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دیجی کاال و نوآوری
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بسیاری از نوآوری ها شکست می خورند؛ اما کسب وکارهایی که برای نوآوری تالش نمی کنند هم دیر یا زود می میرند. 

مطالعه  ها نشان می دهند که میزان حاشیه ی سود و بازگشت سرمایه در شرکت های نوآور، به طور چشم گیری از دیگر 

شرکت ها بیشتر است. در نگاهی جامع تر، تقریبا هر رشد اقتصادی که بعد از قرن هجدهم رخ داده، به گونه ای در 

نوآوری ریشه دارد ]۱[. اما نوآوری چیست و کسب وکارها چطور می توانند در فضای پیچیده و رقابتِی امروز همچنان 

نوآور باشند؟ در این یادداشت تالش خواهم کرد به بهانه ی پاسخ دادن به این پرسش، دیدگاه خود را درباره ی 

تجربه های عملی دیجی کاال در حوزه ی نوآوری بیان کنم.

صرف نظـر از سـوءتعبیرهایی کـه به آن ها اشـاره شـد، از 
دید مشـتریان معموال شـرکتی نـوآور به حسـاب می آید 
کـه کارهای تـازه و خارق العـاده بکند یا همیشـه آن ها را 
غافل گیر کند. شاید به دلیل وجود همین برداشت عمومی 
است که کسب وکارها تالش می کنند در قالب کمپین ها و 
فعالیت های تبلیغاتی، مخاطبان و رسانه ها را شگفت زده 
کنند؛ اما نوآوری محدود به این فعالیت ها نیسـت. درواقع 
به کارگیـری هر ایـده ی خالقانـه  در حوزه هـای مختلف 
کسـب وکار که به خلق ارزش و تجربه ای خوشـایند و تازه 
برای مشتری منجر شـود، گونه ای از نوآوری است. فارغ از 
این که آن ایده برای اولین بار در جهان هستی مطرح شده 

باشد یا خیر!
گونه هـای مختلـف نـوآوری را معمـوال در چهـار گـروه 

دسته بندی می کنند ]۱[:
نـوآوری در محصول یا خدمت: یعنـی تغییـر در کاالها یا 

خدماتی که یک سازمان عرضه می کند. بیشتر نوآوری ها که 
گاه در کوتاه مدت هم دست یافتنی هستند، از این گونه اند. 
قابلیت ها و بهبودهایی که دیجی کاال از ابتدای شکل گیری 
تاکنون در وب سایتش ایجاد کرده است، مصداقی ساده از 
نوآوری در محصول یا خدمت است. ارائـه ی اپلیکیشن های 
فروشگاهی و افزودن قابلیت های تازه به آن ها هم نمونه ای 

دیگر است.
نوآوری در فرایند: یعنـی تغییـر در روش هـای خلق و 

عرضه ی کاالها یا خدمات. این دسـت نوآوری ها معموال از 
جنس بهبود در روش انجام کار هستند و به طور غیرمستقیم 
ارزش یا تجربه ای تازه را عرضه می کنند. چند سـال پیش 
در کشور ما، دریافت سفارش های اینترنتی فقط از طریق 
پسـت یا شـرکت های کوچک حمل ونقل امکان پذیر بود. 

دیجی کاال با راه اندازی و توسعه ی شبکه ی توزیع اختصاصی 
و زیرسـاخت های فناورانـه ی  مرتبط با آن، روش ارسـال 
سـفارش را تغییر داد. در نتیجه ی این نـوآوری، تجربه ی 
مشتریان در زمینه ی دریافت سفارش بهبود یافت؛ اما درِس 
دیگری هم در این واقعیت نهفته است. وقتی یک کسب وکار 
در حوزه ی خاصی دست به نوآوری می زند، انتظار تازه ای 
هم خلق کرده اسـت و باید بـه برآوردِن آن متعهد باشـد. 
به همین خاطر اسـت که چرخه ی نـوآوری پایانی ندارد و 

خدمت های تازه همیشه نیازمند بهبود هستند.
نوآوری در موقعیت: یعنی تغییـر در جامعـه ی هدفی 

که کاال یا خدمت به آن عرضه می شـود. چند سـال پیش، 
مخاطبان دیجی کاال بیش تر افـراد جوانی بودند که کاربر 
فعال اینترنت محسوب می شدند و به گجت های دیجیتال 
عالقه داشتند. با گسترش رسته های محصولِی عرضه شده 
در دیجـی کاال و به  تَبع آن، تغییـِر راهبردهای تبلیغاتی و 
برندسـازی، جایگاه دیجی کاال در بـازار و ذهن مخاطبان 
تغییر کرد. رفته رفته طیف مشتریان و مخاطبان دیجی کاال 
نیز گسترده تر شد و امروز همه می دانیم که موقعیت برند 
دیجـی کاال در قیاس  با سـال های آغازین فعالیتش تغییر 
کرده اسـت. حاال دیجی کاال برای هر عضوی از خانواده ی 
ایرانی کـه قرابتی با اینترنـت دارد، گزینـه ای برای خرید 

ملزومات روزمره ی زندگی است.
نوآوری در پارادایم : واژه ی پارادایـم هـم از آن مفاهیمی 

اسـت که تعریف های بی شمار دارد؛ اما در این جا، می توان 
پارادایم را به معنای روی کردهای کالن مدیریت کسب وکار 
در نظر گرفـت. بدین ترتیب، نوآوری در پارادایم به  معنای 
تغییر در مدل های ذهنی است که منطق رفتارهای سازمان 
را تشـکیل می دهند. این گونه از نـوآوری، در بلندمدت به 

تحول در مدل کسـب وکار منجر می شـود. دیجی کاال در 
آغاز، تنها یک وب سایت ارائـه ی محتوا درباره ی کاالهای 
دیجیتال بود؛ اما حاال به بزرگ ترین کسـب وکار اینترنتی 
کشـور تبدیل شـده اسـت. چنین تحولی، بدون تغییر در 
پارادایم و مدل ذهنی مدیران این کسب وکار ناممکن بود. 
تغییرهای بزرگ معموال با چالش های بسـیاری همراه اند 
و گاه هزینه هـای زیـادی را به ذی نفعان و حتی مشـتری 
تحمیل می کنند؛ اما تحمل این سختی ها در ازای منافعی 
که در بلندمدت نصیب همه ی افراد ذی نفع به ویژه مشتری 

می شود، معقول و پذیرفتنی است.
نوآوری هـای دیجی کاال تا چندی پیش، بیشـتر درون زا و 
بسته بودند. بدین  معنی که از طراحی تا بهره برداری، بیشتر 
در داخل سـازمان توسعه می یافتند؛ اما مدتی است تغییر 
پارادایمِی دیگری رخ داده و آن، تغییر روی کرد دیجی کاال 
به خوِد نوآوری است! »نوآوری باز«  روی کرد تازه ای است 
که این روزها کسب وکارهای هوشمند به آن روی آورده اند. 
فراخـوان »نگاهی به فـردا« نمونـه ای از تالش دیجی کاال 
برای به کارگیـری روی کرد باز در نوآوری اسـت. فعالیتی 
جمعی که در آن از همه ی مخاطبان دعوت شد با ترکیبی 
از تحقیق و نیـروی تخیل، دیدگاه شـان را درباره ی آینده 
بیان کنند و بگویند دیجی کاالی شش سال بعد را چگونه 
می بینند. می توان ادعا کرد که این شـیوه از جمع سپاری  
برای دریافت بینش مشتریان درباره ی آینده و به کارگیری 
دانِش نهفته ی حاصل، در تدوین راهبردها و نوآوری در مدل 
کسب وکار، تجربه ای تازه و کم نظیر است. به لطف روی کرد 
باز، حاال مخاطبان دیجی کاال تا حدی از قالب مصرف کننده 
و خریدار ِصرف خارج شده  و به بخشی فعال و اثرگذار از این 

کسب وکار بدل شده اند. 

چه چیزی نوآوری نیست؟

گونه های نوآوری و مصداق های دیجی کاالیی

نوآوری در نوآوری

درباره ی مفهوم نوآوری، مثل هر اصطالح دیگری، ده ها تعریف و گزاره ی دانشـگاهی در 
دسترس است! در این میان، تعریفی که »جو تیـد«  ارائه کرده، در عین سادگی، صحیح و 
جامع است: »نوآوری، فرایند تبدیل فرصت به ایده های جدید و تبدیل ایده های جدید به 
کاربرد عملِی گسترده است« ]۱[. اما تعریف دیگری که با وجود لحن تجاری اش به اصل 
مطلب اشاره می کند، از سوی »لوئیز دانکن«  مطرح شده: »نوآوری، توان تبدیل ایده ها به 
فاکتور فروش است!« با تکیه بر همین دو تعریف، تکلیف بسیاری از سوءتفاهم های رایج 

درباره ی مفهوم نوآوری روشن می شود. به بیان دیگر، می توان گفت مفاهیمی مثل خالقیت، 
ایده پردازی یا انجام کاری تازه، گرچه با نوآوری رابطه دارند، مترادف آن نیستند. سازمان یا 
فرد خوش فکری که روزانه ده ها ایده ی نو می پروراند یا صدها اختراع ثبت می کند، خالق 
است اما لزوما نوآور نیست. با تبدیل شدن هرکدام از این ایده ها به یک »خدمت یا محصول 
نهایی« که »ارزشی« را در »مقیاس بزرگ« به »مشتری« ارائه کند، نوآوری آغاز شده است. 

منابع:

۱. جو تید و جان بِسَنت، مدیریت نوآوری؛ یکپارچه سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان، ترجمه ی محمدرضا آراستی و هم کاران، تهران: رسا، ۱۳۹۱.
ـِسبرو، هنری، نوآورِی باز؛ پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری، ترجمه ی کامران باقری و مرضیه شاِوردی، تهران: رسا، ۱۳۸۹. ۲. ویلیام چ

سعید شاوردی

با نگاهی به فضای کسب وکار می توان دریافت که برداشت برخی مالکان و مدیران اجرایی 
از مفهوم »مدیریت نوآوری« کهنه شده است ]۲[. با وجود تحوالت امروزی، شیوه های 
پیشـین که فرایند نـوآوری را از ایده پردازی تا بهره برداری، در داخل سـازمان مدیریت 
می کردند دیگر کارآمد نیستند. کسـب وکارهای باهوش، در عرصه ی مدیریت نوآوری 
هم نوآور هسـتند. آن ها دشـواری ها و پیچیدگی های روی کرد باز را به جان می خرند تا 

از قافله ی رقابت و خلق ارزش برای همه ی ذی نفعان، به ویژه مشتری نهایی جا نمانند. 
دیجی کاال زاده ی نوآوری است و در زمینه های بسیاری به نوآوری های کوچک و بزرگ 
دست زده است؛ اما امروز خود را در آغازِ راهی هیجان انگیز می بیند: به کارگیری »نوآوری 
بـاز« در میـدان عمـل؛ همین جا در خـاک ایران، با همـه ی دشـواری ها، پیچیدگی ها، 

محدودیت ها و فرصت های ناب آن.


