نماذج أعمالهم.

الخطوة األوىل :األساسيات غري
األساسية

نحن ندخل اىل عامل جديد ،عامل يخلق معضلة البيانات .املؤسسات
على استعداد الستغالل البيانات يف أغراض جديدة ولكنها تجد أن
ذلك يؤدي يف كثري من األحيان اىل رفع مستوى الثقة املطلوبة .لنتخيل
مطالبة العمالء بتسليم املفاتيح االلكرتونية لسياراتهم  -أو حىت منازلهم
 -حىت يتمكن موظف التوصيل من ترك الطرد هناك .أو لنتخيل أحد

منتجي األلبان وهو يطلب منه الوثوق يف حاوية "ذكية" لضبط درجات
الحرارة تلقائيا بناء على الظروف البيئية والوقت يف امليناء .ابتكارات مثل
هذه تنبع من البيانات والخوارزميات على نطاق واسع.
كل ذلك بوترية مذهلة ،يتم اعادة صياغة عاملنا من خالل البيانات
والخوارزميات اليت تسمح للمؤسسات بالتشغيل اآليل لسري العمل،
وتخصيص التفاعالت ،واكتشاف االحتماالت الجديدة ،والتعلم،
وتطبيق املعرفة .تتحقق القيمة الجديدة ،ولكن فقط اذا كان بوسع
العمالء أن يثقوا فيها .لقد أصبح من الشائع تقريبا أن تطلب
املؤسسات من عمالئها الثقة يف برنامج روبويت أو خوارزمية التخاذ
قرارات عالية القيمة ،مثل منح قرض أو تخصيص السعر لعنرص باهظ
الثمن .بالنسبة اىل العديد من املؤسسات ،مل يتم بعد اكتساب الثقة يف
الخوارزميات الخاصة بها.
يؤدي الشك بشأن خصوصية البيانات واساءة استخدام الخوارزمية
اىل تآ كل الثقة لبعض الرشكات  -ولكن ليس للجميع .أصبحت
الثقة ،بجميع أشكالها ،مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبيانات ،وبالتايل بالذكاء
االصطناعي .ثمانية من كل عرشة من حاملي الشعلة يجعلون اتقان
تلك العالقة مزيتهم الفريدة .فقد تحولت اىل بيانات لتعزيز مستوى
الثقة لدى العمالء فيها اىل حد كبري .يمكن أن تقول أربع فقط من كل
عرش أحداث يف نفس األمر (انظر الشكل .)3

الشكل 3

مفارقات الثقة

يتحدى حاملو الشعلة مخاوف البيانات ،مما يعزز ثقة العمالء

استخدام البيانات لتعزيز ثقة العمالء اىل حد كبري

حاملو الشعلة
الطموحني

91٪

أ كرث

82٪
43٪
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"يتوقع العمالء التخصيص،
مدعوما بالبيانات  -مما يجعل
األشياء أمامهم تثبت أن البنك
يعرفهم .ولكن يظل هناك
تساؤل حول حجم املعلومات
اليت قد يتشاركها العمالء ،نظرا
لتآ كل الثقة".
الرئيس التنفيذي ،للخدمات املرصفية
أسرتاليا

لتلبية املتطلبات الحديثة للثقة ،تتبىن املنظمات الرائدة ثالثة مبادئ
أساسية كدليل لها :الشفافية واملعاملة باملثل واملساءلة .كل منها يوفر
ضمانا للعمالء ولكنه أ كرث من مجرد تسويق جيد .وهذه املبادئ تشكل
الركائز اليت تدعم املؤسسة الحديثة ،اليت تعيد تصميم نفسها للرتويج
للثقة.

الشفافية :تثبت ذلك

وتتفق املؤسسات على أن الشفافية هي الرشط األول .يطلب العمالء
شفافية البيانات املرتبطة باملنتجات والخدمات ،ويف حالة البيانات
الشخصية ،فانهم يضمنون أنها تستخدم بطريقة عادلة وتحافظ
على سالمتها .تعتمد قرارات الرشاء الخاصة بهم على معلومات املنتج
التفصيلية :بيانات حول كيفية تصنيع املنتجات وتحت أي ظروف،
ومراجعات من املستخدمني واملؤثرين ،واعتمادات من أطراف ثالثة،
والكثري غري ذلك.
يجب على العالمات التجارية اثبات أوراق اعتمادها .فبعضها يتحول اىل
شبكات  ،Blockchainحيث تستطيع املؤسسات توثيق وعد العالمة
التجارية بالتفصيل ،سواء كان ذلك الوعد هو رسعة التسليم أو التوريد
والتصنيع الصديق للبيئة .عند اجراء عملية رشاء ،يختار املستهلكون
ثقة العالمة التجارية كواحد من أهم العوامل لتوجيه قرارهم .وفقا
ملؤرش  Edelman Trust Barometerلعام  ،2019قال  81باملائة
من املستهلكني أنهم "يجب أن يكونوا قادرين على الوثوق بالعالمة
التجارية للقيام بما هو صواب" .ويف نفس هذا البحث ،استمرت الثقة
يف العالمات التجارية يف الهبوط يف حني أصبحت توقعات املسؤولية
1
االجتماعية يف ارتفاع.
ال يقترص تآ كل الثقة على املستهلكني .فالتعامالت بني الرشكات تنمو
بشكل أقل ثقة وتزتايد قيمة الشفافية .يف دراسة حديثة ،مل يعتقد
 36باملائة من مشرتي  B2Bأنهم حصلوا على "الصورة الكاملة" من
بائعهم أثناء عملية البيع ۲ .ويمتد الطلب على الشفافية بني الرشكات
اىل العمليات .يعتمد الرشكاء يف سلسلة االمداد والتوريد على البيانات
املشرتكة للتخلص من النقاط العمياء واالختناقات والقدرات املتقدمة
مثل التجديد يف الوقت املناسب.
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تشكل الشفافية دليال على أن املؤسسة وعروضها هي ما تدعيه لنفسها
ويف كثري من األحيان ،يأخذ هذا الدليل شكل مراجعات العمالء أو
شهادات املشرتين .ويف مالحظة أحد بائعي التجزئة يف كندا ،يقول الرئيس
التنفيذي للتسويق" :ان آراء العمالء سوف تكون العامل املحفز للطلب يف
صناعتنا" .ان عمليات التصديق ،اىل جانب املعلومات التفصيلية واملرئية
حول سالمة وجودة السلع ،تقطع شوطا طويال يف بناء الثقة.
تحدث املسؤولون التنفيذيون يف مجموعة الرشكات اليت شملناها
بالبحث عن شفافية مهام سري العمل ،والثقة يف التشغيل اآليل،
والثقة بني الرشكاء .ويف مالحظات الرئيس التنفيذي للموارد البرشية
ألحد رشكات مبيعات التجزئة باململكة املتحدة "أن البيانات من املمكن
أن تساعد يف الحفاظ على الزناهة والثقة يف سلسلة االمداد"" .ان
الشفافية الجذرية من املمكن أن توفر رؤى قابلة للتنفيذ".

املعاملة باملثل :ا كسبها

املطلب الثاين ،املعاملة باملثل .ويدرك املسؤولون التنفيذيون يف مجموعة
الرشكات أن الحصول على القدرة على الوصول اىل البيانات يعين
أنهم البد أن يعطوا شيئا ذا مغزى يف املقابل .ويعرتف جاك أولتشاك،
رئيس العمليات يف رشكة فيليب موريس الدولية يف سويرسا قائال:
"نحن ندخل اىل حزي املستهلكني" .اذا مل نعيد لهم القيمة ،فلن يشاركوا
البيانات .ويتعني علينا أن نقدم لهم تجربة ممتعة يف كل مرة".
يقول جيف جرينبريج ،املدير املايل لرشكة George & Matilda
 Eyecareبأسرتاليا" :السؤال هو كيف تستخدم بياناتك لزيادة
تفاعالتك الشخصية مع العمالء  -لتصبح أقل تطفال وأ كرث أهمية؟".
التحدي؟ فاملؤسسات كثريا ما ال تعرف ما قد يعتربه عمالءها تبادال
عادال .أظهر استطالع حديث أجرته مؤسسة األبحاث االعالنية يف
الواليات املتحدة أن "اخبار األشخاص بأن مشاركة بياناتهم ستسمح
۳
بتجربة أ كرث تخصيصا ال يؤدي اىل رغبة أ كرب يف مشاركة البيانات".
وجدت دراسة أخرى أن  75باملائة من املستهلكني يعتقدون أن مشاركة
٤
بياناتهم تفيد الرشكات أ كرث من املستهلكني.
فضال عن ذلك فان مشاعر العمالء مختلطة بشأن الفوائد اليت تتحقق
من خالل التكنولوجيا من خالل التضحية بالخصوصية .وجدت دراسة
 IBVأن ثالثة فقط من كل عرشة أشخاص يشعرون بقوة بأن ما
٥
سيحصلون عليه من مكافئات يستحق املخاطر.

"السؤال للجميع هو "،اىل
أي مدى ستحتاج اىل الذهاب
لضمان الخصوصية والثقة؟
تحتاج املؤسسات اىل انشاء رؤية
أخالقية لكيفية استخدام البيانات
ومواءمتها مع ما تقدمه عالمتها
التجارية من وعود"
ريما قرييش ،الرئيس التنفيذي
لالسرتاتيجية ،Verizon ،الواليات املتحدة
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املساءلة :الربهنة على ذلك

ثالثا ،املساءلة .ان املساءلة مرادفة لزناهة العالمة التجارية .ويشمل هذا
مجموعة واسعة من املشاكل بدءا من تسليم ما يتم وعد العمالء به اىل
االلزتام بأمن البيانات واحرتام خصوصية البيانات.
يبلغ متوسط التكلفة العاملية لخرق البيانات  3.9مليون دوالر أمرييك،
ويمكن الشعور بالتكاليف الطويلة األجل لسنوات بعد الحادث ٦ .ومن
الحقائق الواضحة أن العامل مستمر يف التطور الرقمي ويعتمد على
البيانات القابلة للتبديل ،يمكن الوصول اليها عرب منصات متعددة
ونرشها عرب نظام بييئ دائم التوسع من األجهزة.
للنجاح يف الحفاظ على الثقة أثناء نمو األعمال التجارية أو التوسع
يف أسواق جديدة ،يحتاج املسؤولون التنفيذيون اىل وضع حوكمة
وسياسات ملكافحة املخاطر السيربانية وحماية ثقة العمالء والعالمة
التجارية .باختصار ،يتعني عليهم أن يضعوا األمن يف كل يشء.

ولكن األمن أصبح شيئا من معارك الشد والجذب  -معركة بني الحاجة
اىل انشاء تجارب عمالء سلسة والحاجة للمساعدة يف ضمان مصادقة
قوية للمعامالت .يعمل الحذر املفرط على تقييد النشاط املرشوع ،مما
يؤثر على صايف األرباح وعلى مشاركة العمالء .كما أن توخي الحذر
الشديد أمر مكلف وليس فقط من الناحية املالية .أصبحت ثقة العمالء
بأن املؤسسة ستحمي بياناتهم توقعا مقنعا .ويتعني على املؤسسات أن
تستجيب على النحو املناسب.
يعطي حاملو الشعلة األولوية لخصوصية البيانات كواحدة من أفضل
مزاياهم التنافسية ،واليت ال تخرج عن تلك املزية اال من خالل عالقات
العمالء .وبطبيعة الحال ،هناك تداخل بني االثنني .ينظر عدد أقل من
الطموحني اىل الخصوصية كمزية تنافسية (انظر الشكل .)4

الشكل 4

كلمة ""P
تنضم خصوصية البيانات اىل العمالء والقوى العاملة كواحدة
من أفضل ثالث مزايا تنافسية

عالقات العمالء

حاملو الشعلة
الطموحني

٪13

52٪

أ كرث

46٪
خصوصية البيانات

٪22

45٪

أ كرث

37٪
مهارات القوى العاملة

٪5

أ كرث

45٪
43٪
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ان انتهاكات البيانات تحتل العناوين الرئيسية شهريا ،ان مل يكن
أسبوعيا .تقلق الرشكات بشأن نجاح عالمتها التجارية ووصولها
املستقبلي اىل البيانات .وعلى نفس القدر من االنزعاج يتوازى موقف
املستهلكني الذين يشتبهون يف أنهم من خالل مشاركة بياناتهم ،أو
مجرد الذهاب اىل االنرتنت ،فانهم يتنازلون عن يشء ذي قيمة بالنسبة
لهم :أال وهو خصوصيتهم .يشعر املسؤولون التنفيذيون يف C-suite
بالقلق ،كما جاء يف كلمات ايان سوف ،الرئيس التنفيذي ملجموعة OSS
 Groupيف نيوزيلندا" ،ان تمرد املستهلك يظهر ضد غزو خصوصية
البيانات".
ان تكاليف التوغل بالبيانات باهظة اىل الحد الذي ال يمكننا تجاهله.
وقد أظهرت األبحاث اليت أجريت على رشكات  Fortune 500أن
 20٪فقط من املؤسسات قد وضعت سياسات حول شفافية البيانات
وخيار التحكم يف بياناتها للعمالء .فعندما حدثت انتهاكات للبيانات،
كانت الرشكات اليت مل توفر الشفافية أو السيطرة عليها تسجل هبوط
7
 1ضعف.
أ كرب يف أسعار أسهمها بنحو .5
باالضافة اىل املوهبة والحوكمة املناسبني ،يمكن أن يساعد الذكاء
االصطناعي يف ترسيع التحول يف األمن االلكرتوين ،مما يحول ما كان يف
املقام األول اقرتاحا دفاعيا اىل اقرتاح استبايق .ويف محاولة الجراء مثل
هذا التحول ،ينبغي للمؤسسات أن تنظر يف ثالثة مبادئ توجيهية هامة:
–سيكون أمن منصات األعمال أمرا بالغ األهمية للثقة وطول
عمرها ،ولكن تحتاج الرشكات اىل موازنة ذلك مع تجارب العمالء
واملوظفني السلسة.
–يجب أن تعمل املؤسسات على تأمني العنارص البرشية واآللية
على طول سري العمل ومصادر البيانات الرئيسية.
–يتطلب النظام البييئ ملنصات األعمال نهج شبكة مفتوح لألمان
عرب جميع األطراف ،مما يدفع التعاون والرؤى برسعة.

"ان أحد التحديات الرئيسية هو
الحفاظ على ثقة العمالء يف عامل
حيث تظهر باستمرار األعمال
التجارية الجديدة القائمة على
البيانات .نحن بحاجة للتأ كد من
أن عمالئنا يعرفون أننا نتعامل مع
بياناتهم بطريقة جديرة بالثقة".
ماركوس كاليسون ،رئيس قسم
املعلوماتDaimler Commercial ،
 ،Vehiclesأملانيا
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"املؤسسات ال تعرف كيف قد
ستتغري الترشيعات .لذا يصبح
السؤال ،هل يجب أن تستثمر
يف جمع البيانات اليت قد تنقطع
عنها يف املستقبل؟ ولكن عدم
القيام بأي يشء ليس اسرتاتيجية
جيدة .لذا فان ما نفعله هو أن
نفكر يف ما قد يكون عليه العامل
بدون ملفات تعريف االرتباط .ثم
نقوم بصياغة الخطة ب".
آنا ساكوفيتش ،الرئيس التنفيذي للبيانات
والتحليالت ،Publicis Groupe ،بولندا

الخطوة الثانية :تحكم يف مصريك

تواجه املؤسسات اليت تعتمد على وفرة من البيانات اآلن احتماال
مزعجا :وهو الندرة املفاجئة .يخربنا بعض املديرين التنفيذيني أن اللوائح
الجديدة وتغيري معنويات املستهلكني تقيد بالفعل وصولهم اىل بيانات
األعمال والعمالء واستخدامها.
تختفي املسارات الرقمية عند طلب موافقة العميل على ملفات تعريف
االرتباط .واآلن يتم تنقية البيانات الشخصية اليت كانت تحت رعاية أي
مؤسسة بالفعل عند الطلب .وتقيد اللوائح تقاسم البيانات بني رشكاء
األعمال .يف بعض الحاالت ،تجد التكتالت أنها ال تستطيع حىت مشاركة
البيانات بني الرشكات اليت تمتلكها.
حاملوا الشعلة ليسوا خائفني .فهم يكربون بالثقة ويكربون بالبيانات.
ويخربنا سبعة من كل عرشة من حاملي الشعلة أن خزائنهم ممتلئة
بالفعل .وهم يتمتعون بكزن من "بيانات العمالء الشاملة" الدقيقة
والقابلة للتنفيذ .وعلى النقيض من ذلك ،فان اثنني فقط من
بني كل عرشة من الطموحني يمكنهم الوصول اىل بيانات العمالء
القابلة للتنفيذ اليت يؤمنون بها ،وهي واحدة من أ كرب الفجوات بني
املجموعتني عرب أسئلة االستبيان (انظر الشكل .)5

الشكل 5

الوفرة بني الندرة

يقوم حاملو الشعلة ببناء مصادر بيانات جديدة

يوفر  C-suiteامكانية وصول واسعة
النطاق اىل بيانات عمالء دقيقة
وقابلة للتنفيذ بزاوية  360درجة

69٪

214٪

أ كرث

22٪

حاملو الشعلة
الطموحني
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حاملو الشعلة ليسوا محصنني ضد نقص البيانات يف املستقبل .ولكن
املؤسسات اليت اكتسبت ثقة العمالء من املرجح أن تحتفظ بالبيانات
اليت لديها  -ولن يطلب منها عمالءها التخلص منها -وأن تجمع املزيد
منها يف املستقبل.
يف الصناعات اليت كانت تعتمد على بيانات طرف ثالث ،أصبحت بعض
املؤسسات تشعر بالقلق من مدى مصداقية مصادرها .وربما تعمل
اللوائح الجديدة على تقييد القناة.
استجابت رشكة نستله السويرسية العمالقة للسلع االستهالكية عن
طريق الحد من استخدام بيانات الطرف الثالث ومضاعفة جمع بيانات
املستخدم النهايئ مبارشة .يقول بيت بالكشو ،الرئيس العاملي السابق
لوسائل االعالم الرقمية واالجتماعية يف نستله" :يتعني علينا أن نربم
صفقة ثقة عالية مع املستهلكني للحصول على بيانات الطرف األول يف
عرص الالئحة العامة لحماية البيانات GDPR". 8
وقد قامت نستله ،جنبا اىل جنب مع متاجر التجزئة كارفور ومقرها
فرنسا ،بتجربة هذا النهج الجديد للبيانات على منصة I BM Food
 Trust™القائمة على تقنية  .blockchainمن خالل كود الرد الرسيع،
يمكن للمستهلكني تتبع العنارص من املصنع اىل املستودع اىل املتجر.
ونتيجة لهذا فان كارفور ،اليت تستخدم سلسلة متاجر لعدد من
9
العنارص اليت تبيعها ،تعزو زيادة املبيعات اىل ذلك.
عندما يكون من الصعب انشاء الثقة ،يمكن أن تقوم تكنولوجيا
 blockchainsبانشاء شفافية من البداية اىل النهاية .على سبيل
املثال ،من املمكن أن يساعد منتج  blockchainعلى منع أشباه
املوصالت املزيفة من اغراق السوق أو تفيش األمراض الناجمة عن
األطعمة امللوثة .يف كل صناعة تقريبا تعتمد فيها اللوجستيات املعقدة أو
سالسل التوريد أو املعامالت املالية على االجراءات الفورية  -واليت يكون
فيها االحتيال أو السالمة أمرا بالغ األهمية  -تعمل سالسل الكتل على
انشاء سالسل ثقة ال يمكن اخرتاقها.

اكتشاف :قصة حاملي الشعلة
تشكل الثقة والبيانات الخيطني التوأمني للحمض النووي لرشكة
 .Discovery Holdingsلقد بدأت رشكة الخدمات املالية يف جنوب
أفريقيا حياتها يف عام  1992بفكرة جديدة تماما آنذاك :وهي توفري
التأمني الصحي الذي يجعل الناس أ كرث صحة .يوافق العمالء الذين
يشرتكون يف برنامج  Vitalityعلى تمكني  Discoveryمن تتبع كل
يشء بدءا من نشاطهم البدين وحىت تغذيتهم .ويف املقابل تكائف الرشكة
أولئك الذين يجرون تغيريات ايجابية يف نمط الحياة .وكلما زادت
النقاط اليت يكسبونها كلما زادت املزايا اليت يحصلون عليها وقلت
األقساط اليت يدفعونها.
تقوم  Discoveryبالتخلص من البيانات الشخصية لألعضاء للحصول
على رؤى سلوكية ،واليت تستخدمها لتعزيز االختيارات الصحية.
كما تتعاون مع املؤسسات األخرى لتقديم الحوافز .بموجب احدى
هذه االتفاقيات مع رشكة  Appleورشكة التأمني األمريكية John
( Hancockوهي أحد أقسام  ،)Manulifeيمكن ألعضاء Vitality
رشاء ساعات  Appleمخفضة للغاية .فهم يدفعون رسوما متواضعة
مقدما ،واذا كانوا يمارسون الرياضة كثريا كل شهر ،فلن يدفعوا أ كرث
من ذلك .ويرشح ديريك ويلكوكس ،كبري مسؤويل املعلومات يف رشكة
ديسكفري" :لذا تبيع رشكة أبل املزيد من الساعات ،ونحصل على املزيد
من البيانات [من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية على الساعات].
هذا هو جانب الطلب يف نموذج أعمال الرشكة .على جانب العرض،
تدير رشكة  Discoveryمرشوعا مشرتكا مع  Quantiumاألسرتالية
للتقنيات املالية ،باستخدام التعلم اآليل الستخراج رؤى رسيرية من
البيانات العمياء وتمكني مقدمي الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات أ كرث
اطالعا.
يعتمد نهج  Discoveryعلى معاملة عمالئها بكل نزاهة" .اننا نجمع
بيانات بالغة الحساسية .ففي جنوب أفريقيا على سبيل املثال ،لدينا
نحو  65ألف عضو يف عالج فريوس نقص املناعة البرشية  .HIVويف
مالحظة لديريك ويلكوك "أن هذا ليس باألمر الذي قد يرغب الناس يف
الخروج منه"" .لذا فقد أنشأنا أساسا أخالقيا قويا للطريقة اليت نجمع
بها البيانات ونستخدمها .نحن نبذل قصارى جهدنا لحماية رسية
عمالئنا .فالثقة يف صميم ما نقوم به".
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تتطلب النماذج الجديدة ملشاركة البيانات ،مثل تلك املوجودة على
منصة  ،food trustالتعاون عرب سلسلة القيمة .ويصبح العمالء هم
مركز الثقل .يتم اعداد حاملي الشعلة .لقد تجاوز سبعة من كل عرشة
من حاملي الشعلة ما هو أبعد من فهم احتياجات العمالء لتحويل
سري عملهم لتقديم قيمة يف كل نقطة اتصال للعميل (انظر الشكل .)6
يعمل الرؤساء التنفيذيني للتسويق من حاملي الشعلة على املزية اليت
تمنحها بيانات العمالء اليت تم تعيينها ملهام سري العمل الذكية .يخربنا
سبعة من كل عرشة من الرؤساء التنفيذيني للتسويق من حاملي
الشعلة ،مقارنة بأربعة فقط من بني كل  10من الطموحني ،أن بيانات
العمالء الجدد ال تقدر بثمن يف استكشاف نماذج األعمال البديلة.

الخطوة الثالثة :التحول بثقة

مع الثقة يف بياناتهم اليت تكون بمثابة نجمة الشمال االرشادية ،فان
سبعة من كل عرشة من حاملي الشعلة واثقون من قدرتهم على
اختبار نماذج األعمال الجديدة وكذلك الدخول اىل أسواق جديدة.
فقط ثالثة من كل عرشة من الطموحني يمكنهم قول اليشء نفسه
(انظر الشكل .)7
فقد أصبحت نماذج األعمال الجديدة متوقفة على الوصول اىل
بيانات مزتايدة الضخامة وأوسع نطاقا من أي وقت مىض .ومن اآلن
فصاعدا ،يبدو أن االبتكارات اليت أصبحت ممكنة بفضل التقنيات
الجديدة من املحتمل أن ترفع من مستوى ثقة العمالء كما ترضيها.

الشكل 6

اما أن تستعمله أو ستخرسه
كيف يولد حاملو الشعلة تأثريا كبريا

استخدام البيانات ،اىل حد كبري ،لتحديد احتياجات العمالء اليت مل تتم تلبيتها

حاملو الشعلة
الطموحني

٪154

أ كرث

71٪
28٪

بناء العمليات لتقديم القيمة يف كل من نقاط االتصال للعمالء

٪146

أ كرث

69٪
28٪
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الشكل 7

صنع املستقبل
يستخدم حاملو الشعلة البيانات املوثوقة لتحقيق مزية
اسرتاتيجية

استخدام البيانات على نطاق واسع لتطوير نماذج أعمال جديدة

حاملو الشعلة
الطموحني

٪112

أ كرث

70٪
33٪

استخدام البيانات على نطاق واسع لدخول أسواق جديدة

٪113

أ كرث

66٪
31٪

فاملزايا الشخصية القائمة على االتصاالت يف السيارة ،على سبيل املثال،
تثري مخاوف جديدة بشأن الخصوصية .وعلى النقيض من هذا ،فان
نموذج األعمال الذي يعتمد على سلسلة متاجر ،والذي يتتبع منشأ
القهوة  -وهو يثبت بيانات اعتماد االستدامة اليت يتمتع بها أثناء انتقاله
من مزرعة اىل مصنع اىل متجر جانيب  -يتمتع بالثقة يف بنيته.
وال ينبغي لنا أن نتجنب نماذج األعمال اليت تتطلب املزيد من الثقة.
بل على العكس تماما ،يمكن للمؤسسات اليت اكتسبت بالفعل ثقة
العمالء أن تتنازل عن موقف تميزيي من خالل اتخاذ تلك النماذج
اليت ترفع مستوى الثقة .من خالل بناء مزية الثقة ،يمكن للمؤسسات
اغتنام الفرص اليت تنطوي على مخاطر كبرية للعالمات التجارية
منخفضة الثقة.
مثال على ذلك :من املتوقع أن تنمو فرص السوق العاملية للتأمني على
السيارات القائم على االستخدام اىل  107مليار دوالر أمرييك بحلول
عام  10 .2024باملقارنة مع  37باملائة فقط من الطامحني 82 ،باملائة

من حاملي الشعلة يف مجال التأمني الذين قمنا باستطالعهم يقولون
انه على الرغم من مشاكل البيانات والخصوصية املعروفة ،فمن املرجح
جدا أن يعتمدوا منتجات التأمني املرتبطة بالبيانات .بالنسبة ملنتجات
التأمني الفردية ،مثل التأمني على السيارات بناء على االستخدام ،تقوم
رشكات التأمني عادة برد الجميل من خالل مشاركة العمالء ما يتعلمونه
من البيانات اليت يجمعونها ملساعدتهم على تجنب املخاطر.
مثل التأمني ،يمكن لكل صناعة أن تبتكر ملساعدة العمالء على تحقيق
أهدافهم ،واتخاذ قرارات أفضل ،وعيش حياة أ كرث سعادة وصحة.
تساعد رشكات الطاقة عمالئها على استخدام كهرباء أقل .تسمح
الرشكات املصنعة للهواتف للمستخدمني بمراقبة وقت الشاشة
والحد منه .تقرتح البنوك خيارات حساب منخفضة السعر .عقدت
 ،Discovery Holdingsوهي رشكة خدمات مالية يف جنوب افريقيا،
رشاكة مع رشكات التأمني مثل  John Hancockومقرها الواليات
املتحدة ملساعدة عمالئها على تبين عادات صحية وتغيريات يف نمط
الحياة( .راجع الرشيط الجانيب" ،االكتشاف :قصة حامل الشعلة").
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الرؤية :الهوية الذاتية السيادة
يطالب العمالء اليوم بالشفافية بشأن معلوماتهم الشخصية؛ وغدا،
قد تتصاعد توقعات العمالء .تشري العديد من املؤسسات اىل أن العمالء
يتوقعون التحكم الكامل يف بياناتهم الشخصية وملكيتها .والواقع أن
مؤسسات أخرى ،عازمة على امليض قدما يف ما تعتربه حتميا ،وتجعل هذا
ممكنا بالفعل يف ظل نماذج الهوية ذاتية السيادة.
تتيح الهوية ذاتية السيادة للمستخدمني تقديم اثبات لهويتهم
ومطالباتهم .يمكن أن تكون املطالبة شيئا بسيطا مثل عنوان مزنل
العميل أو اعتماد الرشكة املصنعة من قبل طرف ثالث موثوق به .تضع
الهوية ذاتية السيادة السيطرة على البيانات الخاصة يف أيدي العمالء
األفراد والرشكاء التجاريني.
يمكن برمجة االذن باستخدام البيانات مسبقا من قبل العمالء ملختلف
الجهات واملواقف ،بما يف ذلك منح االذن الستخدامها يف التحليالت.
يمكن استخدام هذه النماذج ذاتية السيادة من قبل الرشكاء يف سلسلة
االمداد والتوريد أو تحالف الصناعة لتشجيع مشاركة البيانات مع
املساءلة ،أو من قبل رشكات الطريان أو غريها من تبادل البيانات من
خالل تحالفات الصناعة.
ويقول مارك لولبك ،الرئيس التنفيذي لرشكة GroupM Australia
" ،& New Zealandاذا مل يتغري يشء ما ،فسوف يواجه استخدام
البيانات الشخصية تحديات"" .يعرف املستهلكون أن بياناتهم يتم
استخدامها ،لكنهم ال يعرفون دائما كيف وأين وماذا عن استخدامها.
وهناك حذر مزتايد بني املستهلكني بشأن ما يشاركونه وكيف يتم تعقبه.
اذا مل تتمكن الرشكات من اظهار القيمة اليت يحصل عليها الناس يف
املقابل ،سيقول الناس" ،أريد استعادة خصوصييت".
تأخذ تقنيات التتبع الشفافية يف وضع عدم االتصال ويف العامل
الحقيقي .كما أصبحت هذه املشاكل تشكل مشكلة مهمة .فرشكات
التجزئة على سبيل املثال ،تقوم برتكيب كامريات لتحديد املكان الذي
يبحث فيه العميل بدقة ،ومدة استمرار نظرهم لعنرص معني .لحماية
خصوصية العمالء ،ال تقوم العديد من تقنيات التعرف على الوجه هذه
بتخزين الصور بل تجمع االستنتاجات اليت يتم اجراؤها حول العمالء،
13
مثل اهتماماتهم ،باالضافة اىل أعمارهم وجنسهم.
كما تستطيع املؤسسات أن تستخدم نفس التقنيات للكشف عن
الحالة املزاجية وتتبعها .هل سيعترب العمالء أن هذه خطوة بعيدة جدا؟
14
ربما ،ولكن مل يتم سؤال معظمهم.
يمكن أن تنهار الثقة يف لحظة ،ولكن نادرا ما يتم انشاؤها يف لحظة
واحدة .ان التاريخ يقف اىل جانب شاغلي الوظائف الذين تخصصوا يف
الثقة لفرتة طويلة.

تتعاون الرشكات معا النشاء نموذج جديد" ،االقتصاد الدائري" ،وهي
املبادرة اليت عرضها املنتدى االقتصادي العاملي أيضا 11 .بمساعدة
البيانات غري املتجانسة والتقنيات الجديدة ،يجد أتباع االقتصاد الدائري
طرقا جديدة لتجديد املوارد للحفاظ على البيئة .على سبيل املثال،
تتوقع رشكة  ،AB InBevأ كرب مصنع برية يف العامل ،أن يتم تصنيع
 100٪من عبوات منتجاتها من محتوى قابل لالرجاع أو اعادة التدوير.
 12وهي تعمل بشكل وثيق مع مورديها وعمالئها لتحقيق ذلك ،وكسب
الثقة لعالمتها التجارية على طول الطريق.
ويتم نقل مزية الثقة اىل القائمني على القطاع املرصيف .ومن بني
كل الصناعات ،يثق العمالء يف البنوك بشكل أ كرب 15 .لقد تم اعتماد
الصناديق االئتمانية اليت كسبتها كسبب من أسباب قدرتها على درء
التكنولوجيا املالية اليت كان من املتوقع أن تؤدي اىل تعطيلها .وبالتطلع
اىل املستقبل ،تتوقع البنوك أن يتم تعزيز الثقة اليت اكتسبتها يف دور
جديد على منصات العمل يف صناعات أخرى.
يقول أحد املديرين االداريني للبنوك يف أيرلندا" :عندما تجمع بني الثقة
اليت اكتسبتها البنوك وأهميتها بالنسبة للبنوك ذات الرؤى"" ،تحصل
على تركيبة مثرية لالهتمام للغاية .وبوسع البنوك أن تستخدم هذه
الثقة والرؤى لتوفري خدمات القيمة املضافة ،اليت تعمل على تعزيز
العالقات مع العمالء وزيادة البناء على هذه الثقة".
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دليل العمل

كيف تكسب يف اقتصاد الثقة
 .1اثبات الشفافية
اكتسب الثقة (الخلفية) من خالل تعلم استخدام البيانات بالطريقة اليت
يراها العمالء عادلة.
–اجعل املعلومات حول عروضك مرئية للعمالء.

 .3اظهار املساءلة
تعزيز سياسات خصوصية البيانات وبرامجها.
–حدد أين يرسم عمالؤك الخط الفاصل حول الخصوصية .كن
على استعداد لتلبية وتجاوز تلك التوقعات.
–تقديم تأ كيدات رصيحة للعمالء حول كيفية استخدام بياناتهم
الشخصية وحمايتها.
–تقديم الدليل :يمكنك عمل نسخة احتياطية لهذه الضمانات
من خالل االجراءات املستمرة اليت تقوم بها.

–انشاء آليات البراز املراجعات وتوصيات النظراء ومصادر املعلومات
املوثوقة األخرى.

 .4اضغط مرتني على البيانات

–يمكنك تصميم مهام سري العمل ملشاركة البيانات القيمة واملقدرة
بحرية مع رشكاء العمل.

تغيري موضع البيانات كأصل ذي قيمة اسرتاتيجية ملؤسستك بدال من
كونها موردا يتم عرضه من الناحية التكتيكية والتشغيلية.

 .2تحقيق املعاملة باملثل
امنح عمالءك قيمة مقابل بياناتهم.
–اسأل املستخدمني والعمالء يف جميع أنحاء سلسلة القيمة عما
سيعتربونه تبادال عادال للبيانات وما هي املقايضات اليت يرغبون
يف اجرائها.
–استكشف استخدام نماذج الهوية الذاتية السيادة اليت تضع
التحكم يف البيانات بني أيدي العمالء ورشكاء العمل.
–طور خدمات وتجارب مخصصة تساعد رشكاء عملك
واملستخدمني النهائيني على االزدهار.

–حدد كيف يمكن للبيانات أن تخلق مزية تنافسية ،أو تفتح فرصا
جديدة يف السوق ،أو تعيد ابتكار تجربة العميل.
–حول نموذج العمل لديك للمساعدة على ضمان الثقة.
استخدم الثقة اليت اكتسبتها للحصول على مكانة متمزية.
–قم بتخطيط أصول البيانات ،أي البيانات واملصادر واملنصات،
باالضافة اىل املهارات واألدوات التحليلية ،لكل من أهداف
عملك ومبادراتك االسرتاتيجية.
 .5برهن على اسرتاتيجيتك املستقبلية
صياغة سيناريوهات تتضمن بيانات من أجل زيادة التخصيص
واملشاركة يف كل من نقاط االتصال.
–اجمع عمالئك ورشكائك وموظفيك والرؤساء التنفيذيني
لديك يف بيئة " "garageالتعاونية البتكار سلسلة التوريد
وتجارب املستخدم النهايئ.
– رسم خريطة رحلة العميل لتحديد لحظات الثقة املهمة وانهيار الثقة.
–اجعل الثقة نقطة تصميم يف جميع حاالت االستخدام.

وتستند التوصيات اىل تحليل شامل للبيانات املقارنة ،فضال عن
العديد من املقابالت العميقة مع املسؤولني التنفيذيني يف C-suite
من املؤسسات حاملة الشعلة الرائدة من مختلف أنحاء العامل .وهم
يحددون االختالفات الرئيسية لكيفية دفع حاملي الشعلة أعمالهم
مقارنة بتلك املوجودة يف املراحل األخرى.
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الفصل الثاين

املؤسسات
كيف نبين الرشاكة بني التكنولوجيا
والبرش

ان التفاعل بني األشخاص والذكاء االصطناعي،
واملعروف أيضا بالذكاء املعزز ،يعيد تعيني توقعات
املؤسسات فيما يتصل بما يمكن أن تفعله
البيانات .ان املؤسسات اليت كانت تركز يف املايض
على الخربات الشخصية تتعلم كيف تفعل شيئا
أ كرث :اضفاء الطابع االنساين عليها .أصبحت
الربامج الروبوتية ،اليت تم تحويلها اىل خدمات
العمالء عرب االنرتنت ،اآلن مستشارين موثوقني
للموظفني.
مع األفكار املستمدة بشكل مزتايد من
الخوارزميات اليت تعمل بالبيانات ،ما هي
االستنتاجات اليت تستحق القبول؟ وما الذي
قد يقدم وعدا زائفا ،أو يعجل بعواقب غري
مقصودة؟
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بالنسبة للعديد من املؤسسات ،تعمل هذه األسئلة املركزية والحرجة
بمثابة حاجز طريق ،وعائق يف تطوير رشاكة فعالة بني االنسان
والتكنولوجيا اليت تعزز القرارات وتدفق العمل بذكاء عملي .نظرا ألن
األنظمة أصبحت أ كرث تلقائية ،بل واستقاللية ،أصبحت الحاجة اىل
الثقة العميقة بالبيانات  -ونماذج الذكاء االصطناعي  -تصل اىل قمة
جديدة .فبدون بيانات موثوق بها والذكاء االصطناعي املوثوق به ،ال
تستطيع املؤسسات أن تعمل على التوسع يف حاالت االستخدام املهمة.
ولكن بالنسبة لحاملي الشعلة فان هذه الحقائق الجديدة تشكل عقبة
أقل من الفرصة .حاملو الشعلة:
–الثقة يف البيانات التخاذ قرارات ذات نتائج ومنح املوظفني
األدوات الالزمة للقيام بذلك أيضا
–ترسيع نرشها للذكاء االصطناعي والتقنيات األسية األخرى
برسعة وهي واثقة من عائد االستثمار
–كما يتعني على كل من معهد االدارة القوية أن يعمل على تعميق
الثقة بني الناس كما هو الحال مع العمالء ،يف البيانات ونماذج
الذكاء االصطناعي.
التفاعل بني الناس والذكاء االصطناعي ،املعروف أيضا باسم الذكاء
املعزز ،هو اعادة تعيني توقعات هذه املؤسسات ملا يمكن أن تفعله
البيانات .انهم يبنون ثقافة املؤمنني بالبيانات ،يف حني يظهرون
الحماس للتكنولوجيات الناشئة والرغبة يف االنخراط يف املجاالت األكرث
موثوقية للبيانات ،والحوكمة ،والتحزي ،واألخالق.

الخطوة األوىل :بناء ثقافة املؤمنني
بالبيانات

لعقود من الزمان ،كان االقتصاديون وعلماء االجتماع ومعلمو االدارة
يناقشون األولوية الغريزية مقابل القرارات القائمة على البيانات .كانت
مهنة الطب من أوائل الذين طلب منهم اعتماد قرارات قائمة على
األدلة :االعتماد بشكل أقل على فن التشخيص واملزيد من االعتماد
على علم البحث الطيب ،للثقة يف البيانات اليت يمكن أن تخربهم .حىت
يومنا هذا ،ليس جميع األطباء مجمعني على ذلك بالكامل.

ويرى كثريون أن البيانات ال تزال تبدو مفتوحة للغاية أمام التفسري
بحيث ال يمكن االعتماد عليها يف اتخاذ القرارات اليت ترتتب عليها نتائج.
ال يشارك حاملو الشعلة هذه املخاوف :يقول ثمانية من كل عرشة
من حاملي الشعلة أنهم وزمالءهم يف  C-suiteلديهم ثقة عميقة يف
البيانات لتحسني جودة ورسعة اتخاذ القرار .وهم يتمتعون بعقلية
خاصة بالبيانات :فهم يميلون مسبقا اىل استخدام البيانات كأساس
للقرارات املهمة.
يف املقابل ،فقط ثلث الطموحني يقولون أن املديرين التنفيذيني يف
 C-suiteلديهم عقلية بيانات حقيقية .النتيجة؟ يتمتع حاملو الشعلة
بمزية يصعب على اآلخرين تحقيقها (انظر الشكل .)8

الشكل 8

الربامج الروبوتية لنا
لدى املؤسسات حاملي الشعلة من  C-suiteثقة عميقة
يف البيانات التخاذ القرارات

تقوم مؤسستنا بجمع أنواع البيانات الالزمة التخاذ القرارات

حاملو الشعلة
الطموحني

٪108

أ كرث

79٪
38٪

يمتلك فريق  C-suiteلدينا عقلية البيانات الالزمة لتحسني جودة القرار الذي يتم اتخاذه

٪129

أ كرث

78٪
34٪
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الرؤية :تكلفة صوامع البيانات
ومما يثري دهشتنا أن العديد من املؤسسات مل تفعل بعد ما هو
جوهري :حيث أنها تشارك البيانات بالكامل عرب املؤسسة 16 .باملئة
فقط من الطامحني قاموا بتحطيم صوامع البيانات الخاصة بهم،
مقارنة بنسبة  64باملئة من حاملي الشعلة.

يتم مشاركة البيانات بحرية عرب مجاالت األعمال الوظيفية
األخرى

64٪
16٪

300٪

أ كرث

حاملو الشعلة
الطموحني
ستتعرض املؤسسات لضغوط شديدة لتلبية توقعات عمالئها
بالشفافية والثقة مامل تكن حىت قادرة على مشاركة البيانات داخل
املؤسسة .ما الذي يمنعهم؟
هذه املؤسسات الطموحة تمر بثقافة ال تتحقق فيها القيمة الكاملة
للبيانات .وقد تكون املؤسسات الطامحة حبيسة العقلية اليت تقوم
على أن "املعرفة هي القوة" – أو باألحرى "معرفيت هي قويت ".وهم
يعرتفون بأن الرؤساء التنفيذيني من  C-suitesليسوا متعاونني للغاية
وأنهم ال يتشاركون معا لصياغة اسرتاتيجية املؤسسة.
األمر املثري للقلق هو أن الرؤساء التنفيذيني للتسويق من املؤسسات
الطامحة ال تجعل حىت اآلن الوصول اىل بيانات العمالء على مستوى
املؤسسة أولوية .طلبنا من املشاركني اختيار األولويات املتعلقة بالبيانات
و سهولة الوصول اىل بيانات التسويق والعمالء من خالل وظائف
أخرى جاء يف املرتبة الثانية اىل األخرية .واألسوأ من ذلك ،التأ كد من أن
السياسات املتعلقة ببيانات العمالء يتم تبادلها وتتبعها بوضوح يف جميع
أنحاء املؤسسة تأيت أخريا.

ما الذي منع بعض املؤسسات من تبين عقلية البيانات؟ والواقع أن
العديد من املسؤولني التنفيذيني يف  C-suiteالذين تم استطالع
آراؤهم أرجعوا األمر اىل الغطرسة .يخربوننا أن أولئك املوجودين
يف  C-suiteيقدرون الحكمة املستمدة من عقود من الخربة فوق
الرؤى املستقاة من البيانات الضخمة .وتقول ميشيل أندرسون ،كبري
املسؤولني الرقميني يف مجموعة  Warehouse Groupيف نيوزيلندا:
"ان املشكلة حادة بشكل خاص ،عندما ينبئنا الناتج من نماذج البيانات
بقصة غري متوقعة".
انها الثقافة ،اليت يتفق عليها معظم املديرين التنفيذيني يف  .C-suiteما
هو أ كرث من ذلك ،حىت املجيبني على استطالع الرأي من جيل األلفية
ليسوا أ كرث احتماال من األجيال األكرب سنا للثقة يف البيانات التخاذ
القرارات .ال يبدو أن الثقة يف البيانات الالزمة لصياغة القرارات هي
نتيجة للعمر ،أو حىت الوظيفة يف  ،C-suiteعلى الرغم من أن املدراء
التنفيذيني لتقنية املعلومات يعتمدون بشكل أ كرب قليال على البيانات يف
اتخاذ القرارات مقارنة بغريها من املسؤولني التنفيذيني.
ان عقلية حاملي الشعلة تقوم على الخربة ولو جزئيا على األقل .لقد
تم اختبار ثقتهم بجودة البيانات اليت يلجئون اليها وفازت بها بمرور
الوقت .انهم مؤمنون حقيقيون بالبيانات.
وعلى النقيض من ذلك ،فان أحداث الطموحني تكون قصرية للغاية
حول بيانات العمالء املوثوق به .أ كرث من ذلك ،فان  16باملائة فقط من
الطموحني يشاركون البيانات بالكامل بني وحدات أعمالهم .وتهيمن
الصوامع على البيانات .وليس من املستغرب أن تكون ثقتهم يف
البيانات اليت يتعني عليهم أن يتخذوا القرارات بشأنها ضئيلة للغاية.
(انظر الرشيط الجانيب" ،تكلفة صوامع البيانات").
كيفية ارشاك املديرين التنفيذيني املرتددين؟ يرى مدير قسم تقنية
املعلومات من احدى رشكات االتصاالت يف تركيا أن أفضل طريقة
لجذب كبار القادة هي الهامهم .يويص مدير قسم املعلومات هذا
"العثور على حاالت استخدام عالية القيمة تساعد فيها نماذج البيانات
التنبؤية على اتخاذ قرارات تجارية مستقبلية".
بعبارة أخرى ،ساعد القادة على معرفة ما ينقصهم .ان القاء الضوء
على ما مل يكن ممكنا أو تمت تجربته من قبل يمكن أن يساعد يف جلب
املديرين التنفيذيني املرتددين على الطاولة.

احتضان البيانات للجميع

ان ثقافة املؤمنني بالبيانات ال تتمحور حول ارشاك قادة املؤسسة
فحسب .حاملو الشعلة يجعلونه عرضا من األساس .يف الواقع ،فان
 73باملائة من حاملي الشعلة هم الذين يخولون القوى العاملة لديهم
املشاركة الكاملة يف بيئة غنية بالبيانات ،مقارنة بنسبة  29باملائة فقط
من املؤسسات الطموحة (انظر الشكل .)9
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لقد قامت رشكة  ،Woodside Energyوهي رشكة رائدة يف صناعة
الغاز الطبيعي املسال يف أسرتاليا ،بجعل اتاحة البيانات للجميع من
صميم مهمتها .أنشأت الرشكة "منصة علمية للمواطنني" يمكن
ألي شخص ،حىت أولئك الذين ال يستطيعون الربمجة ،استخدامها
يف استكشاف النفط والغاز .يمكن للموظفني استخدام خوارزميات
السحب والوضع وخيارات التمثيل املريئ األخرى الكتشاف األنماط
الجديدة عند النظر اىل البيانات.
ويقول شيلي كاملز كبري املسؤولني الرقميني يف " :Woodsideنحن
نريد أن تستغل كل العقول العظيمة البيانات ألن كل منا سوف ينظر
اىل األمور بشكل مختلف"" .نحن نسعى اىل عقلية "التعلم" ،بدال من
عقلية "اعرف كل يشء" .اننا نحاول اطالق العنان للمعلومات الجماعية
ملؤسستنا من خالل احضار البيانات واملعلومات والرؤى معا لتحسني
عملياتنا وحياة موظفينا العملية".

الشكل 9

معلومات غنية
يمكن لحاملي الشعلة تمكني املوظفني من التعمق يف
البيانات

73٪
29٪

٪152

تعمل  C-suiteلدينا بنشاط
لزتويد املوظفني باملهارات واألدوات
التحليلية اليت يحتاجونها

أ كرث

حاملو الشعلة
الطموحني

"سوف نحتاج اىل اتخاذ املزيد من
القرارات من البيانات .سيحتاج
القادة اىل التخلي وترك املستويات
الدنيا تتقدم التخاذ القرارات.
وسيكون ذلك بمثابة صدمة
ثقافية".
ماسيمو أندولينا ،عمليات SVP، Philip
 ،Morris Internationalسويرسا
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"سيكون التحدي األكرث أهمية
هو قدرة املنظمة على التكيف مع
االضطراب الناجم عن صنع القرار
القائم على البيانات".
سوراج تشيرتي ،املدير االقليمي للموارد
البرشية ،رشكة Airbus India & South
Asia

يف مكان آخر بني حاملي الشعلة ،يتم استخدام البيانات يف الوقت
الفعلي وأدوات التصور الظهار البيانات أثناء الرحلة ،ملعرفة ما يحدث
داخل مصانع الرشكة أو على أساس مبيعات التجزئة .وبوترية مزتايدة،
تستطيع األدوات يف الوقت الفعلي أن تصور ما يحدث خارج األسوار
األربعة للمؤسسة .يقول أحد كبار مسؤويل التشغيل يف الواليات
املتحدة" :لقد قمنا برتكيب أجهزة استشعار يف مواقع عمالئنا ،األمر
الذي ساعدنا يف فهم الكيفية اليت تعمل بها منتجاتنا لديهم"" .يمكن
ملوظفينا فهم هذه البيانات بسهولة لتحسني الخدمة اليت نقدمها
للعمالء".
يدرك حاملو الشعلة شيئا يبدو واضحا ولكن معظم اآلخرين مل
يفعلوا ذلك بعد .ال يحتاج املوظفون اىل مهارات جديدة فقط للراحة
يف التعامل مع البيانات؛ يحتاجون اىل أدوات جديدة .يخربنا الرئيس
التنفيذي للتسويق يف مجال االلكرتونيات بالواليات املتحدة "أنه يجب
أن يقترص تحليل البيانات على مجتمع علماء البيانات فقط حىت اآلن".
"ان الطريقة الوحيدة الستخراج أ كرب قيمة من البيانات املتوفرة لدينا
هي اطالق العنان للبيانات للجماهري من خالل اعطائهم األدوات
املناسبة".
أحد مؤسسات االتصاالت يف أمريكا الالتينية على الطريق لغرس ثقافة
جديدة يف األذهان .وبحسب الرئيس التنفيذي للتسويق ،فان "كل
القرارات اليت يمكن أن تكون مدفوعة بالبيانات قد تم انتقالها بالفعل
اىل التحليالت" .عندما تقرر الرشكة مكان وضع هوائيات الهواتف
املحمولة أو استثمارا مكلفا أو متجرا" ،فان البرش ال يقررون وحدهم.
والبد أن يكون هذا القرار مدعوما ببيانات كبرية .كبار القادة لديهم خرباء
بيانات يف فرق العمل لديهم ،حيث ال يمكنهم اتخاذ أي نوع من القرار
من دون تقرير بيانات يدعم ذلك.
باستخدام الذكاء االصطناعي لتحليل املشاعر والتحليالت التنبؤية
ملزيد من التفاعالت الذكية مع عمالئها ،تسعى املؤسسات اىل أن تصبح
مستشارا موثوقا لعمالئها .مع قيام الرشكة بانتقال املزيد من بياناتها
اىل املنصات ،يقول الرئيس التنفيذي للتسويق" ،مل نعد رشكة اتصاالت.
نحن رشكة خربة".
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الخطوة الثانية :فتح الفرصة األسية
(والثقة)

واليوم أصبحت املنظمات أ كرث دراية بعملياتها وعمالئها ونظمها البيئية
من أي وقت مىض .تولد األجهزة القابلة لالرتداء واألجهزة املتصلة
باالنرتنت والروبوتات تدفقات بيانات جديدة من املصانع ومنصات النفط
ومواقع البناء وأرضيات املتاجر .فمثل قطع األلغاز ،تتناسب كل قطعة
من البيانات مع اآلخرين لتكشف عن صورة أ كرب .والواقع أن سعيهم اىل
تحقيق السياق يصبح أ كرث اقناعا وأ كرث تحديا يف كل طفرة تكنولوجية.

فصاالت العرض على سبيل املثال تستطيع أن تلتقط البيانات من
ايماءات العمالء ،وتعبريات الوجه ،والتعبريات الصوتية أثناء تتفاعلهم
مع املنتجات اليت يرغبون يف رشائها .يمكن أن يعرض امليكانيكيون األدلة
الرقمية وشاشات العرض االفرتاضية أثناء اعادة توصيف خط االنتاج.
تستطيع تقنية  Blockchainsتتبع مصادر البيانات وأصولها .يمكن
للذكاء االصطناعي فهم األنماط املعقدة للبيانات السياقية والتعلم منها.
تكشف التقنيات األسية مثل الواقع االفرتايض والواقع املعزز عن
السياق على نطاق واسع .ويصبح كل شخص وكل يشء "أ كرث معرفة"
 ليس فقط من الناحية املجردة بل وأيضا يف الوقت الحايل .هذهالتقنيات ،مثل املجهر والتلسكوب الذي أمامها ،يمكنها أن تجعلنا
جميعا مواطنني علماء .أنها تسمح لألفراد بالرؤية عن قرب وبعيدة،
مما يثار طرقا جديدة يف التفكري بالتأ كيد ألنها تيضء طرقا جديدة
للعمل واالبتكار.
ومن بني األدوات األكرث اقناعا الناشئة عن هذه التكنولوجيات الجديدة
 املدعومة بتدفق بيانات ضخمة حقا من أجهزة االستشعار املتصلة "التوأم الرقمي" :نسخ دقيقة للبيانات من مهام سري العمل الذكيةوالنماذج األولية املبتكرة وعمليات االخرتاق .وتقدم التوائم الرقمية
للمهندسني ومديري املصانع على حد سواء فرصة ملحاكاة العديد من
السيناريوهات اليت تنطوي على أصولهم املادية.

التوائم الرقمية تكشف ما يحدث اآلن ،أو ما يمكن أن يحدث يف
املستقبل البعيد .يمكن استخدام البيانات املرسلة من أجهزة االستشعار
املتصلة باليشء املادي الستكشاف مشكلة اختناق يف التصنيع عن بعد
واصالحها ،وتحسني أداء طاقم العمل وآلياته يف موقع بناء ،أو مراقبة
سالمة العاملني على منصة النفط.
ان حاملي الشعلة ،بعد أن أثبتوا أنهم قادرون على توليد عوائد قوية
على التقنيات الراسخة  -مثل الحوسبة السحابية ،وانرتنت األشياء
( ،)IoTوالتليفون املحمول  -أصبحوا على ثقة من قدراتهم على القيام
بنفس اليشء مع التقنيات األسية (انظر الشكل .)10

الشكل 10

يف اعلى املنحىن
يتوقع حاملو الشعلة التفوق يف الجيل التايل من التقنيات
األسية

ارتفاع العائد على االستثمار املتوقع
يف املستقبل من التقنيات األسية

54٪

٪440

أ كرث

10٪
حاملو الشعلة
الطموحني
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أجرينا تحليل االرتباط واكتشفنا أن حاملي الشعلة يستخدمون
التقنيات األسية بشكل متكرر يف توافق .انهم ال يتخصصون يف تقنية
واحدة فقط .وبدال من ذلك ،فانهم يخلقون القيمة من خالل دمجها.
الذكاء االصطناعي أمر أسايس لهذا الجهد .يقف حاملو الشعلة بعيدا
عن جميع اآلخرين يف تركزيهم على الذكاء االصطناعي لفهم البيانات يف
السياق واضاءة مسارات جديدة اىل األمام (انظر الشكل .)11

الربامج الروبوتية موجودة يف كل مكان على االنرتنت كتطبيقات ذاتية
الخدمة .لكنه ليس مقدر لهم البقاء هناك .يمكن أن تساعد البرش
على تفسري احتياجات العمالء بشكل أفضل يف أي مكان حىت يمكن
اتخاذ قرارات أ كرث تعاطفا يف الخطوط األمامية ويف الوقت الحايل ،سواء
ملندوب مبيعات يف متجر أو مندوب خدمة عمالء يف مركز اتصاالت أو
أخصايئ مشرتيات.

ان ما يعيدنا اىل الثقة ،أن تقوم املؤسسات املدعومة بالذكاء االصطناعي
بتحويل القرارات اىل ابتكار متكرر ومهام سري عمل ذكية .انهم يف طليعة
تقديم تجارب العمالء اليت ال يتم تخصيصها فحسب بل واضفاء الطابع
االنساين عليها ،وبناء الثقة من خالل خدمات مل تكن ممكنة من قبل.

ليس الهدف استبدال البرش بل زيادة الذكاء والتفاعالت البرشية.
يف  ،Club Medيمكن لألنظمة اليت تدعم الذكاء االصطناعي تنبيه
املوظفني يف مراكز االتصال بشأن سياق املكاملة  -وما هي صفحات
االنرتنت اليت كان العمالء ينظرون اليها ،على سبيل املثال  -باالضافة
اىل تقديم تاريخ مفصل لسلوك العمالء( .انظر الرشيط الجانيبClub" ،
 :Medقصة أحد حاملي الشعلة)".
حاملو الشعلة جاهزون .يف السنوات القليلة املقبلة ،يتوقع  62باملائة
من حاملي الشعلة استخدام الذكاء االصطناعي اىل حد كبري لتسهيل
التفاعل بني العمالء أو املوظفني ،مقارنة بنسبة  8باملائة من الطموحني

الصورة 11

اتخاذ خيارات الذكاء
يسعى حاملو الشعلة اىل توسيع مصلحتهم

التخطيط الستثمارات كبرية يف
الذكاء االصطناعي أو التعلم اآليل

٪80

72٪
أ كرث
40٪

حاملو الشعلة
الطموحني

تزداد قيمة البيانات مع تطبيق السياق .وباملثل ،يجب أن تتوافق
التجربة االنسانية مع السياق :تفضيالت العميل يف الوقت الحايل.
ويمكن أن يكشف الذكاء االصطناعي عن ما يجعل هذه اللحظات
انسانية ،ويف هذه العملية ،يبين املزيد من الثقة .يمكن ملحللي النغمات
قراءة رسائل الربيد االلكرتوين والتغريدات ونصوص مركز االتصال
لتحديد ما اذا كان الشخص محبطا أم سعيدا .وتستطيع املؤسسات
أن تعتمد على البيانات االجتماعية ،والنفسية ،وغريها من البيانات غري
املنسقة لخلق شخصية ،وتوسيع نطاق التعاطف للوقوف يف مكان
عمالئها ،ورسم الخطوات يف رحلة العمالء.

الخطوة الثالثة :مواجهة ما هو صعب

ومع تقدم الذكاء االصطناعي ،فانه يدفع مهام سري العمل والعمليات،
وكذلك خدمات العمالء ،نحو املزيد من االستقاللية .وبمرور الوقت ،فان
السيارات لن تكون األشياء الوحيدة اليت ستكون ذاتية القيادة .تقوم
البنوك بالفعل بتنفيذ املحافظ االستثمارية ذاتية القيادة .ويمكن لحاويات
الشحن املستقلة أن تترصف بمفردها لحماية محتوياتها من التلف يف
حالة حدوث تأخري غري متوقع .ولكن أوال ،تحتاج املؤسسات اىل اتقان
البيانات وراء عرشات ،ان مل يكن املئات أو اآلالف ،من الخوارزميات.
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وتتطلب البيانات "املالئمة للتدريب" تأ كيدا دقيقا على الجودة .يجب
أن يتم تنقيتها .ان حاملي الشعلة يعملون على تحسني جودة بياناتهم
(انظر الشكل .)12
ويشعر حاملو الشعلة بالقلق أيضا من انحراف البيانات :وهو اتجاه
البيانات اىل أن تصبح غري دقيقة مع مرور الوقت .يركز ستة من كل
عرشة من حاملي الشعلة على دمج البيانات الحالية يف الوقت الفعلي.
ثالثة فقط من كل عرشة طموحني
وتدرك املؤسسات أنه مل يعد كافيا أن تعمل ببساطة على صب كل
بياناتها يف بحرية بيانات وأن تتوقع من الجميع أن يذهبوا للصيد .بل
يتعني عليهم بدال من ذلك تنظيم البيانات لتلبية احتياجات العمل
املحددة ومهام سري العمل الذكية .فاملسوق ،على سبيل املثال ،يتطلب
طريقة عرض بيانات مختلفة تماما عن طريقة عرضها لشخص يعمل
يف مجال األبحاث والتطوير.
بدوره ،يتطلب التنظيم بيانات وصفية .بيانات التعريف ،واملعلومات حول
املعلومات ،تكشف عن السياق .وهي تصور العالقات بني مجموعات
البيانات ،ومصادرها ،وتاريخها .يف غياب البيانات الوصفية القوية،
يصعب دمج البيانات واسرتجاعها ألغراض محددة لنرش التحليالت
ونماذج الذكاء االصطناعي .الحوكمة رضورية لتعيني املعامالت واالتفاق
على التسميات وتحديد البيانات الوصفية املطلوبة .ومن املمكن بعد ذلك
تدريب تقنيات التعلم اآليل على تحديد ملف التعريف وتصنيف البيانات،
والتشغيل اآليل لعملية انشاء بيانات التعريف.

الشكل 12

التنقية

يعمل حاملو الشعلة على تحسني جودة بياناتهم

تنقية البيانات على نطاق واسع

٪74

أ كرث

75٪
43٪

تنقية البيانات على نطاق واسع

٪132

أ كرث

65٪
28٪

حاملو الشعلة
الطموحني

 :Club Medقصة أحد حاملي الشعلة
وتقول آن برويزي ،مديرة التسويق يف  ،Club Medومسؤولة الشؤون
الرقمية والتكنولوجيا" :ان العطلة يف أحد املنتجعات الفاخرة من Club
 Medتعد من األمور الرائعة" .يستغرق األشخاص حوايل ثالثة أشهر التخاذ
القرار  -أطول مما يستغرقونه لرشاء أي يشء آخر غري املزنل أو السيارة.
"ان أغلب رحلة الرشاء تتم على شبكة االنرتنت ،ولكن  80٪من هؤالء
الذين يحجزون رحلة يتصلون بمركز االتصال مرة واحدة على األقل .وقد
أوضحت "بأن الحصول على رؤية شاملة للعميل يعد أمرا مهما للغاية
بالنسبة لنا".
لقد بذل  Club Medجهودا كبرية للتأ كد من أنه يمكنه بالفعل
مراقبة عمالئه يف الجولة .عندما يتصل العمالء بمركز االتصال ،يمكن
للموظفني االطالع على كل التفاصيل املتعلقة بهم على الفور ،بما يف
ذلك سجل الحجز والتاريخ السلويك ،وحىت أي صفحة من مواقع
االنرتنت كانوا ينظرون اليها ،اذا قاموا بالضغط على مفتاح "اضغط
لالتصال" .واآلن تقدم الرشكة نظاما يستخدم التعلم اآليل لتحليل كل
يشء من رسائل الربيد االلكرتوين اليت يرسلها العمالء اىل مستوى الرضا
الذي يعربون عنه يف استطالعات آراء املستهلكني .ويف غضون العام
القادم ،سيكون بمقدوره تخصيص تفاعالته مع كل عميل يف كل مكاملة
واردة.
قام  Club Medأيضا بتطوير أداة تحليلية ملساعدة مديري األعمال
والتسويق يف فهم البيانات اليت يتم جمعها .بدال من االضطرار اىل
االعتماد على فريق من املتخصصني للحصول على اجابات لجميع
استفساراتهم ،يمكنهم ببساطة وضع التطبيق على هواتفهم
واستخدامه للتعمق يف البيانات" .نحن نعتقد أنه من األفضل تقريب
البيانات اىل األشخاص الذين يستخدمونها بالفعل .نحن نريد ان نضع
البيانات يف كل مستوى من مستويات األعمال التخاذ القرارات اليومية"،
وذلك طبقا للتوضيح الذي أدلت به بروويز.
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الرؤية :العنارص املفتقدة
على الرغم من أن حاملي الشعلة متقدمون كثريا على الطموحني،
حىت أن العديد من حاملي الشعلة يكافحون للوصول اىل البيانات
غري املنظمة واستخدامها .ستتطلب مهام سري العمل الذكية والتجارب
االنسانية اليت تسعى املنظمات اىل انشائها ترسيعا كبريا يف القدرات:
املهارات والبىن األساسية لالستفادة من تدفق البيانات من األجهزة
املوجودة على انرتنت األشياء والتبادل عرب وسائل التواصل االجتماعي.

يمكننا استخدام البيانات الهيكلية وغري الهيكلية معا

60٪
34٪

76٪
حاملي الشعلة
الطموحني

أ كرث

البيانات النقية والحديثة واملنسقة واملضبوطة تخلق شيئا عميقا :الثقة
يف البيانات ونماذج الذكاء االصطناعي اليت تدعمها.
بطبيعة الحال ،البد من الوصول اىل البيانات لتحقيق هذه الحالة،
وهذا ليس الحال غالبا( .انظر الرشيط الجانيب ،العنارص املفتقدة).
تسمح الحلول السحابية املختلطة العامة والخاصة ،ولتكنولوجا
املعلومات املحلية بالرتابط بسالسة ،مما يمكن الرشكات من العمل
برسعة فائقة .ويتم تمكني هذه الرسعة بواسطة البيئة السحابية
املختلطة ألن املؤسسات يمكنها تشغيل التطبيقات والوصول اىل
البيانات من خالل منصات مختلفة متعددة ،تتماىش مع مجموعة
مشرتكة من متطلبات السياسة املتعلقة باألمن واالمتثال التنظيمي
والحوكمة .يتوقع حاملو الشعلة أن يتفوقوا على الطموحني يف
تنفيذهم للبيئة السحابية املختلطة (انظر الشكل .)13
البيئات السحابية املختلطة هي املكان الذي تبدأ فيه األنظمة القديمة
رحلتها نحو التحديث وتحقيق التوسع عرب املؤسسة من خالل واجهات
برمجة التطبيقات ( )APIsوالربامج كخدمة  .أثناء القيام بذلك ،تصبح
البيانات متاحة بسالسة ويصبح سري العمل أ كرث ذكاءا.

الشكل 13

ألعلى ،ألعلى ،وبعيدا
ويتوقع حامو الشعلة أن يكون هناك ارتفاع من البيئات السحابية
املختلطة

70٪

49٪

٪43

حاملو الشعلة
الطموحني

أ كرث

.

ومن املقرر أن ترتفع معدالت
االستثمار يف البيئات السحابية
املختلطة على مدى األعوام
القليلة املقبلة
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املبادئ والتحزي واألخالق

الذكاء االصطناعي وقدرته على تقديم املشورة الخالية من املصلحة
الذاتية يمكن أن يقطع شوطا طويال نحو استعادة الثقة يف القطاعات
اليت تحتاجه بشدة .باالضافة اىل ذلك ،كلما زادت ثقة العمالء يف النصائح
اليت يتم تقديمها ،زادت البيانات اليت سيشاركونها ،مما يؤدي اىل انشاء
حلقة مالحظات ايجابية .وتؤكد هذه الحلقة من ردود الفعل على الثقة
على أهمية الحوكمة .وهذا يشمل تقييم جودة البيانات ،كما ثبت من
خالل نسبها .تكشف الحوكمة أيضا عن التحزي املعريف ،الذي  -أحيانا -
وان كان غري مقصود  -يتم انضاجه يف نماذج وبيانات الذكاء االصطناعي.
يمتلك حاملو الشعلة األساس النشاء بيانات موثوقة للذكاء االصطناعي
والتعلم اآليل 69 :باملائة لديهم حوكمة قوية على مستوى املؤسسة.
اعتمد  22باملائة فقط من الطموحني قواعد لجمع البيانات واستخدامها
ومشاركتها (انظر الشكل .)14
تشمل الحوكمة الرشيدة للذكاء االصطناعي الشفافية واملساءلة،
وهي نفس املبادئ املطلوبة لخلق ثقة العمالء .ولكن قبل كل يشء،
فانه يضمن االنصاف ،الذي يتضمن األخالقيات املطبقة على كيفية
استخدام البيانات والقضاء على التحزي بدقة .ان العدالة تتحول اىل
موضوع على مستوى مجالس االدارة.

الشكل 14

نحن نثق يف القواعد
يلزتم حاملو الشعلة بالحكم الرشيد

تحدد الحوكمة بوضوح قواعد
جمع البيانات واستخدامها
ومشاركتها

69٪

٪214

أ كرث

22٪

حاملو الشعلة
الطموحني

"ان ادارة البيانات وكيفية تحكمنا
لنماذج الذكاء االصطناعي  -كيف
يتم التحقق منها واستخدامها
 أصبحت اآلن من القضايااملطروحة على مستوى مجالس
االدارة .وكذلك االستخدام
األخاليق للبيانات".
كبري مسؤويل التشغيل ،الخدمات
املرصفية ،هولندا
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"ان االستفادة من الذكاء
االصطناعي على نطاق واسع
يأيت مع الحاجة اىل نتائج
شفافة وسهلة التفسري وخالية
من التحزي .ولن يكون للذكاء
االصطناعي حدود فيما خالف
ذلك .ونحن اآلن نحاول وضع
مدونة لقواعد السلوك واملبادئ
األساسية الستخدام الذكاء
االصطناعي يف عملنا".
كازويش أميب ،نائب الرئيس التنفيذي،
مسؤول عن املوارد البرشية والشؤون
العامة ،رشكة Sony Corporation

يظهر التحزي البرشي يف نماذج الذكاء االصطناعي بطريقتني .أوال ،غالبا
ما يتم تضمينه يف البيانات نفسها .على سبيل املثال ،قد يرد العميل
على استفسار حول رشائه آللة تصوير مستندات بقوله أنهم قيموا
سعرها  -دون ادراك أن العامل املحدد هو ضمانه.
ثانيا ،قد يتم تقديم هذا التحزي بواسطة البرش الذين يدربون نماذج
الذكاء االصطناعي .قد يتوقع األشخاص الذين ينشئون هذه النماذج،
على سبيل املثال ،أن أفضل البيانات لتحديد الجدارة االئتمانية هي
التاريخ املايض عندما تكون العوامل األخرى يف الواقع أ كرث تحديدا .قد
تعكس نماذج الذكاء االصطناعي أيضا التحزيات التاريخية ،اليت حددت
البيانات املتاحة .على سبيل املثال ،بعض املجموعات ،مثل النساء يف
16
تجارب املخدرات ،أقل عرضة للتمثيل بالبيانات.
حىت اآلن ،تم تحديد وتصنيف أ كرث من  180تحزيا برشيا ،يمكن أن
يؤثر أي منها على كيفية اتخاذ البرش للقرارات أو جمع البيانات 17 .ان
التعقيد الهائل الذي يتسم به تحديد كل جزء من البيانات اليت يحتمل
أن تكون متحزية وازالتها يجعل العملية مرشحا ممتازا للتشغيل اآليل.
ان املؤسسات تتعلم كيف تدرب النماذج ذاتها على التعرف على التحزي
وقمعه تلقائيا.
بغض النظر عن مدى "مثالية" مجموعة البيانات ومدى "نموذجية"
نموذج البيانات أو نظام التعلم ،فان األخطاء تتسلل حتما .وللتخفيف
من هذا ،يجب أن تكون نماذج البيانات شفافة تماما بشأن احتمال
حدوث خطأ .تعتمد درجة أهمية الخطأ على السياق .على سبيل
املثال ،تعمل أنظمة التعرف على الوجوه على توليد نتائج ايجابية زائفة.
اذا تم استخدام النظام للبحث عن طفل مفقود ،فقد تعترب النتائج
االيجابية الزائفة نتيجة مقبولة .اذا كان الهدف بدال من ذلك هو تجريم
شخص ما ،فان هذا الخطر غري مقبول.
عندما يبقى الذكاء االصطناعي داخل صندوق أسود ،فانه يبث نتائج ال يمكن
الوثوق بها بسهولة من قبل البرش .ليك يثق البرش يف االجابات املستمدة من
الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل ،سيحتاجون اىل اجابات بأدلة.
البيانات تتطلب كود ،وكذلك األخالق .تضع املؤسسات الرائدة مبادئ
توجيهية أخالقية للكيفية اليت يتم بها تناول البيانات وألي غرض.
بعد عام تقريبا من دخول الالئحة العامة لحماية البيانات  GDPRحزي
التنفيذ يف عام  ،2018أطلق االتحاد األورويب ارشاداته األخالقية للذكاء
االصطناعي الجدير بالثقة .وعلى نطاق واسع ،ينصحون بأن املؤسسات
تأخذ يف االعتبار احرتام استقالل االنسان ،ومنع الرضر ،والعدالة،
واملساءلة باعتبارها مبادئ مهمة .كما يوصون بأن يكون للمواطنني
18
سيطرة كاملة على بياناتهم.
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دليل العمل

كيفية بناء الرشاكة بني االنسان والتكنولوجيا

 .1ثقة العميل املحتمل يف البيانات من األعلى
ضع عملية صنع القرار املستندة اىل البيانات على رأس جدول أعمال
.C-suite
–دمج عقلية البيانات يف أنظمة االدارة.
–جعل البيانات جديرة بالثقة لدعم القرارات على مستوى .C-suite
–استخدم البيانات والتحليالت التنبؤية لتحديد وصياغة
السيناريوهات املستقبلية ،والرهانات الكبرية ،وأفضل االجراءات
التالية.
 .2تمكني املوظفني من أن يصبحوا علماء مواطنني
حرر بياناتك من األلف اىل الياء.
–امنح جميع موظفيك حق الوصول اىل األدوات اليت يحتاجون
اليها للتعمق يف البيانات  -حىت لو مل يكونوا علماء بيانات.
–استثمر يف أدوات التحليالت والبيانات والتصور ،باالضافة اىل
تطوير املهارات ،لتمكني القوى العاملة بالكامل.
–تأ كد من أن فرقك اليت تستكشف البيانات تمتد اىل العمل
وتتضمن مفكرين متنوعني يمثلون مجموعة من املهارات.

 .3كشف الغطاء عن البيانات والتكنولوجيا
وسع آفاقك فيما يمكن أن تفعله البيانات.
–تطبيق أحدث التقنيات ،ال سيما الذكاء االصطناعي ،لالستفادة
من البيانات يف السياق ،والتشغيل اآليل ملهام سري العمل،
واضفاء الطابع االنساين على تجربة العمالء.
–نقل الذكاء االصطناعي من االنرتنت اىل الخطوط األمامية – اىل
أيدي كل موظف يتفاعل مع رشكاء العمل والعمالء.
–استخدام التوائم الرقمية للسماح بعمليات محاكاة األصول
املادية ومهام سري العمل يف الوقت الفعلي ،بما يف ذلك
استكشاف األخطاء واصالحها عن بعد وتحسني الخدمات
اللوجستية.
 .4انشاء ادارة للبيانات على مستوى املؤسسة
كن شفافا بشأن التحليالت ونماذج الذكاء االصطناعي وعمليات
البيانات ،وقم بانشاء ادارة بيانات على مستوى املؤسسة.
–يجب تخصيص امللكية واملسؤولية واملساءلة السرتاتيجية
البيانات على مستوى املؤسسة.
–يجب وضع قواعد قوية لكيفية الحصول على بياناتك وتخزينها
واستخدامها؛ واملحافظة على تحديثها وتنقيتها وتنظيمها.
–تخلص من التحزي من البيانات ونماذج الذكاء االصطناعي ،مع
تطبيق التشغيل اآليل ملساعدتك يف القيام بذلك.
 .5االستفادة من قوة البيئة السحابية املختلطة
وفر مقياسا النتشار البيانات أثناء قيامك بتوسيع نطاق وتنويع مصادر
البيانات لديك.
–استخدم القدرات التكنولوجية مثل البيئة السحابية املختلطة
وانرتنت األشياء و 5Gوالحوسبة املتطورة لتمكني الحصول على
الصور وتخزينها ومشاركة البيانات.
–يجب نرش املنصات املؤسسية اليت تتضمن البيانات والذكاء
االصطناعي واألمان االستثنايئ لتحطيم مخازن البيانات
املؤسسية وتعزيز التعاون.
–يمكنك انشاء مهام سري عمل ذكية الستخراج قيمة يف الوقت
الفعلي من البيانات وانشاء االمكانيات "كخدمة".

تعتمد التوصيات على تحليل مكثف للبيانات املقارنة ،باالضافة اىل
العديد من املقابالت العميقة مع املديرين التنفيذيني يف  C-Suiteيف
املؤسسات حاملة الشعلة الرائدة يف جميع أنحاء العامل .انهم يحددون
االختالفات الرئيسية لكيفية قيادة حاملي الشعلة ألعمالهم مقارنة
بتلك املوجودة يف املراحل األخرى.
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الفصل الثالث

األنظمة البيئية
كيف يمكن مشاركة البيانات
يف عرص املنصات

أدت مزايا "االنفتاح" اىل قفزة من الربمجيات اىل نماذج األعمال منذ
فرتة طويلة .ومع تحول سالسل القيمة اىل أنظمة بيئية ،ثم مرة أخرى
اىل نماذج أعمال املنصة ،انترشت مجموعات البيانات يف دوائر مزتايدة
االتساع خارج املنظمة ،ثم امتدت يف نهاية املطاف عرب الصناعات.
من املرجح أن تنحرف البيانات اليت تظل داخل املؤسسة عن نطاق التاريخ
أ كرث من نموها يف القيمة .ففي التداول ،والتدفق بحرية بني وظائف
األعمال ،والتدفق عرب املؤسسات واألنظمة البيئية ،تنبت البيانات.
ولكن ماذا لو فقدت السيطرة؟
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تتفق معظم املؤسسات على أن القيم الجديدة من البيانات سيتم
انشاؤها بواسطة النظم البيئية للرشكاء ،واليت تعمل غالبا على منصة
أعمال مشرتكة .ومع استعداد املنظمات لهذه النماذج القائمة على
منصات العمل ،فالبد من اتخاذ "قرارات الرهان الكبرية".
فمن ناحية ،كانت البيانات الخاصة تشكل مزية ضخمة على عاتق القائمني
على هذه املهمة .من ناحية أخرى ،تعد البيانات اليت تتم مشاركتها عرب
منصات األعمال واحدة من أ كرث الطرق املضمونة النشاء مزية مستقبلية
وتأثريات شبكة االتصال والعوائد الضخمة اليت يمكن أن تأيت معها.
حاملو الشعلة:
–استخدام البيانات لوضع اسرتاتيجيات عمل جديدة وتوسيع
شبكات الرشكاء الخاصة بهم
–انشاء قيمة أسية من البيانات من خالل الثقة بالرشكاء واألنظمة
املتطورة ومشاركة البيانات عرب األنظمة البيئية
–توجيه حملة تحقيق القيمة من خالل اعتماد اسرتاتيجية بيانات
تحدد بوضوح كيف يمكنها التخطيط لتحقيق الدخل من بياناتها
على أفضل وجه.

الخطوة األوىل :تعلم املشاركة

كما يشاع أن ونستون ترششل قد قال ساخرا" :ال تدع أي أزمة جيدة
تذهب سدى ".يمكن أن يكون االنهيار الرسيع لثقة العمالء أحد هذه
األزمات اليت تحولت اىل فرصة .بدال من تركها تسحبها اىل أسفل ،فان
بعض املؤسسات تجعلها الدافع العادة صياغة املستقبل.
يحدد حاملو الشعلة ،بخالف الطموحني ،اسرتاتيجية املؤسسة ورؤيتهم
كواحد من أهم ثالثة أنشطة حيث يستمدون قيمة من البيانات (انظر
الشكل  .)15ويرى كثريون أن منصات العمل الجديدة تشكل التطور
التايل السرتاتيجيتهم .كما يؤكد الرئيس التنفيذي لألسواق املالية يف
الصني" ،سيكون الفائزون يف لعبة البيانات هم الذين يفتحون أنفسهم
للرشكاء والتعاون" .ويتفق رئيس قسم التسويق يف اململكة املتحدة
يف صناعة االلكرتونيات ،مضيفا" :يف السنوات القادمة ،سيعرب صعود
الرشاكات االسرتاتيجية الصناعات".

الشكل 15

الحصول على ما هو أ كرث بمقابل أقل
ان حاملي الشعلة هم أ كرث مالءمة الستخدام البيانات لزيادة
االيرادات وتحديد االسرتاتيجية ،يف حني أن الرتكزي األكرب للطامحني
يظل يف تخفيض التكلفة

أهم ثالثة أنشطة تقوم فيها البيانات بانتاج أقىص قيمة :نمو االيرادات

حاملو الشعلة
الطموحني

٪22

أ كرث

56٪
46٪

أهم ثالثة أنشطة تقوم فيها البيانات بانتاج أقىص قيمة :اسرتاتيجية املؤسسة ورؤيتها

٪37

أ كرث

52٪
38٪

أهم ثالثة أنشطة تقوم فيها البيانات بانتاج أقىص قيمة :تخفيض التكلفة

٪0

أ كرث

48٪
48٪
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يف الواقع ،تتوقع غالبية املؤسسات  -بما يف ذلك  85باملائة من
حاملي الشعلة  -أن تستمر شبكات رشكائها يف التوسع يف السنوات
القليلة املقبلة .حىت  60٪من الطموحني يتصورون شبكات أوسع يف
مستقبلهم (انظر الشكل .)16
ولكن ،فان  25باملائة فقط من الطموحني يشاركون البيانات مع
رشكائهم اليوم .ويرجع ذلك جزئيا اىل أن الطموحني يفتقرون اىل
األصول االسرتاتيجية  -البيانات املوثوقة والرثية  -اليت تتوقع معظم
املؤسسات من الرشكاء طرحها على الطاولة .ولكن هناك أيضا أسباب
أوسع نطاقا .ويف حني يشارك عدد من حاملي الشعلة البيانات مع
الرشكاء ،بمعدل  56باملائة ،فان العدد يعد منخفض نسبيا يف ضوء
خططهم العتماد نماذج أعمال جديدة (انظر الشكل .)17

ما الذي يعيق هذا العدد الكبري؟ وعلى حد تعبري كبري مسؤويل املعلومات
عن االتصاالت يف الواليات املتحدة ،بدأت الرشكات للتو يف تعلم كيفية
"االزدهار من خالل الشفافية والحفاظ يف الوقت نفسه على مزية
اسرتاتيجية" .ان التوتر بني شفافية البيانات واملزية الخاصة بها يتلخص
يف سحب املؤسسات يف اتجاهني متعارضني.
ستحتاج كل مؤسسة اىل تقييم أي مجموعة من مجموعات بياناتها
تتألف من بيانات غري منافسة حقا وينبغي مشاركتها للحصول على
قيمة جديدة واليت يجب أن تظل ملكية خاصة .واألصعب من ذلك
كله ،سيتعني على املؤسسات تحديد أين تخلق قيمة البيانات مزية
حالية ،ولكن عابرة ،ثم تقييم ما اذا كان من املمكن أن تؤدي مشاركة
هذه البيانات نفسها اىل تحقيق مزية مستقبلية أفضل.
يجب أن يكون لدى املؤسسات الرائدة اليت تعمل يف املنصات الرغبة
لتغيري الدورة الرسيعة ،والتعلم املستمر ،والتنفيذ التكراري .والبد أن
يكونوا دوما يف بحث عن القيمة الجديدة اليت يمكن استخراجها من
بياناتهم.

الشكل 16

الشكل 17

نأمل...

 ...ونعمل

معظم املجيبني كانوا يرون شبكات رشكاء أ كرب يف مستقبلهم

يقوم حاملو الشعلة برسم مسار لفتح هذه
األنظمة البيئية

توقع أن تتوسع شبكات الرشكاء
يف السنوات القليلة القادمة

الحصول على البيانات
ومشاركتها على نطاق واسع مع
رشكاء الشبكة

٪42

أ كرث

85٪
60٪

٪124

56٪
أ كرث
25٪

حاملو الشعلة
الطموحني

حاملو الشعلة
الطموحني
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الخطوة الثانية :تطوير اسرتاتيجية املنصة

هناك يشء واحد مؤكد :سوف يتطلب ظهور منصات األعمال الرقمية
نهجا جديدا ملشاركة البيانات .وكانت هذه املنصات الرقمية أول
من استغين عن قواعد العمل القديمة وتضع اعادة تصور للتجارة
االلكرتونية كأنظمة بيئية .وأصبحت هذه املنصات أدوات للتبادل
املوثوق به بني العديد من املنتجني واملستهلكني .لقد حصلوا على
ايرادات من خالل تنظيم االتصاالت بني األطراف وتصميم منصاتهم
الستغالل تأثريات الشبكة.
ويف كل صناعة ،يضيف الالعبون يف املنصات اقتصادات جانب الطلب
اىل االقتصادات األكرث تقليدية بجانب العرض ،فيتم فتح منابر لآلخرين
لالنضمام ،أو يتم اعادة كتابة القواعد اليت كانت تحدد ذات يوم خلق
القيمة .اليوم ،تهيمن املنصات على األسواق يف كل منطقة .فالبعض
يؤمن بالفعل بمبدأ أن الفائز يأخذ الكثري.
منصات األعمال التجارية لديها وفورات الحجم املعروفة ،واليت تولد
عائدات كبرية على الرشكات .ولكن عندما يتعلق األمر بالبيانات  -وأيضا
بمشاركة العمالء  -فان اقتصادات النطاق هي اليت تشكل االسرتاتيجية
غالبا .ان اقتصاديات النطاق هي تطور يف اسرتاتيجية الرشكة من
املتخصصة اىل التوسعية.
تعمل املؤسسات القائمة على منصات العمل على انشاء نطاق
اقتصادي من خالل توسيع نطاق العمل ليشمل املساحات املجاورة،
وربط فئات واسعة من املنتجات والخدمات التكميلية بطريقة تجعل
التجارب أ كرث شمولية للعمالء .فاملنصة اليت تربط وكالء العقارات،
ومفتيش املساكن ،ورشكات التأمني ،ومقدمي الرهن العقاري على
سبيل املثال ،تضع العميل يف مركز تجربة أ كرث سالسة.
يف كل صناعة ،تتجه الرشكات اىل املنصات ورشكاء النظام البييئ سعيا
للحصول على بيانات جديدة غري متجانسة .تقدم رشكات االتصاالت
خدمات بث الفيديو ،بما يف ذلك الوصول اىل مكتبات األفالم عرب
االنرتنت .وقد أصبح بعضها من مقدمي الخدمات املالية .انضم مصنعو
االلكرتونيات اىل مقدمي الرعاية الصحية ورشكات التأمني لتوسيع
منصات الصحة والعافية .ترتبط السيارات املتصلة بسالسل الفنادق
ورشكات السفر لتقديم خدمات االستقبال واالرشاد.
وتنشأ قيمة جديدة من اتساع وتنوع التفاعالت اليت يقوم مالك املنصة
باعدادها ،عادة ما تكون خارج نطاق صناعة واحدة( .انظر الرشيط
الجانيب" ،املؤسسة املعرفية").

الرؤية :املؤسسة املعرفية
نظرا ألن الذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل وانرتنت األشياء و
 blockchainو 5Gأصبحت منترشة ،فان تأثريها املشرتك سيعيد
تشكيل بىن األعمال القياسية .ان التحول الرقمي "من الخارج اىل
الداخل" يف العقد املايض يفسح املجال أمام االمكانات "من الداخل اىل
الخارج" للبيانات املستغلة باستخدام هذه التقنيات األسية.
ونحن نطلق على هذا الجيل التايل من نماذج األعمال "املؤسسة
املعرفية" 19 .وهي تتألف من أربعة مجاالت أساسية )1 :منصات عمل
صناعة األسواق )2 ،تجارب الرشكات )3 ،تدفقات العمل الذكية ،و)4
رشاكة التكنولوجيا -البرش.
–منصات عمل صناعة األسواق  .ونحن نرى الرشكات اليت تضع
الرهانات على انشاء منصات عمل لتعزيز املزية التنافسية
والتمايز .يجب أن تكون هذه املنصات متصلة رقميا بشكل كبري
من الخارج للداخل وأن يتم تمكينها املعريف بالكامل من الداخل
اىل الخارج .بمجرد اجراء االختيار ،يمثل اختيار املنصة رهانا كبريا
للمؤسسة.
–تجربة املؤسسة  .نرى املؤسسات اليت تتطلع اىل التميزي بني
منصاتها وعملياتها من خالل تصميم وتشغيل تجارب متسقة
تتداخل مع عوامل العميل واملوظف واملشاريع والنظام البييئ.
البيانات املوثوقة هي يف صميم هذه التجارب.
–مسارات العمل الذكية  .غالبا ما تركز املؤسسات املعرفية اليت
تعمل على منصات األعمال على كونها األفضل يف مجال رئييس
واحد ،سواء كانت تجربة تواجه العمالء أو أحد جوانب سالسل
االمداد والتوريد الخاصة بهم .يتم تحقيق هذا الطموح من
خالل تطبيق تقنيات أسية العادة التفكري يف تدفقات العمل
االسرتاتيجية اليت يمكن توسيعها بسهولة بحيث يتعلم كل من
االنسان واآللة بشكل مستمر.
–رشاكة التكنولوجيا والبرش  .مع الرتكزي على تأثري التقنيات الحديثة
والذكاء االصطناعي ،ان الجانب األكرث أهمية يف املؤسسة املعرفية
ما زال يتمثل يف موظفيها .ويتطلب تحقيق هذا العمل بسالسة
مجموعة أقوى بكثري من آليات التغذية املرتدة املستمرة وأساليب
ارشاك املؤسسة األوسع يف خلق تجارب مقنعة.
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"من خالل بناء  ،PPPمنصة
الرشاكة بني القطاعني العام
والخاص ،فاننا ندعم الداخلني
الجدد يف مجال األعمال ،بما يف
ذلك الرشكات الناشئة والرشكات
األجنبية ،الستخدام البيانات
املفتوحة واملعقولة التكلفة لتويل
مكانة رائدة يف املنافسة بني املدن".
تاكاهريو ماتسوشيتا ،املدير العام ملكتب
السياسات االسرتاتيجية وتعزيز تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،حكومة مدينة
طوكيو ،اليابان

الشكل 18

بني االصدقاء
يسعى الرؤساء التنفيذيني للتسويق يف املؤسسات حاملة
الشعلة للحصول على بيانات جديدة من الرشكاء

58٪
33٪

٪76

يعد ارشاك شبكة الرشكاء
للوصول اىل البيانات الجديدة
أمرا مهما للغاية

أ كرث

حاملو الشعلة
الطموحني

يدرك الرؤساء التنفيذيني للتسويق ،على وجه الخصوص ،الحاجة اىل
تبادل البيانات عرب رشاكاتهم (انظر الشكل  .)18لقد كانوا متحمسني
تاريخيا الكتساب فهم عميق عرب سالسل القيمة الخاصة بهم من الذي
يشرتي ماذا ومىت وملاذا .واآلن بات بوسعهم أن يذهبوا اىل ما هو أبعد
من ذلك كثريا .األنماط الغنية اليت كشفت عنها البيانات الوفرية وغري
املتجانسة على منصات األعمال تؤدي اىل تخصيص أ كرث دقة للعمالء
وفهم أفضل الحتياجاتهم.
يف دراسة  C-suiteاليت قمنا بها من قبل" ،رضبة جديدة لشاغلي
املناصب" ،أعلنت املؤسسات الحالية اليت شملها املسح عن نيتها يف
امتالك منصات جديدة .كانوا حريصني على تنسيق املنصات واستخراج
قيمة جديدة من البيانات .وقد ركزت املناقشة على تسهيل الدخول
والتعلم 20 .بعد ذلك بعامني ،كان السؤال أقل بشأن كيفية توسيع
املنصات الجديدة واملزيد حول كيفية االستفادة من مزيتها.
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كشفت دراسة حديثة أجريت على أ كرث من  250منصة أعمال عن
األخطاء األربعة األكرث شيوعا .وكان أحدها الفشل يف تنمية الثقة مع
املستخدمني والرشكاء .ولقد نصح أساتذة جامعة هارفارد ،وأ كسفورد،
و MITالذين قاموا باجراء الدراسة بأن "يتم وضع الثقة يف املقدمة ويف
الوسط .ان مطالبة العمالء أو املوردين اتخاذ قفزة ثقة ،بدون تاريخ
وبدون اتصاالت سابقة بالجانب اآلخر من السوق ،عادة ما يطلب
21
الكثري من أي عمل منصة.
وهم يقرتحون أن البيانات الخاصة بأداء أعضاء املنصة البد أن تكون
شفافة يف ما يتصل بزيادة الثقة .وهذا يتضمن آليات الثقة مثل
مراجعات املستخدمني .ومن ثم ،يكون مشغل املنصة مسؤوال عن
التحقق من صحة هذه املالحظات ،وتحديد نقاط ما بعد األداء،
22
وحوسبة النتائج سهلة الفهم.
على منصات األعمال التجارية ،يعزز التعلم الثقة وهي وظيفة ملدى
تدفق البيانات عرب املنصة .على سبيل املثال ،أعطت رشكة مبيعات
التجزئة عرب االنرتنت الصينية  Alibabaحياة جديدة للمحالت الصغرية
اليت جلبتها اىل منصتها من خالل تعريضها للعمالء الجدد .ولكنها أيضا
تشارك بحرية البيانات اليت ساعدت هذه املتاجر يف خلق روابط أوثق
مع عمالئها وتحسني أدائها .كمؤلفي Harvard Business 2019
 Reviewوقد أفاد املقال ،بأنه عندما قامت رشكة  Alibabaبربط
مبيعات التجزئة الخاصة بها بمنصات الدفع لديها ،فقد أنشأت خدمة
23
يقدرها كل من املشرتين والبائعني" ،مما يعزز الثقة بينهما ".
تحولت العالمات التجارية العاملية ملركز Tmall Innovation Center
التابع ملتجر  Alibabaلتطوير وتصميم منتجات جديدة تتفق مع
أذواق املستهلكني الصينيني .فقد استغلت العالمات التجارية الرئيسية
للمستهلكني بيانات التسوق من النظام البييئ املتشعب ملتجر على
بابا ( )Alibabaلتطوير منتجات جديدة ومخصصة للسوق الصينية،
من غسول الفم اىل أدوات األطفال ،والحلوى اىل البرية .ال تتم جميع
االجراءات عرب االنرتنت .فباالستعانة ببيانات من علي بابا ،تعمل
العالمات التجارية العاملية على صياغة حمالت تسويقية وتحديد املناطق
اليت ينبغي لها أن تستهدفها .ويمكنهم حىت االستفادة من آالت البيع
الذكية ملتجر علي بابا  Alibabaالعطاء املستهلكني فرصة ألخذ عينات
24
من املنتجات الجديدة وتقديم املالحظات يف الوقت الفعلي.
والواقع أن املنصات ،اليت يفيدنا بها املستجيبون يف كل صناعة تقريبا،
تتحول برسعة اىل قوة مخلة بالنظام القائم" .يف وقت من األوقات،
تسببت رشكات الطريان املنخفضة التكاليف يف خلق حالة من االرتباك
يف صناعة رشكات الطريان .واآلن هذا هو تحول رشكات الطريان اىل
منصات كاملة للبيع بالتجزئة" ،هكذا يقول أحد رؤساء العمليات يف
الواليات املتحدة .يقول أحد مسؤويل املعلومات عن الخدمات املرصفية
يف الواليات املتحدة" :بأنه سيتم النظر اىل التكنولوجيا الرقمية باعتبارها
منصة وليس قناة".

"نحن نخطط ملنح العمالء يف
نظامنا البييئ امكانية التوصل
الكامل اىل البيانات حىت يتمكنوا
من التعامل مع بعضهم البعض
والتعرف على مهارات وقدرات
بعضهم البعض".
املدير التنفيذي ،أسواق املال ،فرنسا
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 :TradeLensقصة أحد املؤسسات
حاملة الشعلة
تركب  TradeLensموجة التغيري اليت أصبحت ممكنة بفضل
التعاون عرب الصناعة .تم اطالق منصة الشحن املفتوحة هذه
اليت تدعمها تقنية  blockchainللمساعدة يف تحديث النظم
البيئية لسلسلة التوريد العاملية .وهي تتألف اآلن من أ كرث من مائة
مؤسسة مختلفة ،وهي تتعامل بشكل جماعي مع أ كرث من نصف
25
حموالت حاويات املحيطات على مستوى العامل.
تم تطوير املنصة بشكل مشرتك من قبل  Maerskو  IBMوتضع
األساس لسالسل االمداد والتوريد الرقمية .فهو يتيح للعديد من
الرشكاء التجاريني التعاون – النرش واالشرتاك يف بيانات األحداث
– من خالل انشاء رؤية مشرتكة واحدة للمعاملة دون املساس
بالتفاصيل والخصوصية أو الرسية.
العديد من عمليات نقل البضائع وتداولها باهظة الثمن ،ويرجع
ذلك جزئيا اىل األنظمة اليدوية والورقية .من خالل استبدال
عمليات تبادل املعلومات هذه من نظري اىل نظري  -وغري املوثوق بها
غالبا ،تتيح  TradeLensالتعاون الرقمي بني األطراف املتعددة
26
املشاركة يف التجارة الدولية.
يمكن لرشكات الشحن وناقالت املحيطات ووكالء الشحن
ومشغلي املوائن واملحطات والنقل الداخلي وسلطات الجمارك
وغريهم التفاعل بكفاءة أ كرب من خالل الوصول يف الوقت الفعلي
اىل بيانات الشحن ووثائق الشحن ،بما يف ذلك انرتنت األشياء
وبيانات االستشعار .يكتسب أعضاء املنصة عرضا شامال لبياناتهم
ويمكنهم التعاون أثناء تحرك البضائع حول العامل ،مما يساعد على
27
انشاء سجل معامالت شفاف وآمن وغري قابل للتغيري.

ان املؤسسات اليت لديها توقعات بأن تقود موجة التغيري التالية تدرك
ما هو مطلوب .يقول أحد مسؤويل املعلومات عن الرعاية الصحية
يف املكسيك" :نحن القوة الدافعة يف الجيل القادم من الخدمات
اللوجستية"" .وهذا يتطلب أنظمة بيئية أ كرث انفتاحا ،مع الرتكزي
االسرتاتيجي على تمكني مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة.
واملفتاح اىل هذا هو املشاركة الشفافة للبيانات".
وحىت يومنا هذا ،تتم معظم عملية مشاركة البيانات ضمن سالسل القيمة
املوجودة .ان العديد من الحكومات حريصة على تشجيع تقاسم البيانات
على نطاق أوسع حىت تتمكن من نمو ناتجها املحلي االجمايل ،وتشجيع
االبداع ،واملساهمة يف تحقيق الصالح العام .ولهذا السبب فقد كلفت
بعض املناطق بالفعل بتقاسم البيانات ،بينما تفكر مناطق أخرى يف األمر.
يف االتحاد األورويب ،على سبيل املثال ،يطلب من البنوك مشاركة بيانات
املعامالت مع اآلخرين  -عندما يوافق عمالؤها .وقد حفز ذلك الحركة
"املرصفية املفتوحة" 28 .العديد من شاغلي الوظائف ال يتذمرون؛ بل
انهم بدال من ذلك يجدون أن هذه اآللية تشكل آلية ايجابية الرغام
الرشكات القائمة على العمل .واآلن تتجه أنظارهم نحو مستقبل جديد.
يقوم البعض بانشاء منصات  APIمفتوحة الستثمار بياناتهم .الرشكات
الناشئة ،اليت كانت تعترب ذات يوم منافسة ،أصبحت رشيكة لها اآلن.
(انظر الرشيط الجانيب :TradeLens" ،قصة حامل الشعلة)".
يقول أحد مسؤويل املعلومات يف القطاع املرصيف يف هونج كونج" :ان
احدى أهم أولوياتنا هي دفع نمو االيرادات من خالل جلب منتجات
وخدمات جديدة اىل نظامنا البييئ"" .للقيام بذلك ،سنعمل على ترسيع
اندماجنا مع مقدمي واجهة برمجة التطبيقات يف الصناعات املختلفة".
يقول أحد كبار املسؤولني عن املعلومات" :يف عملية اضفاء الطابع
الرسمي على الصناعة ،فان الحصان األسود هو الترشيعات واللوائح".
ان عدم اليقني بشأن اللوائح له تأثري مخفف" .ال توجد لوائح واجهة
برمجة التطبيقات مفتوحة ،وال توجد رغبة يف التوصل اىل طرق تسمح
بمشاركة البيانات املشتقة وطرق تحقيق الدخل منها .ويتعني علينا أن
نكون قادرين على خلق أسواق .يقول مدير قسم املعلومات املرصفية يف
دولة االمارات العربية املتحدة" :يجب تحديث اللوائح".
تتمتع العديد من البنوك بالفعل بالثقة املطلوبة لتنظيم األنشطة على
األنظمة األساسية والعمل كأوصياء موثوق بهم على بيانات املستخدم .يف
استطالع حديث ،أشار سبعة من كل عرشة عمالء اىل استعدادهم ملشاركة
املعلومات والبيانات الشخصية مع بنوكهم أو مؤسسات الخدمات املالية
29
األخرى ،وهي أعلى نسبة استجابة ألي صناعة يتم قياسها.
وباملثل ،يخربنا سبعة من كل عرشة من املديرين التنفيذيني للبنوك
الذين شملهم االستطالع أن نماذج أعمال املنصة تكون معطلة
للصناعة املرصفية ككل .باالضافة اىل ذلك ،يتوقع املستجيبون

 | 39دراسةGlobal C-suite Study

الستطالع الرأي من أ كرث البنوك رؤية تحقيق متوسط  58٪من
عائداتها من مبادرات املنصات يف السنوات الثالث القادمة .وهذا يزيد
على ضعف متوسط النسبة املتوقعة من قبل املستجيبني من البنوك
األقل رؤية 30 .تعترب البنوك رائدة يف املراحل املبكرة يف تعلم فضيلة
تحويل الثقة والبيانات اىل عائد يف نفس الوقت.
لقد قمنا بانشاء  ،we.tradeبالتعاون مع  14مرصفا ،وشبكة
 blockchainلتمويل التجارة عرب الحدود .فقد عملت البنوك تقليديا
على تيسري الصفقات التجارية من خالل العمل كوسيط وتوفري
التمويل للمعامالت .لكن ،كما يقول روبرتو مانكون ،الرئيس التنفيذي
للعمليات السابق يف " ،we.tradeمل يتم تطوير نموذج تمويل التجارة
التقليدي الذي تديره البنوك منذ عقود .مل تكن البنوك قادرة على
توسيع منصتها التاحتها لجميع العمالء ،يف حني أن الرشكات ال تريد
31
أن تتعرض ملخاطر الطرف املقابل".
ويف كثري من األحيان ،تجد الرشكات أن العائق أمام التجارة مع الرشكات
يف البلدان األخرى هو صعوبة ضمان انفاذ العقد .العقود الذكية املضمنة
يف  we.tradeتقيض على هذا الشكل من مخاطر الطرف املقابل.
تضمن العقود الذكية أنه يف حالة قيام أحد األطراف يف املعاملة بالوفاء
باملتطلبات الالزمة ،كما هو منصوص عليه يف االتفاق من قبل وتسجيله
يف  ،blockchainفان عملية الدفع تتم تلقائيا .تساعد العقود الذكية
على ضمان تلقي جميع األطراف محفزات فورية توضح كيفية متابعة
أحد الطرفني لالتفاقية واخطار الطرف اآلخر عندما يحني وقت تنفيذ
32
جانبهم من الصفقة  -مثل ارسال مدفوعات.

الخطوة الثالثة :تحديد عائد بياناتك

وقد تكون البيانات األصل األكرث قيمة لدى أي منظمة ،ولكنها خارج
املزيانية العمومية  -ومن الصعب قياسها كميا ،سواء من حيث
التكاليف أو العائدات املبارشة .ومما يضاعف من هذا التحدي طبيعة
البيانات :يمكن أن تنمو قيمته أضعافا مضاعفة عند مشاركتها.
ولكن القيمة االقتصادية لتقاسم البيانات يصعب فك تشفريها .عالوة
على ذلك ،تشعر املؤسسات بالقلق من أنها قد تتخلى عن طريق
الخطأ عن جواهر التاج .مستوى املؤسسات املعرضة للمخاطر على
استعداد لتقبل هذا الواقع يتوقف على ثقتها يف التنفيذ.
من خالل تحديد قيمة بيانات املؤسسة ،وتحديد كيفية نموها عند
مشاركتها ،وربط املؤسسات بأهدافها لتعزيز الثقة ،يمكن أن يدفع
التعاون عرب املؤسسة وعرب النظام البيين للرشكاء.

"ان التحدي األكرب الذي تحتاج
املؤسسات اىل معالجته يتلخص يف
التحول اىل قاعدة بيانات يف عملية
اتخاذ القرار .بدال من الخوف
من البيانات ،تحتاج املؤسسات
اىل النظر اىل البيانات على أنها
أ كرب سالح لها ملحاربة االضطراب
الرقمي ودفعه لألمام".
فاوستو سوسا ،نائب رئيس قسم
تكنولوجيا املعلومات ،Cemex ،املكسيك
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"عليك أن تختار :ما هي
أعلى قيمة لديك ؟ ...أنا كلي
للنجاح ...ولكن ال يمكننا وضع
النجاح فوق الثقة".
مارك بينيوف ،رئيس مجلس االدارة
والرئيس التنفيذي املشارك ومؤسس
Salesforce 33

الشكل 19

صايف القيمة
يقوم حاملو الشعلة بدمج طرق جديدة لتحقيق الدخل يف
اسرتاتيجيات البيانات الخاصة بهم

متابعة اسرتاتيجيات تحقيق
الدخل من البيانات

٪130

62٪
أ كرث
27٪

حاملو الشعلة
الطموحني
ستة من كل عرشة من حاملي الشعلة ،ضعف عدد الطموحني ،اتخذوا
الخطوة األوىل من خالل صياغة اسرتاتيجية لتحقيق دخل من بيانات
املؤسسة (انظر الشكل .)19
وهي تطبق مزية تحويل البيانات اىل نقود على نماذج أعمال جديدة .ويف
الواقع فان بعض الصناعات تسبق الصناعات األخرى :يمتلك سبعة
من كل عرشة من حاملي الشعلة يف البنوك اسرتاتيجية لتحقيق الدخل،
ويطبق سبعة من كل عرشة اسرتاتيجية تحقيق الدخل هذه النشاء
نماذج عمل جديدة .ويقوم ستة من كل عرشة من حاملي الشعلة يف
صناعة السيارات باليشء نفسه ،يف حني يفعل أربعة فقط من بني كل
عرشة رشكات للمنتجات االستهالكية من حاملي الشعلة .وهذا يعكس
التقدم العام لتلك الصناعات يف االنتقال اىل منصات األعمال.
كحد أدىن ،يمكن لفك تشفري القيمة االقتصادية ملشاركة البيانات
وانشاء اسرتاتيجية لتحقيق الدخل من البيانات على مستوى املؤسسة
أن يساعد املؤسسات يف اتخاذ القرار مع من ستشارك .ثم تستطيع
املؤسسات أن تركز جهودها على بناء الثقة الهندسية بني الرشكاء
الرئيسيني يف النظام البييئ.
بينما تتعلم املؤسسات ،فان البيانات هي عملتك .الثقة هي املفتاح
للوصول اىل املزيد منها وأيضا الطالق قيمتها الكاملة.
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دليل العمل

كيف يمكن مشاركة البيانات يف عرص املنصات
 .1استخدم البيانات لتحديث اسرتاتيجية عملك
ال تقلق وابحث عن رؤى أعمق للعمالء واألسواق واملنافسني.
–استخدم البيانات لتحديد االسرتاتيجيات الجديدة ،بما يف ذلك
تلك اليت توسع شبكة رشاكتك.
–قم بتوصيل مؤسستك رقميا من الخارج للداخل وتمكينها من
الداخل اىل الخارج النشاء منصات قائمة على السوق.
–استخدم األدوات التفاعلية لتحديد األحداث واالتجاهات
الجديدة عند حدوثها حىت تتمكن من اعادة اكتشاف نفسك
مرارا وتكرارا.
 .2وضع خر يطة طر يق ملشاركة البيانات
حدد البيانات اليت أنت على استعداد ملشاركتها والبيانات اليت عليك
االحتفاظ بها يف مكان آمن.
–صمم مؤسستك لتكون مفتوحة ،بما يف ذلك استخدام
واجهات برمجة التطبيقات املفتوحة مع رشكائك.
–أنئش مخططا ملعلومات امللكية اليت يمكن مشاركتها ،والقيمة
اليت يمكن استخالصها من ذلك ،وكيف يمكنك اشتقاق تلك
القيمة.
–صمم مهام سري العمل لديك لضمان الشفافية بحيث يمكنك
مشاركة البيانات بحرية وأمان مع الرشكاء والعمالء.

 .3انشاء تبادل آمن للبيانات
يجب انشاء األمان والشفافية واملساءلة للبيانات اليت يتم تشغيلها عرب
منصات األعمال لديك ،بما يتجاوز حدود مؤسستك.
–اجعل كل عضو يف  C-suiteمسؤوال عن مشاركة بيانات
مؤسسته على مستوى النظام البييئ.
–يجب انشاء منصات عمل قوية تتيح مشاركة البيانات املبدئية -
داخليا وخارجيا على حد سواء.
–تنفيذ العقود الذكية اليت تؤدي اىل املشاركة اآلمنة للبيانات اليت
تناسب الغرض مع رشكاء الشبكة.
 .4بناء والحفاظ على رشا كات موثوقة
تعرف على دور كل طرف وفهم املكافآت اليت يمكنك تحقيقها من خالل
التعاون العميق.
–حدد بوضوح قيمة العمل الجماعي واالستثمار يف منصات األعمال.
–وافق على االستفادة من شبكة شبكات بعضكم البعض
للتوصل اىل مصادر جديدة قوية للبيانات.
–حدد مكان الفجوات الجماعية واليت يتعني على الرشكاء
االستثمار يف صقل مزيتك التنافسية.
 .5انشاء اسرتاتيجية لتحقيق الدخل من البيانات
أنظر اىل بياناتك باعتبارها أحد األصول األكرث قيمة اليت تمتلكها رشكتك،
مع وضع اسرتاتيجية لتحقيق الدخل.
–حدد قيمة البيانات بدقة لجميع املشاركني يف نظامك البييئ.
–يمكنك تشكيل النموذج الخاص بك لالنتقال اىل السوق
وتوسعة نطاق هذا النموذج لالستفادة من القيمة الجوهرية
للبيانات.
–كن أمينا على البيانات  -مؤسسة موثوقة تحمي بيانات الرشكاء
والعمالء بينما تساعدهم يف تحقيق الدخل منها.

تعتمد التوصيات على تحليل مكثف للبيانات املقارنة ،باالضافة اىل
العديد من املقابالت العميقة مع املديرين التنفيذيني يف  C-Suiteيف
املؤسسات حاملي الشعلة الرائدة يف جميع أنحاء العامل .انهم يحددون
االختالفات الرئيسية لكيفية قيادة حاملي الشعلة ألعمالهم مقارنة
بتلك املوجودة يف املراحل األخرى.

بناء مزايا الثقة لديك | 42

ملخص ما سبق

العودة على الثقة
أضاء حاملو الشعلة مسارا جديدا للقيمة من البيانات .وقد أظهرت
هذه الرشكات كيف يمكن استخدام البيانات العادة بناء الثقة مع العمالء
ورشكاء األعمال ،وبالتايل خلق قيمة اقتصادية جديدة  -عائد على الثقة.
يقف حاملو الشعلة ،الذين يقودون أقرانهم يف االبتكار واألداء واتقان
التغيري ،بعيدا عن اآلخرين يف ثالثة مجاالت:
الثقة من عمالئك .يعمل حاملو الشعلة على تعزيز عالقاتهم مع العمالء
من خالل أن يصبحوا حماة موثوقني للبيانات الشخصية ،ويظهرون
الشفافية من خالل الكشف عن البيانات حول عروضهم وسري العمل،
واستخدام مزية الثقة اليت اكتسبوها النشاء نماذج أعمال مختلفة.
ثق يف بياناتك .يزرع حاملو الشعلة الثقة يف بياناتهم ونماذج الذكاء
االصطناعي على مستوى املؤسسة بالكامل .تحفز تلك الثقة ثقافة
املؤمنني الحقيقيني بالبيانات وصناع القرار على أساس البيانات .يف
املقابل ،يرفع من مستوى الخربات اليت يمكنهم انشاؤها للعمالء
والرشكاء على طول سالسل القيمة الخاصة بهم.
الثقة عرب األنظمة البيئية .يواجه حاملو الشعلة التحدي الذي يمكن
أن يشكل مستقبلهم  -تعلم كيفية مشاركة البيانات على منصات
األعمال دون التخلي عن مزيتهم التنافسية .فقد حولت هذه البلدان
الزاوية من جمع البيانات اىل تحديد أفضل السبل لتحقيق الدخل
منها ،بما يف ذلك كيفية بناء األنظمة البيئية لخلق قيمة أسية جديدة.
ان الثقة ،كما يفهمها حاملو الشعلة ،كانت منذ بعض الوقت العامل
املفقود يف معادلة القيمة من البيانات .وهم يدركون أن الثقة يمكن أن
تكون مزيتهم املستدامة.
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اشعارات

دراسات  IBVذات الصلة

مل تكن دراسة  C-Suiteالعاملية لهذا العام ممكنة بدون رؤى وتعاون
اآلالف من املساهمني .نتوجه بالشكر الخاص اىل:

املؤسسة املعرفية
اعادة اكتشاف رشكتك مع الذكاء االصطناعي

أعضاء مجلس االدارة والتنفيذيني واملشاركني يف C-suite
أ كرث من  13000من املديرين التنفيذيني من  C-suiteالذين شاركوا يف
مقابالت ملدة ساعة أو أ كرث.

الرشكات القائمة ترد الرضبة
رؤى من الدراسة  Global C-suite Studyالتاسعة عرش

خرباء خارجيون
شيفي جريفيس
مذيع وخبري اسرتاتيجي يف االبتكار واسترشاف املستقبل
الربوفيسور ريتا جونرت مكجراث
Columbia Business School
أستاذ التعليم التنفيذي ومؤلف االسرتاتيجية األكرث مبيعا
الربوفيسور ايمي ويب
NYU Stern School of Business
مؤسس املستقبل الكمي والرئيس التنفيذي ملعهد Future Today
Institute
الربوفيسور روبرت وولكوت،Kellogg School of Management ،
مؤسس ورئيس شبكةWorld Innovation Network (TWIN Global)
العاملني برشكة  IBMمن جميع أنحاء العامل
أ كرث من  4500من  IBMersالذين تفاعلوا مع عمالئنا الجراء املقابالت
وتلخيص النتائج واملساهمة يف تقديم رؤى اضافية من العمل الذي نقوم
به معهم.

تخطيط عائد املنصة
وجهة نظر الرئيس التنفيذي للدراسة  Global C-suite Studyالتاسعة عرش
دليل املؤسسة لسد فجوة املهارات
اسرتاتيجيات لبناء وصيانة القوى العاملة املاهرة
نهاية البداية
اطالق العنان للقوة التحويلية لالئحة العامة لحماية البيانات GDPR
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منهجية البحث

أجرى معهد  ،IBM Institute for Business Valueبالتعاون مع
 ،Oxford Economicsمقابالت مع  13,484من املديرين التنفيذيني
من  C-suiteمن  98دولة و  20صناعة .وجمعت لقاءاتنا املبارشة
اليت بلغت  3819اجتماعا ،و 665مقابلة هاتفية مبارشة ،ردودا كمية
ونوعية .بالنسبة لهذه الجلسات ،نرشنا استطالعا متعمقا لكشف كيف
تستخرج املؤسسات القيمة من البيانات والتقنيات األسية لتمكني ابتكار
األعمال ،وتوسيع مشاركة العمالء وثقتهم ،وتحسني األنظمة البيئية
لألعمال الخاصة بهم.
يمثل املجيبني يف دراستنا مزيجا متوازنا من ستة من وظائف C-suite
وهي :الرؤساء التنفيذيون ،وكبار املسؤولني املاليني ،والرؤساء
التنفيذيني للموارد البرشية ،واملدراء التنفيذيني لتقنية املعلومات،
والرؤساء التنفيذيني للتسويق ،ورؤساء العمليات .وتم تحديد جمع
البيانات على الصعيدين القطري وصعيد الصناعة للحصول على
مجموعة تمثيلية من املجيبني العامليني.
وقد تم تطبيق تحليلنا لنتائج املسح مجموعة متنوعة من األساليب
واملمارسات االحصائية النشاء نماذج االنحدار واالرتباط .وقمنا باستخدام
تحليل العوامل االستكشافية لتطوير مواضيع االستجابة .واستخدمنا
أيضا تقنيات  IBM Watson AIمقابل اآلالف من استجابات املقابالت
النوعية الجراء تحليل املشاعر وتصنيف نتائج الدراسة اىل موضوعات
رسدية .بعد ذلك ،كشف  IBM Watson Project Debaterعن كيفية
عرض السمات السائدة من وجهات نظر متعددة.

املجيبون حسب املنطقة
٪100

لقد قمنا بتصنيف كل مشارك يف احدى املراحل األربع .يتم تشغيل
املحور األفقي من خالل الردود املجمعة على ثالثة أسئلة :مدى تكامل
اسرتاتيجية بيانات املؤسسة مع اسرتاتيجية األعمال الخاصة بها؛ ومدى
اعرتاف  C-suiteبقيمة البيانات كأصل اسرتاتيجي؛ ومدى ادراك
املؤسسة للقيمة االسرتاتيجية للبيانات وفهمها.
واملحور الرأيس هو محور ثالثة أسئلة اضافية :درجة تلبية املؤسسة
لتوقعاتها فيما يتعلق بخلق قيمة من االستخدام االسرتاتيجي للبيانات؛
ومدى امكانية وصول املؤسسة اىل البيانات أو استخراجها أو ربطها
معا؛ ومدى قدرة هذه البيانات على تكوين رؤى من البيانات.
يف هذه الدراسة ،طلبنا من املستجيبني اجراء تقييم ذايت ألكرث من
 100جانب ،بما يف ذلك األداء املايل مقابل النظراء يف الصناعة .وقمنا
بالتحقق من صحة االجابات من خالل مقارنة اثنني من املقاييس املالية
املوضوعية  -نمو االيرادات والربحية  -حيث كانت املعلومات متاحة
للجمهور .وقد أ كد تحليلنا وجود عالقة عالية بني التقييم الذايت واألداء
الفعلي ،وبالتايل تقليل احتمال التشويه من "تأثري الهالة" النظامية.
يف بعض أجزاء تحليلنا ،يدرك الباحثون أن التقارير البسيطة عن
التباين املطلق كانت تكذب املغزى الحقيقي من اختالفات األداء .لذا،
والستكشاف حجم الفارق يف األداء يف مثل هذه الحاالت ،فاننا نرفع
التقارير عن االختالفات النسبية وليس املطلقة.

املجيبون حسب الوظيفة
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الرش يك املناسب لعامل متغري

يف  ،IBMنتعاون مع عمالئنا ،حيث نجمع بني رؤى األعمال واألبحاث
املتقدمة والتكنولوجيا ملنحهم مزية قوية يف بيئة تشغيل اليوم رسيعة التغري.
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يقوم  ،IBM Institute for Business Valueجزء من ،IBM Services
بتطوير رؤى اسرتاتيجية تعتمد على الحقائق لكبار املديرين التنفيذيني يف
مجال األعمال حول املشاكل الهامة يف القطاعني العام والخاص.

للحصول على املز يد من املعلومات

ملعرفة املزيد عن هذه الدراسة أو IBM Institute for Business
 ،Valueبرجاء االتصال بنا على  .iibv@us.IBM.comتابع @
 IBMIBVعلى  ،Twitterوللحصول على كتالوج كامل ألبحاثنا أو
لالشرتاك يف النرشة األخبارية الشهرية ،قم بزيارة.ibm.com/ibv :

