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  وري و بهره هاي هوشمند، ، گوشي)BYOD( خودافزارآوري

  
اساسي هاي هوشمند به يك نياز  ها يا گوشي فون اسمارتامروزه 

به افزايش نيز وكارها  بسياري از كسب. اند بسياري از مردم تبديل شده
يكي از . دكنن هاي هوشمند فكر مي بازدهي با استفاده از امكانات گوشي

كارمندان خود اجازه استفاده  هداليل آن كه مؤسسات تجاري بيشتري ب
در محيط كار براي اهداف كاري فراهم را هاي هوشمند  از گوشي

تر و  داراي گوشي هوشمند شاداب كنند اين باور است كه كارمندانِ مي
كمتر كسي تئوري شادابي را مورد ترديد قرار . كارآمدتر هستند

در . دن مسئله دارندشكه با ادعاي كارآمدترهستند اما كساني دهد،  مي
در  هستندهاي هوشمند مانعي  حقيقت، بعضي از آنها معتقدند كه گوشي

اين نظريات را مورد كنكاش قرار  ،در ادامه. كارمنداني ور بهرهبرابر 
  .ايم داده

  
  بيني نابجا خوش

و  كننده هوشمند چندين وسيله سرگرم هاي گمان، گوشي بي
وري  پرتي دارند كه بهره موجب حواس لهيوس نيچندهمچنين 

هاي  ها، روزآمدكردن شبكه بازي. ندده ميكاهش  راكارمندان 
شدن بيش از حد فيلم و موسيقي، و درگير 1دار اجتماعي، پخش جريان

نند به توا عوامل ديگري كه مي. در ارتباطات شخصي چند نمونه هستند
از امكان ضربه بزنند عبارتند از كاهش سطح امنيت،  اييوري و كار بهره

نمايش كوچك  ها، مسائل حريم خصوصي، صفحه دست رفتن داده
  .هاي هوشمند، و ناسازگاري با وسايل ورودي گوشي

ي و ور بهرهدرباره  ژورنال استريت واليك مقاله اخير در 
ه زماني از سال بازا را در دو وري در آمريك ، بهرههاي هوشمند گوشي
زماني اول كه بازه در . مقايسه كرد 2013تا  2004و از  2004تا  1995

درصد  3وري ساالنه  شود رشد بهره ناميده مي» عصر وب نخستين«گاهي 
كه از  ،درصد رسيده است1.5به بعد به   2004و از سال بوده است 

 نقش برجسته، به همقال نيدر ا. كمتر است 2.25ميانگين بلندمدت 
هاي هوشمند در كاستن از  در گوشي Angry Birdsهايي مانند  بازي 

نويسنده اين مقاله . شده است اشاره اصلي عنوان يك علت  وري به بهره
وري  كاري براي بهره هيچ) گوشي هوشمند اَپل( فون آيمعتقد است كه 
  .انجام نداده است
وكارها  ها براي كسب يخصوصيات سودمند گوشانواع با اين همه، 

دهد  كه به كارمندان امكان مي  گذشته از آن. توان ناديده گرفت را نمي
دهد كه در هر  كه در هر جايي بتوانند كار كنند، به آنها امكان مي

به بيان ديگر، دفتر كار به . فرصتي از روز يا شب نيز بتوانند كار كنند
و در ساعات كاري مرسوم  است، فراتر از چهار ديوار توسعه پيدا كرده
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 تحول در اقتصاد كشور با خودافزارآوري
در ) BYOD(چه بخواهيم چه نخواهيم پديده خودافزارآوري 

فرهنگ حاكم بر مؤسسات و  ،وسايل همراه. دادن است حال روي
 دهيپد باوسايل همراه . ندا كردهتغيير  وادار بهها را  سازمان

انقالب جديدي را به وجود خواهند  هاPCهمچون  يخودافزارآور
كنند بايد بتوانند ميل فزاينده  هايي كه امروز كار مي شركت. آورد

تا . گيري از وسايل موبايل را برآورده كنند بهره درمشتريان و كارمندان 
سبب آهستگي  ها ، مانند مسئله امنيت دادهبه حال مسائل خودافزارآوري

اين وضعيت ترديد  بي. روند رو به رشد اين پديده پرفايده شده است
هاي خودافزارآوري، مردم  با تكامل فناوري. تغيير خواهد كرد

تر  ديده تر و آموزش به مرور با افزارآوري راحت) خودافزارآوران(
. دبرخواهند   خواهند شد و در نهايت از محاسن آن بهره

كند،  تر مي تر، و فعال سخگوتر، شادابخودافزارآوري كارمندان را پا
  .دهد وري را افزايش مي دهد، و در مجموع بهره ها را كاهش مي هزينه

شود و سه يا چهار  اي نو محسوب مي خودافزارآوري هنوز پديده
گمان  بيو  ،شود اي جدي دنبال مي به گونه در جهان سال است كه

تر  چنانچه جدي .تي خواهد داشت نقش بسيار بزرگي در  آينده آي
سازي بتوانيم در اين  روي اين پديده كار كنيم و با آموزش و فرهنگ

توانيم از  تنها مي حوزه در شمار كشورهاي پيشتاز جهان در آييم، نه
صادرات صنعتي كه حول خودافزارآوري به وجود خواهد آمد سود 

رشد  توانيم به افزايش وري مي بجوييم، بلكه با افزايش چشمگير در بهره
به ويژه در شرايط كنوني  .اقتصادي كشور عزيزمان ايران كمك كنيم

بخشي به روندي كه  ، با شتاببا مديريت كالن خودافزارآوري اقتصادي،
  ها گوشي از ميليون ناخواه اتفاق خواهد افتاد، و با استفاده بهينه  خواه

كه در مجموع  _بوك موجود در دست مردم  هوشمند، تبلت، و نوت
در جهت ايجاد تحول در اقتصاد  _ها ميليارد تومان ارزش دارندصد

  □.يمگام بر داركشور 

يكي از بهترين محاسن خودافزارآوري افزايش شادابي و رضايت 
بوك در  صاحبان تبلت، گوشي هوشمند، و يا نوت. كاركنان است

تر از استفاده از وسايل  استفاده از وسايل متعلق به خودشان بسيار راحت
كاركنان شاداب در اجراي كارهاي . هستند شانكار تعلق به محلم

  .برد وري را باال مي شادابي بهره. محوله كوشاتر هستند


