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سخن ناشر

تغییر مناســب نداشته  توان  که  همواره شــنیده  و خوانده ایم ســازمان هایی 
و  می شــوند  ضعیــف  خــود  مشــابه  مجموعه هــای  بــا  مقایســه  در  باشــند 
فراینــدی  تغییــر  کــه  می دانیــم  دیگــر،  ســوی  از  می رونــد.  بیــن  از  درنهایــت 
اســت. حال  بســیار مهم  نیز  آن  پیامدهای  و  و شــناخت عوامل  پویاســت 
خواســته ها  عمدتًا  کجاســت؟  ســازمان ها  در  تغییر  این  منشــأ  ببینیم  باید 
به  قبلــی نمی توان  به شــیوۀ  یا دیگر  کرده اســت  نیازهای مشــتریان تغییر  و 
به  یا  کســب وکار  فرایندهای  تغییراتــی در  پاســخ داد، پس الزم اســت  آنهــا 
و همۀ  کنیــم  ایجاد  اســتراتژی مان  و  کســب وکار  در مدل  صــورت جامع تــر 
فناوری  که  آموزش است. در سال های اخیر  و  تغییر فرهنگ  اینها مستلزم 
به ســمت  بــا همۀ بخش هــای زندگی مان درآمیخته اســت ســازمان ها هم 
فناوری های  به کارگیری  آن  نتیجۀ  و  دیجیتالی شــدن ســوق داده شــده اند 
تحول دیجیتال  در واقع  اســت.  بوده  ســازمان ها  در همۀ بخش های  جدید 

تحولی سازمانی است.
در  زنجانی  شامی  دکتر  آقای  خدمت  در  جلســه ای  در  پیش  ســال  دو   
کاربرد موضوع  و  بــرای جاری ســازی  ایشــان  و تالش های  اقدامات  جریــان 
دانشکدۀ  شناخته شدۀ  استادان  از  که  ایشــان  گرفتم.  قرار  دیجیتال  تحول 
و  لزوم آشنایی  اشــتیاق دربارۀ  با  تهران اند در آن جلسه  مدیریت دانشــگاه 
از  و  کردند  ایرانی به سمت دیجیتالی شدن صحبت  حرکت سازمان های 
نیســت  انتخاب  یا  این موضوعْ مد  اینکه  از  و  گفتند  ایران ديجیتال  یای  رؤ
بررســی های  و  ایشــان  روز  آن  اســت. صحبت هــای  باید  و  بلکــه ضــرورت 

انجامید.  ید  دار در دست  که  کتابی  انتشار  و  تألیف  به  ما  بعدی 
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کتاب  که محتوای  یم  کید دار تأ این نکته  بر  یاناقلم  آر انتشــارات  ما در 
باشــد  نویســنده  خود  تجربــۀ  و  مطالعــه  بینــش،  دانــش،  از  برآمــده  تألیفــی 
نــوع نگارش  بــا موضوع.  ترجمــۀ مطالــب مرتبط  یا  نــه صرفــًا جمــع آوری  و 
مشــاورۀ  و  آمــوزش  تحقیــق،  ســال ها  تجربــۀ  و  ديجیتــال  ناخدایــی  کتــاب 
بودیم.  دنبالــش  بــه  ما  که  بــود  ایشــان همــان چیزی  و همــکاران  نویســنده 
که  آنجا  تــا  تألیفی  کتاب  در  اینکه می خواهیــم مطالب مطرح شــده  دیگــر 
از مثال ها  و  باشد  کشــور خودمان  کسب وکار  با فضای  ارتباط  در  می شــود 
اســتفاده  و شــرح موضوع  بســط  برای  ایرانی  کســب وکارهای  تجربه هــای  و 
کتابشــان  در  و  بودنــد  هم نظــر  مــا  بــا  نویســندگان  هــم  دراین بــاره  کــه  شــود 
آوردند.  ديجیتال  ذره بین  یر  ز ایران  نــام  به  بخش هایی  در  ایرانی  مثال هایی 
نبودن  کافــی  و  از جملــه شــفاف  بــا محدودیت هایــی  ایــن مســیر  البتــه در 
بودیم و همین موضوع  روبه رو  از ســازمان ها  کم برخی  نیز عمر  و  اطالعــات 
تبیین  برای  به ناچار  و  شــود  به روزرسانی  بار  چندین  کتاب  که  شــد  سبب 
اینها،  بر  کمک بگیریم. عــالوه  نیز  از مثال هــای موفق بین المللــی  موضــوع 
نیاز  کتــاب  این  کــه مخاطب  بودیم  نویســندگان هم نظــر  با  ابتــدا  از همــان 
تغییــر دیجیتال  دربارۀ  آنچــه  بنابراین،  آشــنا شــود.  با مفاهیم  پایــه   از  دارد 
کید  تأ نیــز  این موضوع  بــر  و  بیان شــد  و فهم پذیر  زبانی ســاده  بــه  بود  مهــم 
اتفاق  برای مشــتریان داخلی  و  باید در درون ســازمان  ابتــدا  تغییر  که  شــد 
فرایندها  بتوانند  که  به ســوی عمل گرایی ســوق دهد  را  تا ســازمان ها  بیفتد 
ســرمایه گذاری  زمینه  این  در  و  بازطراحی  را  پیشنهادی شــان  ارزش هــای  و 

کنند. بلندمدت 
گاهــی  تغییــر  ایــن  ضــرورت  درک  وجــود  بــا  اینکــه  جالب توجــه  نکتــۀ 
می دیدیم بعضی مدیران آن را آن قدرها جدی نمی گرفتند، اما از اسفندماه 
و بســیاری  برای ما  ابعــاد این موضــوع  کرونا  ویــروس  با شــیوع  ســال 1398 
بــه  می گوییــم  وقتــی  اینکــه  شــد:  ملمــوس  کامــاًل  کســب وکار  صاحبــان  از 
را  موضوع  این  ضرورت  اینکه  چه؟  یعنی  یم  دار نیاز  دیجیتال  سازمان های 
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با آن همراه شوند یعنی چه؟ اینکه  کنند و  می باید همۀ افراد سازمان درک 
دیجیتال  تحول  اینکه  چه؟  یعنی  اســت  فرهنگی  تغییری  تحول دیجیتال 
ابزارهــای دیجیتــال و شــبکه های اجتماعــی  از  بــه معنــای اســتفاده  فقــط 
کالن تر و عمیق تر اســت یعنی چــه؟ تحوالت دیجیتال  نیســت و مفهومی 
و مجبور شــدن سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی به پذیرش آن در 
آنها دیگر درســت  از  کــه خیلی  اســت  بوده  به حدی ســریع  چندماهۀ اخیر 
کسب وکارشان در آینده به چه شکل خواهد بود و به چه  نمی دانند فضای 
سمت وسویی خواهد رفت و همین مسئله ضرورت توجه به این موضوع را 

دوچندان می کند.
کارشناســــــان  کتــــــاب تمامــــــی مدیــــران و  بــا مطالعـــــۀ این  امیــــدوارم 
و  باشند  پذیرا  را  این تحول  تمام سطوح ســازمان  ایرانی در  کســب وکارهای 
برای آن اقدامات مؤثری بکنند. در اینجا الزم می دانم از جناب آقای دکتر 
با نهایت تواضع در تمام مراحل  که  مهدی شــامی زنجانی و همکارانشــان 
کنم. همچنین از سرکار  یاناقلم بودند تشکر  آر کتاب همراه  ویرایش و تولید 
با اشــتیاق و صبوری مســیر  که  انتشــارات،  خانــم لیال نبی فر، سرویراســتار 

یاناقلم هموار می کنند سپاسگزارم. آر انتشارات  را در  تألیف 

سمیه محمدی
ياناقلم انتشارات  آر  مدیرعامل 
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فکر  کــه  آن چیــزی  از  آینــده  ایــن  و  اســت  آینــدۀ همــۀ صنایــع دیجیتالــی 
نزدیک تر است.  به شما  می کنید 

این  مطالعۀ  لــزوم  و  اهمیــت  می تواند  به تنهایــی  بــاال  جملۀ  معتقدیــم 
اینکه در چه صنعت  از  فارغ  روزها  این  روشــن ســازد.  برای شــما  را  کتاب 
درنوردیدن  حــال  در  دیجیتــال  فناوری هــای  می کنیــد،  فعالیت  بخشــی  و 
در  یا  کار می کنید  بانــک  در  که  فرقــی نمی کند  کســب و کارتان اند.  مرزهای 
یا  بیمه اید  اتومبیل، در صنعت  یا  تولید می کنید  دارو  زنجیره ای،  فروشگاه 
که دو  باشید  گاه  آ و  بدانید  کجایید،  یا معدن کار. هر  ید  فوالد، رستوران دار
ینیسم دیجیتال  نابودی! دارو یا  ید: تحول دیجیتال  رو ندار راه بیشتر پیش 
با  و درســت  بتوانند ســریع  که  ماند  باقی خواهنــد  آنهایــی  بــه ما می آمــوزد 

اقتضائات عصر دیجیتال هماهنگ شوند. 
دیجیتال،  تحــول  ماننــد  نوینی،  و  نــاب  ابتــکار  هر  موفــق  پیاده ســازی 
و  آمــوزش  بــدون  اســت.  مختلفــش  ابعــاد  و  آن  درســت  فهــم  مســتلزم 
مــی رود  آن  بیــم  حــوزه  ایــن  در  اثربخــش  و  کارا  مهارت افزایــی  برنامه هــای 
بقــای  بــه دنبــال آن  و  انجامــد  بــه شکســت  ســرما یه گذاری های دیجیتــال 
نیازمندی هایی دارد  و  الزامــات  افتد. آموزش خوب  ســازمان ها به مخاطره 
که یکی از مهم ترین آنها در دسترس بودن منابع مطالعاتی مناسب به زبان 
و  آموزش  زمینۀ  اســت در  ما چندین سال  اینکه  به  توجه  با  فارســی است. 
در  را  تألیفی  کتابی  وجــود  خأل  می کنیم،  فعالیت  دیجیتال  تحول  مشــاورۀ 
با نگاهی جامع ولی در عین حال  بتواند  که  کردیم  کشور حس  کتاب  بازار 
با زبانی ساده و با بهره گیری از مثال های خوب ایرانی و خارجی مخاطبان 

پیشگفتار مؤلفان
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به  کند. این خأل شناسایی شده،  با تفکر دیجیتال آشنا  را در حد مطلوبی 
دغدغۀ مهم ما تبدیل شد و حاال نتیجۀ سه سال پرداختن به آن در پیش 
اطمینان  )بخوانیــد  یــم  امیدوار دارد.  قــرار  عزیــز  خوانندگان  شــما  چشــمان 
و مدیریت  ســازمان  دربارۀ  دیدگاهتان  کتــاب،  این  از مطالعۀ  پــس  یم(  دار
اما چنــد نکته درمورد ویژگی های  کند.  تغییر  بســیار  آن در عصر دیجیتال 

کتاب: این 
مخاطبان کتاب کلیۀ کارشناسان و مدیران سازمان های مختلف 	 

یا  باشند  دولتی  بخش  در  افراد  این  نمی کند  فرقی  کشورند. 
خصوصی، در شرکت های بزرگ مشغول به کار باشند یا کوچک، 
مرجعی  می تواند  همچنین  کتاب  این  باتجربه.  یا  باشند  تازه کار 

برای درس تحول دیجیتال در دوره های دانشگاهی نیز باشد.
تحول 	  مفاهیم  شده  سعی  و  است  ترویجی  کتاب  نگارش  زبان 

دیجیتال به ساده ترین شکل ممکن ارائه شود.
ما در کتاب، شما را به سفر می بریم، سفر دیجیتال. سفری که در 	 

طول آن منزل به منزل دیدگاه و بینش موردنیازتان برای موفقیت در 
عصر دیجیتال شکل خواهد گرفت.

هر فصل کتاب با داستانی شروع می شود و با تکمیل همان داستان 	 
نیز به پایان می رسد. 

کوشیده ایم بر اساس اطالعات در دسترسمان شمه ای از تالش های 	 
خوب شرکت های ایرانی را در بخش »ایران زیر ذره بین دیجیتال« 

منعکس کنیم.
تعامل 	  برای  نمی شود.  محدود  کتاب  متن  به  شما  با  ما  ارتباط 

غنی تر و ارائۀ محتواهای تکمیلی به ویژه چندرسانه ای، وب سایت 
کتاب در دسترستان خواهد بود. بدیهی است که نمی شود از عصر 

دیجیتال گفت و خود از مزایای آن بهره ای نبرد. 
و 	  دیجیتال «  »کافه  عنوان  با  بخش هایی  شما  برای  فصل،  هر  در 
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مطرح شده  موضوعات  دربارۀ  تا  گرفته ایم  نظر  در  آینده«  به  »سفر 
آن  به  مربوط  آر  کیو  کد  اسکن  طریق  از  سپس  و  بیندیشید  بیشتر 
به  کتاب  خوانندگان  سایر  و  ما  با  کتاب،  وب سایت  به  ورود  و 

گفت وگو و هم اندیشی بپردازید.
است«، 	  نشده  تمام  فصل  »این  بخش  در  نیز  فصل  هر  انتهای  در 

در  را  وب سایت  در  فصل  تکمیلی  منابع  به  دسترسی  آر  کیو  کد 
اختیارتان قرار داده ایم.

و  گر همدلی  ا که  از خانواده های عزیزمان صمیمانه سپاسگزاریم  پایان،  در 
تیم  از  به ســرانجام نمی رسید. همچنین،  کار  این  نبود، قطعًا  آنها  همراهی 
حرفه ای انتشارات آریانا قلم به ویژه سرکار خانم سمیه محمدی، مدیرعامل 
کنارشــان  که در  با افتخار اعالم می کنیم  محتــرم این مجموعه، قدردانی و 

با ایشان لذت بردیم. از همکاری  آموختیم و 
ناخدایی دیجیتال. امیدواریم از خواندنش  کتاب  حاال این شــما و این 

لذت ببرید.

دکتر مهدی شامی زنجانی
نبیی فراز   
ایران دوست شادی 

00: 1 1

   پیشگفتار مؤلفان   





»نوآوری کنید یا بمیرید«

شعاری است که سازمان های عصر 

دیجیتال باید بر سردر خود بنویسند.
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فصل صفر

به عصر دیجیتال خوش آمدید





تا  صبح  از  که  است  شده  اپلیکیشن هایی  هم قد  ما  روزهای  این  دنیای 
جنبه های  که  اپلیکیشن هایی  کرده ایم.  عادت  آنها  از  استفاده  به  شب 
مختلف زندگی شخصی، خانوادگی، حرفه ای و اجتماعی ما را تحت تأثیر 
تصور  هوشمندتان  همراه  تلفن  گوشی  بدون  را  خود  روِز  یک  داده اند.  قرار 
مانند  خود  اپلیکیشن های  به  دسترسی  هیچ گونه  آن  در  که  روزی  کنید، 
یحون،  ر و  فود  اسنپ  بلد،  و  یز  ِو هف هشتاد،  و  آپ  تپسی،  و  اسنپ 
روزی  چنین  در  گر  ا ید.  ندار گرام  اینستا و  فیسبوک  و  واتس َاپ،  و  تلگرام 
مواجه  چالش  با  زندگی تان  امور  دادن  انجام  در  و  ید  ندار خوبی  حال 

در عصر دیجیتالید! زندگی  در حال  شده اید، 
دارد.  بازندگانـــی  و  برنـــدگان  اعصـــار،  ســـایر  عصـــر دیجیتـــال، هماننـــِد 
تهدیدهـــای  و  مقابـــل فرصت هـــا  در  کنشـــمان  وا نحـــوۀ  بـــا  کـــه  ماییـــم  ایـــن 
دیجیتـــال  می کنیـــم.  تعییـــن  را  خـــود  رقابتـــی  جایـــگاه  حاضـــر،  عصـــر 
دســـتاوردهای  شـــود،  چرخانـــده  خـــوب  گـــر  ا اســـت؛  دولبـــه  شمشـــیری 
شـــود،  گرفتـــه  کار  بـــه  ــیانه  ناشـ و  منفعالنـــه  ــر  گـ ا و  دارد  ــراه  بـــه همـ شـــگرفی 
در  و شکســـت های جبران ناپذیـــری  ــود  بـــه خودمـــان می شـ آســـیب  باعـــث 

داشـــت. پـــی خواهـــد 
بررســـی  هـــم  ــا  بـ را  نمونه هایـــی  بیاییـــد  موضـــوع،  ایـــن  ــر  بهتـ بـــرای درک 
کســـی  تا اپلیکیشـــن های هوشـــمنِد درخواســـت  اخیـــر،  در ســـال های  کنیـــم. 
موقعیت هـــای  در  و  شـــده اند  تبدیـــل  مـــا  زندگـــی  از  الینفکـــی  جـــزء  بـــه 
ایـــن  گرچـــه  ا انداخته انـــد.  راه  نحـــو  بهتریـــن  بـــه  را  کارمـــان  مختلـــف 
درآمـــد محســـوب  کســـب  فرصـــت  راننـــدگان  از  گروهـــی  ـــرای  ب اپلیکیشـــن ها 
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را می بینیـــم  اتومبیـــل  کرایـــۀ  آژانس هـــای  از  بســـیاری  مقابـــل،  در  می شـــوند، 
از  و دل خـــون  نـــرم می کننـــد  پنجه  ورشکســـتگی دســـت و بـــا  روزهـــا  ایـــن  کـــه 
نانشـــان  اپلیکیشـــن ها  ایـــن دســـت  کـــه  معتقدنـــد  تحـــوالت عصـــر دیجیتـــال 
مغـــازه داران  ســـراغ  بـــه  کی  شـــا راننـــدگان  از  اجـــازه دهیـــد  کرده انـــد.  آجـــر  را 
دیجـــی کاال  مثـــل  اینترنتـــی  فروشـــگاه های  از  گرچـــه خریـــد  ا یـــم.  برو ناراضـــی 
اســـت،  ــه  مقرون به صرفـ و  راحـــت، جـــذاب  ــا  مـ از  ــیاری  بسـ ــرای  بـ زنبیـــل  و 
بـــا  کـــه خیلـــی  بـــزرگ هســـتند  بازارهـــای  و  لوکـــس  پاســـاژهای  در  مغازه دارانـــی 
دنیـــای  ـــد.  ندارن فروشـــگاه ها  ازاین دســـت  دِل خوشـــی  و  نیســـتند  موافـــق  مـــا 
روزهـــا  ایـــن  اســـت.  گرفتـــه  قـــرار  هـــم تحت تأثیـــر ســـونامی دیجیتـــال  پزشـــکی 
بـــرای  توانمنـــد  بـــه دســـتیاری  روبات هـــا  کـــه چگونـــه  دیده ایـــد  رســـانه ها  در 
نزدیـــک  آینـــدۀ  در  کـــه  نیســـت  ذهـــن  از  دور  و  شـــده اند  تبدیـــل  جراحـــان 
خـــروار  نمونـــۀ  مشـــتی  بـــاال  مثال هـــای  شـــوند.  آنهـــا  کامـــل جایگزیـــن  به طـــور 
اســـت.  آورده  بـــه همـــراه  بـــا خـــود  کـــه عصـــر دیجیتـــال  اســـت  تحوالتـــی  از 
اینکـــه  از  فـــارغ  را چشـــیده ایم،  در عصـــر دیجیتـــال  زندگـــی  مـــا طعـــم  همـــۀ 
ـــه  فاتحان ـــروز  ام ـــت  اس ـــن  ـــد. ممک باش ـــده  ـــیرین ش ـــا ش ی ـــخ  تل آن  از  ـــان  کامم
بـــه  افســـوس  بـــا  ــا  یـ کنیـــم،  موفقیت هـــای دیجیتالی مـــان صحبـــت  دربـــارۀ 

بیندیشـــیم. ازدســـت رفته مان  فرصت هـــای 
دنیـــای  در  کـــه  بیندیشـــید  ایـــن  بـــه  بهتـــر عصـــر دیجیتـــال،  فهـــم  بـــرای 
ـــر  گ ا دنیـــا هســـتند.  در  ـــروت  ث و  قـــدرت  ایجـــاد  در حـــال  امـــروز چـــه عواملـــی 
دنیـــا  بـــزرگ  شـــرکت های  کـــه  مـــردم می پرســـیدید  از  پیـــش  دهـــه  ســـه  یـــا  دو 
مثـــل  شـــرکت هایی  کثـــرًا  ا بـــود؟  آنهـــا چـــه  پاســـخ  فکـــر می کنیـــد  کدام انـــد، 
و  ک  کـــدا الکتریـــک، جانسون اندجانســـون،  توتـــال، جنـــرال  موتـــورز،  جنـــرال 
از  غیـــر  اســـت  بعیـــد  بپرســـید،  آنهـــا  از  امـــروز  گـــر  ا امـــا  نـــام می بردنـــد.  را  اچ پـــی 
فعـــال  ســـایر شـــرکت های  و  فیســـبوک  مایکروســـافت،  گـــوگل،  آمـــازون،  اپـــل، 
مـــا  ایـــن فصـــل همـــراه  ادامـــۀ  در  بشـــنوید.  دیگـــری  نـــام  در حـــوزۀ دیجیتـــال 

بشناســـیم. بیشـــتر  را  ـــا عصـــر دیجیتـــال  ت باشـــید 
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   سفری نوستالژیک با ماشین زمان
با آنچه نزدیک به سه دهه پیش در جریان  امروزمان  مقایسۀ سبک زندگی 
زمان  ماشین  سوار  هم  با  موافقید  گر  ا می رساند.  نغزی  نکات  به  را  ما  بود 
همچون  پیشرفت هایی  از  خبری  که  زمانی  کنیم،  سفر  گذشته  به  و   شویم 
اپلیکیشن های  هوشمند،  موبایل های  شخصی،  رایانه های  اینترنت، 
فیلم های  اجارۀ  دنیای  به  سفری  نبود.  پیشرفته  اتومبیل های  و  جذاب 
صدای  و  اینترنت  کارت  خرید  روزهای  یدئوکلوپ ها،  و از  ی اچ اس1  و
قول  اجتماعی.  شبکه های  در  پرسه زدن  بدون  شب های  و  دایل آپ  مودم 

نشوید. پشیمان  نوستالژیک  این سفر  در  ما  با  از همراه شدن  می دهیم 
شـــروع  آتـــاری  دنیـــای جـــذاب  از  و  قبـــل  دهـــه  دو  از حـــدود  را  ســـفرمان 
شـــصت  و  پنجـــاه  دهـــۀ  متولـــدان  از  بســـیاری  بـــرای  آتـــاری  می کنیـــم. 
آن دســـته های خلبانـــی جذابـــش  بـــا  کـــه  اســـت، دســـتگاهی  نوســـتالژی 
هواپیمـــای  بـــازی  بـــود.  دیـــروز  و جوانـــان  نوجوانـــان  از  بســـیاری  شـــوق  مایـــۀ 
کجاآبـــاد  نا مقصـــد  بـــه  کـــه  هواپیمایـــی  کرده ایـــد؟  تجربـــه  را  آتـــاری2 
بـــه  ســـاده  بـــازی  همیـــن  می شـــد.  رد  پمپ بنزیـــن  و  مانـــع  صدهـــا  از 
رقیبـــی  و سال های ســـال  بـــود  تبدیـــل شـــده  زمـــان خـــود  بـــازی  پرطرفدارتریـــن 
پلی استیشـــن  و  کـــس  ایکس با بـــا  کـــه  امروزی هـــا  بـــرای  شـــاید  نداشـــت. 
ـــای  بازی ه ـــه  ب را  ـــی  فیزیک ـــت  فعالی ـــت3  کیِنک ـــا  ب و  ـــد  را می گذرانن ـــان  وقتش
بازی هـــای  بـــا  زدن  ســـروکله  ســـاعت  ها  بـــاور  داده انـــد،  پیونـــد  رایانـــه ای 

 )VHS اختصــار  بــه   Video Home System( یدئــوی خانگــی  و یــا سیســتم  ی اچ اس  ۱ . و
کاست های ضبط آنالوگ برای مصارف خانگی بر پایۀ نوار مغناطیسی  استانداردی برای 

که اولین بار در سال ۱۹7۶ منتشر شد. بود 
2 . River Raid
که به وسیلۀ  کینکت )Kinect( دستگاهی هوشمند برای شناسایی حرکت و صداست   . ۳
کنترلگری انجام می شــود و در ســال  آن بازی هــای رایانــه ای بدون اســتفاده از هیچ گونه 

کرد. کس معرفی  کنسول بازی ایکس با ۲۰۱۰ مایکروسافت آن را برای 
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قدیمـــی،  تلویزیون هـــای سیاه وســـفید  در  آن هـــم  کم گرافیـــک،  و  دوبعـــدی 
بـــا ظهـــور  اســـت.  متفـــاوت  امـــروز  بازی هـــای  داســـتان  امـــا  باشـــد.  ســـخت 
پلی استیشـــن،  ِســـگا،  نینتنـــدو،  ماننـــد  پیشـــرفته تر  بـــازی  کنســـول های 
به مـــــرور  شخصــــــی،  رایانه هــــــای  گســـــترش  همچنیــــن  و  کـــس  ایکس با
دنیـــای  بـــه  احساســـات  ورود  شـــدند.  متحـــول  هـــم  رایانـــه ای  بازی هـــای 
از  بخشـــی  واقعیـــت  و  تخیـــل  تلفیـــق  و  بـــاال،  بســـیار  گرافیـــک  بازی هـــا، 
رایانـــه ای  بازی هـــای  روزهـــا  ایـــن  اســـت.  امـــروز  بازی هـــای  دنیـــای جـــذاب 
متحـــول  پیـــش  از  بیـــش  افـــزوده1  واقعیـــت  فناوری هایـــی همچـــون  توســـعۀ  بـــا 
در  ــازی  بـ ــۀ  تجربـ ــد،  ــی شـ معرفـ ــال ۲۰۱۶  سـ در  ــه  کـ ــو2،  پوکمون گـ ــده اند.  شـ
ایـــن  در  آورد.  بـــه همـــراه  مـــا  بـــرای  را  و مجـــازی  واقعـــی  تلفیق شـــدۀ  دنیـــای 
مـــکان جغرافیایـــی ای  تلفـــن همراهتـــان،  دوربیـــن  کـــردن  روشـــن  بـــا  بـــازی، 
پوکمون  هـــا می شـــود  رقابـــت  و  بـــازی  مـــکان  بـــه  تبدیـــل  یـــد  دار قـــرار  آن  در  کـــه 
دنیـــای  وارد  کـــه  پوکمون هـــای مجـــازی ای هســـتید  یافتـــن  مســـئول  شـــما  و 
پنهـــان  تختخوابتـــان  ــر  زیـ ــاید  شـ کـــه حتـــی  پوکمون هایـــی  شـــما شـــده اند، 

باشـــند.  شـــده 
باجه های  سراغ  و  بمانیم  سال ها  همان  در  خود،  زمان  سفر  ادامۀ  در 
در  سکه  انداختن  صدای  بلند،  صف های  یم.  برو عمومی  تلفن  زردرنگ 
خاطره های  از  بخشی  همه  بی موقع،  شدن های  قطع  استرس  و  دستگاه 
که  باشید  داشته  خاطر  به  شاید  باجه هاست.  این  از  ما  دور  نه چندان 
چه  با  کشور  از  خارج  در  دوستان  و  اقوام  صدای  دقیقه  چند  شنیدن 
کیفیت  باال،  هزینۀ  تلفن خانه،  به  رفتن  سختی  بود.  همراه  ماللت هایی 
خرید  سال  چند  از  پس  و  همیشگی،  قطع ووصل های  صدا،  پایین 
مکالمه ای  دردسرهای  از  بخشی  همگی  بین المللی،  مکالمۀ  کارت های 

1 . Augmented Reality
که شرکت  یدئویی در سبک واقعیت افزوده است  گو )Pokémon Go( بازی ای و ۲ . پوِکمون 

کرده  است. آمریکایی نیانتیک آن را منتشر 
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و  کارت پستال  عکس،  یافت  در و  ارسال  بود.  کشور  از  خارج  با  کوتاه 
گستردۀ  مستندات هم وضعیت بهتری نداشت. این روزها ظهور و توسعۀ 
گسترش اینترنت، تلفن های  تلفن های همراه، معرفی اپراتورهای متعدد، و 
اپلیکیشن هایی همچون  از  با استفاده  کنون  ا برده اند.  یادمان  از  را  عمومی 
هزینه  کمترین  با  لحظه  هر  در  می توانیم  ایمو  و  واتس َاپ  اسکایپ، 
و  صدا  کنیم،  برقرار  ارتباط  جهان  از  نقطه  هر  با  تصویری  به صورت 
کنیم، لحظه های  کیفیت به دورترین نقاط ارسال  با باالترین  را  تصویرمان 
خوبمان را با عزیزانمان به صورت زنده به اشتراک بگذاریم و در لحظه های 

خوبشان شریک شویم.
از  و  دهیم  ادامه  سال ها  همان   در  زمانمان  سفر  به  موافقید  گر  ا
تلویزیون های  پردۀ  زدن  کنار  از  بگوییم،  دیگر مان  سادۀ  دلخوشی های 
هارولد  چارلی چاپلین،  کمدی  نمایش های  تماشای  و  پارس  سیاه وسفید 
و  فیلم  و  بروسلی،  اوشین،  روزهایمان  آن  دلگرمی  باسترکیتن.  و  لوید 
خنده دار  امروز  آنها  از  بسیاری  تماشای  شاید  که  بود  ساده ای  سریال های 
یم  آواتارها می رو به دنیای  با عینک سه بعدی  که  برسد. در عصری  نظر  به 
هیجان  دالبی  صدای  با  می کنیم،  سپری  را  ساعت هایی  آنها  میان  در  و 
با  همین طور  و  می کنیم،  حس  دوم  جهانی  جنگ  در  را  جنگ  میدان 
طراحی  در  که  ماییم  این  گویی  تعاملی  فیلم های  و  ی ها  آی پی تی و ظهور 

ایفا می کنیم.  نقش  فیلم ها  و  داستان سریال ها 
رنگــی،  گچ هــای  بــود.  متفــاوت  امــروز  بــا  روزهــا  آن  هــم  مدرســه 
ابری پیشرفته ترین  ک کن های  تخته سیاه ها، نیمکت های چوبی، و تخته پا
از  روزها صحبت  ایــن  اما  بودند.  گذشــته  آموزشــی چند دهۀ  فناوری های 
فناوری هایی  و  آنالیــن  کالس های  گیمیفیکیشــن1،  تعاملــی،  آموزش های 
آموزش اســت. می توانیم در خانۀ خود  افــزوده در دنیای  واقعیت  همچــون 

که  کردن مکانیزم های بازی در فضاهایی است  گیمیفیکیشن یا بازی سازی هنر تعبیه   . ۱
به صورت پیش فرض برای بازی طراحی نشده اند.
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نیــز بگیریم.  را  مــدرک آن  و  را بگذرانیــم  اســتنفورد  آموزشــی دانشــگاه  دورۀ 
و  بازی هــا  در  از طریــق تصمیم گیــری  پلیس هــا  و  آتش نشــان ها  خلبان هــا، 
با عینک های  ایــن روزها،  آموزش می بینند.  محیط های شبیه سازی شــده 
با  را  اجــزای مختلف بدن  افزوده، دانشــجویان پزشــکی می توانند  واقعیت 
از  کیفیت تر  با به مراتــب  و  کنند  اســکلت  مشــاهده  ی  بر رو کامل  جزئیــات 

ببینند. آموزش  قبل 
محـــدود  مـــوارد  همیـــن  بـــه  روزهایمـــان  ایـــن  و  روزهـــا  آن  تفـــاوت 
»لطفـــًا  معـــروف  جملـــۀ  بـــا  را  نارنجـــی  کســـی پیکان های  تا نمی شـــود. 
شـــدن  ســـوار  بـــرای  چقـــدر  یـــد؟  دار یـــاد  بـــه  ببندیـــد«  آهســـته  را  درب 
بـــه  رســـیدن  بـــرای  و  می دادیـــم  تـــکان  دســـت  بایـــد  کســـی ها  تا ایـــن  بـــه 
ــه  کـ ــم  هـ کســـی ها  تا ــوار  سـ ــم.  ــه می زدیـ راننـــدگان چانـ ــا  بـ مناســـب  قیمـــت 
گاهـــی  آغـــاز می شـــد.  پـــول خـــرد  ـــا  ب ـــه  کرای پرداخـــت  کشـــمکش  می شـــدیم، 
آن  کهنگـــی  و  نداشـــتن  گوشـــه  نگـــران  پیـــدا می شـــد،  اسکناســـی  کـــه  هـــم 
مواجـــه می شـــویم،  ایـــن چالش هـــا  ـــا  ب ـــر  کمت ـــر  اخی در ســـال های  ـــا  ام ـــم.  بودی
نـــاوگان حمل ونقـــل شـــهری  کمـــک  بـــه  بهتریـــن شـــکل  بـــه  فنـــاوری  کـــه  چرا
کارپینـــو  و  تپســـی  اســـنپ،  ماننـــد  اپلیکیشـــن هایی  معرفـــی  بـــا  اســـت.  آمـــده  
تقاضـــای  دکمـــه  چنـــد  فشـــردن  یـــا  لمـــس  بـــا  لحظـــه  هـــر  در  می توانیـــد 
آمـــاده خواهـــد  شـــما  مقابـــل  کســـی  تا دقیقـــه  از چنـــد  پـــس  و  کنیـــد  کســـی  تا
در  ــا  بـ و  ــد  کرده انـ ــل  ــم حـ هـ را  زدن  ــه  ــئلۀ چانـ مسـ ــن ها  اپلیکیشـ ــن  ایـ ــود.  بـ
قیمـــت  هـــوا  و وضعیـــت  ترافیـــک  ماننـــد مســـافت،  متغیرهایـــی  گرفتـــن  نظـــر 
پرداخـــت  امـــکان  اپلیکیشـــن هایی  چنیـــن  در  می دهنـــد.  پیشـــنهاد  را 
ــرای جابه جایـــی  بـ کســـی های خطـــی  تا از  ــر  گـ ا یـــد. حتـــی  دار الکترونیکـــی 
فون ِپـــی  و  تومـــن  ماننـــد  اپلیکیشـــن هایی  بـــا  اســـتفاده می کنیـــد، می توانیـــد 
نقـــد  پـــول  داشـــتن  دیگـــر حتـــی دغدغـــۀ همـــراه  و  کنیـــد  پرداخـــت  را  کرایـــه 

باشـــید. نداشـــته 
زمانمان  بازگشــت ســوار ماشــین  برای  و  پیاده  کســی پیکان  تا از  کنون  ا
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که وارد عصر  می شویم. سفر نوستالژیک ما به پایان رسید و وقت آن است 
به خیر! جدید شویم. رسیدن 

   عصر دیجیتال
اســـتفاده  آن  در  کـــه  اطـــالق می شـــود  یـــخ  تار از  برهـــه ای  ـــه  ب عصـــر دیجیتـــال 
بـــه  بشـــر  وابســـتگی  و  رایـــج شـــده  دنیـــا  در سرتاســـر  فناوری هـــای دیجیتـــال  از 
اســـت،  رســـیده  امـــروز  بـــه  ـــا  ت باالتریـــن حـــد خـــود  بـــه  فناوری هـــا  ایـــن دســـت 
در  اســـت!  بلکـــه همه چیـــز  نیســـت،  توانمندســـاز  دیگـــر  فنـــاوری  کـــه  عصـــری 
یـــک طبقـــۀ  ـــا  ی یـــک حـــوزۀ جغرافیایـــی  از  فنـــاوری  ـــه  ب دوره، دسترســـی  ایـــن 
تبدیـــل  زندگـــی  جـــزء جدایی ناپذیـــر  بـــه  و  رفتـــه  فراتـــر  اجتماعـــی خـــاص 
انقـــالب  و خدمـــات تحت تأثیـــر  ایـــن عصـــر، محصـــوالت  در  اســـت.  شـــده 
و خدمـــات  کاالهـــا  نه فقـــط  کـــه  بدیـــن شـــکل  دارنـــد؛  قـــرار  دیجیتالـــی شـــدن 
به مـــرور  نیـــز  ســـنتی  و خدمـــات  کاالهـــا  غالـــب  ایجـــاد شـــده اند،  جدیـــدی 

ــد. گرفته انـ ــرار  قـ ــا  فناوری هـ ــر  تحت تأثیـ
ســـال ها  کنیـــم.  بررســـی  بیشـــتر  کمـــی  را  موضـــوع  ایـــن  دهیـــد  اجـــازه 
بدیـــن  می دیدنـــد.  پشـــتیبان  موجودیتـــی  صرفـــًا  را  اطالعـــات  فنـــاوری 
و  می شـــد  مشـــخص  ســـازمان  کالن  اســـتراتژی های  ابتـــدا  کـــه  صـــورت 
و چگونگـــی  اطالعـــات  فنـــاوری  ارزش آفرینـــی  نحـــوۀ  ســـپس درخصـــوص 
بزرگ تریـــن  اســـتراتژی ها تصمیم گیـــری می شـــد.  پیاده ســـازی  بـــه  آن  کمـــک 
فنـــاوری اطالعـــات  اســـتراتژی های  نیـــز هم راستاســـازی  ایـــن حـــوزه  دغدغـــۀ 
به مـــرور  زمـــان  گذشـــت  بـــا  بـــود.  ســـازمان  کســـب وکار  اســـتراتژی های  بـــا 
از  فراتـــر  بســـیار  اطالعـــات  فنـــاوری   نقـــش  کـــه  متوجـــه شـــدند  ســـازمان ها 
کـــه  رســـیده ایم  بـــه جایـــی  امـــروز  و  اســـت  توانمندســـاز صـــرف  یـــا  پشـــتیبان 
آنهاســـت  یـــت  بـــا محور و  کســـب وکارند  فناوری هـــای دیجیتـــال خـــود هســـتۀ 
اســـت  رفتـــه  پیـــش  آنجـــا  تـــا  کار  تعریـــف می شـــود.  ارزش آفرینـــی  کـــه منطـــق 
ــال می نامنـــد. طبـــق  ــاد دیجیتـ اقتصـ را  ــر  ایـــن عصـ ــر  بـ ــم  کـ ــاد حا اقتصـ ــه  کـ
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بـــه معنـــی  اقتصـــاد  پـــول، دیجیتالی ســـازی  بین المللـــی  تعریـــف صنـــدوق 
ابعـــاد مختلـــف  بازطراحـــی  به منظـــور  فناوری هـــای دیجیتـــال  از  بهره گیـــری 
و جریان هـــای  تولیـــدی، دولت هـــا ، خانوارهـــا  بنگاه  هـــای  ازجملـــه  اقتصـــاد 
امـــور  فناوری هـــای دیجیتـــال  کمـــک  بـــه  اقتصـــاد،  ایـــن  در  اســـت.  مالـــی 
فناوری محـــور  کســـب وکارهای  و  می شـــوند  انجـــام  ســـرعت  بیشـــترین  بـــا 
کســـب وکارهای  مقابـــل،  در  رشـــد می کننـــد.  زمـــان ممکـــن  کوتاه تریـــن  در 
نبـــودن  و در صـــورت چابـــک  نیســـتند  برخـــوردار  ثبـــات ســـابق  از  نیـــز  ســـنتی 
پیـــش  در  را  افـــول  به ســـرعت مســـیر  مـــوج دیجیتـــال،  بـــا  نشـــدن  و همـــراه 
ـــاالی  ب رقابـــت خـــارج خواهنـــد شـــد. ســـرعت  از صحنـــۀ  و  گرفـــت  خواهنـــد 
بـــه  کســـب وکارهای جدیـــد  ورود  موانـــع  کاهـــش  باعـــث  اقتصـــاد  ایـــن  در  رشـــد 
بـــازار ســـازمان های  و ســـهم  مقابـــل، جایـــگاه شـــرکت ها  در  و  بـــازار می شـــود 
درک  بـــرای  می کنـــد.  تهدیـــد  جـــدی  به صـــورت  را  محافظـــه کار  و  ســـنتی 
ـــان موفق تریـــن شـــرکت های  نظرت ـــه  ب کـــه  بپرســـیم  از شـــما  بهتـــر، می خواهیـــم 
بـــه  نگاهـــی  بیاییـــد  ایـــن ســـؤال،  بـــه  پاســـخ  بـــرای  کدام انـــد؟  عصـــر حاضـــر 

یـــم.1 بینداز برتـــر در ســـال ۲۰۱۹  چهـــار شـــرکت 
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ارزش بازار

961 میلیارد دالر

9۴6 میلیارد دالر

916 میلیارد دالر

۸6۳ میلیارد دالر
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