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 پیشگفتار

ـــه رهبـــران شـــرکتهای  طـــی ســـال و همچنـــین در ها  مشـــاوره دادن ب
کـه داشـتههای  پست ام يـک چیـز را بـا تمـام وجـودم  دولتی متعـددی 

و ها  اهمیــت شناســایی ريســکام و آن چیــز عبــارت بــوده از  آموختــه
ــالقوهها  فرصــت کــردن منــابو و حــدود آن و پیامــدهای ب  و مشــخک 

کتاب حاضـر بـه ها  آن کلیدی. تام زیبل در  بر روند دستیابی اهداف 
های  فرصـت تـرین و در عـین حـال بزرگها  ريسـک تـرین يکی از بزرگ

بخـش خصوصـی و عمـومی پرداختـه اسـت های  پیش روی سازمان
از آن ديجیتـــال  در واقـــو موضـــوع دگرگـــونی دیجیتوووالی. دگرگوووونیيعنـــی 

که با وجود طرح مباحـ  فـراوان پیرامـون آن  جمله موضوعاتی است 
کتــاب تــام تالشــی اســت بــرای  هنــوز هــم بــه خــوبی شــناخته نشــده و 

 بیشتر در این زمینه. یساز شفاف
کتــاب بــه تالقــی چهــار نیــروی بــزرگ  تــام در تمــام صــفحات ایــن 

کـه عبارتنـد از محاسـبات ابـری، ديتـای تکنولوژيکی  پرداخته است 
بـزرگ، هــوش مصــنوعی و اينترنــت اشــیا. ایــن چهــار نیــرو در مجمــوع 
ــــود و  ــــوده و خواهنــــد ب ــــراض صــــنايو مختلــــو ب عامــــل اصــــلی انق

کردهها  موجوديت و اهمیت بسیاری از سازمان کمرنـ   و مهـر انـد  را 
ــانی  . در همــین ها نســازمابــر وجــود بســیاری ديگــر از  خواهنــد زدپاي

گونــه گســترش  ــا شــاهد ظهــور و  ــدی از ســازمانهای  دوران م ها  جدي
که از  و بـا سـرعت اند  وردهآجديد سر برديجیتال  عصر DNAهستیم 

 تازند. می به پیش
در مجموع، بیشترین پیامدهای این سـونامی سـهمگین ناشـی از 

، یفروشــــ خردهتــــوان در صــــنايعی ماننــــد  مــــی راديجیتــــال  دگرگـــونی
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کامـل در دسـت  که به طـور  کرد  تبلیغات، رسانه و موسیقی مشاهده 
گوگل، نـتديجیتال های  شرکت فلـیکس  قدرتمندی مانند آمازون، 

کلــی، دگرگــونی ــه طــور  ــد. ب ــرار دارن موجــب ديجیتــال  و اســپاتیفای ق
جديـدی بـه وجـود آينـد و بـه  کـامالا کـاری های  شده تا صنايو و مـدل

بخـش  در Didi Chuxingو  Uberسـرعت جهـانگیر شـوند از جملـه 
در  Open Tableبخــش اجــاره و  در Tujiaو  Airbnbحمـل و نقــل يــا 

در بخـــــش مســـــکن و مســـــتقالت. در  Zillowو  رســـــتورانصـــــنعت 
هـای  نه چندان دور نیز ما به طور حتم با تحوالت و دگرگونیای  آينده
ـــود  یزتریانگ شـــگفتو  تـــر بزرگ ـــرو خـــواهیم شـــد و دور نخواهـــد ب روب

که تکنولوژی  Waymoخـودران و هـوش مصـنوعی ماننـد های  زمانی 
کنوده بخش خودرو را زیر و رو نم  د.نو آن را دوباره اختراع 

 و اثــرات دگرگــونی ديجیتــال راهــا  ، عالمتهــا بخشدر بعضــی از 
کـرد از جملـه در بخـش خـدمات  تر واضـ توان بیشـتر و  می مشـاهده 

که شاهد ظهور هزاران هزار فین تک و استارتم بـانکی هـای  آپ الی 
کـه توانسـته سـنتی هـای  میلیاردهـا دالر سـرمايه را از بانکاند  هستیم 

کننـــد و روز بـــه روز در حـــال  کـــرده و بـــه ســـمت خـــود روانـــه  خـــارر 
مختلـــو مـــالی از مـــدیريت هـــای  تصـــاحب ســـهم بیشـــتری از حوزه

گرفته تا بانکداری خرد و پرداخت گذاری سرمايه  هستند.ها  و بیمه 
و دارایــــی محــــوری  تر یچیــــدهپدر صــــنايو ديجیتــــال  دگرگــــونی

ــــب  ــــاز، تولیــــد و لجســــتیک در قال گ ــــههمچــــون نفــــت و   یریکارگ ب
هــــوش مصــــنوعی، رشــــد چشــــمگیر هــــای  از تکنولوژی جانبــــه همه
کاهش هزينه کاراییو  یور بهره در خودش را نشـان داده اسـت. ها  و 

از مزايــای ديجیتــال  نتیجــه ایــن صــنايو نیــز بــه واســطه وقــوع دگرگــونی
بزرگـی را های  و پیشـرفتانـد  اقتصادی و محیطی آن سود بسیار برده

 .اند بودهشاهد 
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کــه بــه مــرور زمــان تمــام صــنايو و  بنــابراین بايــد اطمینــان داشــت 
کامــل دگرگــونی تــیثیرتحــت هــا  بخش قــرار خواهنــد ديجیتــال  و نفــوک 
کـه خـود گرفت  و هیچ شرکت يا دولتی در جهان باقی نخواهـد مانـد 

را از پیامـدهای ایــن تحــول بــزرگ دور نگـه دارد و بــه همــین دلیــل هــم 
کـه خـود مـن شـاهد بـوده در ديجیتـال  کـه موضـوع دگرگـونی ام هست 

کـــه خـــودم بـــا رهبـــران شـــرکت رأس گفتگوهـــایی قـــرار دارد  و ها  تمـــام 
هــان داشــته و دارم و خــودم همچنــین سیاســتمداران و دولتمــردان ج

و  وکارها کســـبرهبـــران های  و حساســـیتهـــا  بـــه شخصـــه از نگرانی
گاهم.ديجیتال  در ارتباط با پیامدهای دگرگونیها  دولت  آ

کشـــورها نیــز وضــو بـــه همــین منــوال اســـت هــا  در ســط  ملت و 
کشـورها در پـذیرش و هـا  که سرعت عمل و اشـتیاق ملت یطور به و 
و اساسـی  کننـده یینتعنقشـی ديجیتال  ونیاصول دگرگ سازی یادهپ

کشـورها و رفـاه اقتصـادی ملتهای  مزيت گیری در شکل هـا  رقـابتی 
کشـــورهای  هـــهطـــی د کـــه  ـــه مـــا آموختـــه اســـت  آينـــده دارد. تـــاريخ ب

 کــــه دگرگــــونی –تکنولــــوژيکی هــــای  پیشــــگام و پیشــــرو در انقالب
از  تر يوسـربسیار بیشتر و اند  توانسته -هاست جديدترین آنديجیتال 

کنند و به فاصله بین خـود و های  بقیه کشورها جهش بزرگی را تجربه 
 سایر کشورها بیفزايند.

آن بـر  تـیثیرکامل نخواهد بود اگر بـه ديجیتال  صحبت از دگرگونی
ــر امنیــت جهــانی اشــاره ــام نشــود.ای  امنیــت ملــی و همچنــین ب در  ت

کلیـدی و  که هوش مصـنوعی نقشـی  کرده  کتابش به صراحت اشاره 
کشـورها و های  و توانمنـدیها  کننده در تعیین قابلیت تعیین نظـامی 

نظـامی بـزرگ ايفـا های  بـه روابـب بـین قـدرت یده شکلدر نتیجه در 
يــابی  کــرد. ارز تــام از رقابــت جهــانی بــر ســر رهبــری  ینانــهب واقوخواهــد 

ــد ــه در آن، عمــده توجــه  مــی خبــرای  ههــوش مصــنوعی از آين ک دهــد 
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بـزرگ های  و شرکت وکارها کسبرهبران کشورها و همچنین رهبران 
 معطوف به هوش مصنوعی خواهد بود.

کـــه  یشـــمار انگشتبـــه نظـــر مـــن، افـــراد  در جهـــان وجـــود دارنـــد 
کنند تا با چالشها  بتوانند به خوبی تام زیبل به سازمان های  کمک 

ــونی ــال  دگرگ ــاگون آن را درک نماينــد. ديجیت گون آشــنا شــوند و ابعــاد 
تا با تام همکـاری ام  خود من نزديک به يک دهه این شانس را داشته

کـه او در  مـی شناسـم و مـی نزديک داشـته باشـم و بـه خـوبی او را دانـم 
کتاب به نمونه واقعی و مطالعات موردی ارزشمندی اشاره های  این 

گر که برگرفته از تجربه  هـای  در همکاری بـا وول اوانبهای کرده است 
کاترپیالر، رويال داچ3Mاز جمله  وکار کسبدنیای  شـل و نیـروی  ،، 

 هوایی آمريکا بوده است.
ــه هــر  کتــاب هــم  حــالب ــام در ایــن  کــه ت کهمــان طــور  کــرده  یــدتی

ــــای  اســــت، دگرگونی ــــال ه ــــری ديجیت ــــد و رهب ــــد تعه ــــا نیازمن موف
کامــل،  هاســت سازمانمــدیريت ارشــد  ــه طــور  ــوع دگرگــونی ب و ایــن ن

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 

کامـــل از ريســـک و همچنـــین ها  عمـــومی و دولتـــی بايســـتی بـــه طـــور 
ــونیهای  فرصــت ــه در دگرگ ــال  نهفت ــهديجیت ــد و ب گــاهی يابن هــا  آن آ

 داشته باشند.ای  جه ویژهتو
کارآفرينـان جاافتـاده و دورانـديش جهـان  تام زیبل بـه ماننـد تمـام 

 است و بیشتر به نیمه پر لیوان دگرگـونی ینانهب خوشدارای رويکردی 
کــه بــه خواننــده  مــی نگــاهديجیتــال  کنــد و هــدفش فقــب ایــن نیســت 

ــال  بیــاموزد دگرگــونی ــانديجیت ــا  مــی چیســت بلکــه او همزم کوشــد ت
کاربردی متعـددی را بـه رهبـران سـازمانهای  صیهتو ارائـه ها  عملی و 

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

کــه بــا مطالعــه  مــی کــارزار  مــی آندهــد  تــوان آموخــت چگونــه بايــد وارد 
 شـــد و شـــروع خـــوبی را در دنیـــای دگرگـــون شـــدهديجیتـــال  دگرگـــونی
کرد.ديجیتال   تجربه 

و همچنـین رهبـران سیاسـی  وکارها کسبو توصیه من به رهبران 
کتــاب را کــه ایــن  ایــن  حتمــاا خواننــد، اينهاســت:  مــی و دولتمردانــی 
کـه در آن داده شـده را مطالعـه ی های کتاب را با دقت بخوانید. درس

کنیـد شده ارائههای  کنید. توصیه  ؛ ودر آن را بـا تمـام وجودتـان پیـاده 
کـه  کـه هـیچ راهنمـایی بهتـر از تـام زیبـل نیسـت  به ياد داشته باشید 

ـــونی ـــت در عرصـــه دگرگ ـــه ســـمت موفقی ـــد شـــما را ب ـــال  بتوان ديجیت
کند.  هدايت 

 
 کوندالیزا رایس

 ایاالت متحدهوزیر سابق امور خارجه 
 



 
 دیباچه

 
 جامعه پساصنعتی

کــه بــه تــازگی از دانشــگاه  ۴۵۱۰در ســال  مــن بــه عنــوان دانشــجویی 
کتـابی را در  یلالتحص فارغايلینویز  شده بودم يک روز به طـور اتفـاقی 

کــردم بـه  کتابفروشــی پیـدا  انقـالب میکروالکترونیــک: يــک  نــام "يـک 
کامــل دربــاره تکنولــوژی جديــد و  کــه بــه آن بــر جامعــه" تــیثیرراهنمــای 

تی بـه چـاپ رسـیده بـود. فصـل ماقبـل ی آ متازگی توسب انتشارات ا  
کتـــاب را دانیـــل بـــل نوشـــته بـــود و  عنـــوان آن فصـــل هـــم ایـــن آخـــر آن 

 چارچوب اجتماعی جامعه اطالعات".بود:"
بـــودم و ایـــن  منـــد عالقهدر آن زمـــان مـــن بـــه ایـــن موضـــوع خیلـــی 

کـه در دانشـگاه واحـد تحقیـا ام  عالقه گرفتـه بـود  هم از زمانی شـکل 
کــالس  مــی اطالعـاتی راهای  در عملیـات و سیســتم گذرانـدم و در آن 

امپیوتر در مورد تکنولـوژی اطالعـات کهای  مجبور بودم در آزمايشگاه
کــنم. در آن ســال کامپیوترهــای ســایبری ها  تحقیــا  مبــاح ی ماننــد 

CDC ،FORTRAN بـــــه تــــازگی در حـــــال ای  و محاســــبات دســــته
گســترش بودنــد و مــن هــم دوســت داشــتم در مــورد آن  گیری شــکل و 

 نوظهور بیشتر بدانم.های  تکنولوژی
کـرده بـود مفهـوم آنچه در آن دوران بیش از همه مرا  مجذوب خود 

ــار در ســال  ــین ب ــرای اول ــل ب کــه دانیــل ب ــود  ــزرگ ب و در  ۴۵۷۵ديتــای ب
کتـــاب معـــروفش بـــا عنوان"ظهـــور جامعـــه پساصـــنعتی" آن را مطـــرح 

 ساخته بود.


