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تغییر پارادایم ها



X Y Zتفکیک مشتریان نسل های 

پرتالطمسیاسیهایدوره
پرتالشوخودساخته

گرارقابت
کالسیککاالهایکنندهمصرف
گراآرمان 

X : 1344-1359

جنگدوران
فناوریباآشنا

شدنجهانینرادو
کردهتحصیلکمتروالدین
اینترنتشروع

Y : 1360-1375

کردهتحصیلوالدین
دانشگاهیتحصیالت
مستقلشخصیت

اینترنتازاستفادهماهردر
مجازیدنیای

هوشمندهایدستگاه
دیجیتالاقتصاد

Z : 1376 - …



دگرگونی پارادایم های هویتی



شبکه های اجتماعی



دگرگونی های پاردایم قلمرو



دگرگونی های پاردایم دارایی



Yو Zمشتریان جدید نسل 



Yو Zچالش بازارهای سنتی با نسل 

هگیمیفیکیشن، بدون واسطشفاف، با سوشیال، 
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راییداوهویتشناساییدرشیفتپارادایمازناشیتغییرات:مثال

:ملهجازحسابافتتاحاجزایتمامبایدکهدلیلاینبهسنتیحالتدرحسابافتتاح

ریفتعاطالعات،کلیهورودومشتریتعریفضروری،هایاستعالم،اخذحضوریهویتاحراز

متفاوتگزینه هایطریقازکارمزدهابرداشتبرداشت،شرایطتعریفحساب،افتتاحامضا،

کاغذییکپبایگانیوتهیهودستیصورتبهومختلفسامانه هایمواردیدروسیستمی

ان،بانکدارنارضایتیباعثکهبودزماندقیقه22نیازمند،شدهانجاممشتریمدارکواسناد

درصفردانتظاروشعبهبهحضوریبرگشتورفتزمان)میگردیدمشتریالبتهومدیران

.(....وشعبه
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راییداوهویتشناساییدرشیفتپارادایمازناشیتغییرات:مثال

مشتریتوسطحسابافتتاحومشتریتعریفهایفرمکردنپرعملیاتحذف.

بانکدارانسیستمیاختیاراتافزایش.

(کندمیامضاصرفاًمشتری)فرمامضاسطحبهمشتریاقداماتکاهش.

(اطالعاتخودکارواکشیواسطهبه)مشتریازممکناطالعاتکمتریندریافت.

اطالعاتورودعملیاتکاهش(data entryاطالعاتاتوماتواکشیواسطهبهکاربر،توسطمشتری).

سابحافتتاحومشتریتعریفهایفرمدرثبتو(...پستی،کداحوال،ثبت)فراخوانیهایسامانهازمشتریاطالعاتفراخوانی.

ممکنزمانکمتریندرموردنیازاستعالماتکلیهانجام.

چاپقابلیتبافرمیکقالبدراستعالماتکلیهنتیجهنمایش.

مستنداتسایرواستعالماتنتایجالکترونیکیبایگانی.

کارمزدهاکلیهسیستمیاخذ.

کاربرمراجعهبهنیازبدونوسیستمیصورتبهشعبهمسئولینهایتاییدیهاخذ.

سیستمیشروطواسطهبهمشتریبهخدماتارائهدرکاربرسلیقهاعمالوگیریتصمیمکاهش.

دیجیتالامضایفراخوانیوبانکشعبازخارجدرحسابافتتاحعملیاتانجامامکان.

دقیقه 3انجام کلیه عملیات در کمتر از 
و از هر موقعیت مکانی24*7بصورت
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اقتصاد هوشمند



سیر انقالب صنعتی
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انقالب صنعتی
4.0

-بر اساس سیستم های فیزیکی
سایبری

به کارگیری اینترنت اشیا، هوش 
تحول آفرین فناوری هایمصنوعی و 

در راستای ظهور اقتصادی ماشینی 
خودمختارو 

انقالب صنعتی
3.0

انقالب دیجیتال
اتوماسیونکامپیوتر و 

انقالب صنعتی
2.0

تولید انبوه
خط تولید
تریسیتهاختراع جریان الک

انقالب صنعتی
1.0

مکانیزاسیون
نیروی آب

بخارنیروی

امروز1۷۸41۸۷01۹۶۹



فناوری های تحول آفرین
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اجتماعیرسانه های

ایجاد یا اشتراک 
در ایده هااطالعات و 

بسترهاییقالب 
و تلفن وبهمچون 

همراه

ابریرایانش

تسهیل ساخت انواع 
، ذخیره نرم افزار ها

اطالعات و 
پشتیبان گیری

اینترنت اشیا

اکوسیستم اتصال 
اشیا در هر زمان و 

مکانی با هر چیزی و هر
شخصی 

هوش مصنوعی

که سامانه هایی
یواکنش هایمی توانند

مشابه رفتارهای 
هوشمند انسانی 

داشته باشند

اتوماسیون های اداری

خودکار سازی 
آرشیوهایفرآیندها، و 

کامپیوتری 

تحلیل داده

فرایند هایو روش ها
والگو هادستیابی به 

دانش موجود در منابع
داده ای

بالکچین

بلوک هایاز مجموعه ای
ت با قابلیساختارمند

زیادی مجموعه یثبت 
از اطالعات

واقعیت افزوده
دنیای واقعی را به 
دنیای مجازی پیوند 

می دهد



تاثیر فناوری های تحول آفرین بر اقتصاد کالن 
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عتی، دوران انقالب صنعتی با افزودن منبع جدیدی به منابع دو گانه اقتصاد پیشا صن•
از رشد و شکوفایی اقتصادی را به وجود آوردتازه ای

و به ندناپذیرکه تجدید ( "انرژی"و "مواد اولیه")برخالف منابع دوران پیشا صنعتی •
"دانش و تکنولوژی"میزان مصرف ذخایر آنها کاهش می یابند، منبع جدید، یعنی 

که گردد، بلنمیدائمی بوده و استفاده بیشتر از آن نه تنها موجب کاستی در آن 
همواره توان و قدرت آن را افزایش می دهد

انقالب جدیدی که هم اکنون در جهان در حال شکل گیری است، تحوالت غیر قابل•
تصوری در ابعاد اقتصادی ، نحوه تولید، مصرف و اشتغال ایجاد خواهد کرد

یرات ژرف تحوالتی که می تواند ساختار اجتماعی و سیاسی جوامع را نیز دستخوش تغی•
ه ای با سرعت بی سابق"کارورینرخ بهره "و عمیقی کند و با توسعه این فناوری ها 

افزایش می یابد

جهان

Digital transformation, development and productivity in developing countries 2020-



تاثیر فناوری های تحول آفرین بر اقتصاد کالن 
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بهمراهمزایا و چالشهای جدیدیهوش مصنوعی ، پیشرفت سریع فناوری و تحول دیجیتالی •
:داشته است 

م ایجاد بیکاری علیرغ)و جایگزینی با انسان هوش مصنوعی تاثیرات بکارگیری •
( وریافزایش بهره 

چالشهای حکمرانی فضای جدید،•
(  T+0,7*24,P2P,FAM base)های دیجیتالبازار پذیرش شرایط •

ی و بهره نتایج تحقیقات گسترده ای نشان داده که بین تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد•
.داردای مثبت وجود علیرغم ایجاد چالشهای جدید، رابطه نیروی کار وری

کشورهای در حال توسعه

Digital transformation, development and productivity in developing countries 2020-



کاروریتاثیر فناوری های تحول آفرین بر بهره 
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2030تا سال 
در فعالیت"هوش مصنوعی"فناوریورود تدریجی 

های تولیدی و خدماتی بنگاه ها موجب افزایش بی 
ی در فعالیت های اقتصاد"کاربهروری"سابقه نرخ 
خواهد شد

۵۵%



اقتصاد هوشمند

تخصیص بهتر منابع

کاهش هزینه های معامالتی

افزایش نوآوری

خود را بر پایه فناوری دیجیتال و زیرساخت های ( معامالت)و تعامالت ( فعالیت ها)کنشگران، عملیات 

.می دهداطالعاتی و ارتباطاتی انجام می دهند و رفتارهوشمندانه از خود نشان 



وریدرباره بهره 
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اثربخشی

کارایی

ریوبهره 

ان به آن در یک سازمپیاده سازیبنابراین باید برای . می شودتحول سازمانی محسوب زیرمجموعه هایتحول دیجیتال از 
مهارت هایو نقص درضعف فرهنگ سازمانی تحول دیجیتالی، پیاده سازیمهمترین چالش در . منابع انسانی هم توجه داشت

می باشددیجیتالی کارکنان 

رفته سطح باال که در یک سازمان به کار گفناوری هایپس . می باشدشامل افزایش کارآیی در کنار اثربخشی بهره وری
باشنداثربخشمی گیرندرا بهبود دهند و هم در جایگاهی که مورد استفاده قرار کارآییباید هم می شوند



از طریق فن آوری های دیجیتال وریبهره 
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ریوبهره 

بهبود ارتباطات

انگیزه بخشی

در دسترس بودن و محیط کار 
انعطاف پذیر

از طریق فناوری 
دیجیتال

خدمات مشتری خودکار

تشویق به همکاری و مشارکت 



ای برقراری نادرست ارتباط و درک اشتباه مفاهیم می تواند هزینه زیادی بر
در واقع ، طبق اعالم انجمن مدیریت منابع. شرکت ها به همراه داشته باشد

دالر به 420،000کارمند ساالنه تقریباً 100انسانی ، شرکت های کوچک با 
.دلیل ارتباط ناکارآمد درون شرکت از دست می دهند

ان ابزارها و فناوری های جدید دیجیتال می تواند ارتباطات ، همکاری ،روابط می
ینه فردی و  مشارکت در میان کارکنان را بهبود بخشد و به صرفه جویی در  هز

. اضافی کمک کند

ه بسیاری از این فن آوری ها با مزایای منحصر به فردی که دارند، می تواند ب
مام و بهبود کار تیمی و ارتباطات در سراسر کسب و کار کمک کند تا ارتباط ت

کمال و همراه با اطمینان برقرار شود

 خود را ارائه نمایند و در باره نوآورانهافراد میتوانند باز خورد ها و نظرات
مسائل و نیازهای کسب و کار صحبت کنند

از طریق فن آوری های دیجیتال وریبهره 
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بهبود ارتباطات

* Dan Schwabel

201۹در سال 

ا که بهاییکارمندان شرکت 
فناوری های دیجیتال 

،اندتقویت شده 
بیشتریوریارتباط بهره 

دارند

31%*



از طریق فن آوری های دیجیتال وریبهره 
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بهبود ارتباطات

Deloitte-2018

متصل، جمع آوری افراد مناسب برای کار مناسب در زمان مناسب استجوهره تجربه 
توانمند بهاز طریق ایجاد تجربیات با ترکیب فضای کار مجازی و فیزیکی در کنار ابزارهای دیجیتال، هستند تا سازمان ها در تالش 

سازی و ارتقاء عملکرد گروه های کاری دست یابند
، همکاری و مشارکت بیشتر و بازده مالی و عملیاتی مشاهده خواهند کرد بهره وریسازمان ها این ارزش را به صورت افزایش 



 ان هاسازمآنها در کار و همچنین میزان موفقیت بهره وریو عالقه مندبین کارکنان ،
 وکارکسبمحرک هایمشارکت کارکنان روی بسیاری از . ارتباط معناداری وجود دارد

.مانند بهبود کارایی و اثربخشی تاثیرگذار است

 ندمی کنبیشتر کارکنان بسیاری از ساعات کاری خود را با تکنولوژی سپری  .
با انجام سریع و آسان کارها در زمان واقعی، محیط کاری رامی توانندسازمان ها

طریق ازمی توانندبه عنوان مثال، کارکنان . سازندجذاب تربرای کارکنان بسیار 
ه، در فضای کاری دیجیتال شخصی شده خود و از طریق ابزارهای تکنولوژیکی همرا

ا و گردش کار خود دسترسی پیدبرنامه هاهر مکان و زمان، به کلیه منابع کار، 
.کنند

از طریق فن آوری های دیجیتال وریبهره 
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انگیزه بخشی

مدیران ارشد فناوری 
اطالعات معتقدند 

دیجیتالیتوانمندسازی
کارمندان خود می تواند 

رشد درآمد را ۵%حداقل 
طی سه سال به همراه 

داشته باشد

%۸۷*



ه فناوری امکان کار در خانه یا هر مکان امن دیگری را برای افراد فراهم کرد
گی باعث این ویژ. البته به شرطی که اتصال اینترنت در دسترس باشد. است

وقتی در حقیقت، بیشتر کارمندان می گویند که. می شود وریافزایش بهره 
انگیزهدر خانه کار می کنند یا هنگام استفاده از دستگاه های خودشان 

بیشتری برای کار دارند

ی را افزایش موریدر همین راستا، فناوری با کاهش زمان تلف شده، بهره 
.استوریاین تنها یکی از دالیل مهم بودن فناوری برای بهره . دهد

از طریق فن آوری های دیجیتال وریبهره 
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یردر دسترس بودن و محیط کار انعطاف پذ

** Forbes-2019

**

*** Deloitte-2021 **** Beqom-2021*Regus 2017-

از نیروی کار دنیا 

از راه 2020دنیا در سال 
دور کار می کردند

۵0%

از کارکنان

حاضرند برای کار از راه دور
دستمزد خود را کاهش 

دهند

۶۶%

اظهار داشتند کار انعطاف 
هره پذیر تأثیر مثبتی بر ب

داردوری

۶4%

از رهبران کسب و کارهای 
جهان

*

****

***



نقش بسزایی در موفقیت هر کسب و کاری دارد و عاملی خدمات مشتریکهالبته
در را برای روابط طوالنی مدت و سودمند متقابلمشتریانشاست که یک شرکت و 
.کنار هم نگه می دارد

 ویی ها اکنون با سهولت، ظرافت و دقت خوبی قادر به پاسخگباتبه عنوان مثال چت
به هر تعداد سؤال متداول باشند

شتریان همچنین، می توان از آن ها برای سفارش محصوالت، ارائه پشتیبانی فنی به م
و غیره استفاده کرد

 را از می توان میزان قابل توجهی از بار مراقبت از مشتریباتبا به کار گیری از چت
.دوش خود بر داشت و وقت کافی برای انجام کارهای مفیدتر را آزاد کرد

از طریق فن آوری های دیجیتال وریبهره 
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خدمات مشتری خودکار

*

*Forbes-2020

2021از شرکت ها در 

ها به عنوان باتاز چت 
تیار پشتیبانی مشتری ، دس

شخصی و ابزار پرسش  و 
پاسخ کارکنان استفاده 

خواهند کرد

۵۷%*



ال و یکی از اهداف اصلی تحول دیجیتال در سازمان، کنترل صحیح رشد سطوح با
جهت . جدید کسب و کار استفرایندهایو مدل هاپایین سازمانی از طریق 

دستیابی به این هدف، مشارکت کارکنان بسیار مهم است
 ت، منسوخ اسهایفرایندبدون شک تحول دیجیتال، بهترین روش برای رهایی از

.  داخلی ساده شده و کارایی کارمندان، چند برابر می شودفرایندهایپس 

امل زیرا، با تک. این امر به یک نیاز بزرگ برای کسب و کار ها تبدیل شده است
ار و یا نیمه وقت کدورکاریفرهنگ کسب و کار، تعدادی از کارمندان یا به صورت

ی از می کنند و نیاز به فناوری های تعاملی برای همکاری دارند و شبکه سازی یک
فردی و سازمانی می وریراه های تشویق به همکاری است که به افزایش بهره 

انجامد

از طریق فن آوری های دیجیتال وریبهره 
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تشویق به همکاری و مشارکت

**Dimension Data-2019

*

از مشاغل 

ی از ابزارهای تعاملی اجتماع
فرایندهایبرای بهبود 

کسب و کار استفاده می 
کنند

۸0%*

۶3%

از شرکت ها 

در حال افزودن اتاق 
جلسات کوچک با فناوری 

تعاملی هستند

**

**McKinsey-2016
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تجربه شرکت توسن از دورکاری



میانگین نفرساعت بر روز برای هر نفر در هر اسپرینت

29

اعالم کرونا در 
ایران و شروع 
دورکاری

راه اندازی 
زیر ساخت



بهره وری در دوره دورکاری
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بهره وری در دوره دورکاری
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بهره وری در دوره دورکاری
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رضایت پرسنل شرکت از دورکاری
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تمایل به ادامه دورکاری

34



مزایای دورکاری
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مزایای دورکاری

36



با تشکر فراوان


