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چشم انداز مدیران عامل 

در سال 2017

یافته های مهم
چشــم انداز مدیران عامل امریکا در ســال 2017 

به شرح زیر است:
در  اعتمادبه نفس،  دارای  عامــل  مدیــران 
بحبوحه درهم گســیختگی ناشــی از ظهور 

فناوریهای نوین، فرصتها را می بینند 
• 46 درصــد مدیران عامل به چشــم انداز رشــد 
سه ســال آینده خود »اطمینان باالیی« دارند )که 
نســبت به 32 درصــد در ســال 2016، افزایش 

نشان می دهد(؛
• 72 درصــد آنهــا می گوینــد کــه ســازمانهای 
متبوعشان به جای اینکه منتظر بمانند تا از سوی 
رقبا دچار درهم گســیختگی شــوند، خود در حال 
ایجاد درهم گســیختگی در حوزه شان هستند. در 
سال 2016، دوسوم مدیران عامل در صنعت خود 
نگران بودند که چرا سازمان آنها الگوی کسب وکار 

را درهم نمی ریزد؛ و
• 60 درصد معتقدند که درهم گسیختگی ناشی از 
حضور فناوریهای نوین بیش از آنکه تهدید باشد، 

یک فرصت است. 
دغدغه های دیجیتال و حسی

• 57 درصد مدیران عامل می گویند سازمانهایشــان 
تواناییهای حســگرانه و فرایندهــای نوآورانه برای 
پاسخگویی به درهم گسیختگی های سریع را ندارند؛
• 61 درصد آنها در فکر تلفیق فرایندهای شناختی 

و هوش مصنوعی هستند؛ و

لیــن دافتــی (Lynne Doughtie) رئیس 

هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه کی پی ام جی 

(KPMG) می گوید:

“مدیران عامل شــرکتها، زمان کنونی را زمان 

فرصت و ســرمایه گذاری می بیننــد و خود را 

وقف کارهایی می کنند که برای متمایز ساختن 

شرکتها الزم است. آنها می دانند که در محیط 

به ســرعت در حال تغییر و فوق رقابتی امروز، 

دیجیتال سازی کسب وکار و سرمایه گذاری در 

فناوریهای جدید، حیاتی بوده و موجب ایجاد 

نیاز برای استعدادهای جدید می شود.”
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• 45 درصــد می گوینــد کــه از عوامــل دیجیتالی 
به عنــوان ابــزار ارتباط مؤثــر با مشــتریان خود و 

به خوبی بهره نمی گیرند.
نظر افراد درباره یکپارچگی داده ها

• 49 درصــد مدیــران ارشــد نگــران یکپارچگی 
داده هایی هستند که مبنای تصمیم گیری آنهاست؛ 

و
• 32 درصــد می گویند که فقــدان داده های کیفی 
مشــتریان، از عمق بینش آنها درباره مشتریانشان 

می کاهد.
سرعت حضور در بازار در صدر اولویتهاست

• بهبود ســرعت حضور در بــازار، دیجیتالی کردن 
کسب وکار، بیشتر داده محور شــدن و جلب اعتماد 

عمومی، اولویتهای راهبردی اصلی آنهاست.
از تمرکز بر مشتری تا حدی کاسته می شود

• تمرکز قویتر بر مشــتری اولویــت راهبردی دهم 
اســت؛ در حالی که در پژوهش ســال 2016، این 

تمرکز در رتبه اول قرار داشت؛
• 48 درصد مدیران عامل می گویند مسئولیت رو به 
رشدی دارند تا نماینده بهترین منافع مشتریانشان 

باشند؛ و
• 56 درصد معتقدند که سازمانهایشــان می توانند 
به خوبی از عهده تبیین نحــوه ارزش آفرینی برای 

مشتریان خود برآیند.
پاداش  امنیت ســایبری  بــرای  هزینه کردن 

خودش را دارد
• سه چهارم مدیران عامل، سرمایه گذاری در امنیت 
ســایبری را فرصتی برای دســتیابی به جریانهای 

جدید درامدی و نواوری می بینند؛ و
• پیش بینــی و انتظــار مدیــران عامــل، افزایش 
ســرمایه گذاریهای هنگفــت در زمینه ســایبری، 
زیرساختهای دیجیتالی، تسهیل رعایت مقررات و 

فناوریهای نوپدید در سه سال آینده است.
اعتماد، ارزشها و فرهنگ، کلید آینده است

• 81 درصد مدیران عامل معتقدند که ســازمانهای 

آنها بــرای حفظ آینــده درازمدت خــود، اهمیت 
بیشــتری برای اعتمــاد، ارزشــها و فرهنگ قائل 

می شوند؛ و
• 69 درصد آنهــا می گویند فرهنگ منفــی کوته بینی، 
تأثیر منفی بر هدفهای راهبردی درازمدت داشته است.

مدیران عامل بیشتر امریکامحور می شوند
• 92 درصد آنها به امریکا به چشــم بازار برتر برای 
رشد جدید می نگرند؛ در حالی که سال گذشته 44 
درصد به هند، 37 درصد به امریکا و 36 درصد به 

چین به عنوان بازار برتر رشد می نگریستند؛
• مدیران عامل امریکایی نســبت بــه هم قطاران 
غیرامریکایــی خود، اعتماد بیشــتری بــه اقتصاد 

جهانی دارند؛
• 44 درصد مدیران عامل برای دســتیابی به رشد، 

قصد افزایش نفوذ در بازارهای موجود را دارند؛ و
• 54 درصد آنها در حال ارزیابی مجدد اثرگذاریشان 

در سطح جهان هستند.
جــذب  اســتخدامی،  بودجه هــای  هــدف 

متخصصان علوم شناختی و ریسک 
• در حالی کــه پیش بینی ها حاکــی از کاهش کلی 
میزان اســتخدام است، 80 درصد مدیران در حال 

افزایش بودجه های جذب نیرو هستند؛ 
• یک ســوم مدیران عامل به  دلیل تأثیــر فناوریهای نوپدید، 
در حال افزایش درخورتوجه نیروهای خود به ویژه در ســطوح 
مدیران میانی و ارشــد و در بخشهای تحقیق و توسعه، و منابع 

انسانی هستند؛ و
• 77 درصد آنها برای کمک به درک بهتر ریسکهای 
ژئوپلیتیــک )جغرافیایی سیاســی(، در حال جذب 

افراد متخصص و مهارتهای جدید هستند.
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