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پیشگفتار

ط ــی س ــالهای مش ــاوره دادن ب ــه رهب ــران ش ــرکتها و همچنـــین در
پستهای دولتی متعـددی کـه داشـتهام يـک چیـز را بـا تمـام وجـودم

آموختــهام و آن چیــز عبــارت بــوده از اهمیــت شناســایی ريســکها و

فرصــتها و مشــخک کــردن منــابو و حــدود آن و پیامــدهای بــالقوه

آنها بر روند دستیابی اهداف کلیدی .تام زیبل در کتاب حاضـر بـه

يکی از بزرگتـرین ريسـکها و در عـین حـال بزرگتـرین فرصـتهای

پیش روی سازمانهای بخـش خصوصـی و عمـومی پرداختـه اسـت

يعنــی دگرگووونی دیجیتووالی .در واقــو موضــوع دگرگــونی ديجیتـــال از آن
جمله موضوعاتی است که با وجود طرح مباحـ

فـراوان پیرامـون آن

هنــوز هــم بــه خــوبی شــناخته نشــده و کتــاب تــام تالشــی اســت بــرای

شفافساز ی بیشتر در این زمینه.

تــام در تمــام صــفحات ایــن کتــاب بــه تالقــی چهــار نیــروی بــزرگ

تکنولوژيکی پرداخته است کـه عبارتنـد از محاسـبات ابـری ،ديتـای
بـزرگ ،هــوش مصــنوعی و اينترنــت اشــیا .ایــن چهــار نیــرو در مجمــوع

عامـ ــل اصـ ــلی انقـ ــراض صـ ــنايو مختلـ ــو بـ ــوده و خواهنــــد بــــود و

موجوديت و اهمیت بسیاری از سازمانها را کمرنـ

کردهانـد و مهـر

پايــانی خواهنــد زد بــر وجــود بســیاری ديگــر از ســازمانها .در همــین

دوران مــا شــاهد ظهــور و گســترش گونــههای جديــدی از ســازمانها
هستیم که از  DNAعصر ديجیتال جديد سر برآوردهاند و بـا سـرعت

به پیش میتازند.

در مجموع ،بیشترین پیامدهای این سـونامی سـهمگین ناشـی از

دگرگ ــونی ديجیتـــال را مـــیتـــوان در صـــنايعی ماننـــد خردهفروشــــی،
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تبلیغات ،رسانه و موسیقی مشاهده کرد که به طـور کامـل در دسـت

شرکتهای ديجیتال قدرتمندی مانند آمازون ،گوگل ،نـتفلـیکس

و اســپاتیفای قــرار دارنــد .بــه طــور کلــی ،دگرگــونی ديجیتــال موجــب
ا
شده تا صنايو و مـدلهای کـاری کـامال جديـدی بـه وجـود آينـد و بـه
سـرعت جهـانگیر شـوند از جملـه  Uberو  Didi Chuxingدر بخـش

حمـل و نقــل يــا  Airbnbو  Tujiaدر بخــش اجــاره و  Open Tableدر

صـ ــنعت رسـ ــتوران و  Zillowدر بخـ ــش مسـ ــکن و مســـــتقالت .در

آيندهای نه چندان دور نیز ما به طور حتم با تحوالت و دگرگونیهـای
بزرگت ــر و ش ــگفتانگیزتری رو ب ــرو خ ــواهیم ش ــد و دور نخواهـــد بـــود
زمانی که تکنولوژیهای خـودران و هـوش مصـنوعی ماننـد Waymo

بخش خودرو را زیر و رو نموده و آن را دوباره اختراع کنند.

در بعضــی از بخشهــا ،عالمتهــا و اثــرات دگرگــونی ديجیتــال را

میتوان بیشـتر و واضـ تر مشـاهده کـرد از جملـه در بخـش خـدمات

مالی که شاهد ظهور هزاران هزار فین تک و استارتآپهـای بـانکی
هستیم کـه توانسـتهاند میلیاردهـا دالر سـرمايه را از بانکهـای سـنتی
خ ــارر ک ــرده و ب ــه س ــمت خ ــود روان ــه کنن ــد و روز بـــه روز در حـــال

تصــاحب ســهم بیشــتری از حوزههــای مختلــو مـــالی از مـــدیريت

سرمايه گذاری و بیمه گرفته تا بانکداری خرد و پرداختها هستند.

دگرگـ ــونی ديجیتـ ــال در صـ ــنايو پیچیـ ــدهتر و دارایــــی محــــوری

همچـ ــون نف ـــت و گـ ــاز ،تولیـ ــد و لجسـ ــتیک در قالــــب بــــه کارگیری

همهجانبـ ــه از تکنولوژیهـ ــای هـ ــوش مصـ ــنوعی ،رشــــد چشــــمگیر

بهرهور ی و کارایی و کاهش هزينهها خودش را نشـان داده اسـت .در
نتیجــه ایــن صــنايو نیــز بــه واســطه وقــوع دگرگــونی ديجیتــال از مزايــای

اقتصادی و محیطی آن سود بسیار بردهانـد و پیشـرفتهای بزرگـی را

شاهد بودهاند.
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بنــابراین بايــد اطمینــان داشــت کــه بــه مــرور زمــان تمــام صــنايو و

بخشهــا تحــت تــیثیر و نفــوک کامــل دگرگــونی ديجیتــال قــرار خواهنــد

گرفت و هیچ شرکت يا دولتی در جهان باقی نخواهـد مانـد کـه خـود
را از پیامـدهای ایــن تحــول بــزرگ دور نگـه دارد و بــه همــین دلیــل هــم

هست کـه خـود مـن شـاهد بـودهام کـه موضـوع دگرگـونی ديجیتـال در

رأس تمــام گفتگوهــایی قــرار دارد کــه خــودم بــا رهبـــران شـــرکتها و
همچنــین سیاســتمداران و دولتمــردان جهــان داشــته و دارم و خــودم

بــه شخصــه از نگرانیهــا و حساســیتهای رهبــران کســـبوکارها و

دولتها در ارتباط با پیامدهای دگرگونی ديجیتال آ گاهم.

در ســط ملتهــا و کشــورها نیــز وضــو بــه همــین منــوال اســـت

بهطور ی که سرعت عمل و اشـتیاق ملتهـا و کشـورها در پـذیرش و

پیادهسازی اصول دگرگونی ديجیتال نقشـی تعیین کننـده و اساسـی
در شکل گیری مزيتهای رقـابتی کشـورها و رفـاه اقتصـادی ملتهـا

ط ــی ده ــه آين ــده دارد .ت ــاريخ ب ــه م ــا آموخت ــه اس ــت کـــه کشـــورهای

پیشـ ــگام و پیشـ ــرو در انقالبهـ ــای تکنولـ ــوژيکی– کــــه دگرگــــونی

ديجیتال جديدترین آنهاست -توانستهاند بسیار بیشتر و سـر يوتر از

بقیه کشورها جهشهای بزرگی را تجربه کنند و به فاصله بین خـود و

سایر کشورها بیفزايند.

صحبت از دگرگونی ديجیتال کامل نخواهد بود اگر بـه تـیثیر آن بـر

امنیــت ملــی و همچنــین بــر امنیــت جهــانی اشــارهای نشــود .تــام در
کتابش به صراحت اشاره کرده که هوش مصـنوعی نقشـی کلیـدی و

تعیینکننده در تعیین قابلیتها و توانمنـدیهای نظـامی کشـورها و

در نتیجه در شکلدهی بـه روابـب بـین قـدرتهای نظـامی بـزرگ ايفـا
خواهــد کــرد .ارز يــابی واقوبینانــه تــام از رقابــت جهــانی بــر ســر رهبــری

هــوش مصــنوعی از آينــدهای خبــر مــیدهــد کــه در آن ،عمــده توجــه
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رهبران کشورها و همچنین رهبران کسبوکارها و شرکتهای بـزرگ
معطوف به هوش مصنوعی خواهد بود.

ب ــه نظ ــر م ــن ،افــراد انگشتش ــمار ی در جه ــان وجـــود دارنـــد کـــه

بتوانند به خوبی تام زیبل به سازمانها کمک کنند تا با چالشهای

دگرگــونی ديجیتــال آشــنا شــوند و ابعــاد گونــاگون آن را درک نماينــد.
خود من نزديک به يک دهه این شانس را داشتهام تا با تام همکـاری

نزديک داشـته باشـم و بـه خـوبی او را مـیشناسـم و مـیدانـم کـه او در

این کتاب به نمونههای واقعی و مطالعات موردی ارزشمندی اشاره

کرده است که برگرفته از تجربه گرانبهای او در همکاری بـا وولهـای

دنیای کسبوکار از جمله  ،3Mکاترپیالر ،رويال داچ ،شـل و نیـروی
هوایی آمريکا بوده است.

بــه هــر حــال همــان طــور کــه تــام در ایــن کتــاب هــم تی کیــد کــرده

اسـ ــت ،دگرگونیهـ ــای ديجیتـ ــال موفـ ــا نیازمنـ ــد تعهــــد و رهبــــری
مــدیريت ارشــد سازمانهاســت و ایــن نــوع دگرگــونی بــه طــور کامــل،
فرايندی باال به پایین است و به همین دلیـل هـم الزم اسـت مـدیران

عامل و سایر مدیران ارشد چـه در بخـش خصوصـی و چـه در بخـش

عم ــومی و دولتــی بايســتی بــه طــور کامــل از ريســکها و همچنـــین

فرصــتهای نهفتــه در دگرگــونی ديجیتــال آ گــاهی يابنــد و بــه آنهــا

توجه ویژهای داشته باشند.

تام زیبل بـه ماننـد تمـام کارآفرينـان جاافتـاده و دورانـديش جهـان

دارای رويکردی خوشبینانه است و بیشتر به نیمه پر لیوان دگرگـونی

ديجیتــال نگــاه مــیکنــد و هــدفش فقــب ایــن نیســت کــه بــه خواننــده

بیــاموزد دگرگــونی ديجیتــال چیســت بلکــه او همزمــان مــیکوشــد تــا

توصیههای عملی و کاربردی متعـددی را بـه رهبـران سـازمانها ارائـه

دهد که به آنها در پیشبرد اهداف و کسب نتايج مطلوبشان کمـک
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شــايانی خواهــد نمــود .او در بخــش نتیجــه گیری کتــاب يــک برنامــه
کاربردی به نام"برنامه عمـل مـدیرعامل" را در اختیـار خواننـدگان قـرار

مــیدهــد کــه بــا مطالعــه آن مــیتــوان آموخــت چگونــه بايــد وارد کــارزار

دگرگــونی ديجیتــال شــد و شــروع خــوبی را در دنیــای دگرگـــون شـــده
ديجیتال تجربه کرد.

و توصیه من به رهبران کسبوکارها و همچنـین رهبـران سیاسـی
ا
و دولتمردانــی کــه ایــن کتــاب را مــیخواننــد ،اينهاســت :حتمــا ایــن

کتاب را با دقت بخوانید .درسهایی کـه در آن داده شـده را مطالعـه

کنید .توصیههای ارائهشده در آن را بـا تمـام وجودتـان پیـاده کنیـد؛ و
به ياد داشته باشید کـه هـیچ راهنمـایی بهتـر از تـام زیبـل نیسـت کـه

بتوان ــد ش ــما را ب ــه س ــمت موفقی ــت در عرص ــه دگرگـــونی ديجیتـــال

هدايت کند.

کوندالیزا رایس

وزیر سابق امور خارجه ایاالت متحده

دیباچه
جامعه پساصنعتی

در ســال  ۴۵۱۰مــن بــه عنــوان دانشــجویی کــه بــه تــازگی از دانشــگاه

ايلینویز فارغالتحصیل شده بودم يک روز به طـور اتفـاقی کتـابی را در

يـک کتابفروشــی پیـدا کــردم بـه نــام " انقـالب میکروالکترونیــک :يــک
راهنمــای کامــل در بــاره تکنولــوژی جديــد و تــیثیر آن بــر جامعــه"کــه بــه

تازگی توسب انتشارات ام آی تی بـه چـاپ رسـیده بـود .فصـل ماقبـل
آخــر آن کتــاب را دانیــل بــل نوشــته بــود و عنــوان آن فصـــل هـــم ایـــن

بود":چارچوب اجتماعی جامعه اطالعات".

در آن زم ــان مــن بــه ایــن موض ــوع خیلــی عالقهمنـــد بـــودم و ایـــن

عالقهام هم از زمانی شـکل گرفتـه بـود کـه در دانشـگاه واحـد تحقیـا
در عملیـات و سیســتمهای اطالعـاتی را مــیگذرانـدم و در آن کــالس
مجبور بودم در آزمايشگاههای کامپیوتر در مورد تکنولـوژی اطالعـات
تحقیــا کــنم .در آن ســالها مبــاح ی ماننــد کامپیوترهــای ســایبری

 FORTRAN ،CDCو محاسـ ــبات دسـ ــتهای بـ ــه تــــازگی در حـــــال
شــکل گیری و گســترش بودنــد و مــن هــم دوســت داشــتم در مــورد آن
تکنولوژیهای نوظهور بیشتر بدانم.

آنچه در آن دوران بیش از همه مرا مجذوب خود کـرده بـود مفهـوم

ديتــای بــزرگ بــود کــه دانیــل بــل بــرای اولــین بــار در ســال  ۴۵۷۵و در

کتــاب مع ــروفش بــا عنوان"ظهــور جامعــه پساصــنعتی" آن را مطـــرح

ساخته بود.

و کالم آخر

پیش به سوی دگرگونی دیجیتالی
مــن امیــدوارم ایــن کتــاب توانســته باشــد بــه شــما در فهــم و درک

عملــی آنچــه کــه دگرگــونی ديجیتــال بــر ســر شــرکتها و ســـازمانها

خواهــد آورد کمــک کنــد ،دگرگــونی عظیمــی کــه بــر چهــار تکنولــوژی

ساختارش ــکن و قدرتمن ــد محاس ــبات اب ــری ،ديت ــای بـــزرگ ،هـــوش
مصــنوعی و اينترنــت اشــیا اســتوار اســت و مــیرود تــا دنیــای آينــده
کسب و کارها را زیر و رو کند .من در این کتاب تمـام تالشـم را کـردم

تــا بــه شــما نشــان دهــم کــه پیشــرفت و تکامــل ایــن تکنولوژیهــای

آيندهساز تـا چـه حـد خواهـد توانسـت سـاختارهای سـنتی و قـديمی

کسـ ــب و کـ ــار را برانـ ــدازد و بـ ــه جـ ــای آنهـ ــا سـ ــاختارهای نــــوین و

قدرتمنــدتری را پديــد آورد و زمینــه انقــراض دســتهجمعی بســیاری از

شرکتها و جايگزین شدن آنها با تازه واردهای تازه نفـس و چابـک
را فراهم سازد.

ما در دنیای آينـده بـه طـور حـتم بـا محـیب کسـب و کـار جديـدی

رو بــرو خــواهیم بــود کــه توســب ایــن چهــار تکنولــوژی ايجـــاد شـــده و

گسترش خواهـد يافـت و در درون آن هـم فرصـتهای بسـیاری بـرای

پیش ــرفت و جهشه ــای خیره کنن ــده وج ــود دارد و هـــم تهديـــدهای

خانمان برانداز و سهمگین و در این میان بـرد بـا شـرکتهایی اسـت

کــه بــا پیشبینــی بــه موقــو تحــوالت و شناســایی درســت فرصــتها

نهاي ــت اس ــتفاده را از آنه ــا خواهن ــد ب ــرد و از طریـــا درک بـــه موقـــو

تهديــدها و ابعــاد مختلــو آن کمتــرین آســیبها را تحمــل خواهنــد
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ک ــرد .چنـــین ش ــرکتهایی کـــه توس ــب مـــدیران عامـــل هوشــــمند و
آيندهنگر و تیم مدیريتی آ گاه به تحوالت تکنولوژيکی اداره میشـوند

خواهند توانست به سالمت از در يـای پـرتالطم و طوفـانی آينـده عبـور

کننــد و بــه ســاحل آرامــش برســند .در مقابــل ،هســتند شــرکتهای

بسیاری که به خاطر تعلل و بیتوجهی مـدیران ارشـد و عـدم آ گـاهی

کارکنان شان از تحـوالت رخ داده در زمینـه تکنولوژیهـای آيندهسـاز

از قافلــه پیشــرفت و تعــالی عقــب خواهنــد مانــد و بــه طــور حــتم جــزو
منقرض شوندگان آينده خواهند بود.

به هر حال ،چنین بـه نظـر مـیرسـد کـه دنیـای کسـب و کـار در دو

ده ـ ــه آين ـ ــده ب ـ ــا حج ـ ــم عظیم ـ ــی از نوآوریه ـ ــا و پیشــــــرفتهای
تکنولــوژيکی رو بــرو خواهــد شــد کــه از نظــر حجــم و تیثیرگـــذاری بـــر

کسب و کار با تحوالت صورت گرفته طـی چنـد قـرن گذشـته برابـری

میکند و هر گونه وفلـت و سسـتی در مـورد ایـن تحـوالت بـه بهـای از
میان رفتن و انقراض دستهجمعی شرکتها و يا ّ
حتا صنايو خواهـد
بود .در واقو آنچه که در نتیجه نقشآفر ينی پررن تر تکنولوژیهایی

ماننــد هــوش مصــنوعی و اينترنــت اشــیا در دنیــای کســب و کــار رخ
خواهد داد همه چیز را دگرگون خواهد سـاخت ،از الگوهـای رفتـاری

مشتريان و بازارها گرفته تا نحوه اداره سازمانها و نوآوری و الگوهـای

کاری.

در آينــدهای نــه چنــدان دور بســیاری از چیزهــای ویــرممکن امــروز
ا
کامال امکانپذیر خواهند شد و بسیاری از الگوهـای کـاری جاافتـاده
و راي ـ ــج کن ـ ــونی ب ـ ــه بايگ ـ ــانی س ـ ــپرده خواهن ـ ــد شـــــد و در نتیجـــــه

کســبوکارهای فــردا دارای تفاوتهــای اساســی بــا کســـبوکارهای
امــروز خواهنــد بــود و شــرکتهایی کــه در برابــر ایــن تغییــر و تحــوالت
سريو و گسترده مقاومت کنند به زودی به تـاريخ خواهنـد پیوسـت و
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جــای خــود را بــه شــرکتهایی خواهنــد داد کــه بــه خــوبی خــود را بــا

شرايب جديد هماهن

خواهند ساخت.
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علوم اقتصادی

























اصول علم اقتصاد /کارل منگر /ترجمه فرهاد نوع پرست ،حسین فالحی
اصول ثروت ملل؛ یعنی اکونومی پلتیک /ترجمه و تالیف محمدعلی فروغی /تعلیقه
و تحشیه فرهاد نوعپرست
رویارویی کاپیتالیزم و سوسیالیزم /استوارت میل /ترجمهحسین فالحی /ویراستار
فرهاد نوعپرست
سلسله مباحثی در روششناسی و فلسفه اقتصاد /یداله دادگر
مقدمه ای در آموزه های اقتصادی و مالی اسالم /یداله دادگر
خصوصیسازی پول /فردریک فون هایک /ترجمه امیررضا عبدلی و محمد جوادی
اقتصاد اتریشی به زبان ساده /بوتکه /ترجمۀ محمد جوادی
اقتصاد اتریشی /استیون هورویتز /ترجمه دکتر امیرحسین خالقی
بیست مغلطه اقتصادی  /ترجمه دکتر امیرحسین خالقی
نابرابری درآمدی /مهدی جعفری ،عبداله شهبازی ،روح اله عبادی
اقتصاد دیجیتال /اسفندیار جهانگرد
اقتصاد دیجیتال :تحلیلها و پویایی ها /اسفندیار جهانگرد
دگرگونی دیجیتال  -بقا و شکوفایی در عصر انقراض دسته جمعی /زیبل /ترجمه
سید حسین علوی لنگرودی
استاندارد بیتکوین /سیف الدین آموس /ترجمۀ محمد مبینی
اقتصاد محیط زیست /استیون اسمیت /ترجمه کاظم بیابانی خامنه
طبقه و محیط زیست /شهرام اتفاق
محیط زیست :سرمایهداری یا سوسیالیسم؟ /شهرام اتفاق
اقتصاد مالی ریاضی /ترجمۀ کاظم بیابانی خامنه و سعید خزائی
 0011تست اقتصاد خرد میانه /عباسعلی ابونوری
درسهایی در اقتصاد کالن /استیو ویلیامسون /ترجمه محمد مبینی
اقتصادکالن؛ رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی /کریم امامی
بنیانهای خرد اقتصاد کالن /استیون هورویتز /ترجمه محمد جوادی و محمد
غالمی
 /محمد مبینی
اقتصاد کالن دی ال اس (متن کامل)/
اقتصاد کالن نوین (ویراست جدید) /رابرت بارو /محمد مبینی













اصول تحلیل اقتصادی خرد و کالن /یداله دادگر
الگوی اقتصاد کالنسنجی با استفاده از دادههای فصلی /کریم امامی
درسهای آخرین موج خصوصیسازی /سید احسان خاندوزی
اقتصاد مستمری /دیوید بلیک /ترجمه قدرت اله اماموردی ،حسین اقبال
اقتصاد بخش عمومی /جان لیچ /ترجمه دکتر مرجان دامن کشیده و حسین اقبال
تحلیلهای داده ستانده /اسفندیار جهانگرد
تعادل عمومی کاربردی /کاردنته /ترجمه مرتضی مظاهری؛ بهنام امین
شرح بازگشت آلمان /دالیا  /مهدی جعفری ،عبداله شهبازی ،روح اله عبادی
درآمدی بر ساختارهای نهادی و فرایند توسعه /محمد ندیری ،مهدی پندار
دوروی سکه کمکهای بین المللی /سید حسین علوی لنگرودی
تعیین اولویتهای سرمایهگذاری به روش تاکسونومی عددی /فرهاد نوع پرست

مدیریت و کسب و کار
 چنین کنند مدیران /سید حسین علوی لنگرودی

نحوه فروش آثار







مراجعه به سایت نشر آماره به همراه اطالعات کتابها و پخشیها
کتابفروشی گوتنبرگ (در تهران) به نشانی مندرج در اول کتاب
مراجعه به سایت دیجی کاال
)
طریق اپلیکیشن طاقچه (برای تهیۀ نسخه
تماس تلفنی و پیامکی با شماره تلفن 19386786390
برای کسب هرگونه خبر و اطالع به نشانی سایت اینترنتی نشر آماره مراجعه
فرمایید:

5

