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راهنمای تحول سازمانها در عصر دیجیتال

ناخدایی دیجیتال
مهدی شامی زنجانی ،فراز نبیی ،شادی ایراندوست

سخن ناشر
همواره شــنید ه و خواندهایم ســازمانهایی که توان تغییر مناســب نداشته
باشــند در مقایســه بــا مجموع ههــای مشــابه خــود ضعیــف میشــوند و
درنهایــت از بیــن میرونــد .از ســوی دیگــر ،میدانیــم کــه تغییــر فراینــدی
پویاســت و شــناخت عوامل و پیامدهای آن نیز بســیار مهم اســت .حال
ً
باید ببینیم منشــأ این تغییر در ســازمانها کجاســت؟ عمدتا خواســتهها
و نیازهای مشــتریان تغییر کرده اســت یا دیگر به شــیوۀ قبلــی نمیتوان به
آنهــا پاســخ داد ،پس الزم اســت تغییراتــی در فرایندهای کســبوکار یا به
عتــر در مدل کس ـبوکار و اســتراتژ یمان ایجاد کنیــم و همۀ
صــورت جام 
اینها مستلزم تغییر فرهنگ و آموزش است .در سالهای اخیر که فناوری
بــا همۀ بخشهــای زندگیمان درآمیخته اســت ســازمانها هم به ســمت
دیجیتالی شــدن ســوق داده شــدهاند و نتیجۀ آن بهکارگیری فناور یهای
جدید در همۀ بخشهای ســازمانها بوده اســت .در واقع تحول دیجیتال
تحولی سازمانی است.
دو ســال پیش در جلس ـهای در خدمت آقای دکتر شامی زنجانی در
یســازی و کاربرد موضوع
جر یــان اقدامات و تالشهای ایشــان بــرای جار 
تحول دیجیتال قرار گرفتم .ایشــان که از استادان شناختهشدۀ دانشکدۀ
مدیریت دانشــگاه تهراناند در آن جلسه با اشــتیاق دربارۀ لزوم آشنایی و
حرکت سازمانهای ایرانی به سمت دیجیتالی شدن صحبت کردند و از
رؤیای ایران دیجیتال گفتند و از اینکه این موضوعْ مد یا انتخاب نیســت
بلکــه ضــرورت و باید اســت .صحبتهــای آن روز ایشــان و بررســیهای
بعدی ما به تألیف و انتشار کتابی که در دست دارید انجامید.
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ما در انتشــارات آریاناقلم بر این نکته تأ کید داریم که محتوای کتاب
تألیفــی برآمــده از دانــش ،بینــش ،مطالعــه و تجربــۀ خود نویســنده باشــد
ً
و نــه صرفــا جم ـعآوری یا ترجمــۀ مطالــب مرتبط بــا موضوع .نــوع نگارش
کتــاب ناخدایــی دیجیتــال و تجربــۀ ســالها تحقیــق ،آمــوزش و مشــاورۀ
نویســنده و همــکاران ایشــان همــان چیزی بــود که ما بــه دنبالــش بودیم.
حشــده در کتاب تألیفی تــا آنجا که
دیگــر اینکه میخواهیــم مطالب مطر 
میشــود در ارتباط با فضای کسبوکار کشــور خودمان باشد و از مثالها
و تجرب ههــای کس ـبوکارهای ایرانی برای بســط و شــرح موضوع اســتفاده
نبــاره هــم نویســندگان بــا مــا همنظــر بودنــد و در کتابشــان
شــود کــه درای 
مثالهایی ایرانی در بخشهایی به نــام ایران زیر ذرهبین دیجیتال آوردند.
البتــه در ایــن مســیر بــا محدودیتهایــی از جملــه شــفاف و کافــی نبودن
اطالعــات و نیز عمر کم برخی از ســازمانها روبهرو بودیم و همین موضوع
سبب شــد که کتاب چندین بار بهروزرسانی شــود و بهناچار برای تبیین
موضــوع از مثالهــای موفق بینالمللــی نیز کمک بگیریم .عــاوه بر اینها،
از همــان ابتــدا با نویســندگان همنظــر بودیم کــه مخاطب این کتــاب نیاز
دارد از پایــه با مفاهیم آشــنا شــود .بنابراین ،آنچــه دربارۀ تغییــر دیجیتال
مهــم بود بــه زبانی ســاده و فهمپذیر بیان شــد و بــر این موضوع نیــز تأ کید
شــد که تغییر ابتــدا باید در درون ســازمان و برای مشــتریان داخلی اتفاق
بیفتد تا ســازمانها را به ســوی عملگرایی ســوق دهد که بتوانند فرایندها
شهــای پیشنهادیشــان را بازطراحی و در این زمینه ســرمایهگذاری
و ارز 
بلندمدت کنند.
نکتــۀ جالب توجــه اینکــه بــا وجــود درک ضــرورت ایــن تغییــر گاهــی
میدیدیم بعضی مدیران آن را آنقدرها جدی نمیگرفتند ،اما از اسفندماه
ســال  1398با شــیوع و یــروس کرونا ابعــاد این موضــوع برای ما و بســیاری
ً
از صاحبــان کس ـبوکار کامــا ملمــوس شــد :اینکــه وقتــی میگوییــم بــه
سازمانهای دیجیتال نیاز داریم یعنی چه؟ اینکه ضرورت این موضوع را
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میباید همۀ افراد سازمان درک کنند و با آن همراه شوند یعنی چه؟ اینکه
تحول دیجیتال تغییری فرهنگی اســت یعنی چه؟ اینکه تحول دیجیتال
فقــط بــه معنــای اســتفاده از ابزارهــای دیجیتــال و شــبکههای اجتماعــی
نیســت و مفهومی کالنتر و عمیقتر اســت یعنی چــه؟ تحوالت دیجیتال
و مجبور شــدن سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی به پذیرش آن در
چندماهۀ اخیر بهحدی ســریع بوده اســت کــه خیلی از آنها دیگر درســت
نمیدانند فضای کسبوکارشان در آینده به چه شکل خواهد بود و به چه
سمتوسویی خواهد رفت و همین مسئله ضرورت توجه به این موضوع را
دوچندان میکند.
امیـ ــدوارم بــا مطالع ـ ــۀ این کتـ ـ ــاب تمامـ ـ ــی مدیـ ــران و کارشناســــــان
کس ـبوکارهای ایرانی در تمام سطوح ســازمان این تحول را پذیرا باشند و
برای آن اقدامات مؤثری بکنند .در اینجا الزم میدانم از جناب آقای دکتر
مهدی شــامی زنجانی و همکارانشــان که با نهایت تواضع در تمام مراحل
ویرایش و تولید کتاب همراه آریاناقلم بودند تشکر کنم .همچنین از سرکار
خانــم لیال نبیفر ،سرویراســتار انتشــارات ،که با اشــتیاق و صبوری مســیر
تألیف را در انتشارات آریاناقلم هموار میکنند سپاسگزارم.

سمیه محمدی

مدیرعامل انتشارات آریاناقلم
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آینــدۀ همــۀ صنایــع دیجیتالــی اســت و ایــن آینــده از آن چیــزی کــه فکر
میکنید به شما نزدیکتر است.
معتقدیــم جملۀ بــاال بهتنهایــی میتواند اهمیــت و لــزوم مطالعۀ این
کتاب را برای شــما روشــن ســازد .این روزها فارغ از اینکه در چه صنعت
یهــای دیجیتــال در حــال درنوردیدن
و بخشــی فعالیت میکنیــد ،فناور 
مرزهای کس ـبوکارتاناند .فرقــی نمیکند که در بانــک کار میکنید یا در
فروشگاه زنجیرهای ،دارو تولید میکنید یا اتومبیل ،در صنعت بیمهاید یا
فوالد ،رستوراندارید یا معدنکار .هر کجایید ،بدانید و آ گاه باشید که دو
راه بیشتر پیش رو ندارید :تحول دیجیتال یا نابودی! داروینیسم دیجیتال
بــه ما میآمــوزد آنهایــی باقی خواهنــد ماند که بتوانند ســریع و درســت با
اقتضائات عصر دیجیتال هماهنگ شوند.
پیاد هســازی موفــق هر ابتــکار نــاب و نوینی ،ماننــد تحــول دیجیتال،
مســتلزم فهــم درســت آن و ابعــاد مختلفــش اســت .بــدون آمــوزش و
برنام ههــای مهارتافزایــی کارا و اثربخــش در ایــن حــوزه بیــم آن مــیرود
ســرمایهگذار یهای دیجیتــال بــه شکســت انجامــد و بــه دنبــال آن بقــای
ســازمانها به مخاطره افتد .آموزش خوب الزامــات و نیازمندیهایی دارد
که یکی از مهمترین آنها در دسترس بودن منابع مطالعاتی مناسب به زبان
فارســی است .با توجه به اینکه ما چندین سال اســت در زمینۀ آموزش و
مشــاورۀ تحول دیجیتال فعالیت میکنیم ،خأل وجــود کتابی تألیفی را در
بازار کتاب کشور حس کردیم که بتواند با نگاهی جامع ولی در عین حال
با زبانی ساده و با بهرهگیری از مثالهای خوب ایرانی و خارجی مخاطبان
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را در حد مطلوبی با تفکر دیجیتال آشنا کند .این خأل شناساییشده ،به
دغدغۀ مهم ما تبدیل شد و حاال نتیجۀ سه سال پرداختن به آن در پیش
چشــمان شــما خوانندگان عزیــز قــرار دارد .امیدوار یــم (بخوانیــد اطمینان
داریم) پــس از مطالعۀ این کتــاب ،دیدگاهتان دربارۀ ســازمان و مدیریت
آن در عصر دیجیتال بســیار تغییر کند .اما چنــد نکته درمورد ویژگیهای
این کتاب:
•مخاطبان کتاب کلیۀ کارشناسان و مدیران سازمانهای مختلف
کشورند .فرقی نمیکند این افراد در بخش دولتی باشند یا
خصوصی ،در شرکتهای بزرگ مشغول به کار باشند یا کوچک،
تازهکار باشند یا باتجربه .این کتاب همچنین میتواند مرجعی
برای درس تحول دیجیتال در دورههای دانشگاهی نیز باشد.
•زبان نگارش کتاب ترویجی است و سعی شده مفاهیم تحول
دیجیتال به سادهترین شکل ممکن ارائه شود.
•ما در کتاب ،شما را به سفر میبریم ،سفر دیجیتال .سفری که در
طول آن منزلبهمنزل دیدگاه و بینش موردنیازتان برای موفقیت در
عصر دیجیتال شکل خواهد گرفت.
•هر فصل کتاب با داستانی شروع میشود و با تکمیل همان داستان
نیز به پایان میرسد.
•کوشیدهایم بر اساس اطالعات در دسترسمان شمهای از تالشهای
خوب شرکتهای ایرانی را در بخش «ایران زیر ذرهبین دیجیتال»
منعکس کنیم.
•ارتباط ما با شما به متن کتاب محدود نمیشود .برای تعامل
غنیتر و ارائۀ محتواهای تکمیلی بهویژه چندرسانهای ،وبسایت
کتاب در دسترستان خواهد بود .بدیهی است که نمیشود از عصر
دیجیتال گفت و خود از مزایای آن بهرهای نبرد.
•در هر فصل ،برای شما بخشهایی با عنوان «کافه دیجیتال» و
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«سفر به آینده» در نظر گرفتهایم تا دربارۀ موضوعات مطرحشده
بیشتر بیندیشید و سپس از طریق اسکن کد کیو آر مربوط به آن
و ورود به وبسایت کتاب ،با ما و سایر خوانندگان کتاب به
گفتوگو و هماندیشی بپردازید.
•در انتهای هر فصل نیز در بخش «این فصل تمام نشده است»،
کد کیو آر دسترسی به منابع تکمیلی فصل در وبسایت را در
اختیارتان قرار دادهایم.
در پایان ،از خانوادههای عزیزمان صمیمانه سپاسگزاریم که اگر همدلی و
ً
همراهی آنها نبود ،قطعا این کار به ســرانجام نمیرسید .همچنین ،از تیم
حرفهای انتشارات آریانا قلم بهویژه سرکار خانم سمیه محمدی ،مدیرعامل
محتــرم این مجموعه ،قدردانی و با افتخار اعالم میکنیم که در کنارشــان
آموختیم و از همکاری با ایشان لذت بردیم.
حاال این شــما و این کتاب ناخدایی دیجیتال .امیدواریم از خواندنش
لذت ببرید.

دکتر مهدی شامی زنجانی
فراز نبیی
شادی ایراندوست
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به عصر دیجیتال خوش آمدید

فصل صفر

دنیای این روزهای ما همقد اپلیکیشنهایی شده است که از صبح تا
شب به استفاده از آنها عادت کردهایم .اپلیکیشنهایی که جنبههای
مختلف زندگی شخصی ،خانوادگی ،حرفهای و اجتماعی ما را تحتتأثیر
روز خود را بدون گوشی تلفن همراه هوشمندتان تصور
قرار دادهاند .یک ِ
کنید ،روزی که در آن هیچگونه دسترسی به اپلیکیشنهای خود مانند
اسنپ و تپسی ،آپ و هفهشتادِ ،و یز و بلد ،اسنپ فود و ریحون،
َ
تلگرام و واتساپ ،و فیسبوک و اینستاگرام ندارید .اگر در چنین روزی
حال خوبی ندارید و در انجام دادن امور زندگیتان با چالش مواجه
شدهاید ،در حال زندگی در عصر دیجیتالید!
عص ــر دیجیت ــال ،همانن ـ ِـد س ــایر اعص ــار ،برن ــدگان و بازندگان ــی دارد.
ته ــا و تهدیده ــای
ای ــن مایی ــم ک ــه ب ــا نح ــوۀ واکنش ــمان در مقاب ــل فرص 
عص ــر حاض ــر ،جای ــگاه رقابت ــی خ ــود را تعیی ــن میکنی ــم .دیجیتـــال
شمش ــیری دولب ــه اس ــت؛ ا گ ــر خ ــوب چرخان ــده ش ــود ،دســـتاوردهای
ش ــگرفی ب ــه هم ــراه دارد و ا گ ــر منفعال ن ــه و ناش ــیانه ب ــه کار گرفت ــه ش ــود،
باع ــث آس ــیب ب ــه خودم ــان میش ــود و شکسـ ـتهای جبرانناپذی ــری در
پ ــی خواه ــد داش ــت.
ب ــرای درک بهت ــر ای ــن موض ــوع ،بیایی ــد نمونههای ــی را ب ــا ه ــم بررس ــی
ـمند درخواس ــت تا کس ــی
کنی ــم .در س ــالهای اخی ــر ،اپلیکیش ـنهای هوش ـ ِ
ب ــه ج ــزء الینفک ــی از زندگ ــی م ــا تبدی ــل ش ــدهاند و در موقعیتهـــای
مختل ــف کارم ــان را ب ــه بهتر ی ــن نح ــو راه انداختهان ــد .اگرچـــه ایـــن
اپلیکیش ـنها ب ــرای گروه ــی از رانن ــدگان فرص ــت کس ــب درآم ــد محس ــوب
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میش ــوند ،در مقاب ــل ،بس ــیاری از آژانسه ــای کرای ــۀ اتومبی ــل را میبینی ــم
ک ــه ای ــن روزه ــا ب ــا ورشکس ــتگی دس ـتوپنجه ن ــرم میکنن ــد و دلخ ــون از
تحــوالت عصــر دیجیتــال معتقدنــد کــه ایــن دســت اپلیکیش ـنها نانشــان
را آج ــر کردهان ــد .اج ــازه دهی ــد از رانن ــدگان ش ــاکی ب ــه س ــراغ مغ ــازهداران
ناراض ــی برو ی ــم .اگرچ ــه خر ی ــد از فروش ــگاههای اینترنت ــی مث ــل دیج ـیکاال
و زنبی ــل ب ــرای بس ــیاری از م ــا راح ــت ،ج ــذاب و مقرو نبهصرف ــه اس ــت،
مغازهدارانــی در پاســاژهای لوکــس و بازارهــای بــزرگ هســتند کــه خیلــی بــا
دل خوش ــی ازایندس ــت فروش ــگاهها ندارن ــد .دنی ــای
م ــا مواف ــق نیس ــتند و ِ
پزشــکی هــم تحتتأثیــر ســونامی دیجیتــال قــرار گرفتــه اســت .ایــن روزهــا
ته ــا ب ــه دس ــتیاری توانمن ــد ب ــرای
در رس ــانهها دیدهای ــد ک ــه چگون ــه روبا 
جراح ــان تبدی ــل ش ــدهاند و دور از ذه ــن نیس ــت ک ــه در آین ــدۀ نزدی ــک
بهط ــور کام ــل جایگز ی ــن آنه ــا ش ــوند .مثاله ــای ب ــاال مش ــتی نمون ــۀ خ ــروار
از تحوال ت ــی اس ــت ک ــه عص ــر دیجیت ــال ب ــا خ ــود ب ــه هم ــراه آورده اس ــت.
هم ــۀ م ــا طع ــم زندگ ــی در عص ــر دیجیت ــال را چش ــیدهایم ،ف ــارغ از اینک ــه
کامم ــان از آن تل ــخ ی ــا ش ــیرین ش ــده باش ــد .ممک ــن اس ــت ام ــروز فاتحان ــه
در ب ــارۀ موفقیته ــای دیجیتالیم ــان صحب ــت کنی ــم ،ی ــا ب ــا افس ــوس ب ــه
ته ــای ازدسـ ـترفتهمان بیندیش ــیم.
فرص 
ب ــرای فه ــم بهت ــر عص ــر دیجیت ــال ،ب ــه ای ــن بیندیش ــید ک ــه در دنی ــای
ام ــروز چ ــه عوامل ــی در ح ــال ایج ــاد ق ــدرت و ث ــروت در دنی ــا هس ــتند .اگ ــر
دو ی ــا س ــه ده ــه پی ــش از م ــردم میپرس ــیدید ک ــه ش ــرکتهای ب ــزرگ دنی ــا
ً
کدامان ــد ،فک ــر میکنی ــد پاس ــخ آنه ــا چ ــه ب ــود؟ اکث ــرا ش ــرکتهایی مث ــل
جن ــرال موت ــورز ،توت ــال ،جن ــرال الکتر ی ــک ،جانسوناندجانس ــون ،ک ــداک و
چپــی را نــام میبردنــد .امــا ا گــر امــروز از آنهــا بپرســید ،بعیــد اســت غیــر از
ا 
اپــل ،آمــازون ،گــوگل ،مایکروســافت ،فیســبوک و ســایر شــرکتهای فعــال
در ح ــوزۀ دیجیت ــال ن ــام دیگ ــری بش ــنوید .در ادام ــۀ ای ــن فص ــل هم ــراه م ــا
باشــید تــا عصــر دیجیتــال را بیشــتر بشناســیم.
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سفری نوستالژیک با ماشین زمان
مقایسۀ سبک زندگی امروزمان با آنچه نزدیک به سه دهه پیش در جریان
بود ما را به نکات نغزی میرساند .اگر موافقید با هم سوار ماشین زمان
شویم و به گذشته سفر کنیم ،زمانی که خبری از پیشرفتهایی همچون
اینترنت ،رایانههای شخصی ،موبایلهای هوشمند ،اپلیکیشنهای
جذاب و اتومبیلهای پیشرفته نبود .سفری به دنیای اجارۀ فیلمهای
و یاچاس 1از ویدئوکلوپها ،روزهای خرید کارت اینترنت و صدای
مودم دایلآپ و شبهای بدون پرسهزدن در شبکههای اجتماعی .قول
میدهیم از همراه شدن با ما در این سفر نوستالژیک پشیمان نشوید.
س ــفرمان را از ح ــدود دو ده ــه قب ــل و از دنی ــای ج ــذاب آت ــاری ش ــروع
میکنی ــم .آت ــاری ب ــرای بس ــیاری از متول ــدان ده ــۀ پنج ــاه و شـــصت
نوس ــتالژی اس ــت ،دس ــتگاهی ک ــه ب ــا آن دس ــتههای خلبان ــی جذاب ــش
مای ــۀ ش ــوق بس ــیاری از نوجوان ــان و جوان ــان دی ــروز ب ــود .ب ــازی هواپیم ــای
آت ــاری 2را تجرب ــه کردهای ــد؟ هواپیمای ــی ک ــه ب ــه مقص ــد ناکجاآبـــاد
از صده ــا مان ــع و پمپبنز ی ــن رد میش ــد .همی ــن ب ــازی ســـاده بـــه
پرطرفدارتر یــن بــازی زمــان خــود تبدیــل شــده بــود و سالهایســال رقیبــی
نداش ــت .ش ــاید ب ــرای امروز یه ــا ک ــه ب ــا ایکسبا ک ــس و پلیاستیشـــن
کینک ــت 3فعالی ــت فیزیک ــی را ب ــه باز یه ــای
وقتش ــان را میگذرانن ــد و ب ــا ِ
رایانـ ـهای پیون ــد دادهانـــد ،ب ــاور س ــاعتها س ــروکله زدن بـــا باز یهـــای
 . 1و یاچاس یــا سیســتم ویدئــوی خانگــی ( Video Home Systemبــه اختصــار )VHS
استانداردی برای کاستهای ضبط آنالوگ برای مصارف خانگی بر پایۀ نوار مغناطیسی
بود که اولین بار در سال  1976منتشر شد.
2 . River Raid

 . 3کینکت ( )Kinectدستگاهی هوشمند برای شناسایی حرکت و صداست که بهوسیلۀ
آن باز یهــای رایانــهای بدون اســتفاده از هیچگونه کنترلگری انجام میشــود و در ســال
 2010مایکروسافت آن را برای کنسول بازی ایکسباکس معرفی کرد.
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نه ــای سیاهوس ــفید قدیم ــی،
نه ــم در تلویزیو 
دوبع ــدی و کمگرافی ــک ،آ 
س ــخت باش ــد .ام ــا داس ــتان باز یه ــای ام ــروز متف ــاوت اس ــت .ب ــا ظه ــور
کنس ــولهای ب ــازی پیش ــرفتهتر مانن ــد نینتن ــدوِ ،ســـگا ،پلیاستیشـــن،
ایکسبا ک ــس و همچنیـ ــن گس ـ ــترش رایان ههـ ـ ــای شخصــــــی ،بهمـــــرور
یه ــای رایانـ ـهای ه ــم متح ــول ش ــدند .ورود احساســـات بـــه دنیـــای
باز 
یه ــا ،گرافی ــک بس ــیار ب ــاال ،و تلفی ــق تخی ــل و واقعیـــت بخشـــی از
باز 
دنی ــای ج ــذاب باز یه ــای ام ــروز اس ــت .ای ــن روزه ــا باز یه ــای رایانــهای
بــا توســعۀ فناور یهایــی همچــون واقعیــت افــزوده 1بیــش از پیــش متحــول
ش ــدهاند .پوکمونگ ــو ،2ک ــه در س ــال  2016معرف ــی ش ــد ،تجرب ــۀ ب ــازی در
قش ــدۀ واقع ــی و مج ــازی را ب ــرای م ــا ب ــه هم ــراه آورد .در ای ــن
دنی ــای تلفی 
ب ــازی ،ب ــا روش ــن ک ــردن دوربی ــن تلف ــن همراهت ــان ،م ــکان جغرافیایــیای
کــه در آن قــرار دار یــد تبدیــل بــه مــکان بــازی و رقابــت پوکمونهــا میشــود
و ش ــما مس ــئول یافت ــن پوکمونه ــای مج ــاز یای هس ــتید ک ــه وارد دنی ــای
ش ــما ش ــدهاند ،پوکمونهای ــی ک ــه حت ــی ش ــاید ز ی ــر تختخوابت ــان پنه ــان
ش ــده باش ــند.
در ادامۀ سفر زمان خود ،در همان سالها بمانیم و سراغ باجههای
زردرنگ تلفن عمومی برویم .صفهای بلند ،صدای انداختن سکه در
دستگاه و استرس قطع شدنهای بیموقع ،همه بخشی از خاطرههای
نهچندان دور ما از این باجههاست .شاید به خاطر داشته باشید که
شنیدن چند دقیقه صدای اقوام و دوستان در خارج از کشور با چه
ماللتهایی همراه بود .سختی رفتن به تلفنخانه ،هزینۀ باال ،کیفیت
پایین صدا ،قطعووصلهای همیشگی ،و پس از چند سال خرید
کارتهای مکالمۀ بینالمللی ،همگی بخشی از دردسرهای مکالمهای
1 . Augmented Reality

پوکمون گو (  )Pokémon Goباز یای ویدئویی در سبک واقعیت افزوده است که شرکت
ِ .2
آمریکایی نیانتیک آن را منتشر کرده است.
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کوتاه با خارج از کشور بود .ارسال و دریافت عکس ،کارتپستال و
مستندات هم وضعیت بهتری نداشت .این روزها ظهور و توسعۀ گستردۀ
تلفنهای همراه ،معرفی اپراتورهای متعدد ،و گسترش اینترنت ،تلفنهای
عمومی را از یادمان بردهاند .اکنون با استفاده از اپلیکیشنهایی همچون
َ
اسکایپ ،واتساپ و ایمو میتوانیم در هر لحظه با کمترین هزینه
بهصورت تصویری با هر نقطه از جهان ارتباط برقرار کنیم ،صدا و
تصویرمان را با باالترین کیفیت به دورترین نقاط ارسال کنیم ،لحظههای
خوبمان را با عزیزانمان بهصورت زنده به اشتراک بگذاریم و در لحظههای
خوبشان شریک شویم.
ن سالها ادامه دهیم و از
اگر موافقید به سفر زمانمان در هما 
دلخوشیهای سادۀ دیگرمان بگوییم ،از کنار زدن پردۀ تلویزیونهای
سیاهوسفید پارس و تماشای نمایشهای کمدی چارلیچاپلین ،هارولد
لوید و باسترکیتن .دلگرمی آن روزهایمان اوشین ،بروسلی ،و فیلم و
سریالهای سادهای بود که شاید تماشای بسیاری از آنها امروز خندهدار
به نظر برسد .در عصری که با عینک سهبعدی به دنیای آواتارها میرویم
و در میان آنها ساعتهایی را سپری میکنیم ،با صدای دالبی هیجان
میدان جنگ را در جنگ جهانی دوم حس میکنیم ،و همینطور با
ظهور آیپیتیو یها و فیلمهای تعاملی گویی این ماییم که در طراحی
داستان سریالها و فیلمها نقش ایفا میکنیم.
مدرســه هــم آن روزهــا بــا امــروز متفــاوت بــود .گچهــای رنگــی،
تختهسیاهها ،نیمکتهای چوبی ،و تختهپا ککنهای ابری پیشرفتهترین
فناور یهای آموزشــی چند دهۀ گذشــته بودند .اما ایــن روزها صحبت از
آموزشهای تعاملــی ،گیمیفیکیشــن ،1کالسهای آنالیــن و فناور یهایی
همچــون واقعیت افــزوده در دنیای آموزش اســت .میتوانیم در خانۀ خود
 . 1گیمیفیکیشن یا باز یسازی هنر تعبیه کردن مکانیزمهای بازی در فضاهایی است که
بهصورت پیشفرض برای بازی طراحی نشدهاند.
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دورۀ آموزشــی دانشــگاه اســتنفورد را بگذرانیــم و مــدرک آن را نیــز بگیریم.
سهــا از طریــق تصمیمگیــری در باز یهــا و
نهــا ،آتشنشــانها و پلی 
خلبا 
محیطهای شبیهساز یشــده آموزش میبینند .ایــن روزها ،با عینکهای
واقعیت افزوده ،دانشــجویان پزشــکی میتوانند اجــزای مختلف بدن را با
ت مشــاهده کنند و بهمراتــب با کیفیتتر از
جزئیــات کامل بر روی اســکل 
قبل آموزش ببینند.
تف ــاوت آن روزه ــا و ای ــن روزهایم ــان ب ــه همیـــن مـــوارد محـــدود
ً
یش ــود .تاکسـ ـیپیکانهای نارنج ــی را ب ــا جملـــۀ معـــروف «لطفـــا
نم 
درب را آهس ــته ببندی ــد» ب ــه ی ــاد دار ی ــد؟ چق ــدر بـــرای ســـوار شـــدن
ب ــه ای ــن تاکسـ ـیها بای ــد دس ــت ت ــکان میدادی ــم و بـــرای رســـیدن بـــه
قیم ــت مناس ــب ب ــا رانن ــدگان چان ــه میزدی ــم .س ــوار تاکسـ ـیها ه ــم ک ــه
میش ــدیم ،کش ــمکش پرداخ ــت کرای ــه ب ــا پ ــول خ ــرد آغ ــاز میش ــد .گاه ــی
ه ــم ک ــه اسکناس ــی پی ــدا میش ــد ،نگ ــران گوش ــه نداش ــتن و کهنگ ــی آن
بودی ــم .ام ــا در س ــالهای اخی ــر کمت ــر ب ــا ای ــن چالشه ــا مواج ــه میش ــویم،
چرا ک ــه فن ــاوری ب ــه بهتر ی ــن ش ــکل ب ــه کم ــک ن ــاوگان حملونق ــل ش ــهری
آمــد ه اســت .بــا معرفــی اپلیکیش ـنهایی ماننــد اســنپ ،تپســی و کارپینــو
میتوانی ــد در ه ــر لحظ ــه ب ــا لم ــس ی ــا فش ــردن چنـــد دکمـــه تقاضـــای
تاکس ــی کنی ــد و پ ــس از چن ــد دقیق ــه تاکس ــی مقاب ــل ش ــما آم ــاده خواه ــد
ب ــود .ای ــن اپلیکیشـ ـنها مس ــئلۀ چان ــه زدن را ه ــم ح ــل کردهان ــد و ب ــا در
نظــر گرفتــن متغیرهایــی ماننــد مســافت ،ترافیــک و وضعیــت هــوا قیمــت
را پیش ــنهاد میدهن ــد .در چنی ــن اپلیکیشـ ـنهایی امـــکان پرداخـــت
الکترونیک ــی دار ی ــد .حت ــی ا گ ــر از تاکسـ ـیهای خط ــی ب ــرای جابهجای ــی
اس ــتفاده میکنی ــد ،میتوانی ــد ب ــا اپلیکیش ـنهایی مانن ــد توم ــن و فون ِپ ــی
کرای ــه را پرداخ ــت کنی ــد و دیگ ــر حت ــی دغدغ ــۀ هم ــراه داش ــتن پ ــول نق ــد
نداش ــته باش ــید.
اکنون از تاکس ـیپیکان پیاده و برای بازگشــت ســوار ماشــین زمانمان
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میشویم .سفر نوستالژیک ما به پایان رسید و وقت آن است که وارد عصر
جدید شویم .رسیدن بهخیر!

عصر دیجیتال
عص ــر دیجیت ــال ب ــه بره ـهای از تار ی ــخ اط ــاق میش ــود ک ــه در آن اس ــتفاده
یهــای دیجیتــال در سرتاســر دنیــا رایــج شــده و وابســتگی بشــر بــه
از فناور 
ایــن دســت فناور یهــا بــه باالتر یــن حــد خــود تــا بــه امــروز رســیده اســت،
عصــری کــه فنــاوری دیگــر توانمندســاز نیســت ،بلکــه همهچیــز اســت! در
ایــن دوره ،دسترســی بــه فنــاوری از یــک حــوزۀ جغرافیایــی یــا یــک طبقــۀ
اجتماع ــی خ ــاص فرات ــر رفت ــه و ب ــه ج ــزء جداییناپذی ــر زندگ ــی تبدی ــل
ش ــده اس ــت .در ای ــن عص ــر ،محص ــوالت و خدم ــات تحتتأثی ــر انق ــاب
دیجیتالــی شــدن قــرار دارنــد؛ بدیــن شــکل کــه نهفقــط کاالهــا و خدمــات
جدی ــدی ایج ــاد ش ــدهاند ،غال ــب کااله ــا و خدم ــات س ــنتی نی ــز بهم ــرور
یه ــا ق ــرار گرفتهان ــد.
تحتتأثی ــر فناور 
اج ــازه دهی ــد ای ــن موض ــوع را کم ــی بیش ــتر بررس ــی کنیـــم .ســـالها
ً
فن ــاوری اطالع ــات را صرف ــا موجودیت ــی پش ــتیبان میدیدنـــد .بدیـــن
ص ــورت ک ــه ابت ــدا اس ــتراتژیهای کالن س ــازمان مش ــخص میشـــد و
س ــپس درخص ــوص نح ــوۀ ارزشآفرین ــی فن ــاوری اطالع ــات و چگونگ ــی
یش ــد .بزرگتری ــن
کم ــک آن ب ــه پیاد هس ــازی اس ــتراتژیها تصمیمگی ــری م 
دغدغ ــۀ ای ــن ح ــوزه نی ــز همراستاس ــازی اس ــتراتژیهای فن ــاوری اطالع ــات
ب ــا اس ــتراتژیهای کسـ ـبوکار س ــازمان ب ــود .ب ــا گذش ــت زمـــان بهمـــرور
ی اطالع ــات بســـیار فراتـــر از
س ــازمانها متوج ــه ش ــدند ک ــه نق ــش فن ــاور 
پش ــتیبان ی ــا توانمندس ــاز ص ــرف اس ــت و ام ــروز ب ــه جای ــی رس ــیدهایم ک ــه
یهــای دیجیتــال خــود هســتۀ کس ـبوکارند و بــا محوریــت آنهاســت
فناور 
یش ــود .کار ت ــا آنج ــا پی ــش رفت ــه اس ــت
ک ــه منط ــق ارزشآفرین ــی تعر ی ــف م 
ک ــه اقتص ــاد حا ک ــم ب ــر ای ــن عص ــر را اقتص ــاد دیجیت ــال مینامن ــد .طب ــق
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یس ــازی اقتص ــاد ب ــه معن ــی
تعر ی ــف صن ــدوق بینالملل ــی پ ــول ،دیجیتال 
یه ــای دیجیت ــال بهمنظ ــور بازطراح ــی ابع ــاد مختل ــف
بهرهگی ــری از فناور 
تهــا ،خانواره ــا و جریانه ــای
اقتص ــاد ازجمل ــه بنگا هه ــای تولی ــدی ،دول 
مال ــی اس ــت .در ای ــن اقتص ــاد ،ب ــه کم ــک فناور یه ــای دیجیت ــال ام ــور
یش ــوند و کسـ ـبوکارهای فناور یمحـــور
ب ــا بیش ــترین س ــرعت انج ــام م 
در کوتاهتری ــن زم ــان ممک ــن رش ــد میکنن ــد .در مقاب ــل ،کسـ ـبوکارهای
س ــنتی نی ــز از ثب ــات س ــابق برخ ــوردار نیس ــتند و در ص ــورت چاب ــک نب ــودن
و هم ــراه نش ــدن ب ــا م ــوج دیجیت ــال ،ب هس ــرعت مس ــیر اف ــول را در پی ــش
خواهن ــد گرف ــت و از صحن ــۀ رقاب ــت خ ــارج خواهن ــد ش ــد .س ــرعت ب ــاالی
رشــد در ایــن اقتصــاد باعــث کاهــش موانــع ورود کسـبوکارهای جدیــد بــه
یش ــود و در مقاب ــل ،جای ــگاه ش ــرکتها و س ــهم ب ــازار س ــازمانهای
ب ــازار م 
س ــنتی و محافظـــهکار را ب هص ــورت ج ــدی تهدی ــد میکنـــد .بـــرای درک
بهت ــر ،میخواهی ــم از ش ــما بپرس ــیم ک ــه ب ــه نظرت ــان موفقتری ــن ش ــرکتهای
عص ــر حاض ــر کدامان ــد؟ ب ــرای پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــؤال ،بیایی ــد نگاه ــی ب ــه
1
چه ــار ش ــرکت برت ــر در س ــال  2019بینداز ی ــم.

نام شرکت

ارزش بازار

رتبه
۱

اپل

 961میلیارد دالر

۲

مایکروسافت

 946میلیارد دالر

۳

آمازون

 ۹۱۶میلیارد دالر

۴

گوگل

 ۸۶۳میلیارد دالر

جدول  1-0چهار شرکت برتر از نظر ارزش بازار در سال 2019
1 . https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/
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