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 1 فهرست مطالب

 

 

 

 سخن نخست

 

 

را در گذشته شاهد بوده است.  یجهان تاکنون سه انقالب صنعت

 یرویکه بشر توانست ن ید؛ زماندا یرو ۶71۳در سال  ،انقالب یننخست

. توسعة یدجو یوار از جانوران دوررا رام سازد و به صورت نظام یکیمکان

در  ،انقالب یننمود. دوم یفاءانقالب ا یندر ا یاساس ینقش ،بخار ینماش

 یداز تول ینیبا ظهور اشکال نو ،یستمقرن ب یلاواخر قرن نوزدهم و اوا

 ارتباطات مدرن یجیتالی،د یهاد. سامانهخود را نشان دا ،یمحصوالت صنعت

ما  یسوم بودند که برا یانقالب صنعت داریعهمدرن، طل هاییانهو توسعة را

را به ارمغان  یاجتماع یهاهوشمند و رسانه یهامانند تلفن یمحصوالت

 اطالعات بود. یفناور یافتنانقالب، توأمان با اوج  ین. درخشش ارندآو

 یننو هاییاز فناور یابا گستره توانیا مچهارم ر یصنعت انقالب

ا به ر یستیو ز یجیتالید یزیکی،ف یهاجهان . این انقالب،نمود یفتعر

اثر خود را فرود  ،یعها، اقتصاد و صناجوش داده و بر همة رشتههم یکدیگر

 .آوردیم

 است که بر آن اساس یجیتالیچهارم، انقالب د یانقالب صنعت پایة

در جوامع نفوذ  توانندیم هایکه فناور یدهگرد ینتدو ینینو هاییوهش
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 کاشته شوند. ،در بدن انسان یو حت یدهالنه گز ،یافته

 یستنانو و ز یفناور ی،هوش مصنوع یون،و اتوماس یکدر ربات پیشرفت

دکار، خو یلوسا ی،چاپ سه بعد یاء،اش ینترنتا ی،کوانتوم یانشرا ی،فناور

 ،یهست یو طراح یژن یرایشدگان مغز، ودهن یو فزون یعصب هاییفناور

انقالب بوده و عملکرد  ینهستند که سوخت رسان ا یدیکل هاییاز فناور

متحول خواهد ساخت و بر سطح اشتغال  اییشهمدرن را به صورت ر صاداقت

ها، کسب و کار، دولت یاتیعمل یهاکار، مدل یتو شکل مشاغل، ماه

اخالق،  ی،فرد یتجامعه، هو لمللی،اینب یتکشورها، مناطق، شهرها، امن

د فرو یاثرات مرزشک ی،و جمع یاطالعات فرد یریتو مد یارتباطات انسان

در حال  ،هایفناور ییگرااکنون از همآن هم یهاکه آذرخش آوردمی

 عیچهارم، نه تنها در صنا یرو، مقوالت انقالب صنعت ینهستند. از ا یداریپد

فرد، اقتصاد و جهان کسب  یتارد بلکه بر ماهبازتاب د یندهآ هاییو فناور

 از خود نشان خواهد داد. یو منف اثرات مثبت یزو کار ن

ز ا یافتن یآگاه ،انقالب ینا ةینزمموجود در  یبا ابرروندها آشنایی

 یژرف هاییگوناگون و نگران یهاآن در گستره یرانگراثرات سودمند و و

شدن  یمتالش ی،اجتماع هاییابرنابر یجادمانند ا)که در بطن خود دارد 

 تواندیم ،(یبرخاسته از رشد فناور یاجتماع یجامعه و فرد و انزوا یتهو

 آماده سازند. ،که در راه هستند یسترگ ییراتاز تغ اما ر

 یتهاست که در نهاآن یماتها و تصمانسان ینشب ینا ،هر صورت در

 خواهند بود. یتموفق یینها ةکنند یینتع
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انقالب، مطالعة  ینژرف ا هایینگرانبزرگ و  یدهایاز نو یآگاه برای

روم ف ییاجرا یو صاحب کرس گذاریاننوشتار پروفسور کلوس شواب، بن

 یمیترس تواندیم ،“چهارم یانقالب صنعت”جهان، با عنوان  یاقتصاد

 .یدما عرضه نما یبرا ،انقالب ینا یهافکورانه را از چهارچوب

 از یشب یاست و برا یقتصاددان آلمانمهندس و ا ،شواب پروفسور

انقالب شیوة از  یو یرتصو .بوده است یچهار دهه در مراکز امور جهان

 تحول یکدیگر باکار و ارتباط ما  ،که چگونه در زیست چهارم یصنعت

 .بسیار آگاه کننده باشد تواندیم کند،یم یجادا

 یسرئ یسی،رئ یرضادکتر عل یسزاوار است از جناب آقا ینجاا در

 نیدر ترجمان ا یرحق ینا یبوشهر که مشوق اصل یدانشگاه علوم پزشک

 میزعز یداز اسات ین. همچنیمنما یسپاسگزار ،اندنوشتار پرارزش بوده

محترم فرهنگستان علوم  یسرئ ی،مرند یرضاعل یددکتر س یجناب آقا

 معاون یزی،عز یدوندکتر فر یجناب آقا یران،ا یاسالم یجمهور یپزشک

تر دک یجناب آقا یران،ا یاسالم یجمهور یفرهنگستان علوم پزشک یعلم

 فلسفه، فقه و اخالق یپرداز یهنظر یمحترم کرس یسرئ یجانی،باقر الر

 یندهگروه آ یختهفره یدو اسات یقانع یدکتر مصطف یجناب آقا ی،پزشک

 یو رصد کالن سالمت فرهنگستان علوم پزشک یپرداز یهنظر ی،نگار

و همواره  مابا ارزش آنان سود جسته یدگاهکه از د رانیا یاسالم یجمهور

 یمانهصم اند،دهبو یشتازپ یپژوه یندهآ هاییشهدر گسترش اند

 .یمنمامی یسپاسگزار
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متن،  یةمهندس دارا جوکار در خوانش اول یجناب آقا یهااز تالش

 نهیباکه شک یآذر ینحس یو جناب آقا ییآراو صفحه یعلم یراستاریو

 .نمایمیم یسپاسگزار یرفتند،متن را پذ یمتوال هایینیحروفچ

وحدت که در  یونسرکار خانم دکتر کتا یزم،از همسر عز یتدر نها

 یمانهصم یزنکردند ن یفروگذار یتالش یچاز ه یی،متن نها یرایشو

 .نمایمیم یقدردان

 ینو تدو نگرییندهدر آ تواندینوشتار م ینمطالعة ا شک،بی

 یایجامعه و دن یعلم و فناور یهادر گستره یبردراه یهاچهارچوب

ودمند س یارکشور بس یعلم یاستگزارانپژوهندگان و س یکسب و کار برا

ه ن ی،علم یاستورزان و جستجوگران عرصة س یشهاند ،است یدام .باشد

بلکه خود  یندداده در ترجمان آگاه نما یرو یهارا از لغزش یرحق ینتنها ا

 یو چاپ مقاالت عالمانه، جامعة رو به رشد علمنوشتارها  ینشبا آفر

 را غنا بخشند. یرانپرشتاب ا

 

 

 پورینب یرجا دکتر

 رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگستان علوم پزشک یوستةپ عضو

 و رصد کالن سالمت یپرداز یهنظر نگاری،یندهآ گروه
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 9 پیشگفتار

 

 

 هستی بخش توانابه نام 

 

 پیشگفتار

 

 هانآ با اکنونهم گرانه که ماگوناگون و افسونهای از بسیاری چالش

آن است که چگونه انقالب  چالش و شدیدترینترین هستیم، مهم رو به رو

که ای فناوری ؛ انقالبفناوری نوین را درک نموده و آن را شکل دهیم

 اکنونمه . مانیستل بشر هیچ چیز کمتر از تغییر شکل و دگردیسی نس

هستیم که شیوة زندگی، کار و آنچه را که به این دو  انقالبیدر آغاز 

، منظر و معیار دهد. درمی تغییر ،بستگی دارد را به صورت بنیادین

هیچ گیرم، همانند می پیچیدگی آنچه را که من انقالب چهارم در نظر

 باشد. که نسل بشر پیش از این تجربه نموده  چیزی نیست

هنوز مانده است که ما سرعت و گستردگی این انقالب نوین را 

ا فرد میلیارده اتصالبرای  یدریابیم. در نظر بگیرید که امکانات نامحدود

ادوات همراه وجود داشته باشد، این روند به وسایل و از طریق 

ش که پیای فرآوری، دسترسی به دانش و توان سازیهای ذخیرهتوانمندی

تالقی گیج کنندة همچنین گردد. می منتهی ،ن نبوده استاز ای

ش را از هوای کنید که گستره را تصورنوپدید های فناوریهای مرزشکنی
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خودروهای بدون  (،ToI) ۶و اینترنت اشیاء رباتیک (،AI) ۶مصنوعی

سرنشین، چاپ سه بعدی، نانوفناوری، زیست فناوری، علوم مواد، 

دهد و تازه این می گری کوانتومی را پوششهمحاسب و انرژی سازیذخیره

ین بسیاری از ا باشند.میها د فقط بخشی انگشت شمار از این فناوریرموا

به نقطة  اکنونهم کنند امّامی را سپریدوران کودکی خود  ،هانوآوری

و در حال ساخت و تقویت یکدیگر اند منحنی توسعة خود رسیده عطف

هستند که جهان فیزیکی، دیجیتالی و  راگهای همدر گسترة فناوری

 . استزیستی را شامل 

ژرف در گسترة همة صنایع هستیم های جاییجابه شاهد اکنونهم ما

 مرزشکنی درکسب و کار نوین، های مدل پدیداری هاآنهمة  ویژگیکه 

های مجدد به تولید، مصرف، حمل و نقل و سامانهدهی مشاغل و شکل

پارادایمی در راه است  جاییجابه ة اجتماعی، یک. در جبهاست ۹رسانش

و نیز  برقرار کردن کار و ارتباط ماهیتپارادایمی،  جاییجابه که این

این  همسان .گیردمی در بررا و سرگرمی ما  دادن بیان، اطالعچگونگی 

سالمت و های آموزش، ارائه مراقبتهای و نهادها، سامانهها روند، حکومت

دهی خود در حال بازشکل ،دیگرهای یاری از گسترهحمل و نقل و بس

های فناوری جهت تغییر رفتار و سامانهنوین کاربرد های . شیوه[۶] هستند

حمایت از بازآفرینش و حفظ محیط  پتانسیلی را برای ،تولید و مصرف

                                                      
1 Artifical Intelligence 
2 Internet of Things 
3 Delivery Systems 
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پیامدهای پنهان به شکل های به جای خلق هزینه ،زیست طبیعی

تغییرات، از دید اندازه، سرعت و منظر،  این د.نآورفراهم می ۶خارجی

 تاریخی هستند.

 هایش فناوریپذیر توسعه و شدیدی کهعدم قطعیت در حالی که 

دانیم نمی که ما هنوز دهدمی معنا رانوپدید را احاطه کرده است این 

آشکار خواهد  چگونه صنعتی ران شده توسط این انقالبتحوالت پیش

به این  ،هابخش همةدر  هاآن پیوستگی وجود پیچیدگی و به هم ،شد

کسب و کار،  ها،حکومت) جامعة جهانیهای نفعکه تمام ذی دارداشاره 

تر به برای درکبا یکدیگر را  مسئولیت کار (،و جامعة شهریها دانشگاه

  .دارندروندهای نوپدید 

به یک آیندة جمعی که اهداف و دهی به ویژه، اگر ما در حال شکل

پرورانیم، ایجاد یک درک می در سر دهدمی را بازتابمشترک  هایارزش

برخاسته از خرد جمعی، حیاتی است. ما باید یک منظر مشترک جهانی 

ا رآینده های زندگی ما و نیز نسل ،و جامع پیرامون آن که چگونه فناوری

را که ای دهد و همچنین چگونه زمینة انسان، فرهنگ و جامعهمی تغییر

 آوریم. به دست دهد،می شکلکنیم، بازمی تدر آن زیس

از دیدگاه تاریخ انسان، زمانی تا که  تغییرات چنان سهمگین هستند

 .بالقوه نبوده استهای و یا بیم سترگکنون چنین مملو از امیدهای 

 اغلب در تفکر سنتی و خطی سازانتصمیم که دلواپسی من بر این است 

                                                      
1 Externalities 
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نی آهای مشغولیجذب دل این که یا گرفتار وخود ( بنیان برافکنغیر و)

به صورت راهبردی پیرامون نیروهای بنیان بر افکن و  توانندنمی و بوده

  دهند، تفکر کنند.می که آیندة ما را شکلای نوآورانه

، متخصصیناز دانشگاهیان و ای به خوبی از این آگاهم که پاره

از انقالب بخشی  ،هبه صورت سادنگرم را می هاآن من بهکه هایی توسعه

من دال بر وجود باور بر . امّا سه دلیل وجود دارد که گیرندمی در نظرسوم 

 .دنذارگمی هصحّ ،انقالب متمایز و چهارمی در حال پدید آمدن است این که

صنعتی پیشین، این انقالب به صورت های : برعکس انقالبسرعت

نتیجة جهان پیچیده و نه خطی در حال تکامل است. این انقالب  ۶نمایی

 کنیم و نیزمی است که ما در آن زیستای و بسیار ژرف به هم پیوسته

 بد.طلمی راتر و نوینتر این حقیقت که فناوری نوین، فناوری توانمند

شود یم این انقالب بر انقالب دیجیتالی ساخته: گستردگی و ژرفا

های جاییبهجا نماید که بهمی را ترکیبای چندگانههای و فناوری

سابقه داری در جهان اقتصاد، کسب و کار، جامعه و افراد غیر پارادایمی

انجام چیزها را  “چگونگی”و  “چه”شود. این انقالب نه تنها می منتهی

  د.کنمی ما هستیم نیز تحول ایجاد “چه کسی”دهد بلکه در می تغییر

 و) افردر  ها،همة سیستمشامل تحول این انقالب : اثر سیستمی

. هدف است( به صورت کل) صنایع و جامعه ها،کشورها، شرکت( درون

من با نوشتن این کتاب آن است که نوشتاری را برای ارائه مفاهیم بنیادی 

                                                      
1 Exponential 
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ه چ ؟باشدمی که این انقالب چه نمایم بدین صورتفراهم  چهارمانقالب 

انجام توان می و چه ؟چگونه بر ما اثر خواهد گذاشت ؟با خود خواهد آورد

این نوشتار، همة آن افرادی  ؟داد تا آن را برای کامیابی مشترک، مهار نمود

ین اهای را که برای آیندة ما عالقمند هستند و متعهد به کارگیری فرصت

 دهد.می تغییر انقالبی جهت ساخت جهانی بهتر هستند را هدف قرار

 من سه هدف کالن را دارم:

 انقالب فناورآنه و اثر پیچیدة آنآگاهی از جامعیت و سرعت افزایش  -

موارد ر پیرامون انقالب فناورآنه که خلق چهارچوبی برای تفک -

 احتمالی را پررنگهای کشد و پاسخمی را خط و نشان مرکزی

 سازد.می

 بین بخش که الهام بخش همکاری “سکو”فراهم آوردن یک  -

 بانقال نیز بر روی مواردی که باو بوده بخش خصوصی مردمی با 

 .دهدمی را شکلهایی باشند، مشارکتمی مرتبطفناورانه 

ی که فناورای آن است که بر شیوه این کتابهدف  آن که از همه برتر

. فناوری یک نیروی ورزدمیزیست شوند، تاکید توانند هممی و جامعه

 و بخشیدما اسیر یک گزینة  ؛بیرونی نیست که ما بر آن کنترلی نداریم

م. نیستی “رد کن و بدون آن زندگی کن”و  “زندگی کن بپذیر و با آن”

 ترسیم برایبه صورت دعوتی را فناورانه بنیان برافکن تغییر ما  برعکس،

تر انگاریم. هر چه بیشمی بینیم،می ما که هستیم و چگونه دنیا را این که

ر تفکر کنیم، بیشت ،مهار سازیمپیرامون آن که چگونه انقالب فناوری را 
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را مجسم و  هاآن هااجتماعی مربوطه که این فناوریهای و مدلخودمان 

ب به انقالدهی نمایند، خواهیم آزمود و نیز بیشتر فرصت شکلمی نمود

 که جهان را بهبودی بخشد، خواهیم داشت. ای به شیوه

کند این انقالب تضمین که به انقالب صنعتی چهارم دهی شکل

 ایجاد تفرقه و دهد و ازرکز قرار میانسان را در مو  بودهتوانمندساز 

یا بخش و یا  نفعذی فقط وظیفه یک جویدمی دوریانسانی کردن غیر

نیست. ماهیت بنیادی و جهانی  خاص یک منطقه، صنعت و یا فرهنگ

به معنای آن است که خواهد توانست بر همة کشورها،  این انقالب

بنابراین، حیاتی  یرد.و مردمان اثر گذاشته و اثر بپذها اقتصادها، بخش

 است که ما توجه و انرژی خود را بر روی همکاری چند جانبه با مشارکت

از گسترة دانشگاه، جامعه، سیاست، صنعت و در سطح ملّی ها نفعذی

 جهت ایجادهایی و همکاریها کنشبرهممتمرکز نماییم. چنین 

ها هگروو افراد  تامورد نیاز است  ،مثبت، مشترک و مملو از امیدهای قرائت

سازد که در آن مشارکت نموده و از  قادرجهان های را از تمام قسمت

اطالعات و تجزیه و سودمند شوند. بخش عمدة  ،تحوالت در حال انجام

که  استای و اقدامات پیشگامانهها تحلیل من در این کتاب بر پایة پروژه

و در واقع شده توسعه یافته، مورد گفتمان ، ۶اقتصاد جهانیفروم  در

از این رو، این کتاب،  اند.مورد چالش قرار گرفته فروم، گردهمایی اخیر

اقتصاد جهانی نیز ة فروم آیندهای فعالیتدهی یک چهارچوب برای شکل

                                                      
1 The World Economic Forum 
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های بیشماری آورد. همچنین در نوشتن این کتاب از مصاحبهمی فراهم

پیشگامان  همچنینمدنی و  ةجامع، دولت، کسب و کار رهبرانکه با 

ام. بدین سان، این نوشتار ماحصل فناوری و افراد جوان داشته ام، بهره برده

 است.فروم  رانة جمعی جوامعخرد روشنگ

این نوشتار در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول یک بازنگری  

یز تحول برانگهای پیرامون انقالب صنعتی چهارم است. بخش دوم از فناوری

 این انقالب اتند. بخش سوم یک نگرش ژرف به اثرکمی نماییرخکالن 

 وها در نهایت ایده .دهدمی سیاسی آن را ارائههای از چالشای و پاره بوده

 توان پتانسیل اینمیممکن عملی که چگونه به بهترین شکل های حلراه

 .دکنمی پیشنهاد ،، شکل داده و مهار نمودرا پذیرفتهتحول عظیم 
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 انقالب صنعتی چهارم -1

 تاریخی ةزمین -1-1

در ها اشاره دارد. انقالبای و ریشه به تغییر ناگهانی “انقالب”واژة 

بدیع درک جهان، های نوین و شیوههای سراسر تاریخ هنگامی که فناوری

 زاقتصادی و ساختارهای اجتماعی آغاهای را در سامانهای تغییری ریشه

دهند. با در نظر گرفتن تاریخ به عنوان یک چهارچوب می ویکنند، رمی

 زمان نیاز دارد تا آشکار شوند. ها به سال ،مرجع، رخداد ناگهانی این تغییرات

غذا به  آوریجمعگذار از ) شیوة زندگی ما درای ریشه جاییجابه اولین

لی کردن حیوانات هزار سال پیش روی داد و این با اه ۶3حدود  (،کشاورزی

، با هدف تولید ،حیوانات را با انسان کارگردید. انقالب اراضی،  پذیرامکان

ه بهبودی یافت ک ،آرام، تولید غذا و ارتباطات، ترکیب نمود. آرام حمل و نقل

. انسانی گردیدتر بزرگهای توده و استقرار جمعیترشد  تحریکخود موجب 

 خیزش شهرها منجر شد. این پدیده در نهایت به شهرنشینی و

از انقالبات صنعتی دنبال شد که از نیمة ای انقالب اراضی با مجموعه 

به نیروی ای از نیروی ماهیچه گردیدند. گذاردوم قرن هجدهم آغاز 

 اکنونهم یی کهما را به جاها بود. این انقالب هاآن از نشانگان ،ماشینی

با فزونی در توان  ،چهارم در انقالب صنعتیامّا هستیم تکامل دادند. 

 یابد. می ، توان تولیدی انسان افزایش۶شناختی

                                                      
1 Cognitive Power 
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گسترش ، ۶1۳3تا حدود  ۶7۱3از حدود  ،اولین انقالب صنعتی

یافت. این انقالب با ساخت خطوط راه آهن و اختراع ماشین بخار آغاز 

انقالب صنعتی دوم که در اواخر  تولید ماشینی شد.دار گردید و طلیعه

دهم آغاز گردید و تا اوایل قرن بیستم را پوشش داد، امکان تولید قرن نوز

 الکتریسیته و خطوط سوار کردن ماشینی ةرا با ترویج و توسعای توده

آغاز شد.  ۶۳۱3نمود. انقالب صنعتی سوم در دهة  پذیرامکان (،مونتاژ)

شود می یا دیجیتالی نامیدهای عنوان انقالب رایانه بهاین انقالب معموالً 

هة د در) با پردازندة مرکزیهای رایانهساخت نیمه رساناها،  ةزیرا با توسع

 (،۶۳۳3) و اینترنت( ۶۳13و  ۶۳73های دهه) شخصیهای رایانه (،۶۳۱3

 رایب آکادمیکهای تعاریف گوناگون اندیشمندانه و بحث تسریع گردید.

ه ما در رم کمن بر این باو اند.توصیف این سه انقالب صنعتی به کار رفته

در پدیداری این قرن آغاز آغاز انقالب صنعتی چهارم هستیم. این انقالب 

دهد. از می انقالب دیجیتالی، خود را سامان ی ازگردیده و بر بستر

های گرحساین انقالب، وجود اینترنت همراه و فراگستر، های ویژگی

نوعی و و نیز هوش مص( اندتر شدهکه ارزان) ترتر و نیرومندکوچک

  توان برشمرد.می یادگیری ماشینی را

 افزارنرمدارای سخت افزار، در هستة خود دیجیتالی که های فناوری

هستند، دیگر جدید نیستند امّا در یک خط شکست با انقالب ها و شبکه

شوند و در نتیجه، می تر،و یکپارچهتر پیچیده ها،صنعتی، این فناوری

سازند. این دلیلی است که چرا اریک می متحول جوامع و اقتصاد جهانی را
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، ۹از اساتید انیستیتو فناوری ماساچوست ۶و آندرو مک آفی ۶نبرینجولفسو

در عنوان کتاب  “دوران ماشینی دوم”از این دوره با نام  ،به صورت معروف

و چنین بیان نمودند که جهان در اند یاد کرده ۶3۶۳خودشان در سال 

مام ت”دیجیتالی با های که اثر این فناوریای نقطهخود است،  عطفنقطة 

 .[۶] یابدمی تجلی “اشیاء نوپدید” از طریق اتوماسیون و با ساخت “قوا

وجود دارد، این  “3/۳۳نسخة صنعت ”پیرامون هایی در آلمان، بحث

 این که توصیف برای ۶3۶۶ر در سال واست که در نمایشگاه هانوای واژه

سازد، می ارزش جهانی را متحولهای مان زنجیرهچگونه این صنعت، ساز

 ،انقالب صنعتی چهارم ،“2هوشمندهای کارخانه”ابداع گردید. با ساخت 

 در سطح ،تولیدمجازی و فیزیکی های کند که سامانهمی جهانی را خلق

ود نمایند. این خمی با یکدیگر مشارکت ،پذیرانعطافای به شیوه ،جهانی

و  گردیدهمشتری مدار  ،ی به صورت مطلقمحصوالت تولیدموجب 

 خواهد کرد.  ایجادرا  یعملیاتی نوینهای مدل

هوشمند و های و سامانهها ماشین بهامّا انقالب صنعتی چهارم تنها 

. ستاپردازد. چشم انداز این انقالب بسیار گسترده نمی به هم اتصال یافته

 یابیتوالی همچونهایی مرزشکن بیشتری در گسترههای هم زمان، موج

ال در ح ،تا محاسبه گری کوانتومی هاژن تا نانوفناوری، از بازتجدیدپذیر
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در  هاآن کنشبرهمو  هارخ دادن هستند. این ترکیب و امتزاج فناوری

فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیک است که انقالب صنعتی چهارم های دامنه

 سازد.می تمتفاو ،های اخیراز انقالب ،را به شکل بنیادین

پایه،  ةنوپدید و اختراعات گستردهای در این انقالب، فناوری 

 رانتشار یافته و به آشکا پیشینهای انقالباز تر و گستردهتر پرسرعت

دهند. انقالب صنعتی دوم می از جهان ادامههایی در بخش نمودن خود

لیارد نفر می ۹/۶و تقریباً  شوددرصد از جهان تجربه  ۶7هنوز مانده تا در 

هنوز دسترسی به الکتریسیته ندارند. این موضوع برای انقالب صنعتی 

( میلیارد نفر ۳) سوم نیز مصداق دارد زیرا بیش از نیمی از جمعیت جهان

کنند، هنوز به می زیستدر کشورهای در حال توسعه  هاآن که اکثر

ی تنماد برجستة انقالب صنع) دسترسی ندارند. دوک نخ ریسیاینترنت 

اروپا گسترش یابد.  از سال طول کشید تا به خارج۶۶3تقریباً  (،اول

 نفوذ نمود.در سطح جهان برعکس، اینترنت، در کمتر از یک دهه، 

میزان رویارویی جامعه  این که یعنیهنوز درس انقالب صنعتی اول  

 ،عمدة پیشرفت است، مصداق دارد. دولت کنندةبا نوآوری فناورانه، تعیین 

ی مردمی و نیز بخش خصوصی، نیاز دارند که به سهم خود نهادها

 مشارکت کنند و بسیار ضروری است که شهروندان نیز اثرات طوالنی مدت

که هر ذرة انقالب صنعتی ام را مشاهده کنند. من متقاعد شده هاآن

به مثابة سه انقالب پیشین، نیرومند، اثرگذار و از دیدگاه تاریخی  ،چهارم

دو نکتة اولیه پیرامون عواملی که  ،د. با این وجود منخواهد بو مهم
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به صورت کارآمد و منسجم  این که پتانسیل انقالب صنعتی چهارم را از

 شوم.می سازند، یادآورمی درک شوند محدود

کنم که سطوح مورد نیاز در می من چنین احساس آن که نخست

نیاز به تفکر  رابربها، در رهبری و درک تغییرات در راه، در سراسر بخش

که به انقالب ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسیهای مجدد پیرامون سامانه

ه، در . در نتیجباشندمی در سطح پایینیهستند،  پاسخگوصنعتی چهارم 

سطح ملّی و جهانی، چهارچوب نهادی مورد لزوم جهت سیطره بر انتشار 

اکافی و در صورت ن ،بینانهنوآوری و چیرگی بر این تحول در حالت خوش

یکسان، مثبت  خوانشجهان فاقد  آن که دوم بدبینانه، اصالً وجود ندارد.

انقالب صنعتی چهارم های و چالشها نماهای فرصتو پایدار پیرامون برون

از این انقالب صنعتی ضروری است که بتواند مجموعة  خوانشیاست. 

پس زدن عمومی بر علیه متنوعی از افراد و جوامع را توانمند ساخته و از وا

 .دوری جوید ،تغییرات بنیادینی که در راه است

 

 و سیستمیای تغییر ریشه -1-2

فرض مقدم این کتاب این است که فناوری و دیجیتالی شدن، همه 

المثل شایع و اغلب نیز ضرب و از این رو، چیز را متحول خواهد ساخت

 ،اده. به شکل سیابدمی تسبمنا “این زمان متفاوت است”  ناجور به کار بردة

قرار  ،سراسر جهاندر  ،فناورآنه عمده در مرز ایجاد تغییر خطیرهای آورینو

دارند. مقیاس و چشم انداز تغییر گویای این است که چرا مرزشکنی و 
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شوند. سرعت نوآوری از می احساس ،نوآوری چنین امروزه به صورت حاد

امروزی های تندتر است. مرزشکناز هر زمان دیگر  ،دید توسعه و انتشار

هستند، در چند  آشنااسامی  اکنونهم که Airbnb، Uber ،Alibaba مانند

 ۶337که در سال  iPhoneنسبتاً ناشناخته بودند.  ،سال پیش از این

دو ، ۶3۶2فراگستر شده است. در پایان سال  اکنونهم شد اندازیراه

، گوگل، اولین خودرو ۶3۶3میلیارد تلفن هوشمند وجود داشت. در سال 

کامالً خودکار خود را اعالم کرد. چنین خودروهایی به زودی به یک واقعیت 

 تبدیل خواهند شد.ها گسترده در جاده

 نگاه به مقیاس ؛این موارد فراوان هستند. امّا این فقط سرعت نیست

 سرسام آور است. دیجیتالی شدن به معنای اتوماسیون ،نیز به همین میزان

یا حداقل ) هااست که خود به معنای آن است که شرکت( ودکاریخ)

شوند. نمی مواجه “۶بازده نسبت به مقیاس”با نزول در ( هااز آنای پاره

این در نهایت به چه معنا است، دیترویت را در  که آن برای نشان دادن

در سال  ۶با سلیکون والی( یک مرکز عمدة صنایع سنتی) ۶۳۳3سال 

، سه شرکت از بزرگترین ۶۳۳3سه نمایید. در سال ، مقای۶3۶۳

میلیارد دالر، سود  ۹۱ ۹ارزش کل سهام ،دیترویت، در مجموعهای شرکت

، سه ۶3۶۳میلیون مستخدم دارا بودند. در سال  ۶/۶میلیارد دالر، با  ۶23

                                                      
۶ Returns to Scale  تغییر هزینة محصول تولید شده در نتیجة استفاده از عوامل تولید

  بیشتر. این تغییر بسته به شرایط اقتصادی ممکن است صعودی، ثابت یا نزولی باشد.
2 Silicon Valley 
3 Market Capitalization 
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دارای ارزش  ،در مجموع ،سلیکون والیهای شرکت از بزرگترین شرکت

 یون دالری بودند که به صورت خام همان سودتریل 3۳/۶ گیرچشم سهام

( هزار نفر ۶۹7) را با حدود ده برابر کمتر مستخدم( میلیارد دالر ۶۳7)

 .[۹] تولید نمودند

در  ،امروزه خلق یک واحد از ثروت با تعداد کمتری از کارکنان

خود را به صورت این  بوده و پذیرامکان ،سال پیش ۶2تا  ۶3مقایسه با 

دیجیتالی دارای  زیرا کسب و کارهای ؛دهدنشان مییک واقعیت 

، کنند. افزون بر اینمی که به سوی صفر میل هستندای حاشیههای هزینه

 ،اهکسب و کاراست که بسیاری از  گونه واقعیت دوران دیجیتالی این

 و جاییجابه انباشت،های کنند که هزینهمی تولید “۶کاالهای اطالعاتی”

 دارایهای از شرکتای پارهآید می به نظرعاً ناچیز است. واق هاآن تکثیر

 ،کمی برای کامیابی نیاز دارند. برای مثال به سرمایة ،فناوری مرزشکن

 گذاری چندانیسرمایهپ، به اکسب و کارهایی همچون اینستاگرام و واتس

و  کسب معیارنداشتند و از این رو نقش سرمایه و  برای آغاز کار خود نیاز

تغییر دادند. در یک فراگرد کلی،  ،در متن انقالب صنعتی چهارمرا کار 

 مشوق مقیاس “بازده نسبت به مقیاس”دهد که چگونه می این نشان

(Scale )گذارد.می اثرها بوده و بر تغییر در سراسر سیستم 

افزون بر سرعت و گستردگی، انقالب صنعتی چهارم منحصر به فرد  

های بسیاری از رشته سازیو یکپارچه سازیآهنگاست زیرا از رشد هم

                                                      
1 Information Goods 
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که از  پذیرلمسهای گوناگون و اکتشافات برخوردار است. نوآوری

های خیزند، دیگر افسانهمی گوناگون برهای میان فناوریهای وابستگی

توانند می دیجیتالی تولیدهای امروزه، فناوری ،علمی نیستند. برای مثال

 از طراحان و معمارانای ش داشته باشند. پارهبا جهان بیولوژیک برهم کن

، مهندسی مواد و بیولوژی ۶ساخت افزودنی ای،طراحی رایانه اکنونهم

رهم باشند که بهایی آمیزند تا پیشگام در سامانهمی در همرا نتتیک یس

م و کنیمی ها، بدن ما، محصوالتی که مصرفکنش میان میکروارگانیسم

شامل شوند. برای نیز کنیم می در آن زیست کههایی حتی با ساختمان

اشیایی هستند ( “و حتی رشد”) در حال ساخت هاآن انجام چنین کاری،

های از نشانگان سلسله) و سازگارمند پذیرکه به صورت پیوسته تغییر

 .[۳] هستند( گیاهان و جانوران

آفی که نام کتاب برینجولفسون و مک) “۶دوران ماشینی دوم”در 

ها چنان چیره دست و ماهر کنند که رایانهمی چنین استدالل هاآن (،است

ر کرد که برای چه کاربردهایی د بینیپیش تواننمی هستند که کما بیش

در همة پیرامون  (AI) ۹آیند. هوش مصنوعیمی چند سال آینده به کار

ها تا دستیاران مجازی و پهپادران و از خودروهای خود ،ما وجود دارد

سازد. می زیست ما را متحول ،های ترجمانی. هوش مصنوعیافزارنرم

رسانده است که این توسعه هوش مصنوعی، پیشرفت گیرایی را به انجام 

                                                      
1 Additive Manufacturing 
2 The Second Machine Age 
3 Artifical Intelligence 
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ای بودن توده پذیردر توان محاسباتی و در دسترس ۶نماییهای از فزونی

جهت کشف داروهای جدید تا های کاربردی افزارنرماز  ها،انبوه از داده

خیزد. می کنند، برمی که عالیق فرهنگی ما را پیشگوییهایی مالگوریت

است که ما در هایی داده “۶خرده نان” از رشته ،هابسیاری از این الگوریتم

شوند. این خود به می سازیم، آموختهمی جهان دیجیتالی از خود رها

ود شمی و کشف خودکار منتهی “یادگیری ماشینی”نوینی از های تیپ

 و در نهایت یافت ریزیبرنامهرا به خود  “هوشمند”های و رباتها یانهکه را

  سازد.می توانمند ،بهینه از اصول اولیههای حلراه

برای ما یک نگاه آنی به  s Siri’Appleکاربردی همچون های برنامه

به ) توأم با پیشرفت پرشتاباز گسترة هوش مصنوعی ای توان مجموعه

آورند. فقط از دو سال پیش، می فراهم (،۹“نددستیاران هوشم”نام 

شناخت امروزه،  اند.کرده پدید آمدندستیاران شخصی هوشمند آغاز به 

کنند که گفتگو با با چنان شدتی پیشرفت می ،و هوش مصنوعی 4صدا

به زودی به یک هنجار طبیعی تبدیل خواهد شد و موجب خلق ها رایانه

 نامندمی 2نش فراگیریافناوران آن را را ازای آن چیزی خواهد شد که پاره

در  ،به صورت پیوسته ،رباتیککه در این شرایط، دستیاران شخصی 

ران کاربهای یی به خواستپاسخگوادداشت برداری و یدسترس بوده و به 

                                                      
1 Exponential increase 
2 Bread Crumb 
3 Intelligent assistants 
4 Voice recognition 
5 Ambient computing 
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به صورت بخشی از اکوسیستم  ایمشغولند. ادوات ما به صورت فزاینده

دهند، نیازهای ما را می شد، به ما گوش تبدیل خواهندشخصی ما 

از  حتی اگر) رسانندمی کنند و به ما در صورت لزوم یاریمی بینیپیش

 (.آنان درخواست نشده باشد

 

 ابرابری به صورت یک چالش سیستمین

سترگی را های بزرگ و چالشهای انقالب صنعتی چهارم، سودمندی

ه تشدید یافت به یک اندازه خلق خواهد کرد. یک نگرانی ویژه، نابرابری

وند ش سازیبسیار دشوار است تا کمّی ،برآمده از نابرابریهای است. چالش

 ،مشتریان و تولید کنندگان هستیم و از این رو ،زیرا بخش بزرگی از ما

بر استانداردهای زندگی و  ،به صورت مثبت و منفی ،نوآوری و مرزشکنی

  گذارند.می رفاه ما اثر

ی برد. انقالب صنعتمی بیشترین سهم رارسد که مشتری می به نظر

 امکان خلق محصوالت و خدمات جدید را فراهم آورده است که ،چهارم

توانند کما بیش بدون هزینه، کارآمدی زیست شخصی ما را به عنوان می

فزونی دهند. سفارش یک تاکسی، یافت یک صندلی پرواز،  ،مشتریان

به یک موسیقی یا نگاه  فرا دادنخرید یک محصول، پرداخت قبض، گوش 

ی هااز راه دور به انجام رساند. سودمندی اکنونهم توانمی به یک فیلم را

چون و چرا است. بی فناوری برای همة ما که مصرف کننده هستیم،

و ر تاینترنت، گوشی هوشمند و هزاران برنامة کاربردی، زندگی ما را آسان
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ة ساده همچون تبلت که ما برای یک وسیل اند.بارتر نمودهپربه طور کلی، 

ازشی پردبریم، توان می در اینترنت و ارتباط به کارگذار  خواندن، گشت و

با پنج هزار رایانة رومیزی سی سال گذشته را دارد و این در حالی  همسان

امروزه ) اطالعات به صفر میل نموده است سازیاست که هزینة ذخیره

 ،در سالدالر  3۹/3متوسط کمتر از  تربه صو گیگابایتیک  سازیذخیره

 (.سال پیش ۶3هزار دالر در  ۶3هزینه دارد، در مقایسه با بیش از 

به  ،برخاسته از انقالب صنعتی چهارمهای چالشآید می به نظر 

 طیّ .باشند نهفته( در جهان کار و تولید) در بخش تأمین ،صورت عمده

ها و کشورترین عه یافتهاز توسای چند سال گذشته، بخش عمدة فزاینده

را  رگیچشم با رشد تند مانند چین، یک کاهشهای از اقتصادای نیز پاره

نیمی  اند.، تجربه کردهGDPبه عنوان درصدی از  ،در اشتراک نیروی کار

 استای از این سقوط به دلیل کاهش در قیمت نسبی کاالهای سرمایه

دارد می را واها شرکت که باشدمی که برخاسته از پیشرفت در نوآوری

 .[2] نیروی کار را با سرمایه جایگزین کنند

ن ادر نتیجه، سودمندان سترگ انقالب صنعتی چهارم، فراهم آور

ه هستند ک( ان و سهام دارانگذارسرمایهنوآوران، ) سرمایة معنوی یا فیزیکی

ثروت میان کسانی که به نیروی کار خود و کسانی خیزش شکاف این خود 

نماید. وجود این شکاف، موجب می توصیف اند،ه سرمایة خود وابستهکه ب

شود که بر این باور دست می سرخوردگی در میان بسیاری از کارکنانی

و  نشدهدر طول زندگی ممکن است افزوده  هاآن که درآمد واقعیاند یافته
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 نداشته باشند.  هاآن نیز ممکن است زندگی بهتر از خود هاآن فرزندان

 عدالتی، یک چالشبی پیرامونها فزونی در نابرابری و رشد نگرانی

ه ب را( فصل سوم) که من یک بخش از کتاب کندمی ایجادرا  گیرچشم

این موضوع اختصاص خواهم داد. تمرکز سود و ارزش فقط در درصد 

در این  .شودمی تشدیدمعروف است،  “۶اثر سکو” که بهکوچکی از مردم 

 را خلقهایی با دیجیتال، شبکه یافتهش رانپیشهای سازمان شرایط،

متنوع از محصوالت و ای که فروشندگان و خریداران گسترهکنند می

ه بازد”سازند و بدین سان موجب صعود می منطبقبا یکدیگر  را خدمات

  شوند.می “۶نسبت به مقیاس

، تمرکز یافتن تعداد محدود ولی قدرتمند از “اثر سکو”پیامد 

های ایی هستند که بر بازارهای خود چیرگی دارند. سودمندیسکوه

: ارزش باالتر، راحتی باشندمی به ویژه برای مشتریان، آشکار ،حاصله

کمتر. امّا خطرات اجتماعی نیز وجود دارند. جهت های بیشتر و هزینه

ا رهایی پیشگیری از تمرکز ارزش و قدرت در دستانی چند، ما باید راه

شامل ) و خطرات سکوهای دیجیتالیها ه در سودمندییافت کنیم ک

و ایجاد  ۹به واسطة تضمین باز بودن ،(شودمی سکوهای صنعتی نیز

  توازن ایجاد نمایند. ،برای نوآوری مشارکتیهایی فرصت

اقتصادی، های تغییرات بنیادینی هستند که بر سامانهها این

                                                      
1 Platform effect 
2 Returns to scale 
3 Openness 
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 را خنثی نمود هاآن ت کهگذارند و دشوار اسمی اجتماعی و سیاسی ما اثر

مام ش برای تسپر (.به طریقی معکوس شود سازیحتی اگر فرایند جهانی)

به  آیا من”ت یزی بیش از این نیسچ( بدون استثناء) هاصنایع و شرکت

گسست و  چه زمانی”امّا  “؟روممی پیشو مرزشکنی سوی گسستن 

و سازمان و چگونه بر من  ؟، چه شکلی خواهد داشت؟آیدمی مرزشکنی

و ناگزیری اثری که بر  ۶واقعیت گسست و مرزشکنی “گذارد؟من اثر می

توان در برابر آن هستیم. بی ما فرود خواهد آورد به معنای آن نیست که ما

های از ارزشای کند تا مجموعهمی این مسئولیت ما است که تضمین

ا که ر و تغییراتی برقرار سازیمسیاستی های مشترک جهت هدایت گزینه

د آورمی ، برای همة ما فراهمبه عنوان یک فرصت ،انقالب صنعتی چهارم

 کنیم. نماییرخرا 

  

                                                      
1 Disruption 
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 هارانپیش -2

که اند را فراهم آوردههایی فهرست ها،شماری از سازمانبی

ه بنمایند، رتمی متنوعی را که انقالب صنعتی چهارم را رانشهای فناوری

 خلق هاآن کهنوینی های علمی و فناوریهای مرزشکنی اند.بندی نموده

گوناگون بسیاری را در های جبههآیند و می و مرز حدّبی به نظر ،کنندمی

های سازند. گزینش من از فناوریمی متفاوت فراوان، آشکارهای مکان

های انجام شده با فروم اقتصادی جهانی و شوراهای کلیدی با پژوهش

 است. همسان ،۶مروجهانی ف ریزیبرنامه

 

 ابرروندها -2-1

نوین یک سیمای کلیدی در اشتراک های و فناوریها همة توسعه

د. جوینمی از توان نافذ دیجیتالی شدن و فناوری اطالعات سود هاآن دارند.

گردیده و توسط  پذیرامکان ،توصیف شده در این فصلهای همة نوآوری

د بدون تواننمی . برای مثال، توالی ژنی،خواهند یافتفزونی  ،یتوان دیجیتال

 همسان خود را نشان دهد. ای،و آنالیز دادهای توسعه در توان رایانه

جود توانند ونمی بدون هوش مصنوعی ،پیشرفتههای ژنی، ربات یابیتوالی

ای داشته باشند و خود هوش مصنوعی نیز به صورت عظیمی به توان رایانه

                                                      
1 Global Agenda Councils 
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انداز گستردة روندها و تجلی چشمابستگی دارد. جهت شناسایی ابرو

فناوری انقالب صنعتی چهارم، من فهرست را به سه خوشه های رانپیش

 سازماندهی کرده ام: فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیکی. هر سه به صورت ژرفی

ت افامتنوع از یکدیگر بر پایة اکتشهای به یکدیگر وابسته هستند و فناوری

 برند.می فناوری دیگر، سودهای و پیشرفت

 

 فیزیکی -2-1-1

چهار تظاهر فیزیکی عمده برای ابر روندهای فناوری وجود دارد که به 

 را مشاهده نمود:  هاآن توانمی به سادگی ،هاآن بودن پذیردلیل ماهیت لمس

 ۶رسانگر خودرانوسایل  -

 چاپ سه بعدی -

 رباتیک پیشرفته -

 مواد جدید -

 

 رسانگر خودرانوسایل  -2-1-1-1

خودروهای بدون راننده در صدر اخبار جای دارند ولی رسانگرهای 

 اکنونهم هواپیماها نیز و هاقایق ها،برها، بارپهپاد چونبسیاری دیگر 

 ، هوش مصنوعی۶هاگرحسهمچون هایی با پیشرفت فناوری وجود دارند

                                                      
1 Autonomous Vehicles 
2 Sensors 
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یّ ط یابند. فقطمی ودبهب ،خود ران نیز با شتابهای ماشینهای قابلیت و

ارزان قیمت ( هایزیرسطحی و همچنین) هایپهپادچند سال اخیر، 

 هاپهپادهمچنان که  اند.تجاری در کاربردهای گوناگونی به کار رفته

ند توانمی) توانند محیط پیرامون خود را حس کرده و به آن پاسخ دهندمی

واهند توانست خ (،مسیر خود را برای اجتناب از برخورد تغییر دهند

وظایفی همچون بازبینی خطوط نیروی برق یا رساندن نیازهای پزشکی 

به  ،در کشاورزیبرای مثال، در مناطق جنگی را به انجام برسانند. 

و  کاربرد کارآمد ،(هادر ترکیب با تجزیه و تحلیل داده) هاپهپادکارگیری 

  پذیر خواهد نمود.کود و آب را امکانتر دقیق

 

 چاپ سه بعدی -2-1-1-2

شود می نیز نامیده( Additive) چاپ سه بعدی که ساخت افزودنی

رح از یک ط ،عبارت از خلق شیئی فیزیکی توسط چاپ الیه بر روی الیه

باشد. این نوع چاپ در مقابل ساخت می یا مدل سه بعدی دیجیتالی

اشیاء توسط آن  اکنونهم تااست که بوده ای که شیوهدارد کاهشی قرار 

آوردن شکل مورد نظر،  به دست ز یک قطعه ماده تااها با برداشت الیه

شود و می برعکس، چاپ سه بعدی با مواد سست آغاز اند.شدهمی ساخته

 ،تالیدیجی الگویسپس یک شیئی به شکل سه بعدی با به کارگیری 

 شود. می ساخته

های توربین) از ابعاد بزرگ ،از کاربردهاای این فناوری در گستره
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در  ،هم اکنونرود. می به کار (،پزشکیهای ایمپلنت) تا کوچک( بادی

، هوافضا سازیدر صنایع خودروچاپ سه بعدی های کاربرد ،درجة نخست

تولید انبوه کاالهای شیوة است. بر خالف  گردیدهو پزشکی محدود 

توان بر اساس نیازهای چاپ سه بعدی را میمحصوالت  ای،کارخانه

های ه سادگی ساخت. با چیرگی بر اندازة رایج، محدودیتمشتری، ب

 اجزاء الکترونیک گردیده وفراگیرتر  ،و سرعتی، چاپ سه بعدیای هزینه

انسانی و اعضاء نیز های یکپارچه مانند بوردهای مداری و حتی سلول

کنند می بر روی چهار بعد کار اکنونهم . پژوهشگرانشامل خواهد شد

 “ندهخود تغییر ده”ه به خلق نسل نوینی از محصوالت که فرایندی است ک

 اسخگوپبه تغییرات محیط زیست مانند گرما و رطوبت نیز  توانندمی که

 ۶فزارایا پا یدنیگردد. این فناوری را در محصوالت پوشمی باشند، منتهی

طراحی ای که به گونههایی و نیز وابسته به سالمت همچون ایمپلنت

 توان به کار برد.می د،نن انسان سازگار باشبدبا تا اند شده

 

 رباتیک پیشرفته -2-1-1-3

به وظایف به شدت کنترل شده در ها تا همین اواخر، کاربرد ربات

به ها شد. امروزه، رباتمانند صنعت خودرو محدود میای صنایع ویژه

از کشاورزی  ،از کارهاای در گستره ها،در همة بخشای صورت فزاینده

پیشرفت پرشتاب در رباتیک امکان  روند.می به کار ،تا پرستاری ۶دقیقفرا

                                                      
1 Footwear 
2 Precision agriculture 
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را در واقعیت روزانه فراهم خواهد آورد. ها و ماشینها همکاری میان انسان

 ترپذیرانعطافها دیگر، رباتهای افزون بر این، به دلیل پیشرفت در فناوری

 الهام، هاز ساختارهای بیولوژیک پیچید شوند ومی ترو سازگارمند

راهبردها و از که  ۶فرایندی تحت عنوان تقلید زیستی گسترش) گیرندمی

 (.دشومی الگوهای طبیعت تقلید

سازد که درک نموده و به می را قادرها ها، رباتگرحسپیشرفت در  

 از وظایفتر و در تنوعی گسترده بدهندمحیط زیست خود پاسخ بهتری 

 بر خالف گذشته کهگماشته شوند.  رروزمرة خانگی به کاکارهای همچون 

ها شوند، ربات ریزیبرنامه ،بایست از طریق یک واحد خودکارمی هاآن

دسترسی داشته  ۶توانند به اطالعات دوردست از طریق ابرمی اکنونهم

ه نسل پیوند بیابند. هنگامی ک ،هارباتدیگر از ای باشند و بدین سان با شبکه

 ماشین به شکل - نمایانگر همکاری انسان هاآن ند،پدیدار شوها آیندة ربات

نه اشناسرواناخالقی و های خواهند بود. در فصل سوم، به پرسشای فزاینده

 پردازیم.می خیزند،ماشین بر می-انسانهای که از این وابستگی

 

 مواد جدید -2-1-1-4

ه قابل تصور بغیر با صفاتی که در چند سال بیش از اینمواد جدید 

تر، محکم تر،سبک هاآن جامع، به طورآیند. می به بازار، ندآمدمی ظرن

کاربردهایی برای مواد  اکنونهم تر و سازگارمندتر هستند.پذیرتجدید

                                                      
1 Biomimicry 
2 Cloud 
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هوشمندی که دارای توانایی خود ترمیمی و خود پاک کنندگی هستند، 

وجود دارد. این مواد ممکن است فلزاتی با حافظه باشند که به اشکال 

ه کباشند هایی و کریستالها کنند و یا سرامیکمی لیة خود بازگشتاو

 کنند و موارد دیگر.می فشار را به انرژی تبدیل

دشوار است انقالب صنعتی چهارم، های آوریهمانند بسیاری از نو

انجامند. به مواد نانویی می به کجا ،در مواد جدیدها بدانیم این توسعه

از فوالد است تر بار قوی ۶33گرید که حدود بن ۶پیشرفته همچون گرافن

برای  یاز موی یک انسان و رسانای کارآمدتر و یک میلیون بار نازک

 .[۱] حرارت و الکتریسته است

به  تواندمی ،کندرقابتی یافت قیمتی بازار در هنگامی که گرافن 

و صنایع پایین دستی، مرزشکنی ای کارخانه تولیدی در گیرچشم شکل

مواد بر روی کرة ترین ، گرافن یکی از گراندر مقایسة وزنی) کند ایجاد

میکرومتری آن بیش از هزار دالر یک زمین است به صورتی که یک ورقة 

ه بر کشورهایی ک ،اساسیتواند به شکل می این وضعیت .[7] (قیمت دارد

 هستند، اثر گذارد.متکی ویژه  یسنگینی به یک کاالصورت به 

را در تسکین خطرات ای توانند نقش عمدهمی مواد جدید دیگر

کنند. برای مثال، نوآوری در  ایفاهستیم،  رو به رو هاآن جهانی که با

توانند مواد با قابلیت استفادة می ،۶سخت شونده در اثر گرماهای پالستیک

همراه و بوردهای مداری های از گوشی ،را بسازند که در هر چیز یمجدد

                                                      
1 Graphene 
2 Thermoset 

www.takbook.com



 41 هارانیشپ :فصل دوم

ن تقریباً امکا هاآن بازیافت جای موادی کهبه  ،هوافضاصنعت های تا بخش

جدید از پلیمرهای گرما های . کشف اخیر کالسروند، به کار استناپذیر 

۶سخت بازیافتی به نام 
SPHT ۶چرخشی، یک گام عمده به سوی اقتصاد 

 ،های رشد و منابعمندیدر نیازبوده و  و کار زایندهاست که در طراحی 

 .[1] کندمیگسست ایجاد 

 

 دیجیتال -2-1-2

اصلی میان کاربردهای فیزیکی و دیجیتال که با های پل زیکی ا 

است ( IOT) “۹اینترنت اشیاء”انقالب صنعتی چهارم فراهم آمده است، 

، لشکترین شود. در سادهمی نامیدهنیز  “اینترنت همة اشیاء”که گاهی 

ها ت، خدمات، مکانمحصوال) توان به صورت ارتباط میان اشیاءمی آن را

و سکوهای  ۳اتصالیهای و افراد توصیف کرد که از طریق فناوری( و غیره

 گردد. می پذیرامکان ،متنوع

 ،دهندبه هم اتصال میرا شماری که اشیاء بی ها و ادوات دیگرگرحس

در حال  ،گیج کنندهای به گونه ،مجازیهای در جهان فیزیکی تا شبکه

 ها،در خانه تر،و هوشمندانهتر ارزان تر،کوچک ،هاگرحستکثیر هستند. 

حمل و نقل و انرژی و نیز در های لوازم فرعی، شهرها، شبکه ها،لباس

شوند. امروزه، میلیاردها وسیله در جهان می نصب ،تولیدیفرایندهای 

                                                      
1 Polyhexahydrotriazines 
2 Circular economy 
3 Internet of things 
4 Connected technologies 
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 که از طریقها و رایانهها هوشمند، تبلتهای پیرامون هستند مانند گوشی

ال تعداد این ادوات اتصشود که می بینیپیشهم اتصال دارند. اینترنت به 

طی چند سال آینده افزایش یابند که بر اساس  ،یگیرچشم به صورت ،یافته

 .شوندمی میلیارد تا بیش از یک تریلیون را شاملاز چندین ها این تخمین

 های تأمین را مدیریتا زنجیرهکه مای شیوه ای،این رشد به صورت ریشه

ها و فعالیتها سازد که داراییمی تغییر خواهد داد و ما را توانمند ،نماییممی

 ،نایعبر تمام صای این فرایند، اثر دگرگون شونده .را به خوبی بهینه نماییم

 آورد.می فرود ،و صنعت مراقبت از سالمت زیرساخت تا تولیداز 

شیاء اینترنت ابه پایش از راه دور بنگرید که یک کاربرد گسترده از 

 ، فرستندهگرحستوان با یک ، هر بسته یا محفظه را میاکنونهم است.

مجهز نمود که این اجازه ( RFID) ۶یا برچسب شناسایی فرکانس رادیویی

که  دا در مسیر زنجیرة تأمین ردیابی کندهد که بسته ررا به شرکت می

. شود و غیرهمی چگونه به کار برده ،گردیدهچگونه با آن عمل ، کجا است

مسیر ( ۶به ویژه در به هنگام) در عملی مشابه، مشتریان به صورت پیوسته

ه کهایی رکتکنند. برای شمی بسته و یا سند مورد انتظار خود را رصد

 هکنند، این پدیدمی های تأمین پیچیده و دراز عملدر کسب و کار زنجیره

 پایشهای دیک، سامانهدر آیندة نزتواند بسیار دگرگون ساز باشد. می

 د رفت. نیابی افراد به کار خواهمشابه، در حرکت و رد

                                                      
1 Radio frequency identification 
2 Real-time 
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 نوینی را خلقهای ای، رهیافتانقالب دیجیتال، به صورت ریشه

افراد و نهادها به کار گماشته که ی یاهشیوه ها،این رهیافت که کندمی

، ل. برای مثاسازدکنند را متحول میمی شوند و با یکدیگر همکاریمی

 “۶هتوزیع شد دفتر کل”که اغلب با عنوان  ۶(یا بستک) زنجیرة بلوکی

ورت به ص ها،از رایانهای شود یک پروتکل ایمن است که شبکهمی توصیف

یید و تا هدیدسته جمعی، یک تراکنش را در پیش از این که به ثبت رس

 که از زنجیرة بلوکی پشتیبانیای کند. فناوریمی ، درستی سنجیشود

و از ) شناسندنمی افرادی که یکدیگر را سازیکند، اعتماد را با توانمندمی

ین ا تا افراد بدون نمایدمی خلق (پایه برای اعتماد ندارندای این رو زمینه

ی خنث( متولی و دفتر مرکزی) مجبور باشند از یک متصدی مرکزی که

، یک  (تکبس) زنجیرة بلوکیدر ماهیت،  گذر کنند، به همکاری بپردازند.

د کل موراست که نقش دفتر  ریزی، مشترک با توان برنامهایمن ةرمزواژ

که هیچ کاربر واحدی آن را کنترل نکرده و توسط  کندمی را بازی اعتماد

 گیرد.می همه نیز مورد بازبینی و بازرسی قرار

بهترین مورد شناخته شدة کاربرد فناوری  (Bitcoin)بیت کوین 

 ردید کاربراست ولی این فناوری به زودی به موا (بستک) زنجیرة بلوکی

چه در همین لحظه، فناوری زنجیرة  ورود خواهد نمود. اگر ،شماریبی

 نبیت کویمالی را با پول رایج دیجیتالی همچون های بلوکی، تراکنش

                                                      
1 Blockchain 
2 Distributed ledger 
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کند امّا در آینده به عنوان ثبت کنندة چیزهایی متفاوت مانند می ثبت

ازدواج، درجات های عناوین مالکیت، پروانهتولد و مرگ، های شناسه

طبی، اخذ رای و در نهایت های دستورالعمل ای،آموزشی، مطالبات بیمه

کرد، عمل خواهد نمود. بعضی از دار هر نوع تراکنشی که بتوان آن را کد

پیرامون پتانسیل فناوری زنجیرة بلوکی  اکنونهم کشورها و نهادها

فناوری برای این دولت هندوراس از  کنند. برای مثال،می جستجو

دولت خود مختار تحت وابستگی ) ۶جزیرة منرسیدگی به اراضی و در 

 د. کنمی از آن برای ثبت شرکتی استفاده (انگلیس

امکان  ،این فناوری سکوهای توان یافته با تر،در یک مقیاس گسترده

 ۹اقتصاد مشارکتی ز افراد نیز آن رااای که پاره) ۶ظهور اقتصاد تقاضا برآورد

توان با گوشی می این سکوها که به سادگی آورند.می را فراهم( نامندمی

 هم آورده را گردها و دادهها دارایی ،استفاده کرد، افراد هاآن هوشمند از

 .نمایندمی های نوین مصرف کاال و خدمات را خلقو به صورت کامل، شیوه

و  دادهرا برای خلق ثروت کاهش راد و اف کسب و کارروبروی موانع  ،هاآن

 . کنندمی ایجادتخصصی و فردی نیز تغییر های محیطدر 

سازد. می مجسم، توان مرزشکنی این سکوهای فناوری را Uberمدل 

مات یابند تا خدمی این سکوهای کسب و کار، به صورت پرشتاب، تکثیر

از نگهداری  از خشکشویی تا خرید، کارهای روزمره تا پارکینگ، ،جدید

                                                      
1 Isle of Man 
2 On-demand economy 
3 Sharing economy 
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 ارائه دهند. ،مشارکتیبه صورت  ،طوالنی هایمسیردر خانه تا سواری در 

تقاضا و تأمین  سازیهمسان یک چیز مشترک را در خود دارند: با هاآن

ی کاالهای متنوعی را برا (،با هزینة پایینپذیر )به شکل بسیار دسترس

که با هم برهم  دو طرفمشتریان فراهم نموده و با امکان اجازة حضور هر 

تخم اعتماد را توانند می دهند، این سکوهامی کنش کرده و بازخورد ارائه

برداری شده را بهرههای بدین سان، کاربرد کارآمد دارایی .کشت دهند

موجودی که های نمایند. این به معنای آن است که داراییمی پذیرامکان

رگز ه هاآن یابند کهمی دمانبه صورتی چی ،در این زنجیره اند،افراد داشته

ندلی مانند یک ص) کردند که خود به صورت تأمین کننده در آیندفکر نمی

پیوند تجاری یک  ،هاآن یک اطاق خواب اضافی در خانة ،هاآن در خودروی

میان خرده فروش و سازنده، یا زمان و مهارت برای ارائه خدمتی همچون 

  (.یف مدیریتیتوزیع و رسانش، تعمیر خانگی یا وظا

هد: دمی بنیادینی را از خود نشانهای پرسشاقتصاد تقاضا برآورد، 

که در سکو ای سکو یا دارایی زمینه داشتة با ارزش چه چیزی است؟

ای در مقاله ،۶ای، تام گودوینهمانگونه که استراتژیست رسانه ؟جریان دارد

ترین رگبه عنوان بز Uber”نوشت:  ۶3۶2در مارس  TechCrunchدر 

ک، بوفیسشرکت تاکسی، خودش مالک هیچ وسیلة رسانشی نیست. 

با  کند. علی بابا،نمی یی خلقارسانة دنیا، خودش محتوترین مالک مردمی

، بزرگترین Airbnbخرده فروشی، سیاهه اموالی ندارد و ترین ارزش

                                                      
1 Tom Goodwin 
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  .[۳]“معامالت ملکی نیستکنندة اقامتگاهی، خود مالک هیچ  فراهم

 ها،و تراکنشاز سایش  آمدهبرهای هزینه ، دردیجیتالیسکوهای 

د گذارنمی به اشتراکرا کاربرد یک دارایی  ها،هنگامی که افراد و سازمان

. دکننمی ایجادی کاهش گیرچشم به شکل ،دهندمی و یا یک خدمت ارائه

بسیار ظریف تقسیم نمود های توان به افزودنیمی را اکنون هر تراکنش

. دنآورمی درگیر فراهمهای اقتصادی نیز برای همة افراد و بخشکه بهرة 

ر تولید های افزون بر این، با کاربرد سکوهای دیجیتالی، هزینة حاشیه

محصول یا خدمت اضافی نیز تمایل دارد که به سوی صفر میل کند. این 

باشد که می را برای کسب و کار و جامعه داراای برجستههای امر داللت

 را در فصل سه بازگو خواهم کرد. هانآ من

 

 بیولوژیکی -2-1-3

د. نفس گیر هستن (،به ویژه در ژنتیک) در قلمرو بیولوژیکها نوآوری

و افزایش امکان  هاهزینه شدر کاهی گیرچشم اخیر، پیشرفتهای در سال

به  ،۶هایا ویرایش ژن سازیو اخیراً نیز در فعال ۶ژنتیکی یابیتوالیانجام 

طول کشید  ، بیش از ده سالمیلیارد دالری 7/۶با هزینة آمده است.  دست

چند  طیّ توان یک ژنوم را فقطمی انسانی تکمیل شود. امروزهژنوم تا پروژه 

با پیشرفت  .[۶3] نمود یابیتوالی ،ساعت و با هزینة کمتر از یک هزار دالر

 روند؛نمی شدانشمندان دیگر با آزمون و خطا به پی ای،در توان رایانه

                                                      
1 Genetic sequencing 
2 Editing genes 
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های خاص را ژنتیکی ویژه صفات و بیماریهای که تنوعای شیوه هاآن

 نمایند. می کنند، آزمونمی ایجاد

، گام بعدی است که به ما توانایی تغییر ۶بیولوژی سینتتیک

. با کنار گذاشتن موارد اخالقی دادخواهد  DNAرا با نوشتن ها ارگانیسم

اهند بر پزشکی خوای فوری و ریشه یتنها اثر نه ها،ریشه دار، این پیشرفت

 .زیستی نیز مؤثر خواهند بودهای داشت بلکه بر کشاورزی و تولید سوخت

قلبی تا های از بیماری) رام نشدنی سالمتهای بسیاری از چالش 

توانایی تعیین ساختار  با ،یک جزء ژنتیکی دارند. از این رو (،سرطان

های از طریق ماشین) آمد و هزینه اثربخشکارای ژنتیکی فردی به شیوه

ارائه خدمات سالمت  (،روندمی رایج به کارهای در تشخیص که یابیتوالی

 .شدمتحول خواهد  ،اثربخش و فردگرایانه

آگاهی از ساختار ژنتیکی تومور، این امکان را به پزشکان خواهد داد 

 اذ کنند. اتخ ،تا تصمیمات درست پیرامون درمان سرطان همان بیمار

هر چند که هنوز درک ما از پیوند میان مارکرهای ژنتیکی و بیماری 

 ۶ظهور پزشکی فرادقیق ها،انبوه فزایندة داده شدنفراهم  اما ضعیف است،

پیامدهای درمانی را  در هدفمند جهت بهبودهای درمان ةو توسع

 IBMق به ، سامانة ابررایانة واتسون متعلاکنونهم خواهد نمود. پذیرامکان

 را برای درمان سرطانهای فردگرایانه بر پایة درمان یتواند پیشنهادهایمی

                                                      
1 Synthetic biology 
2 Precision medicine 
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های و دادهها اسکن ها،بیماری و درمان ةبا مقایسة تاریخچ ،بیماران

ی چند فقط ط ،بر پایة دانش تقریباً کامل پزشکی روزآمد جهانی ،ژنتیکی

 .[۶۶] ارائه دهد ،دقیقه

پ هر تی برایتوان به شکل ویژه می راتوانایی ویرایش بیولوژیک 

با این کار، خلق گیاهان و جانوران تغییر یافتة ژنتیکی  .به کاربرد ،سلول

 پذیرانجام( هاشامل انسان) بالغهای ارگانیسمهای و نیز تغییر سلول

 ۶۳13با مهندسی ژنتیک که در دهة  ،گردد. این ویرایش بیولوژیکمی

از تر تر، کارآمدتر و سادها بسیار دقیقزیر ؛متفاوت است ،انجام شد

 پرشتاب پیشرفتای پیشین است. در حقیقت، دانش به گونه هایروش

هستند و بیشتر ماهیت  فنیکمتر ها محدودیت اکنونهم کند کهمی

 کمابیش پایان ،کاربردیهای قانونی و اخالقی دارند. فهرست پتانسیل

ا بر ر هاآن توانمی کهای به گونه از توانایی تغییر جانوران) ناپذیر است

ا تبوده و با شرایط سازگارترند تر روی رژیم غذایی گذاشت که اقتصادی

توانند شرایط منتهی درجة حرارت یا می خلق بذرهای گیاهان غذایی که

  (.خشکی را تحمل کنند

برای مثال توسعة ) پژوهشی در مهندسی ژنتیکهای با پیشرفت 

به شکل فشار بر رسانش  (،ر ویرایش ژن و درماند CRISPR/Cas9متد 

یابد و برای ما یک پرسش چالش برانگیز و می چیرگی ،ویژه و کارآمد

گذارد: چگونه ویرایش می برجای( به ویژه از دیدگاه اخالقی) فوری

ی را متحول خواهد ساخت؟ در اصل، طبّهای پژوهش و درمان ،ژنتیکی
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مهندسی ای به گونهرا ن و هم جانوران این پتانسیل وجود دارد که گیاها

و اشکال دیگر درمان را تولید کنند. روزی که گاوها  ینمود تا مواد داروی

راد که افای شوند که در شیر خود فاکتور انعقادیمی مهندسیای به گونه

تولید کنند، چندان دور نیست. هموفیلی از فقدان آن در رنجند، 

با هدف رشد اعضاء ها ی ژنوم خوکبه مهندس اکنونهم پژوهشگران

 نامیده ۶فرایندی که پیوند از بیگانه)اند مناسب پیوند انسانی روی آورده

د زیرا خطر رد وبآن در ذهن ن ی از، تجسمشود که تا پیش از اینمی

در  ،ایمنی پیوند توسط بدن انسان و انتقال بیماری از حیوانات به انسان

  (.این شیوه وجود دارد

 یعنی چگونه ؛در آغاز سخن به آن پرداختیم ،تا با این نکتهدر راس

 آمیزند و یکدیگر را غنیگوناگون با یکدیگر در هم میهای فناوری

ساز سه بعدی با ویرایش ژن در  ساخت و اساس،. بر همین سازندمی

های زنده با هدف ترمیم بافتی و ترکیب قرار خواهد گرفت تا بافت

 (،شودمی نامیده ۶فرایندی که چاپ زیستی) ءبازآفرینش بافت و اعضا

 تولید شوند.

برای تولید پوست، استخوان، قلب و بافت  اکنونهم این فناوری

سلول کبدی چاپ شده برای های عروقی به کار رفته است. در نهایت، الیه

 به کار خواهند رفت.  ،خلق ارگان پیوندی

                                                      
1 Xenotransplantation 
2 Bioprinting 
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 وها سطوح فعالیت هستیم تا ادواتی کههایی راه ةما در حال توسع

کنند را در بدن جاسازی کرده و به کار گیریم می خون ما را پایش شیمیِ

یکی و فیزهای فعالیت) هااینچگونه همة دریابیم تا بدین طریق بتوانیم 

وری ما در خانه و سطح تندرستی، سالمت روانی و بهره اب( شیمی خون

 هاین ک از پیش پیرامونگیرند. ما همچنین بیش می در پیوند قرار ،کار

 هایگیریم و ما شاهد توسعهمی یاد ،کندمی چگونه مغز انسان فعالیت

رد تاکید کته موسترة فناوری عصبی هستیم. این با این نهیجان انگیز در گ

ال چند سطیّ  دو برنامة تحقیقاتی در جهان که که بدانیمگیرد می قرار

در گسترة  ،نجام شده استا هاآن ی رویگذارسرمایهبیشترین گذشته 

  اند.بودهعلوم مغز 

ها چالشترین سترگشاهد که من جایی در گسترة بیولوژیک است 

ای ههنجارهای اجتماعی و قوانین مناسب هستم. ما با پرسش ةبرای توسع

 انسان هوالت چه معنایی باین تح آن که هستیم مانند رو به رو نوینی

باید  خود راتی پیرامون بدن و سالمت چه داده و اطالعا ؟دهندبودن می

 هایی داریم وقتی؟ و چه حقوق و مسئولیتبا دیگران به اشتراک گذاشت

 غییرآینده را تهای که این تحوالت در گسترة بیولوژی، کد ژنتیکی نسل

آسان خواهد  اکنونهم در بازگشت به موضوع ویرایش ژنتیک، ؟دهندمی

های قابل زیست، سانی را در جنینژنوم ان ،بود که به صورت فرادقیق

ی هادستکاری کرد و این به معنای آن است که احتماالً ما شاهد ظهور بچه

 بوده و نسبت بهای باشیم که دارای صفات ویژهمی طراحی شده در آینده
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 باشند.می بیماری خاصی نیز مقاوم

 اینهای و چالشها پیرامون فرصتها الزم به گفتن نیست که بحث

ی م، آکاد۶3۶2در راه هستند. به صورت ویژه، در دسامبر تازه  ها،انمندیتو

، آکادمی علوم چین و جامعة آمریکا ی پزشکیی علوم و آکادمی ملّملّ

 ۶سانپیرامون ویرایش ژن ان المللیبینسلطنتی انگلستان، یک گردهمایی 

 برایهایی، ما هنوز و ژرف اندیشیها ترتیب دادند. با وجود چنین کنکاش

ر گرچه د) ژنتیک اخیرهای و پیامدهای این تکنیکها رویارویی با واقعیت

اجتماعی، پزشکی، اخالقی و های آمادگی نداریم. چالش (،راه هستند

 حلاهر توأم هستند، قابل مالحظه بوده و نیاز به هاآن که باای انهشناسروان

 رداخت.مناسب پای به شیوه هاآن هبحداقل باید  یادارند و 

 

 پویایی اکتشاف -2-2

اجتماعی است و ما نباید هیچ کدامیک  ةنوآوری یک فرایند پیچید

ای را مسلم بپنداریم. بنابراین، هر چند که این بخش از کتاب، آرایه

را با توان تغییر دنیا، پر رنگ کرد، امّا  فناورانههای گسترده از پیشرفت

 معطوف کنیم که چگونه ما است که ما توجه خود را به این مهماین 

ه سوی شوند و بانجام میهایی توانیم تضمین کنیم که چنین پیشرفتمی

 شوند. میگذاری هدف ،بهترین پیامدهای ممکن

 هاییمکانترین رونهادهای آکادمیک به عنوان یکی از پیش ،اغلب

                                                      
1 International Sumnit On Human Gene Editing 
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ا امّ ؛نمایندمی انه را دنبالروپیش هاید که ایدهنشومی در نظر گرفته

و شرایط بودجه شغلی های شواهد جدید بیانگر آن هستند که مشوق

امروزه به سوی پژوهش محافظ کارانه و تدریجی میل  ،هابندی در دانشگاه

 . [۶۶] جسورانه و نوآورانههای دارند تا برنامه

یک پادزهر در برابر پژوهش محافظه کارانه در مجامع آکادمیک، 

پژوهش است. امّا خود این شیوه نیز دچار تر اشکال تجاری به انجامتشویق 

، چهل ۶Uberهای ، شرکت فناوری۶3۶2باشد. در سال میهایی چالش

استخدام نمود  ۶پژوهشگر و دانشمند رباتیک را از دانشگاه کارنگی ملون

د و ک آزمایشگاه بویسرمایه انسانی پیکرة ی از گیرچشم که خود نسبت

اثر گذاشته و بر روی دانشگاه ی آن پژوهشهای بر توانمندیتوانست 

فشار  ،هاو دیگر سازمان ۹آمریکا قراردادهای این دانشگاه با بخش دفاعی

 . [۶۹] وارد آورد

 تکنیکیهای سازگارمندیجهت پروراندن پژوهش بنیادی مرزشکن و 

ها نوآورانه در پیکرة مجامع آکادمیک و کسب و کار به صورت یکسان، دولت

 پژوهشی بلندپروازانههای ریزیبرنامهی شدیدتری را بر رگذاسرمایهباید 

 -پژوهشی بخش خصوصی های مساوی، همکاری به طور داشته باشند.

 ،نسانیا ةدانش و سرمای خلقبایست به سوی ای میدولتی به صورت فزاینده

 ساختار بندی شود. ،یسودمندی همگان با سونگری خلق

                                                      
1 Uber Technologies Inc. 
2 Carnegie Mellon University 
3 U.S Department of Defence 
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 1نقاط عطف -2-3

 د،گیرنمی روندها با واژگان عمومی مورد بحث قرارهنگامی که این ابر

به این ابرروندها آیند. امّا واقعیت آن است که می به نظر انتزاعی هاآن

 اند.بسیاری منجر شدهای کاربردهای علمی و توسعه

 ۶۶، ۶3۶2اقتصادی جهانی در سپتامبر فروم  چاپ شدة در گزارش

 درهستند که هایی . نقاط عطف، زمانشدندنقطة عطف شناسایی 

 ضربة کاری خود را فرود ،پیکرة اصلی جامعه خاص برفناورانة های جاییجابه

 آیندة دیجیتالی و فروم، نقطه عطف شناسایی شده توسط ۶۶آورند. این می

 بینیپیش. چنین [۶۳] د دادنرا شکل خواه ۶پیوستهجهان فوق العاده به هم 

 روی خواهند داد و بنابراین ،آیندهده سال طیّ  ،شود که همة نقاط عطفمی

از انقالب صنعتی چهارم را  ژرف برخاستههای جاییجابه روشن، به طور

دهند. این نقاط عطف از طریق مطالعة پیمایشی که توسط می پوشش

و  افزارنرماقتصادی جهان بر روی آیندة فروم  ۹جهانی ریزیبرنامهشورای 

یر و خبرة بخش فناوری اطالعات و مد 133انجام گرفت و بیش از  ۳جامعه

 ارتباطات در آن شرکت نمودند، مورد شناسایی واقع گردیدند.

کنند این نقاط می بینیپیش، درصد پاسخ دهندگانی که ۶جدول 

. در بخش [۶2] دهدمی روی خواهند داد را نشان ۶3۶2عطف ویژه تا سال 

رائه اتر رت جزئیبه صو هاآن و منفی اثرات مثبتپیوست، هر نقطة عطف و 

                                                      
1 Tipping Point 
2 Hyper-connected World 
3 Global Agenda Council 
4 Future of Software and Society 
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و  ۶طراحی هستی) شده است. دو نقطة عطف که در مطالعة اولیه نبودند

منعکس  ۶ در جدول ولی اندنیز لحاظ شده( ۶عصبیهای فناوری

 هاآن زیرا ؛آورندمی زمینة مهمی را فراهم ،این نقاط عطف اند.نگردیده

 قویتودشان تتغییرات کالن را که در پیش رو دارند و با ماهیت سیستمی خ

را  ییپاسخگوو  سازیدهند و همچنین چگونگی آمادهمی گردند را پیاممی

ام، نمایند. همانگونه که من در فصل بعدی کتاب به آن پرداختهمی گوشزد

که در حال روی  ۹هاییجاییجابه با آگاهی یافتن از ،این دورة گذار عبور از

همچنین آگاهی یافتن از ند و آیکه میهایی جاییجابه دادن هستند و نیز

 .شودمی بر روی همة سطوح جامعة جهانی، آغاز هاآن اثرات

  

                                                      
1 Designer beings 
2 Neurotechnologies 
3 Shifts 
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 روی دهند. ۶3۶2رود تا سال : نقاط عطفی که انتظار می۶جدول 

 درصد نقاط عطف

 ۶/۳۶ پوشند که به اینترنت اتصال دارد.هایی را میمردم، لباس ۶3%

انی )مورد حمایت از مردم دارای توان ذخیره سازی مج ۳3%

 تبلیغات( و بی حدّ و مرز هستند.

3/۳۶ 

 ۶/1۳ گر به اینترنت اتصال دارند.تعداد یک تریلیون حس

 2/1۱ آمریکا اولین داروشناس رباتیک در ایاالت متحدة

 2/12 های مطالعه به اینترنت اتصال دارند.از عینک ۶3%

 ۳/1۳ از مردم حضور دیجیتالی در اینترنت دارند. 13%

 ۶/1۳ اولین خودرو چاپ شده به صورت سه بعدی در خط تولید

 big-dataهای بزرگ اولین دولت که سرشماری خود را با منابع داده

 کند.جایگزین می

۳/1۶ 

 7/1۶ ود.شاولین گوشی همراه قابل ایمپلنت به صورت تجاری وارد می

 ۶/1۶ شوند.از محصوالت مشتریان به صورت سه بعدی چاپ می 2%

 7/13 کنند.های هوشمند استفاده میاز جمعیت از گوشی ۳3%

 1/71 از جمعیت دسترسی عادی به اینترنت دارند. ۳3%

 هایدرصد تمام خودروهای جاده ۶3راننده برابر خودروهای بی

 شوند.می آمریکا

۶/71 

 ۳/7۱ اولین پیوند کبد چاپ شدة سه بعدی

وش مصنوعی انجام های شرکتی توسط هاز حسابرسی ۹3%

 شود.می

۳/72 
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 درصد نقاط عطف

از طریق فناوری زنجیرة  ،مالیات توسط دولت ،برای اولین بار

 شود.( انجام میblockchainبلوکی )

۶/7۹ 

درصد بار ترافیکی اینترنت خانگی برای ادوات و  23بیش از 

 اسباب است.

۳/۱۳ 

به صورت کلی، بیشتر سفرها به وسیلة خودروهای مشارکتی تا 

 شوند.ای شخصی انجام میخودروه

۶/۱7 

 7/۱۹ هزار سکنه و بدون چراغ های ترافیکی 23اولین شهر با بیش از 

از تولید ناخالص داخلی در سطح جهان در فناوری زنجیرة  %۶3

 بلوکی ذخیره شده است.

۳/27 

اولین ماشین با هوش مصنوعی در هیئت مدیرة شرکت حضور 

 یابد.می

۶/۳2 

 نبع:م
Deep Shift – Technology Tipping Points and Societal Impact, Global Agenda 

Council on the Future of Software and Society, World Economic Forum, 

September 2015. 
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 اثرگذاری -3

غییرات تدار طلیعه ،انقالب فناورانه سازیو گستردگی آشکار  بزرگی

خواهند بود ای پدیدههای نسبتچنان دی، اجتماعی و فرهنگی در اقتصا

که تجسم آن ناممکن است. این فصل از کتاب، پتانسیل اثرگذاری انقالب 

 و کشورها، اجتماع وها صنعتی چهارم را بر اقتصاد، کسب و کار، دولت

ی از یک ها،نماید. در تمام این گسترهتوصیف و تجزیه و تحلیل می ،افراد

 ازیستوانمند :خیزدمی احتماالً از نیروی واحدی برها رگترین اثرگذاریبز

ا بها باشند؛ چگونه شرکتمی با شهروندان خود در تفاهمها چگونه دولت)

یا چگونه ابر  ؛و مشتریان خود در گفتمان هستند دارانکارکنان، سهام

ب انقال که ایمرزشکنی (.کنندمی تفاهم تر،با کشورهای کوچکها قدرت

ی، اقتصادی و اجتماعی کنونی سیاسهای صنعتی چهارم بر روی مدل

 که بازیگران توانمند شده، درک نمایند که داردنیاز  به این خواهد داشت

و این سامانه خود نیز هستند ای قدرت توزیع یافته ةبخشی از سامان هاآن

 است. نیازمند ،برای نیل به کامیابی تریهمکارانه کنشبرهمهای شیوهبه 

 

 اقتصاد -3-1

را بر اقتصاد جهانی خواهد تاریخی  یانقالب صنعتی چهارم، اثر

گسترده و چند جانبه و پیچیده که بسیار دشوار است ای به گونه ؛داشت
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که یک اثر ویژه را از اثر بعدی جدا نمود. در حقیقت، تمام متغیرهای 

ی، مصرف، اشتغال، گذارسرمایه، GDPتوان فکر کرد مانند می کالنی را که

ام د گرفت. من تصمیم گرفتهنتجارت، رکود و غیره، تحت تأثیر قرار خواه

مده عبه صورت ) رشد :که فقط بر روی یکی از دو ابعاد بحرانی تمرکز یابم

 و اشتغال.( وریتعیین کنندة درازمدت آن یعنی بهره بینذرهاز طریق 

 

 رشد -3-1-1

هد گذاشت م بر روی رشد اقتصادی خواکه انقالب صنعتی چهار یاثر

سازد. در یک سو، می را از یکدیگر جدا هادانیک موردی است که اقتصاد

 اثرات بحرانی اکنونهم کنند کهمی هستند که چنین مجادله ۶هابدبین -فن 

 دهش تقریباً تمام ،وریبهرهبر روی  هاآن انقالب دیجیتالی روی داده و اثرات

کنند فناوری می بیان که هستند ۶بنیانخوش - مخالف، فن است. در اردوگاه

و رشد  وریبهرهو به زودی موجی از  بودهو نوآوری در نقطة عطف خود 

. در حالی که من از تمام منظرهای هر نمودرها خواهند  را اقتصادی باالتر

یز ننگاه خوش بینانة پراگماتیک خود را  نمایم،می دو سمت بحث قدردانی

حتی ) دارم. من به خوبی از پتانسیل اثرگذاری ضدتورمی فناوریمی محفوظ

ای هچگونه پار این که و( تعریف شود “زدایی خوبتورم” هنگامی که به عنوان

موجب برتری سرمایه در برابر نیروی کار شود  دتواناز اثرات توزیعی آن می

م. من آگاه هست( و بنابراین مصرف) را چروکیده سازدها و نیز دستمزد

                                                      
1 Techno-pessimists 
2 Techno-optimist 

www.takbook.com



 61 : اثرگذاریومسفصل 

چهارم، بسیاری از افراد را قادر  بینم که چگونه انقالب صنعتیمی همچنین

مصرف  که اغلبای به شیوه ؛سازد که با قیمت کمتر، بیشتر مصرف کنندمی

 نماید.می را پایدار و بنابراین پاسخگو

 بسیار مهم است که پتانسیل اثرگذاری انقالب صنعتی چهارم بر رشد

 دهای اقتصادی اخیر و دیگر عواملی که بر رشد اثربا ارجاع به رون را

در پیش از بحران اقتصادی  ،نمود. در چند سال اخیر سازید، مفهومنگذارمی

آغاز شد، اقتصاد جهانی با حدود پنج درصد در  ۶331و مالی که در سال 

 GDPداد که می یافت، اجازهمی کرد. چنانچه این نرخ ادامهمی سال رشد

 برابر شود و میلیاردها نفر از فقر بیرون آیند. سال دو ۶2تا  ۶۳جهانی هر 

، این انتظار که اقتصاد ۶در پسایند بالدرنگ بحران اقتصادی بزرگ

جهانی به الگوی رشد باالی پیشین خود باز گردد، بسیار گسترده بود. امّا 

ز اتر آید اقتصاد جهانی در نرخ رشد پایینمی . به نظرانتظار محقق نشداین 

 خود را نگه داشته باشد.  (،درصد در سال 2/۹تا  ۹حدود ) میانگین پساجنگ

نوید را  “ساله افت صد” امکان وجود یک ،از اقتصاد دانانای پاره

کنند که این واژه برگرفته از می گفتگو “رکود پایدار”و پیرامون اند داده

است که اخیراً توسط  “۹کسادی بزرگ”در هنگام  ۶آلوین هانسن

رکود ”رواج یافته است. ( 2و پاول کروگمان ۳الری سامرز) داناناقتصاد

                                                      
1 The Great Recession 
2 Alvin Hansen 
3 The Great Depression 
4 Larry Summers 
5 Paul Krugman 
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تی نماید که حمی تی از کسری پایدار در تقاضا را توصیفیعوض ،“پایدار

توان بر آن چیرگی یافت. گرچه نمی نزدیک به صفر نیز ةبهرهای با نرخ

 هایاین ایده در مجامع آکادمیک مورد بحث و گفتگو است، امّا داللت

. چنانچه واقعیت داشته باشد، نشانگر آن است که با خود داردخطیری را 

سناریوی  توانیممی ماجهانی حتی بیشتر افت خواهد کرد.  GDPرشد 

درصد  ۶جهانی به صورت سالیانه  GDPرشد  را تصور کنیم که انتهایی

سال به درازا خواهد کشید  ۹۱یابد که این به معنای آن است که می افت

  برابر شود. جهانی دو GDPتا 

وجود دارد که از  ترتوضیح برای رشد جهانی آهستهچندین امروزه، 

و  دموگرافیک جاییجابه سوء تخصیص سرمایه به بدهکاران سنگین تا

شامل سالخوردگی و  هاآن شوند. من به دو مورد ازمی غیره را شامل

اشند، بمی آمیخته با پیشرفت فناوریای که هر دو به صورت ویژه وریبهره

 خواهم پرداخت.

 

 سالخوردگی

 1میلیارد کنونی به  ۶/7جمعیت جهان از  ،شودمی بینیپیش

یابد. این موجب  افزایش ،۶323میلیارد در  ۳و  ۶3۹3میلیارد در سال 

شود. امّا یک روند دموگرافیک نیرومند می افزایش در تقاضای جمعی

م گویای آن است که پدیدة عقل سلی .دیگری وجود دارد: سالخوردگی

امّا  ؛دهدمی سالخوردگی نخست کشورهای ثروتمند را در غرب هدف قرار
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 ،نرخ تولد زیر نرخ جایگزینی ،در بسیاری از مناطق جهان .تیساین گونه ن

 نه فقط در اروپا، جایی که افت آغاز شد، بلکه در اکثر) در حال افت است

آسیا شامل چین، هند های بخشی جنوبی و کارائیب، بسیاری از آمریکا

جنوبی و حتی بعضی از کشورهای خاورمیانه و شامل افریقا مانند لبنان، 

  (.مراکش و ایران

ا ب ،سالخوردگی یک چالش اقتصادی است زیرا جمعیت در سن کار

ن سنی آن که مگر شودمی کاهش دچارافزایش درصد افراد مسن وابسته، 

افراد  کهای به گونه ؛زایش داده شودافای بازنشستگی به صورت فزاینده

 یک امر اقتصادی) وانند در نیروی کار مشارکت نمایندجامعه بتتر مسن

با کهنسال شدن  (.داردنیز اقتصادی بسیاری را های که سودمندی

بزرگ مانند خانه، مبلمان، های جمعیت و کاهش بالغین جوان، خرید

افزون بر این، تعداد کمتری  یابند.می خودرو و اسباب برقی خانگی کاهش

از مردم عالقه دارند که خطرات کارآفرینی را به جان بخرند زیرا کارکنان 

سالخورده تمایل دارند که دارایی خود را حفظ کنند و نیاز دارند که به 

را  کسب و کارهای نوین این که کنند تاطیّ  شکل راحتی بازنشستگی را

ستگی افراد و برداشت پس اندازهای سامان دهند. این قدری با بازنش و سر

انداز و پسهای ، نرخمجموعدر توازن قرار گرفته و در  هاآن انباشتی

 دهد.می ی را کاهشگذارسرمایه

با سازگارمندی جوامع  ،و الگوهاها مسلماً ممکن است این منش

سالخورده تغییر یابند ولی روند عمومی این است که برای جهان سالخورده 
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د انقالب فناوری، رش این که مگر ؛رشد کندتر که آهسته ده استشتقدیر 

آن را به صورت  توانمی برانگیزد که به شکل ساده وریبهرهعمده را در 

تعریف نمود. انقالب صنعتی تر به جای سختتر توانایی کار هوشمند

د. آورمی را فراهمتر و فعالتر سالم تر،چهارم برای ما توانایی زیست طوالنی

بیش از یک چهارم رود می انتظارکنیم که می زیستای اگر ما در جامعه

سالگی  ۶33شوند، تا می پیشرفته زادههای کودکانی که امروزه در اقتصاد

زندگی کنند، ما مجبور هستیم که به مواردی همچون جمعیت در سن 

. [۶۱] زندگی فردی، دوباره فکر کنیم ریزیبرنامهکار، بازنشستگی و 

بحث از ورود به این موارد که بسیاری از کشورها در تالش به ای دشواری

ما چگونه آماده نیستیم به  این که است ازای دهند، نشانهمی خود نشان

 گرایانه، نیروهای تغییر را درک نماییم.اندازة کافی و کنش

 

 وریبهره

نیروی کار یا  وریبهرهچه بر اساس ) وریبهرهطی دهة گذشته، 

در سراسر جهان، با وجود رشد نمایی در پیشرفت  (،۶عوامل تمام وریهرهب

ده برجا مان کساد آمیزیی بر روی نوآوری، به صورت گذارسرمایهفناوری و 

 یعنی) وریبهره. این تظاهر و صورت خارجی اخیر پارادکس [۶7] است

 ،(ورینوآوری فناوری در ایجاد سطوح باالتر از بهرهمشاهده شدة  شکستِ

 یکی از بزرگترین معماهای اقتصادی امروزه است که در پیشین از آغاز

                                                      
1 Total Factor Productivity (TFP) 
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 دارد.وجود نای و برای آن توضیح قانع کننده بوده “بحران اقتصادی بزرگ”

 نیروی وریبهرهد، جایی که یرا در نظر بگیر آمریکا ایاالت متحدة

 ۱/۶و  ۶۳1۹و  ۶۳۳7های درصد در میان سال 1/۶کار با نرخ متوسط 

 و ۶337درصد میان  ۹/۶در مقایسه با  ،۶337و  ۶333رصد در میان د

عمدتاً به دلیل کاهش در  ،. بسیاری از این افت[۶1] رشد یافت ،۶3۶۳

برخاسته  ۶که به صورت شایع با کارآییای گیریاندازه) است TFPسطوح 

د دهمی نشان ۶آمریکا ادارة آمار کار (.باشدمی پیوسته ،فناوری و نوآوری از

اگر  .[۶۳] درصد بوده است 2/3فقط  ۶3۶۳و  ۶337میان  ۹TFPکه رشد 

مورد مقایسه  ۶337تا  ۶۳۳2در بازة زمانی  ساالنه درصد رشد ۳/۶اگر به 

اندازه گیری  وریبهره. این کاهش در ی استگیرچشم افت ،قرار گیرد

زیرا این افت در حالی روی  ؛است نگران کننده ای،صورت ویژهبه  ،شده

های یی داراییآمریکا هایشرکت از بزرگترین شرکت 23است که داده 

 که طیای بهرههای بیش از یک تریلیون دالری را با وجود نرخای نقدی

 .[۶3] اندانباشت نمودهتقریباً پنج سال در حدود صفر شناور بوده است، 

تعیین کننده برای رشد طوالنی مدت و افزایش ترین مهم ،وریبهره

چنانچه در سراسر ) که نبود آنای به گونه ؛دهای زندگی استاستاندار

به معنای آن است که ما از هر چیزی ( انقالب صنعتی چهارم پا بر جا بماند

را که نشانگر کاهش هایی کمتر خواهیم داشت. پس ما چگونه داده

                                                      
1 Efficiency 
2 US Bureau of Labour Statistics 
3 Total-Factor Productivity 
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با  میل داردکه ) وری باالترتوانیم با انتظارات بهرهمی هستند را وریبهره

 تطبیق دهیم؟  (،همبستگی یابدرفت نمایی فناوری و نوآوری پیش

و ها دادهو برونها دادهاستدالل اولیه بر چالش اندازه گیری درون

تمرکز دارد. کاالها و خدمات نوآورانه خلق  وریبهرهتمیز دادن  بدین سان

 به صورت ،شده در انقالب صنعتی چهارم، از دید عملکردی و کیفیت

نیز در  این کاالهااالتر هستند و این درحالی است که ب ،یگیرچشم

یی که ما به صورت هاآن شوند که به صورت بنیادین ازمی بازارهایی ارائه

و خدمات  ها، متفاوت هستند. بسیاری از کاالکنیممی سنتی ارزیابی

و یا بوده صفر ای حاشیههای هستند و دارای هزینه “ردوغیر هما”جدید، 

کنند و می مهار ۶یار رقابتی را از طریق سکوهای دیجیتالیبازارهای بس

شوند. تحت این شرایط، می یترپایینهای موجب قیمتها همة این

آمارهای سنتی ما ممکن است به راحتی در نشان دادن افزایش ارزش 

ی کلهای شکست بخورند زیرا ارزش افزودة مصرف کننده، هنوز در فروش

 کاس نیافته است.انع ،باالترهای یا سود

گوناگونی های ، به مثالگوگلارشد سر اقتصاد دان ، ۶هال واریان

 برنامة کاربردیاز طریق  ،تاکسی فراخوان ةهمچون کارآیی فزونی یافت

نماید. می اشاره، ۳یا کرایة خودرو از طریق توان اقتصاد تقاضا آور ۹همراه

تمایل دارد  ،اهآن که کاربربسیاری وجود دارند دیگر  هخدمات مشاب

                                                      
1 Digital Platforms 
2 Hal Varian 
3 Mobile app 
4 On-demand economy 
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 هاآن افزایش دهد. با این وجود، از آنجا که وریبهرهرا از طریق  کارآیی

را در خانه و کار ای ضرورتاً مجانی هستند، بنابراین ارزش شمارش نشده

آورند. این شرایط موجب خلق یک تناقض میان ارزش ارائه شده می فراهم

 .شودمی لیآمارهای مر از طریق خدمت در مقابل رشد اندازه گیری شده د

عیت، بیانگر این است که ما واقعاً کارآمدتر از آنچه ضاین وهمچنین 

  .[۶۶] کنیممی دهند، تولید و مصرفمی اقتصادی نشانهای شاخص

از انقالب  وریبهره ممکن استاست که گونه استدالل دیگر این 

انفجار جهان هنوز مانده تا امّا د، رنگ شوکم خوبیبه  ،صنعتی سوم

در قلب انقالب صنعتی  نوینی کههای شده با موج فناوری ایجاد وریبهره

 را تجربه کند. اند زایش یافتهچهارم 

در حقیقت، به عنوان یک خوش بین پراگماتیک، من با قدرت 

 که انقالب مثبتیگذاری اثر تاایم نمودهکنم که ما تازه آغاز می احساس

 داشته باشد را احساس کنیم.  دتوانمی بر جهانصنعتی چهارم 

نخست، انقالب صنعتی چهارم، فرصت یکپارچه نمودن نیازهای 

 سازد و نیازهایمی میلیارد نفر را در اقتصاد جهانی فراهم برآورده نشدة دو

و  سازیاز طریق توانمند ،را برای محصوالت و خدمات موجودتری اضافه

 راند.می به پیش ،دیگراتصال افراد و جوامع در سراسر جهان به یک

، انقالب صنعتی چهارم، توانایی ما را برای پرداختن به آن که دوم 

افزایش خواهد داد و در این  ،به شکل عظیمی ،اثرات عوامل بیرونی منفی

به  ،برای مثال .شودمی بالقوهرشد اقتصادی  ترقیفرایند، موجب 
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رید. تا همین به عنوان یک عامل خارجی منفی بنگ ،۶کربن هایگسیلش

ها ی سبز تنها در صورتی جذبه داشت که توسط دولتگذارسرمایهاخیراٌ، 

متر و کمتر کدیگر . امّا این مورد بگیرد تعلقیارانه به آن شکل سنگینی به 

تجدیدپذیر، کارآیی های فناوری در انرژیپرشتاب های شود. پیشرفتمی

را به شکل ها حوزه این گذاری درنه تنها سرمایه ،ت و انباشت انرژیسوخ

به  هاآن بلکه است را ترقی داده GDPسودآور نموده و رشد ای فزاینده

جهانی عمدة های به عنوان یکی از چالش) با تغییر آب و هوایی رویارویی

 اند.نیز کمک نموده( عصر ما

رهبران کنم، می همانگونه که من در بخش بعدی بحث آن که سوم 

 ،برخورد دارم هاآن و جامعة مدنی که من با همةها کسب و کارها، دولت

جهت درک کامل  خودهای ر تنازع تحول سازماندرگیگویند که می به من

. ندباشمی ،دندهمی های دیجیتالی از خود نشانکه توانمندیهایی کارآیی

در آغاز انقالب صنعتی چهارم هستیم و این نیاز خواهد داشت  اکنونهم ما

همة ارزش  ،ای سازمانی و اقتصادی جدید، به صورت کاملکه ساختاره

 آن را دریابند.

 بِانقال اقتصادِ در حقیقت، دیدگاه من این است که مقررات رقابتیِ

 این که متفاوت هستند. برای ،پیشینهای از دوره ،چهارم صنعتیِ

 در همة اشکال ،بمانند باید در مرز نوآوری پذیرو کشورها رقابتها شرکت

قرار گیرند و این به معنای آن است که راهبردهایی که به صورت  ،آن

                                                      
1 Carbon emissions 
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که بر روی ارائه خدمات یی هاآن تمرکز دارند، ازها اولیه بر کاهش هزینه

کنند، کمتر مؤثر میگذاری پایهتر نوآورانههای و محصوالت به شیوه

 جا افتادههای بینیم، شرکتمی . همانگونه که ما امروزهخواهند بود

صنایع و کشورهای سوی از  ،و نوآورانها مرزشکن پدیداریبا  اکنونمه

توان به می را همین مطلبانتهایی قرار دارند. تحت فشار بی ،دیگر

نوآوری بر این اساس را های کشورهایی گفت که ساماندهی اکوسیستم

 . کنندنمی تمرکزبر آن نکرده و درک 

 رکیب عوامل ساختاریدر یک جمع بندی، من بر این باورم که ت

معرفی سکو و ) و عوامل سیستمی( فراوان و جوامع سالخوردههای بدهی)

ر ما را مجبو( و غیرهای حاشیههای اقتصاد تقاضا آور، رابطة فزایندة هزینه

خواهند کرد که کتب جامع اقتصادی خود را بازنویسی کنیم. انقالب 

ای پاره نداد تسکین یزنصنعتی چهارم، پتانسیل افزایش رشد اقتصادی و 

هستیم  رو به رو هاآن جهانی عمده که ما به شکل جمعی باهای از چالش

 انقالب صنعتی چهارممنفی که های را دارد. ما نیاز داریم که اثرگذاری

تغال عدالتی، اشبیمقولة به ویژه با در نظر گرفتن ) تواند داشته باشدمی

 ریت کنیم.را درک و مدی( و بازارهای نیروی کار

 

 اشتغال -3-1-2

فناوری بر رشد اقتصادی، با این حال  اثرات مثبتپتانسیل با وجود 

 بر( حداقل در کوتاه مدت) آن احتمالی اثرات منفی بهضروری است که 
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وجود ترس پیرامون اثر فناوری بر روی مشاغل، روی بازار کار نیز بپردازیم. 

به شکل مشهودی،  ۶نزنارد کیی، جان ما۶۳۹۶جدید نیست. در سال 

ادی اقتصهای به دلیل کشف شیوه”بیکاری فناورانة گسترده پیرامون 

توانیم کاربردهای نوینی می آهنگی که مااز کردن استفاده از نیروی کار 

اثبات شد . [۶۶] هشدار داد “جویندمی را برای نیروی کار بیابیم، پیشی

خواهد چه  ،ان درست باشدامّا اگر در این زم ؛اشتباه استموضوع این که 

به جای ها شد؟ طی چند سال گذشته، این مناظره با شواهدی که رایانه

 قرار (تلفن داران و متصدیانبه ویژه دفترداران، صندوق) تعدادی مشاغل

 گیرند، دوباره مشتعل شده است.می

دالیلی که انقالب فناوری نوین، تحول به در بخش مقدمة کتاب، 

ه شد ارهاشانگیزد می به انقالب صنعتی و پیشین بربیشتری را نسبت 

 (،دهندمی از پیش رویتر همه چیز با آهنگ سریع) سرعت” :است

و  (دهندمی هم زمان رویای بسیاری از تغییرات ریشه) گستردگی و ژرفا

 “ها.دگردیسی کامل همة سیستم

رانی، یک اصل مسلم نهفته است: در روشنایی چنین عوامل پیش 

همة صنایع و مشاغل را ی ماهیت کار در گیرچشم وری نوین به شکلفنا

یونی گستردگی اتوماس گیرگریبان ،د داد. عدم قطعیت بنیادینتغییر خواه

 درون، این چه زمانی و تا کجااست که جایگزین نیروی کار خواهد شد. تا 

  خواهد رفت؟پیش 

                                                      
1 John Maynard Keynes 
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که  رقابتیثر این موضوع، ما مجبور هستیم که دو ا برگرفتن دربرای 

بی تخری یک اثر آن که نخست فناوری بر روی اشتغال دارد را درک کنیم.

ت اسدر نتیجة مرزشکنی برخاسته از فناوری و اتوماسیون  وجود دارد که

و ) کارگران را به سوی بیکاری و کردهکه سرمایه را جایگرین نیروی کار 

این اثر  آن که وّم. ددهدمی سوق( خود در جای دیگرهای یا ارائه مهارت

 که تقاضا برای به این صورت ؛شودمی تخریبی، با اثر سرمایه داری همراه

و به خلق مشاغل، کسب و کارها و  یافتهافزایش کاالها و خدمات نوین 

. به عنوان انسان، ما توانایی شگفت گرددمنتهی میحتی صنایع نوین 

زمان و  ،ی در اینجاکلید ةآوری برای سازگاری و نبوغ داریم. امّا نکت

 بتخریبی انقالاثر  جانشین تواندمی که اثر سرمایه داریاست وسعتی 

 .دگیرمی که این جایگزینی صورتاست شود و شتابی  صنعتی چهارم

نوپدید بر روی بازار های اثر فناوری بررسی، در هنگام خامبه شکل  

وش باور دارند، دو اردوگاه متضاد وجود دارد: کسانی که به پایان خ ،کار

شوند، مشاغل می که کارکنانی که با فناوری جایگزینبر این باورند 

دوران جدید در شکوفایی خواهد دار طلیعه ،و فناوری یابندمیجدیدی 

ی بیکار”پندارند که این پدیده با خلق میافرادی دیگر چنین  امّا بود.

 و اجتماعیسیاسی  ۶در مقیاسی انبوه، به مبارزة نهایی “فناورانه

احتماالً  ،دهد که پیامدمی تاریخ نشانامّا ختم خواهد شد. ای ندهروپیش

. پرسش این است: ما برای پروراندن خواهد بودچیزی در میان این دو 

                                                      
1 Armageddon 
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 دورانکسانی که در  بهانجام دهیم و بایست می چهتر پیامدهای مثبت

 کمک کنیم؟چگونه  اند،گرفتار شده گذار

از مشاغل را ای است که نوآوری فناورانه، پاره همیشه چنین بوده

متفاوت و احتماالً در مکان های با فعالیت ،ینابود کرده و مشاغل جدید

به کشاورزی بنگرید. در ایاالت  ،کند. برای مثالمی هاآن دیگر، جایگزین

درصد از  ۳3شامل  ،کردندمی که روی زمین کار کسانی، آمریکا متحدة

این ، اکنونهم امّا شدندشامل میشروع قرن نوزدهم  دررا نیروی کار 

، به صورت سازیشود. این کوچکمی میزان به کمتر از دو درصد بالغ

 با کمترین بیکاری بومی یا گسست اجتماعی روی داد. ،نسبتاً نرمی

در سال  دهد.می ارائه شغلی جدیداز اکوسیستم را مثالی  ۶پااقتصاد  

گذار اپل، اجازه داد که توسعه دهندگان ، بنیان۶جابز بود که استیو ۶331

، از اقتصاد ۶3۶2را خلق کنند. در میانة  ۹کاربردی آیفونهای بیرونی، برنامه

میلیارد دالر سود زایش  ۶33رفت که بیش از می پ جهانی چنین انتظارا

  وید.پیشی ج ،و از صنعت فیلم که بیش از یک قرن حیات داشته استنموده 

 یابیچنین پرسش نمودند: اگر ما از گذشته برون ۳هابینانهخوش -فن 

 ریفناو این که به هاآن چرا باید این دورة زمانی متفاوت باشد؟ کنیم،می

 اعتراف دارند ولی چنین بیان ،تواند مرزشکن و گسست آور باشدمی

و افزایش ثروت  وریبهرهبه بهبود نیز که فناوری همیشه  کنندمی
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برای خدمات و کاالها تر عظیم یتقاضاموجب ایجاد این خود انجامیده و 

ایجاد آن را رضایت خاطر تا موجبات  گرددمی جدید شغلهای و تیپ

یابد: نیازها و تمایالت انسان بیکران می کند. جوهر بحث چنین ادامه

انتها است. جدای از رکودهای بی نیز هاآن فرایند تأمین ،هستند، از این رو

وجود  “کار” ،هر کسی برایگهگاهی، همیشه های کسادی طبیعی و

د و ندهمی را مورد حمایت قرارموضوع این  شواهدیخواهد داشت. چه 

گوید؟ نشانگان اولیه به ، چه میبه ما پیرامون آنچه در فراروی ما است

 نیروی کار در چندی از صنایع که جانشینیک موج نوآوری وجود 

بندی شغلی که احتماالً در گروه مچنین بهه ود نشوند، اشاره دارمی

 .شکل خواهند گرفتآینده های دهه

 

 جایگزینی نیروی کار

که شامل کارهای یی هاآن گوناگون کار، به ویژههای بسیاری از گروه

ار خودک اکنونهم ،هستندمکانیکی تکرار شونده و کارهای دستی دقیق 

 چنین روندی را ای،ن رایانهبسیاری دیگر نیز با رشد نمایی توا اند.شده

ند گوناگون مانهای کار حرفه ها،بینیپیشدنبال خواهند کرد. زودتر از اکثر 

ن نویسا ، پزشکان، روزنامه نگاران، حسابداران و بیمه۶مالی گرانتحلیلوکال، 

  یا کتابداران، بخشی یا به صورت کامل، ممکن است خودکار شوند.

آید انقالب صنعتی چهارم، می : به نظراست این گونهاهد وتاکنون، ش
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ق نماید. خل ،پیشینهای نسبت به انقالب ،کمتری را در صنایع نوینهای شغل

، ۶مارتین برروی فناوری و اشتغال آکسفورد بر اساس یک برآورد از برنامة

در صنایعی که در آغاز  آمریکا درصد از نیروی کار ایاالت متحدة 2/3فقط 

 باشند که این میزان بسیار کمترمشغول به کار می اند،تهاین قرن وجود نداش

 ۶۳13درصدی از مشاغل نوین است که در صنایع جدید طی دهة  1از تقریباً 

به  ۶۳۳3دهة طیّ  درصد از مشاغل جدید که 2/۳خلق شدند و همچنین 

شماری اخیر اقتصادی در ایاالت آمدند. این موضوع توسط یک سر وجود

ر روی برا روشنایی جالبی  تا حدیگیرد که می رد اثبات قرارمو آمریکا متحدة

افکند. این سرشماری نشان داد که نوآوری می ارتباط میان فناوری و بیکاری

را با  وریبهرهد که میل دار ،مرزشکنهای در اطالعات و دیگر فناوری

محصوالت جدیدی را خلق  این که د تاده فزونیجایگزینی کارگران موجود 

 .استنیاز  ،هاآن که به نیروی کار بیشتر برای تولید دکن

ت کارل بندیک ،مارتین، اقتصاددان آکسفورد دو پژوهشگر از دانشکدة

، پتانسیل اثر نوآوری فناورانه ۹زبورنآ مایکلو خبرة یادگیری ماشینی،  ۶فری

بر اساس احتمال  ،حرفة گوناگون 73۶بر روی بیکاری را با رتبه بندی 

ن بدوبرابر با صفر ) از حداقل مستعد خطر خودکار شدن ،هاآن خودکار شدن

طر خبرابر با  “یک”) یی که بسیار مستعد خطر هستندهاآن تا( هیچ خطر

در  .[۶۹] انجام دادند( ، جایگزین شودشکلیمسلم شغل که با یک رایانه به 
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 خودکار شدنکه باالترین احتمال را برای هایی ، من بعضی از حرفه۶ جدول

 ام. یی که کمترین احتمال را دارند، برجسته نمودههاآن ارند ود

درصد از اشتغال کل  ۳7کند که حدود می گیریاین پژوهش نتیجه

در خطر  ،شاید طی دهة آینده یا دو دهة دیگر ،آمریکا در ایاالت متحدة

 مشاغل خود را نشانویرانی در این پدیده با گستردگی بیشتر  .باشند

 هایبازار نیروی کار در انقالب جاییجابه از آنچه که آننگ آهدهد که می

کلی د . افزون بر این، رونباشدمی نموده است، تندترصنعتی پیشین تجربه 

 باشد. اشتغال در مشاغلمی بازار نیروی کارتر به سوی قطبی شدن عظیم

رشد  ،دستی با درآمد پایینهای ، با درآمد باال و شغل۶خالق و شناختی

 و رایج با درآمد تکرار شوندههای اهد کرد ولی میزان اشتغال برای شغلخو

یابد. بسیار جالب است که توجه می متوسط، به صورت عظیمی، کاهش

و دیگر اشکال ها ربات ها،الگوریتم ةفزایندهای شود فقط توانایی

د. بر برنمی این جایگزینی را به پیشانسانی نیست که غیر هایدارایی

اوزبورن، عامل توانمند کنندة بحرانی برای خودکار  مایکلشاهدة اساس م

اخیر به سختی کار های در سالها شدن این حقیقت است که شرکت

را ساده سازند. این عمل  هاآن که مشاغل را بهتر تعریف کرده واند کرده

برای برون سپاری و کار در ورای مرزها و اجازه  هاآن هایدر پناه تالش

که یک  MTurkمانند ) بوده است “۶دیجیتال کار“ صورتجام کار به به ان
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دهد که می شغل این معنا را سازیاین ساده (.است ۶مردم سپاری بازارگاه

خوبی  به توانند جایگزین انسان شوند. وظایف مجزا ومی بهترها الگوریتم

 با کیفیت باالترهای منجر به پایش بهتر و گردآوری داده ،تعریف شده

شود که می بهتری خلق ةگردد و از این قرار، پایمی پیرامون آن وظیفه

 طراحی نمود. ،توان برای انجام کارمی راها الگوریتم

کردن پیرامون خودکار شدن و پدیدة جایگزینی، ما باید در با فکر 

ر روی فناوری ب اتاثر دربارةگیر افتادن در تفکر قطبی شده  ةمقابل وسوس

در کار و اوزبورن  ۶دة کار، مقاومت کنیم. همانگونه که فریاشتغال و آین

که انقالب صنعتی  نموداجتناب توان نمی تقریباً ،دندهنشان میخود 

کار در سراسر دنیا های کار و مکان را بر روی بازارای چهارم، اثر عمده

قابل غیر خواهد داشت. امّا این به معنای آن نیست که ما با یک معمای

هستیم. در حقیقت، در عمدة  رو به رو ،ماشین –در برابر  -انحل انس

های دیجیتالی، فیزیکی و از موارد، هم جوشی فناوریای گسترده

 راند، موجب افزایش نیرویمی بیولوژیک که تغییرات کنونی را به پیش

دهد که رهبران می این خود چنین معنا .شودمی کار و شناختی انسان

را به آموزش کار های کار را آماده کرده و مدلهای وینیاز دارند که نیر

 هوشمند، به همهای در جوار ماشین با یا ندتوسعه دهند که بتوانای گونه

 . کنند کار ،به افزایش اتصال یافته و با توانمندی رو
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هایی که بیشترین و کمترین استعداد را برای هایی از حرفه: مثال۶جدول 

 خودکار شدن دارند.

 یشترین استعداد به خودکار شدنب

 شغل احتمال

 های تلفنی یا حضوریبازاریاب ۳۳/3

 مأموران مالیاتی ۳۳/3

 ای، آسیب به خودروهای بیمهارزیاب ۳1/3

 وران مسابقات، داوران و دیگر مقامات رسمی ورزشیاد ۳1/3

 های قانونیمنشی ۳1/3

 داران رستوران، سالن، کافی شاپمهمان ۳7/3

 گران معامالت ملکیواسطه ۳7/3

 کاران نیروی کار مزرعهپیمان ۳7/3

های ها و دستیاران مدیریتی، به جز مجریمنشی ۳۱/3

 قانونی و پزشکی

 خبررسانان و پیام آوران ۳۳/3

 کمترین استعداد برای خودکار شدن

 شغل احتمال

 کارکنان اجتماعی مواد مخدر و سالمت روانی 33۹۶/3

 طراحان رقص یا باله 33۳3/3

 پزشکان و جراحان 33۳۶/3
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 شناسانروان 33۳۹/3

 مدیران منابع انسانی 3322/3

 ایهای رایانهگران سیستمتحلیل 33۱2/3

 انسان شناسان و باستان شناسان 3377/3

 مهندسی دریا و طراحان کشتی 3۶33/3

 مدیران فروش 3۶۹3/3

 مدیران اجرایی 3۶23/3

 Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, University ofمنبع: 

Oxford, 2013 

 

 اثرگذاری بر مهارت

 ، مشاغل با خطر پایین برای خودکار شدن،بینیپیشدر آیندة قابل 

به ویژه، ) خالقانه و اجتماعی دارندهای هستند که نیاز به مهارتیی هاآن

امّا این  (.نوی هاایده ةو توسع ۶گیری تحت شرایط عدم قطعیتتصمیم

 با بیشترین خالقیتهای ممکن است دوام نیاورد. به یکی از حرفه

بنگرید.  ۶و ظهور تولید داستان سرایی خودکار شده( نویسندگی)

را به هر شکل ها سراییتوانند داستانمی ،پرمغز و مایههای الگوریتم

ای هبه گونخلق شده ی ابرای یک مخاطب ویژه، خلق کنند. محتو ،مناسب

اده دنیویورک تایمز، نشان  در یک پرسمان اخیرگوش نواز انسان است که 
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ممکن است گفت غیر شود،می خوانشهنگامی که دو قطعه مشابه  شد

کدامیک توسط یک نویسنده انسانی نوشته شده است و کدامیک نیز  که

تیان کند که کریسمی پیشرفتای محصول ربات است. این فناوری به گونه

شرکتی که تخصص ) ۶گذار همکار در علوم داستان سرایی، بنیان۶دهامون

یانة کند که تا ممی بینیپیش( در تولید داستان سرایی خودکار شده دارد

توان توسط یک الگوریتم تولید کرد درصد از اخبار را می ۳3، ۶3۶3 دهة

 (البته جدا از طراحی الگوریتم) که عمدة آن بدون هر گونه دخالت انسانی

  .[۶۳] خواهد بود

 نیبیپیشدر چنین محیط کاری در حال تکامل پرشتاب، توانایی 

به دانش و یابی به صورت دست ،روندهای اشتغال آینده و نیازها

 گردد. چنینمی بحرانیها نفعذی مورد لزوم، حتی بیشتر برایهای مهارت

یر متغرافیای دیگر غبه صنعت و ج مربوطروندهایی از صنعت و جغرافیا 

و بنابراین مهم است که صنعت و پیامدهای ویژة کشوری انقالب  بوده

 صنعتی چهارم، درک شوند. 

منابع انسانی، ، ما از مدیران ارشد ۹فرومدر گزارش مشاغل آیندة 

اقتصاد خواستیم که اثرگذاری  ۶2صنعت و  ۶3بزرگترین کارفرمایان در 

، مجسم کنند. ۶3۶3را تا سال ها مشاغل و مهارت بر روی اشتغال،

دهد، پاسخ دهندگان پیمایش بر این می نشان ۶همانگونه که تصویر 
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در  ،سیستمی و اجتماعیهای باورند که حل مسائل پیچیده، مهارت

 ،۶3۶3در سال ، ۶یمحتوایهای فیزیکی یا مهارتهای مقایسه با توانایی

زمان  آیندهکه پنج سال  نمودبسیار مورد تقاضا خواهند بود. گزارش یافت 

ولی یک  باشدمی تختاست: چشم انداز اشتغال کلی،  بحرانی گذار

شدن  رو و درون صنایع و یک زیرهای در شغل گیرچشم شدن رو و زیر

توازن رود می انتظاردر حالی که  مهارت در اکثر مشاغل وجود دارد.

دستمزدها و زندگی کاری مقداری برای اکثر مشاغل بهبودی یابند، 

رو به  ،در نیمی از صنایع پیمایش شدهامنیت شغلی شود می بینیپیش

وخامت رود. همچنین روشن است که زنان و مردان به صورت گوناگونی 

تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و به صورت بالقوه، نابرابری جنسی نیز 

جنسی و انقالب صنعتی های بنگرید جعبة الف: شکاف) تشدید شود

 (.چهارم
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 چهارم صنعتی انقالب و جنسیهای کافش: الف جعبة

در  ۶دهمین ویرایش گزارش شکاف جنسی جهانی فروم اقتصادی جهانی 

ای را آشکار کرد. نخست آن که با آهنگ کنونی ، روند نگران کننده۶3۶2سال 

سال دیگر برای دستیابی به برابری جنسی در اقتصاد در سراسر  ۶۶1پیشرفت، 

ن که پیشرفت به سوی برابری جنسی به صورت جهان، زمان نیاز است. دوم آ

 .باشدمیگیری آهسته است و احتماالً در سکون چشم

ر انقالب صنعتی چهارم را بر روی این ثاز این رو، بسیار بحرانی است که ا

هایی شکاف جنسی در نظر گیریم. چگونه آهنگ شتاب یافتة تغییر در فناوری

نوردند بر نقش زنان که را در می که جهان فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیک

 توانند در اقتصاد، سیاست و جامعه نقش ایفا نمایند، اثر خواهد گذاشت؟ می

های با چیرگی پرسش مهم که باید در نظر گرفت آن است که آیا حرفه

هستند. گزارش آیندة  ۶مؤنث یا چیرگی مذکر، مستعدتر برای خودکار شدن

گیر شغل، احتماالً بر هر ز دست دادن چشمدهد که اهای فروم نشان میشغل

هایی که مردان در آن چیرگی دارند آید. هر چند که در بخشدو جنس فرود می

مانند ساخت و ساز، تأسیسات و نصب، یک میل به سوی خودکار شدن و ایجاد 

های فزایندة هوش مصنوعی و توانایی عدم اشتغال وجود دارد، امّا توانمندی

ای از گر آن هستند که گسترهوظایف در صنایع خدماتی، بیان دیجیتالی کردن

های سازمانی، در مراکز فراخوان باشند. این خطر در پستمشاغل، در خطر می

بازارهای نوظهور )یعنی منبع معیشت برای تعداد عظیمی از زنان کارگر جوان 

خرده  شوند( تاهای خود هستند که جویای کار میکه اولین نفر در خانواده

یک به عنوان های مدیریتی در اقتصادهای توسعه یافته )و نقش هافروشی

 کارفرمای کلیدی برای زنان طبقة پایین و متوسط( وجود دارد.

از دست دادن یک شغل، اثراتی منفی بر بسیاری از شرایط دارد ولی اثر  
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های شغلی که به صورت گیر شغل در همة گروهانباشتی از دست دادن چشم

. ساختند، یک نگرانی بحرانی استسنتی دسترسی زنان را به بازار کار فراهم می

به شکل خاص، این فرایند، خانوارهایی که با یک منبع درآمدی توسط زنان با 

شوند را در معرض خطر قرار خواهد داد و عایدات کلی مهارت کم سرپرستی می

دار ف جنسی کنونی مشکلخانوارهای با دو درآمد را دچار کسادی ساخته و شکا

 تر خواهد کرد. را در سراسر جهان، گسترده

های های شغلی جدید خواهد داد؟ چه فرصتها و گروهامّا چه بر سر نقش

جدیدی برای زنان در یک بازار کار تحول یافته با انقالب صنعتی چهارم وجود 

 را در صنایعیهای انتظاری ها و مهارتدارند؟ در حالی که دشوار است شایستگی

م که کنیاند، ترسیم کرد، امّا ما به شکل مستدلی فرض میکه هنوز خلق نشده

هایی که کارکنان را برای طراحی، ساخت و کار در جوار تقاضا برای مهارت

 های برخاستههایی که شکافسازند و یا در گسترههای فناورانه قادر میسامانه

 دهند، افزایش خواهد یافت. میهای فناوری را پوشش از این نوآوری

های ریاضی و ای، و یا در حرفهاز آن جا که مردان هنوز در علوم رایانه

های فنی ویژه، ممکن مهندسی، چیرگی دارند، تقاضای فزونی یافته برای مهارت

ها هایی که ماشینهای جنسی را تشدید نماید. امّا برای نقشاست نابرابری

د های انسانی تکیه دارنآورده سازند و ذاتاً به صفات و توانمندیها را برتواند آننمی

دردی، شفقت و دلسوزی، تقاضا ممکن است رشد یابد. زنان در بسیاری مانند هم

ریزان ها، برنامهگران، مربیشناسان، درماناز چنین مشاغلی به صورت روان

 ضور دارند. گردهمایی، پرستاران، و دیگر ارائه دهندگان خدمات سالمت، ح

هایی یک مورد کلیدی در اینجا، زمان و تالش صرف شدة نسبی برای نقش

کنند؛ زیرا این خطر وجود دارد های فنی متفاوتی را طلب میاست که توانمندی

های شغلی با چیرگی مؤنث کنونی، دیگر ارج گذاشته که خدمات شخصی و گروه

هارم، ممکن است به واگرایی نخواهند داشت. اگر چنین باشد، انقالب صنعتی چ

های مردان و زنان منتهی شود. این پیامد منفی انقالب صنعتی بیشتر میان نقش
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چهارم خواهد بود زیرا هم نابرابری جنسی را در کل و همچنین شکاف جنسی 

دهد و بدین سان، برای زنان بیشتر دشوار خواهد بود که را افزایش می

وی کار آینده نشان دهند. این روند، ارزش خلق استعدادهای ذاتی خود را در نیر

شده در نتیجة فزونی در تنوع را در معرض خطر قرار خواهد داد و همچنین 

توانند از افزایش در خالقیت و کارآمدی با ها میدانیم سازمانمنافعی که ما می

های متوازن جنسی در تمام سطوح به دست بیاورند نیز در مخاطره داشتن تیم

هایی که به صورت سنتی با زنان و . بسیاری از صفات و توانمندید افتادخواه

های جنس مؤنث همبستگی دارند، در دوران انقالب صنعتی چهارم نیز حرفه

توانیم اثر متفاوتی که انقالب بسیار مورد لزوم خواهند بود. در حالی که ما نمی

 کنیم، باید از فرصتی بینیصنعتی چهارم بر زنان و مردان خواهد داشت را پیش

های که این اقتصاد در حال تحول فراهم آورده است جهت بازطراحی سیاست

نیروی کار و چگونگی کسب و کار استفاده کنیم تا تضمین کنندة این باشیم 

 که مردان و هم زنان، تا حدّ کامل خود، توانمند شوند.

 

ه تنها در نها سازمانی و حرفههای پستدر جهان فردا، بسیاری از 

همچون فشارهای ای پناه انقالب صنعتی چهارم بلکه با عوامل فناورانه

ژئوپلتیک و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، های جاییجابه دموگرافیک،

نیم ک بینیپیشتوانیم به شکل دقیق نمی پدیدار خواهند شد. امروزه، ما

استعداد بیش  که نبوغ وام چه خواهند بود ولی من متقاعد شده هاآن که

ر بیشتخواهد بود. به همین دلیل، برای تولید از سرمایه، عامل بحرانی 

 (،هی سرمایپذیردر دسترسو نه ) کمیابی نیروی کار ماهراحتمال دارد که 

 ی و رشد باشد.پذیرمحدودیت فلج کننده در فراوری نوآوری، رقابت

ل شک به خیزش بازار شغلی بیانجامد که بهممکن است این روند 
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به صورت قطعات مهارت کم/پرداخت کم و مهارت ای افزایش یابنده

همانگونه که کارآفرین  این که و یا شده باشدمجزا ، باال/پرداخت باال

 بینیپیش، ۶مارتین فورد ،سیلیکون والی و نویسندة معروف افزارنرم

شغلی، به رشد نابرابری های کند، یک پوکی در پایة کامل هرم مهارتمی

امروزه ما برای  آن که شود مگرمی اجتماعی منجرهای و افزایش تنش

 . [۶2] آماده شویم یچنین تغییرات

د آورد تا آنچه را که ما از نخواه بر ما نیرو واردچنین فشارهای 

انقالب صنعتی چهارم است را مورد  محتوایمد نظرمان در  “مهارت باال”

آموزش  وجودبه  ماهروی کار نیراز بازنگری قرار دهیم. تعاریف سنتی 

ب تعریف شده در قالهای تخصصی یا پیشرفته و یک مجموعه از توانمندی

 نظر گرفتن نرخ افزایش د. با درناز خبرگی، تکیه دارای یک حرفه یا دامنه

  انقالب صنعتی چهارم، بر توانایی کارگران در ها،یابندة تغییر فناوری

در  جدیدهای و رهیافتها رتمهاو یادگیری آموزش مداوم  پذیرش

 .ورزدمی به شدت تقاضامند بوده و تأکید ،ی متنوعهازمینه

درصد از  23نشان داد که کمتر از فروم  هایمطالعة آیندة شغل

در راهبرد  ای،حداقل به شکل خردمندانه ،مدیران ارشد منابع انسانی

 ی قاطع دارند.هایی، آمادگجاییجابه نیروی کار سازمانی خود، برای چنین

از ماهیت تغییرات مرزشکنانه، هیچ یا به میزان کم  هافقدان درک شرکت

 ها،راستایی میان راهبردهای نیروی کار و راهبردهای نوآورانة بنگاههم

                                                      
1 Martin Ford 
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از جمله موانع عمده در  ،و فشارهای سودبخشی کوتاه مدتها محدودیت

یرات میان بزرگی تغی. در نتیجه، یک ناهماهنگی باشندتر میرهیافت قاطع

ها انجام شده توسط شرکتای نسبتاً حاشیههای در حال آمدن و کنش

یک شیوة نوین به ها وجود دارد. سازمان ها،برای پرداختن به این چالش

تفکر و دیدگاه نیاز دارند تا با نیازهای استعدادهای خود آشتی کرده و 

 پیامدهای اجتماعی ناخواسته را تسکین دهند.

 

 رگذاری بر روی اقتصادهای در حال توسعهاث

این روند چه معنای را برای کشورهای در بدانیم بسیار مهم است 

تی حبا در نظر گرفتن این موضوع که  .تواند داشته باشدمی حال توسعه

بسیاری از شهروندان جهان  هنوز بهفازهای گذشته انقالب صنعتی 

سیته، آب، تراکتور و دیگر شهروندانی که هنوز به الکتری) اندنرسیده

 بسیاری از منظرهای انقالب صنعتی چهارم (،ندارنددسترسی ها ماشین

 ،طتوسمتحوالت اقتصادهای پیشرفته و تا حدی اقتصادهای با درآمد  به

 ،امّا این به معنای آن نیست که انقالب صنعتی چهارم بخشند.ویژگی می

 گذارد.می اثر ،سعهکشورهای در حال توبر به صورت گریز ناپذیری 

اثر دقیق انقالب صنعتی چهارم دیده شود. در  هنوز مانده است تا

موجود در نابرابری در بطن کشورها  افزایشاخیر، گرچه یک های دهه

ته هش یافی کاگیرچشم به صورت ناهمگونی میان کشورهاامّا بوده است، 

 میانها خطر تنگ شدن شکاف ،چهارماست. آیا انقالب صنعتی 
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 ها،از دیدگاه درآمد، مهارت را هاآن ما اقتصادهایی که تا کنون

معکوس خواهد  ،ایمنمودهمشاهده ها مالیه و دیگر گستره ها،زیرساخت

 ،جهت توسعه و خیزش پرشتاب در ،کندو تغییرات ها یا آیا فناوری ؟کرد

 رام خواهند شد؟ 

در زمانی ؛ حتی واقع شوندتوجه مورد دشوار باید های این پرسش

ین ا خود گالویز هستند. تضمینهای با چالش هااقتصادترین پیشرفتهکه 

د یک نکتة الزام آور اخالقی نیست، نشونمی نوارهایی از جهان فراموش که

 پایداری جهانیتواند خطر نامی این برای جهان یک هدف بحرانی است که

ا ر( مهاجرتی هاجریان مانندژئوپلتیکی و امنیتی های به دلیل چالش)

 تسکین دهد. 

یک سناریوی چالش آور برای کشورهای با درآمد پایین آن است که 

ساخت  “۶فراخوانی”موجب  ،یگیرچشم به صورت ،انقالب صنعتی چهارم

به سوی اقتصادهای  ی پیرامونیاز سوی کشورها ها راکارخانهکاال در 

وجب مت چندان مدسترسی به نیروی کار ارزان قیدیگر اگر  ؛پیشرفته شود

 .خواهد بودنباشد، رخداد این چالش بسیار محتمل ها ی بنگاهپذیررقابت

که بتواند در خدمت اقتصاد  تولیدی قدرتمندهای بخشتوانایی توسعة 

فتاده ا به خوبی جاباشد یک مسیر توسعة ای هزینههای جهانی بر پایة مزیت

به انباشت سرمایه، انتقال از این طریق دهد تا می است که اجازه به کشورها

فناوری و افزایش درآمد بپردازند. چنانچه این مسیر بسته شود، بسیاری از 

                                                      
1 Re-shoring 
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و راهبردهای صنعتی شدن، باز ها کشورها مجبور خواهند بود پیرامون مدل

 انقالبهای اندیشه کنند. آیا و چگونه کشورهای در حال توسعه از فرصت

 ایخود یک موضوع با اهمیت ریشه بهره ببرندتوانند می صنعتی چهارم

و تفکر جهت درک، بیشتر های برای جهان است؛ ضروری است که پژوهش

 شود.  اتخاذ ،راهبردهای مورد لزوم تدوینتوسعه و 

ه ک مجسم کندخطر این است که انقالب صنعتی چهارم این معنا را 

ان ایبا قاطعیت به پرا کشورها  بین و درونبازی  ،یک برندة تمام عیار

ی بیشتر شده و هاو تعارضها برساند. این خود موجب ایجاد تنش

نماید و این در می خلقرا همبستگی کمتر و جهانی سرشار از ناپایداری 

شرایط زندگی در های خوانیهمنیز از نا اکنونهم حالی است که مردم

 هستند ترو حساستر آگاه ،عدالتی اجتماعیبی کشورهای گوناگون و

بایست شهروندان را مجاب کنند های خصوصی و دولتی، میران بخشرهب

ها در حال تدوین راهبردهای قابل اطمینان جهت بهبود زندگی که آن

و ای آشوب اجتماعی، مهاجرت توده در غیر این صورت مردم هستند،

توانند تشدید شوند و در نتیجه خطراتی را برای می گرایی افراطیخشونت

بسیار حیاتی است که مردم  ایجاد کنند. ،مام مراحل توسعهدر ت ،کشورها

جهت حمایت دار توانند در کار معنامی هاآن بر این باور دست یابند که

دهد اگر تقاضای ناکافی برای می خود و خانواده درگیر شوند. امّا چه روی

اضا، تقمقولة دیگر با  ،در دسترسهای مهارت این که نیروی کار باشد و یا

 خوانی نیابند؟ هم
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 ماهیت کار -3-1-3

در کتاب خود به نام ملت عامل  ۶سال پیش، دانیل پینک ۶2در 

 بهبیشتر  آن کاربرجستة مقولة که پارادایم  جهانیپدیدآمدن ، ۶آزاد

شرکت است تا یک میان کارگر و ها از تراکنشای مجموعهصورت انجام 

این روند به شکل عظیمی . [۶۱] نمودتوصیف  ،سنتی یک رابطه تحمل آور

 با نوآوری فناورانه، تسریع شده است. 

، روابط ما با کار و بافت اجتماعی که در آن ۹امروزه، اقتصاد تقاضا آور

از  . کارفرمایان بیشتریدهدمی را به صورت بنیادین تغییرفرورفته است 

ه بی احرفههای کنند. فعالیتمی برای انجام کارها استفاده “۳انسانی ابر”

 2ایو سپس به ابر مجازی شوندمی شکافته ،جداهای وظایف دقیق و پروژه

از کارکنان مشتاق که در هر کجای از جهان ممکن است ساکن باشند، 

. این اقتصاد تقاضا آور نوین است که ارائه دهندگان کار گردندمی افکنده

ن انیستند بلکه بیشتر کارکن ،در معنای سنتی خود ،دیگر مستخدمین

رسانند. همانگونه که می را به انجامای مستقلی هستند که وظایف ویژه

در دانشگاه  7استاد دانشکدة کسب و کار استرن، ۱آرون سان داراراجان

درج  ،نگارروزنامه، 1جوستون نیویورک تایمز توسط فرهاد مننیویورک، در 

                                                      
1 Daniel Pink 
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3 On-demand economy 
4 Human Cloud 
5 Virtual Cloud 
6 Arun Sundararajan 
7 Stern School of Business 
8 Farhad Manjoo 
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ی نیروبرسیم که بخشی از  ی در ِآیندهما ممکن است به سرانجام”کرد: 

شما  - خود انجام خواهد داداز چیزها را برای درآمدزایی ای مجموعه ،کار

دار ، مهمانInstacart ، کاسب خرده فروشUberتوانید راننده می

Airbnb  و یکTaskrabbit [۶7] باشید. “ 

با رشد تند در های آپو به ویژه استارتها برای شرکتها تمزیّ

، ۶انسانی . همچنان که سکوهای ابرروشن هستند ،اقتصاد دیجیتالی

ن در ای هاآن کنند،می طبقه بندی ،را به صورت خویش کارفرماکارکنان 

کارفرمایی و های هنگام نیازی به پرداخت دستمزدهای ناچیز، مالیات

مدیر اجرایی ارشد  ۶که دانیل کاالخان همانگونهمزایای اجتماعی ندارند. 

MBA & Company شما”قالة تایمز مالی نوشت: در انگلستان در م 

خواهید یافت کنید، در هر کجا که تمایل می د هر آن کس را کهیتوانمی

مستخدمین  هاآن خواهید. از آن جا کهمی د، عیناً همانطور کهیدار

 و مقررات استخدامی سر و اذیتِنیستند، شما مجبور نیستید که با عذاب 

 “.[۶1] کار داشته باشید

 درها آنعمده های هستند، مزیت( cloud) در ابربرای مردمی که 

ها از وجود یک . همچنین آناست (کار کنند یا نه)آزادی  بدست آوردن

 ،مجازی جهانیهای تعلق داشتن به شبکه ورقابتی غیر فضای پرتحرک

از  آلاز کارکنان مستقل این را چون ترکیبی ایدهای . پارهبرندمیلذت 

. گرچه بینندمی بیشترمندی شغلی تر و رضایتآزادی سرشار، استرس کم
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 اکنونهم پرحدیثیابر انسانی هنوز در دوران کودکی خود است، شواهد 

 را در بر دارد ۶خاموش ساحلدارد که این پدیده در خود یک فراوجود 

مجبور این سکوها  شوند ونمی فهرست ،زیرا سکوهای ابر ،خاموش)

 (.خود را فاش کنندهای نیستند داده

است که هر فردی را  پذیرآیا این آغاز انقالب کاری نوین و انعطاف

؟ زدایدمی راها سازد و کمبود مهارتمی که اتصال اینترنتی دارد توانمند

 بهرههای در جهانی از کارگاه ،سنگدالنهآغاز یک مسابقة دشوار جرقة یا 

دید ج هرا با یک طبقجهانی  ،؟ اگر چنین باشداستنظم بی مجازی کشی

آفریند که می برندمی به سر ۶ثباتی و ناپایداریبی در حالتکه از مردم 

روند تا نیازهای می از شغلی به شغل دیگراجتماعی  کارگران این طبقة

از دست دادن حقوق به دلیل در حالی که  ؛انتهایی خود را برآورده سازند

 بعیمنیا این خود . آباشندمی در رنج ،کار، حقوق چانه زنی و امنیت شغلی

، آفریند؟ در نهایتنمی آشوب اجتماعی و ناپایداری سیاسی براینیرومند 

 های انسانی را تسریع کند؟ شدن شغل کارخود تواندمی هتوسع فقطآیا 

هستیم رسیدگی به اشکال نوین  رو به رو چالشی که ما با آن

ل تغییر و نیروی کار در حا باقراردادهای استخدامی و اجتماعی است که 

 راب پایین دست. ما باید بخش مناسبت داردماهیت کار در حال تکامل 

محدود کنیم و در عین حال نه  ،جود احتمال استثمارواز لحاظ را انسانی 

ه کای مردم از کار کردن به شیوه این که ازاز رشد بازار ابر بکاهیم و نه 
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ب ین را انجام دهیم، انقالتوانیم انمی جلوگیری نماییم. اگر ما اند،برگزیده

، استاد مدیریت ۶صنعتی چهارم به بخش تاریک آیندة کار که لیندا گراتون

دة : آینجاییجابه” دانشکدة کسب و کار لندن در کتاب خود تحت عنوان

سطوح آن های ویژگیشود که می منتهی، “در اینجا است اکنونهم کار

 . [۶۳] حرومیت جوامع است، جدایی و ممتالشی شدناز ای افزایش یابنده

دارم، گزینش در دست می که من در سراسر این کتاب اظهار همانگونه

 خاذنهادی که اتهای گیریبه سیاست و تصمیم ،ما است. این به شکل تمام

تواند یم دارد. باید آگاه بود که یک واکنش شدید تنظیمیبستگی کنیم می

و  کردهرا در فرایند اثبات توان سیاست گذاران  ،روی دهد و بدین سان

 .قرار دهدکشش  را تحت نیروهای سازگارمند سیستم پیچیده

 

 اهمیت مقصود

باید این را در ذهن داشته باشیم که این فقط پیرامون استعداد و 

ن آتری را که اکثر مردم خواستار کارایی عظیم ،نیست. فناوریها مهارت

که احساس مردم خواهان آنند  ،با این وجود سازد.می پذیر، امکانهستند

 کنند فقط بخشی از فرایند نیستند بلکه چیزی بزرگتر از خودشان

باشند. کارل مارکس نگرانی خود را اینگونه بیان کرد که فرایند می

 که همة ما در کار آن را) تخصص گرایی، احساس مقصود و هدف

چنین  ۶مینستر فولردهد. در همین راستا، باکمی کاهش( جوییممی
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مسدود کردن ”گرایی فزاینده میل به دهد که تخصصمی اخطار

 ،و بدین سان در کشف اصول عمومی حاکمداشته گستر پهنهای پژوهش

 “.[۹3] کندمیمانع ایجاد 

رو  ۶گراییافزایش یابنده و فراتخصص ۶اکنون با ترکیبی از پیچیدگی

ه غال مقصودمند بهستیم که میل برای اشتای ما در نقطهشده ایم،  به رو

به ویژه این مورد برای نسل جوانی که  شده است؛یک مورد عمده تبدیل 

عنا برای یافت م هاآن کند که مشاغل شرکتی بر تواناییمی اغلب احساس

آورد، مصداق دارد. در جهانی که مرزها می و مقصود در زندگی فشار وارد

تنها توازن در کار و  کنند، مردم نهمی شوند و آرزوها تغییرمی ناپدید

سازی هماهنگ کار و زندگی را خواستارند. من نگران زندگی بلکه یکپارچه

این هستم که آیندة کار فقط به اقلیتی از افراد اجازه دهد که به چنین 

 دست یابند.گرایانه، به صورت کمال ها،خواسته

 

 کسب و کار -3-2

ی کار و نیز آینده کار در فراتر از تغییرات الگوهای رشد، بازار نیرو

، شواهدی خواهند گذاشتاثر ها بر همة سازمان به صورت طبیعیکه 

که انقالب صنعتی چهارم را هایی یرفناو دهندکه نشان می دنوجود دار

کسب و کارها هدایت، سازماندهی چگونه  این که برکنند، می پشتیبانی
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ده ویژة این پدیهای انهد. یکی از نشندارای اثر عمدهو تأمین منابع شوند، 

این است که کاهش تاریخی در طول زندگی میانگین یک شرکت فهرست 

از حدود روی داده است به این صورت که این میزان  S&P 500شده در 

 در زمانی است که طول جاییجابه. [۹۶] سال رسیده است ۶1سال به  ۱3

ر ه نقطه عطفی دتازه واردشدگان بر بازارها چیرگی یافته و ب تاکشد می

شش سال  ۶بوکبرای شرکت فیس ، مورد دیگر است.سودآوری نایل شوند

طول کشید تا به سود یک میلیاردی در سال برسد و این برای گوگل فقط 

نوپدید، تقریباً همیشه با های پنج سال بود. شکی نیست که فناوری

ر غییر دت معیارتوان و نیرو یافته و سرعت و  ،دیجیتالیهای توانمندی

 دهند.می کسب و کار را افزایش

 CEOsدر گفتگوهای من با ای این پدیده موضوع زمینه همچنین،

بخشد؛ به عبارت دیگر، می جهانی و مجریان ارشد کسب و کار را قوت

 ،سیل اطالعات در دسترس کنونی، سرعت مرزشکنی و شتاب در نوآوری

 مود.ن بینیپیشرا هضم و  هاآن توانمی هستند که به دشواریای به گونه

 ،ایسازند. در چنین زمینههمیشه یک منبع دائم از شگفتی را می هاآن

این توانایی یک رهبر در یادگیری پیوسته، اتخاذ و به چالش کشیدن 

 موفقعملیاتی و مفهومی موفقیت است که نسل بعدی رهبران های مدل

 را تمایز خواهد داد. کسب و کار

 در نتیجة انقالب صنعتی کسب و کارآور بر ین اثر الزاماز این رو، اول 
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چهارم، نیاز مبرم به نگاه به خود به عنوان یک رهبر کسب و کار و نیز 

نگریستن به سازمان است. آیا شاهدی در ظرفیت سازمانی و رهبری برای 

از خلق یک مدل و نمونة ای یادگیری و تغییر وجود دارد؟ آیا پیشینه

 ،سازمانوجود دارد؟ آیا  ،با آهنگی تند ،ایسرمایه سازیاصلی و تصمیم

 ی از آنکبینم حامی پذیرد؟ آنچه که منمی فرهنگ نوآوری و شکست را

 و از این رو،خواهند شد تر ایتندتر و تغییرات ریشهگذار فقطاست که 

 درها سازمان هایتوانمندیبه  پر صالبتبه نگاه صادقانه و  ،سپاریره

 نیاز دارد. ،چابکی و عملسرعت 

 

 منبع مرزشکنی و گسست

اشکال گوناگونی از اثر بر  که دارندوجود چندین منبع مرزشکن 

 ،در بخش تأمین، بسیاری از صنایعانگیزند. کسب و کار را بر می

 هایکامالً شیوهها این فناوری .نوین هستندهای گر ظهور فناوریمشاهده

و به نمایند می ازهای موجود خلقنیجهت ارائه خدمت  ی را براینوین

به  هانمونه سازند.می ارزشی موجود را گسسته ةی زنجیرگیرچشم صورت

 جاییجابه انرژی،ای ذخیرهو ای شبکههای شوند. فناوریمی وفور یافت

ناوری ف ةگستردش پذیر د داد.نرا شتاب خواه ترمتمرکزغیر به سوی منابع

و تعمیر و نگهداری قطعات  ۶توزیع شده ایتولید کارخانه ،چاپ سه بعدی
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و جاسوسی،  ۶خواهد کرد. اطالعات بالدرنگتر و ارزانتر یدکی را ساده

ی پیرامون مشتریان و کارآیی دارایی فراهم به فرد منحصرهای بینش

 .نمایندمی دیگر را تقویتهای خواهند آورد که روندهای فناوری

ا این رقب .یابدمی جریان ،کو چاب مرزشکنی همچنین از رقبای نوآور

پژوهش، توسعه، مربوط به با دسترسی به سکوهای دیجیتالی جهانی 

توانند با بهبودی کیفیت، سرعت یا قیمتی می ،بازاریابی، فروش و توزیع

با سرعتی که سابقه  ،کنونی ةجاافتادهای از سازمان ،دهندمی که ارائه

ی است که چرا بسیاری از ندارد، گوی سبقت را بربایند. این استدالل

گیرند می بایی در نظرار، بزرگترین تهدید خودشان را رقرهبران کسب و ک

شدند. این اشتباه خواهد بود که اینگونه که تا کنون چنین نگریسته نمی

روی خواهد ها آپمرزشکنی رقابتی فقط از طریق استارتکه فکر شود 

سازد که با می م را قادربزرگ و عظیهای داد. دیجیتالی شدن، سازمان

 از مرزهای صنعت ،مشتری پایةتغییر و افزایش توان زیرساخت، فناوری و 

های مراقبتهای ارتباطات دور به بخشهای شرکت خیزشگذر کنند. 

 هستند. اندازه و بزرگی هنوز همها از این نمونه سازیسالمت و خودرو

 ت باشد.یّیک مز ،تواند چنانچه هوشمندانه مدیریت شودمی

گسست و  ،کسب و کارنیز در عمده در بخش تقاضا های جاییجابه 

د: شفافیت فزاینده، درگیر شدن مشتری و ننمایمی مرزشکنی ایجاد

رسی با دستای که به صورت افزایش یابنده) الگوهای نوین رفتار مشتری

                                                      
1 real-time information 

www.takbook.com



 97 : اثرگذاریومسفصل 

 نیرو واردها بر شرکت (،یابدمی سامانها همراه و دادههای به شبکه

د تا شیوة طراحی، بازاریابی و ارائه خدمات و محصوالت موجود و نآورمی

  را اتخاذ نمایند. جدید

 ار روی هم رفته، من اثرگذاری انقالب صنعتی چهارم بر کسب کار

ه ویژگی ک) تغییر ناپذیر از دیجیتالی شدن ساده جاییجابه به شکل یک

ة از نوآوری بر پایتر را به یک شکل پیچیده( انقالب صنعتی سوم است

ام این پدیده، تم .شاهد هستم ،نوینهای شیوهبه  ،ترکیب چندین فناوری

دهند وادار می که کسب و کار را انجامای را به بازنگری شیوهها شرکت

 ها،از شرکتای گیرد. برای پارهمی را به خود ینموده و اشکال گوناگون

ه کسب و کارهای کسب مرزهای نوین ارزشی ممکن است شامل توسع

ن ای ها،مجاوری باشد، در حالی که برای دیگر شرکتهای نوین در قسمت

ارزش  جاییهای جابهدن حفرهقرار داممکن است شامل مورد شناسایی 

 باشد.  ،های موجوددر بخش

ماند این است که رهبران کسب و کار و مدیران می که حرف آخر

رزشکنی هر دو طرف تقاضا و نیاز است درک نمایند، م ،اجرایی ارشد

دهد. بدین سان، این می را تحت تأثیر قرار هاآن ،کسب و کارها تأمینِ

عملیاتی های تیمهای را وادار نماید که پنداشت هاآن بایستمی موضوع

نوین انجام کارها را یافت نمایند. کوتاه های را مورد چالش قرار داده و راه

 به شکل دائم نوآوری کنند. مجبورند که  هاآن آن که سخن
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 چهار اثر عمده

در همة  ،چهار اثر عمده بر روی کسب و کارها ،انقالب صنعتی چهارم

 دهد:می از خود نشان ،صنایع

 باشند.جایی میجابه در حال ،انتظارات مشتری -

هستند که این یابی در حال فزونیها داده به واسطةمحصوالت  -

 شود.دارایی می وریبهرهخود موجب بهبودی در 

اهمیت اشکال جدید ها مادامی که شرکت ،جدیدهای مشارکت -

 گیری هستند.در حال شکل ،گیرندمی همکاری را یاد

دیجیتالی های عملیاتی در حال تبدیل شدن به مدلهای مدل -

 هستند.جدید 

 

 انتظارات مشتری -3-2-1

به  (،B2B) یا کسب و کارها( B2C) مشتریان، چه به صورت افراد

در مرکز اقتصاد دیجیتالی هستند. اقتصاد ای شکل افزایش یابنده

دیجیتالی در این فرایند، به چگونگی خدمت رسانی به افراد و کسب و 

 . انتظارات مشتریان در حال بازتعریف شدن به تجربیاتپردازدمیکارها 

ما چگونه محصول را  آن که دربارةفقط  ۶تجربة اپلبرای مثال، باشند. می

نیست بلکه پیرامون بسته بندی نشان تجاری، فروش و  ببریمبه کار 

سان، اپل، انتظارات را در تجربة بدین ؛باشدمی خدمات مشتری نیز
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 نماید. می لحاظ ،محصول

 به جاییجابه در حال ،سنتی قطعه بندی دموگرافیکهای رهیافت

ه کی ابه گونه دیجیتالی است؛های ی از طریق شاخصسوی هدفمندساز

اری گذجهت به اشتراک هاآن توان بر پایة تمایالتمی مشتریان بالقوه را

از  جاییجابه در حالی که مورد شناسایی قرار داد. ها،کنشها و برهمداده

پذیرد، می شتاب (،به ویژه در شهرها) ۶مالکیت به سوی دسترسی شراکتی

زش خواهد شد. به صورت جزء الزم قضیة ار ها،گذاری دادهبه اشتراک

اطالعات فردی و  سازیبرای مثال، الگوهای خودرو اشتراکی، به یکپارچه

خودروسازی، بهره بردار، ارتباطات های مالی در چندین شرکت در بخش

 . نیاز دارد ،و بانکداری

 کنند که مشتری مدار هستند ولی ادعایمی اظهار ها،عمدة شرکت

ای در شیوه هاآن تجزیه و تحلیل رنگ وبالدهای بر پایة کاربرد داده هاآن

 یمشتریان خود را هدف قرار داده و خدمت رسانها که این شرکت

دسترسی و  بهد گرفت. دوران دیجیتال کنند، مورد آزمون قرار خواهمی

از  یینیاد ها، پاالیش محصوالت و تجربیات و حرکت به سویکاربرد داده

که  گر آن استتضمیندر این گذار، و  پردازدمی تعدیل پیوسته و پاالیش

 .ماندمی برجای ،در قلب فرایند ،کنشابعاد انسانی برهم

 شخصیهای داده از) هاختن به چندین منبع از دادهتوانایی چنگ اندا

این امکان را فراهم آورده است تا  ،(تا صنعتی، از شیوه زندگی تا رفتاری

                                                      
1 Shared access 

www.takbook.com



 انقالب صنعتی چهارم 111

یم ترسرا ط سیر خرید مشتری خآیند بتوان می که گردای با اطالعات ذره

باورکردنی نبود. امروزه، ی آن پذیرانجام؛ فرایندی که تا همین اخیراً کرد

 پیرامون ۶واربحرانی بالدرنگهای بینش به شکلهایی و سنجهها داده

توان می هاآن گردند که بر پایةمی ارائهنیازها و رفتارهای مشتری 

 .اتخاذ نمود ،کاالفروش و بازاریابی دربارة تصمیمات 

، روند دیجیتالی شدن، به سوی شفافیت بیشتر، معنادار اکنونهم 

 دسترسبیشتر در های بیشتر در زنجیرة تأمین، دادههای شدن داده

 کارآیی محصوالت، میل ةبر پایمشتریان و بدین سان مقایسة همتایان 

 کنند. برایمی جاجابه قدرت را به سوی مشتریان ها،این فرایند .کندمی

ات و خدم بها، کیفیت ةکنندة قیمت، مقایس مقایسههای مثال، وب سایت

ای کنند. با یک کلیک کردن موس، ضربهمی محصوالت را آسان کارآیی

از انگشت، مشتریان به صورت آنی از یک نشان تجاری، خدمات یا خرده 

 دیگرها کنند. شرکتمی دیگر حرکتمحصول فروشی دیجیتالی به 

 یژةارزش و توانند از پاسخگویی به خاطر کارآیی ضعیف طفره روند.نمی

توان آن را برد می است که به سختیای ، یک جایزه۶نشان و نام تجاری

 استتر از دست داد. فقط در یک جهان شفافتوان می به سادگی نیز امّا

  توان آن را تقویت نمود.می که

جامعة مصرف کننده را تا حد عظیمی، نسل این هزاره، روندهای 
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جایی  ،کنیممی آور زندگی در یک جهان تقاضا اکنونهم کند. مامی تعیین

و جایی که  [۹۶] شودمی امروزه فرستاده ۶پامیلیارد پیام واتس ۹3که 

هرگز  هاآن گویند که گوشی هوشمندمی آمریکا درصد از مردم جوان 17

از دوربین روزانه د نیز درص ۳۳شود و نمی کنار گذاشته هاآن از پهلوی

 بهکه بیشتر پیرامون است . این جهانی [۹۹] کنندمی استفاده عمالًخود 

پردازد. این می ۹توسط کاربر یی تولیداو محتو ۶همتایانگذاری اشتراک

 ترافیکی، مسیرهاییک جهان بالدرنگ که  ،است “۳هم اکنون”جهانی از 

 ،خانگی، به صورت مستقیم یازن موردبار  و و خوار هگردیددرنگ فراهم بی

، نیاز دارد که “2اکنونهم جهان”شوند. این می در درب منزل ارائه

 ،مشتریانیا  ،هاآن هر کجا که ؛پاسخ دهند ،به شکل بالدرنگ ها،شرکت

 خواهند باشند.می هاآن یا مصرف کنندگان

 ربوطم این یک اشتباه خواهد بود که چنین فرض کنیم که این فقط

 ۶۶. به خرید آنالین در چین بنگرید. در استتصادهای با درآمد باال به اق

یافته  معروفیت 7توسط گروه علی بابا ۱روز مجردهابه ، که ۶3۶2نوامبر 

میلیارد دالر، تراکنش  ۶۳است، خدمات تجارت الکترونیکی به بیش از 

از طریق ادوات همراه انجام ها درصد از فروش ۱1آنالین رسیدگی کرد که 
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. نمونه دیگر، در آفریقای سیاه است که تندترین منطقة رشد [۹۳] شد

دهد که می و این نشان گرددمی محسوبخرید اشتراک تلفن همراه 

ظار انتیابد. می چگونه اینترنت همراه از خطوط ثابت دسترسی، پیشی

 اینترنت درتر کاربر اضافه میلیون ۶۳3که  این است  ۶GSMانجمن

در حالی که  .[۹2] وجود داشته باشد ،پنج سال آینده طیّ آفریقای سیاه

 اجتماعیهای نفوذ رسانههای پیشرفته دارای باالترین نرخهای اقتصاد

دارای  ،ی التینآمریکا ، آسیای شرقی، آسیای جنوب شرق وهستند

هستند. یک سیستم  پرشتابدرصد بوده و در حال رشد  ۹3میانگین 

حدود  (،Weixin) وابسته به چین ،همراهخدمات پیام رسانی متن و صدا 

آورد که  به دست ۶3۶2ماه تا پایان  ۶۶را در فقط  برمیلیون کار ۶23

 .[۹۱] درصد بود ۹۳رشد ساالنة آن حداقل 

 

 2هامحصوالت فزونی یافته با داده -3-2-2

خود های دارایی ها،چگونه سازمان این که پیراموننوین، های فناوری

و این در  باشندمی در حال ایجاد تحولدیریت نمایند، و م کردهرا درک 

ونی فز ،دیجیتالیهای با توانمندینیز حالی است که محصوالت و خدمات 

 نشان (،Tesla) تسال ،برای مثال یابد.می رشدنیز  هاآن یافته و ارزش

 کاربردی به صورتهای دریافت و انتقال برنامه افزارنرمدهد که چگونه می
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توان برای ارتقاء یک می روزآمد گردیده و اتصال یافتگی را ،۶سیمبی

اجازه  آن که به جای ؛به کار برد ،پس از فروش (،یک خودرو) محصول

 با گذشت زمان آن محصول مستهلک شود.  داد

 کنندو تاب آور دار را زمانها داراییتوانند می جدیدنه تنها مواد 

زیه سازد. تجمی نگهداری را متحول نیز نقشها بلکه تجزیه و تحلیل داده

های کار گذاشته شده بر روی گرحسو تحلیل فراهم آمده توسط 

 انموده و یک نگهداری کنش گر پذیررا امکان هاآن پایش دائم ها،دارایی

 نیز به حداکثر هاآن آورند. با انجام چنین کاری، کاربردمی را فراهم

 خاص نیست بلکه بیشتر پیرامون یابیرسد. این دیگر به معنای عیبمی

ها رگحستأمین یافته توسط های بر پایة داده) کاراییهای کاربرد محک

در زمانی که یک قطعه از  یعنیاست ( و پایش از طریق الگوریتم ها

تواند نمایان می شود،می تجهیزات از دریچة عملکرد طبیعی خود خارج

تور در یک هواپیمای خاص شود. برای مثال، در هواپیماها، چنانچه مو

 ، آگاههامراکز کنترل خط هوایی در پیش از خلبان ،دچار عیب شود

توانند خلبان را برای انجام کار الزم هدایت می هاآن شوند. بنابراین،می

 آماده نمایند. ،در مقصد پرواز ،کرده و خدمة نگهداری را از پیش

های مدل گهداری،افزون بر ن ،کارآیی یک دارایی بینیپیش امکان

توان می سازد که سامان یابند. کارآیی دارایی رامی قادرکسب و کار نوین را 

های آگاهی ها،گیری و پایش نمود. تجزیه و تحلیل دادهاندازه ،در طی زمان
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فراهم نموده و اساسی را برای را دارایی و محصول پیرامون تحمل عملیاتی 

برای نیازهای را و راهبردی ای هستهنقش برون سپاری محصوالتی که 

یک نمونه شرکتی است که  SAPنماید. می پذیر، امکانندارندکسب و کار 

در صنعت کشاورزی را  نهاده شدهبرآمده از محصوالت فیزیکی های داده

 برد.می به کار ،هاآن جهت افزایش بهره برداری و زمان کار

 نوینی را برای خدماتهای کارایی یک دارایی، فرصت بینیپیش امکان

با توان عملیاتی باال مانند باالبرها و ها دهد. داراییمی ارائهگذاری قیمت

 دهندگانبه ارائهکرد و گذاری قیمتتوان با کارایی دارایی می را ۶هاگذرگاه

کار در انجام درصد  2/۳۳توان بر پایة عملکرد واقعی تا آستانة می تاخدم

ای هبنگرید. کامیون باربریهای نمود. به ناوگانپرداخت  ،یک دورة زمانی

 هاین ک به جای دوست دارندکنند می طوالنی کارهای باری که در مسافت

های به کارخانهنو خریداری نمایند های الستیکای به صورت دوره

پرداختی داشته  ،کیلومتر از کار در جاده ۶333به ازای هر  سازیالستیک

های شرکت ها،ا و تجزیه و تحلیل دادههگرسحزیرا ترکیب  باشند.

کار راننده، مصرف  جهت پایش کاراییِسازد که می قادررا  سازیالستیک

 خدمات شانه به شانه کامل را ارائه دهند. ،یکستسوخت و فرسودگی ال
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 1نوآوری همکارانه -3-2-3

و کارایی ها داده برپایة، خدمات انجهان مملو از تجربیات مشتری

 به ویژه با) همکاری جدیدبه اشکال  ،تجزیه و تحلیل به واسطةرایی دا

نیاز دارد. این موضوع  (،دهندمی رویها سرعتی که نوآوری و مرزشکنی

های و کسب و کارهای سامان یافته، بلکه برای بنگاهها نه تنها برای سازمان

فته و کسب و کارهای سامان یاها صادق است. سازماننیز پویا و جوان 

ویژه هستند و حساسیت کمی به تکامل نیازهای های اغلب فاقد مهارت

از  ،جوان و پویاهای که بنگاه در حالی ،دهندمی مشتری از خود نشان

از عملکردهای  برآمدهپرمغز های لحاظ سرمایه فقیر بوده و فاقد داده

 هستند. جاافتاده و کامل

تحول وری همکارانه: نوآ”تحت عنوان فروم  که در گزارش همانگونه

ها هویدا است، هنگامی که بنگاه “۶رشد رانپیشبرانگیز کسب و کار و 

 گذارند، ارزشمی منابع را از طریق نوآوری همکارانه به اشتراک

 دو طرف و نیز اقتصادهایی که چنینتوانند برای هر ی را میگیرچشم

از این نوع الی خلق نمایند. چنین مث وجود دارند، هاآن درهایی همکاری

که  ۹صنعتی مانند زیمنسهای در همکاری اخیر میان غولها همکاری

کند و می میلیارد دالر در سال در پژوهش و توسعه هزینه ۳حدود 

Ayasdi ( که  ۳فرومگیری ماشینی نوآور و پیشگام فناوری داییک شرکت
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 وجود (،شده است بنیان گذاشته ۶331در دانشگاه استانفورد در سال 

ین ادهد که می به شریکییابی دستاین مشارکت به زیمنس امکان . دارد

 هایدر حل چالش ،گستردههای از داده دانشاستخراج  تواند بامی یکشر

 Ayasdiشرکت  در همین زمان نیز ؛کمک کندبه زیمنس  ،پیچیده

واقعی،  - جهانهای با داده راها تواند رهیافت توپولوژی آنالیز دادهمی

 حضور خود را در بازار گسترش دهد.  در همین حال،و  نمایدتبار سنجی اع

ها سر راست نیستند. این نوع همکاریهایی امّا اغلب چنین همکاری

اه، راهبرد بنگبتوان د تا ناز هر دو سو نیاز دار گیرچشم یگذارسرمایهبه 

اری مسیرهای ارتباطی، هم راستا جستجو برای شرکای مناسب، برقر

به شرایط در حال تغییر در درون و  پذیردن فرایندها، پاسخ انعطافنمو

هایی، از اوقات، چنین همکاریای . در پارهدادتوسعه  را بیرون مشارکت

کامالً نوینی را مانند الگوهای خودرو شراکتی  کسب و کارهای مدل

 نمایند که کسب و کارهایی را از چندین صنایع گرد هممی ابداعشهری، 

. این خود به ایجاد شود ۶د تا یک تجربة مشترک یکپارچه شدهنآورمی

یاز نها پیوند در زنجیرة مشارکت، خوب است. شرکتترین اندازة ضعیف

 هاین ک فروش و بازاریابی گذر کرده و به درکهای دارند که از تفاهم نامه

نایل شوند. انقالب  ،کنند همکارانة جامع را اتخاذهای چگونه رهیافت

چگونه  این که که پیرامون کندمی واداررا ها شرکت ،نعتی چهارمص

 د.کنند، تفکر نماینمی در عمل با یکدیگر کار ،الینآنالین و آفهای جهان
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 عملیاتی نوینهای مدل -3-2-4

پیرامون ها دارند که شرکتنیاز متفاوت به این های همة این اثر

 ریزیبرنامهبر این اساس، . فکر کننددوباره  ،عملیاتی خودهای مدل

مورد  ،تربیش چابکی بابه عملکرد تندتر و ها به دلیل نیاز شرکت ،راهبردی

که پیش از این اشاره شد، یک مدل  همانگونه چالش قرار گرفته است.

 “۶تیسکو عملیا” دیجیتالیزاسیونای شبکه متأثر از اثراتعملکردی مهم 

یداری سکوهای دیجیتالی است. در حالی که انقالب صنعتی سوم، پد

خالص را شاهد بود، از نشانگان انقالب صنعتی چهارم، پدید آمدن 

سکوهای جهانی است که به صورت مأنوسی به جهان فیزیکی اتصال 

پژوهشی که توسط  .سودآور و نیز مرزشکن است 2راهبرد سکویی اند.یافته

نشان  ۶۳دهد که می انجام شد نشان ۹MITدانشکدة مدیریت اسلوآن 

هایی از شرکت، ۶3۶۹نشان بازار سرمایه داری در سال  ۹3تجاری از 

 . [۹7] را پیشه کرده بودند ۳که سونگری سکوییاند بوده

در ترکیب با نیاز به مشتری مداری بیشتر و  سکوییراهبردهای 

بسیاری از صنایع را از تمرکز بر فروش  ها،محصوالت با دادهدادن ارتقاء 

 ،از مشتریانای دهند. تعداد فزایندهمی سوق ،ائه خدماتبه ار ،محصوالت

رای خود نیستند امّا بیشتر بکنند و مالک اشیاء فیزیکی دیگر خرید نمی

 که دسترسی را از طریق سکوی دیجیتالی برایای دریافت خدمات زمینه
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ت اس پذیرنمایند. برای مثال، این امکانمی کنند، پرداختمی فراهم هاآن

 Kindle Storeرسی دیجیتالی را به میلیاردها کتاب از طریق که دست

که در دنیا موجود است را به واسطة  هر آهنگیآورد و نیز  به دست آمازون

Spotify  فراهم نمود و یا به یک شرکت خودرو مشارکتی ملحق شد تا

 شخصی انجام داد. این یخودرورا بدون نیاز به  جاییجابه خدمات

تر پایدار و شفافهای نمندی است و اجازة عمل مدلیک توا ،جاییجابه

 چگونه این که این فرایند خود دهد. امّامی ارائهتبادل ارزش را در اقتصاد 

 محتوایا ب ما باید مالکیت را تعریف نماییم، چگونه ما متصدی و درگیر کار

ما با سکوهای روبه قدرت که این خدمات را در نامحدود شویم و چگونه 

 کند.می را خلقهایی کنیم، چالش کنشبرهمنمایند، می فراهممقیاس 

، تعدادی ۶اقتصادی جهان در اقدام تحول دیجیتالی صنعتفروم  کار

طراحی شده جهت بهره برداری  عملیاتیهای از دیگر کسب و کارها و مدل

ز که پیش ا “مشتری مداری”نماید. می از انقالب صنعتی چهارم را برجسته

است. هوادارانی هم چون ها ن آن گفتگو شد، یکی از ایناین پیرامو

Nespressoمقدم متمرکز نموده  خود را بر روی فرایندهای خطهای ، تالش

د که مشتری را در خط نخست قرار نسازمی توانمندای و کارکنان را به گونه

برهم  ازفراهم آمده های کسب و کار مقتصدانه از فرصتهای دهند. مدل

دیجیتالی، فیزیکی و انسانی جهت گشایش اشکال نوینی روهای کنش قلم

جهت فراهم آوردن  Michelinکه توسط هایی مانند تالش) سازیاز بهینه
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 . دکننمی استفاده( دهدمی خدمات با کیفیت باال با هزینة پایین انجام

سود را  جدیدی از منابع ها،کسب و کار توان یافته با دادههای مدل

 ایزمینهدسترسی به اطالعات با ارزش پیرامون مشتریان در طریق از 

تکیة فزاینده بر روی  باها کنند. همچنین این مدلمی خلق ترگسترده

. دآورنمی را به وجودهایی بینش ،یافزارنرمو هوش ها تجزیه و تحلیل داده

، خود را به صورت بخشی از اکوسیستم سیال “۶باز و سیال”های شرکت

بر روی  “Skynet”های دهند، در حالی که بنگاهمی ، موقعیتزشخلق ار

در صنایع و ها یابند و این شرکتمی خودکاری و اتوماسیون تمرکز

ب کس را دربسیاری های شوند. مثالمی بیشتر متداول ،پرخطرهای مکان

ه کاند کسب و کاری چرخیدههای سوی مدل هکه ب توان یافتمی و کارها

نوین جهت کاربرد کارآمد انرژی و های کارگیری فناوری بر بهتمرکز 

را کاهش و اثر ها و بدین سان منابع را حفظ و هزینه داشتهمواد  چرخش

بنگرید جعبة ب: تجدید و حفظ ) گذارندمی مثبتی را بر محیط زیست

 (.محیط زیست

 یگذارسرمایهاین تحوالت به معنای این است که کسب و کارها به 

ری از یجهت پیشگها و امنیتی داده ۶یبریاسهای روی سامانهسنگین بر 

عمدی یرغ مستقیم توسط افراد جنایتکار، فعاالن و یا نقایص ایجاد اختالل

 شود کهمی زدهنیاز خواهند داشت. تخمین  ،در زیرساخت دیجیتالی
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میلیارد دالر  233یبری به اندازة اسهای هزینة کلی ساالنه در نتیجة حمله

، Sony Picturesهم چون هایی تجربیات شرکت سب و کار باشد.برای ک

TalkTalk ،Target  وBarclays از دست دادن کنترل که  دهندمی نشان

بر روی  ایمشتری، اثر منفی مادیهای داده وشرکت حساس بر روی 

ی یآمریکا این فرایند موجب شده است که بانک .ایجاد می کنند سهام

میلیارد دالر در  72ماید که بازار ایمنی سایبری از برآورد ن ۶مریل لینچ

میلیارد دالر در سال  ۶73رابری به ب دوبیش از با رشد ، ۶3۶2سال 

درصد برای  ۶2دست بیابد که نشانگر نرخ رشد ساالنه بیش از ، ۶3۶3

 .[۹1] سال آینده است 2در  ،صنعتاین 

د استعدابه دهند که می عملیاتی نوپدید نیز این را معنایهای مدل

 و نیاز به جذب جدیدهای مهارتی از دیدگاه نیازمندیبایست می و فرهنگ

 ،نایعدر ص. از آنجا که دوباره فکر شوددرست سرمایة انسانی،  شکلو ابقاء 

 بازیعملیاتی های مدل و نیز سازینقش مرکزی را در تصمیمها داده

ا، و در این راستستند نیازمند هنوین های ، نیروهای کار به مهارتکنندمی

برای مثال جهت دریافت مزیت در ) به روزآمد شدن نیز فرایندها

نیازمند نیز ها نیاز دارند و فرهنگ (ی اطالعات بالدرنگپذیردسترس

  .باشندتکامل می

دارند که با مفهوم  الزمها همانگونه که من متذکر شدم، شرکت

                                                      
1 Bank of America Merrill Lynch 

www.takbook.com



 111 : اثرگذاریومسفصل 

در حال های رانپیشترین هممیکی از سازگاری یابند. این  “۶گرایینخبه”

ت مزی صورت ممتازاست. در جهانی که استعداد، ی پذیررقابتبرای پدید 

بایست تفکر مجدد می راهبردی است، پیرامون ماهیت ساختارهای سازمانی

نوین اندازه گیری و های ، شیوهپذیرانجام شود. سلسله مراتب انعطاف

جذب و ابقاء استعدادهای ماهر،  کارآیی، راهبردهای نوین برایدهی شداپا

همگی کلید موفقیت سازمانی خواهند شد. ظرفیت چابکی سازمانی به 

های کسب و کار و مدیریت داراییهای همان اندازه که به برقراری اولویت

 فیزیکی بستگی دارد به انگیزش و ارتباط کارکنان نیز وابسته است.

رت افزایش به صو ،موفقهای حس من این است که سازمان

تر ایهمکارانه و شبکههای از ساختارهای سلسله مراتبی به مدل ،اییابنده

 راربخش درونی ق عنوانبه ای نیز به صورت فزاینده هکنند. انگیزمی میل

، انهکارکنان و مدیریت رهبر یمیل همکارروحیة گیرد که با می

دهد می د نشانشود. این خومی دهرانپیشو معنایابی، به  طلبیاستقالل

توزیع یافته، های پیرامون تیمای که کسب و کارها به صورت فزاینده

پیرامون  آگاهیو ها پویا، با تبادل دائم دادههای ، جمع۶ایستا کارکنان دور

 شوند.می سازماندهی ،اشیاء و وظایف کاری

فزایش ااین تغییر است بر  بازتابیک سناریو مکان کار نوپدید که 

 .یابدمی ، سامان۳با اینترنت اشیاء در ترکیب ۹ناوری پوشیدنیف پرشتاب
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سازد که می را توانمندها شرکت ،ایبه شکل پیش روندهاین سناریو 

کی را با دیجیتالی درهم آمیخته و کارکنان و نیز مصرف تجربیات فیزی

. برای مثال، کارگرانی که با تجهیزات پیچیده نمایند مندبهرهرا کنندگان 

کنند از این وسایل می کارو یا در شرایط دشوار باال طح خیلی با س

 ،د تا اجزاء را طراحی و تعمیر نمایندنکنمی هاآن پوشیدنی که کمک به

. دریافت اطالعات و روزآمد کردن ماشین آالت به کار ببرندتوانند می

نماید که کارگران در عرصة کار و هم می این را تضمین ،اتصال یافته

 روزآمدها برند، با آخرین توسعهمی به کار هاآن کهای ات سرمایهتجهیز

 ارافزنرمشوند. در جهان انقالب صنعتی چهارم که استاندارد کار آن است 

تازه ( cloud) از طریق ابرها داراییهای ارتقاء یابد و داده ۶وابسته به ابر

 اهآن مهارت وها شوند، این بسیار مهم خواهد بود که تضمین شود انسان

 در حال پیشرفت خواهند بود.

 

 دیجیتالی، فیزیکی و زیستیهای ترکیب جهان

توانند ابعاد چندگانة دیجیتالی، فیزیکی و زیستی می کههایی شرکت 

و  صنعت به صورت کاملرا ترکیب نمایند، اغلب در مرزشکنی یک 

 ند. موفق هست تولید، توزیع و مصرف، هایوابسته به آن در زمینههای سامانه

 مشتری ةدر بسیاری از شهرها با تجربة بهبود یافت Uberمحبوبیت 

، دنبال کردن مکان خودرو با یک وسیلة همراه، توصیف مانند) دیدهرآغاز گ
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و در نتیجه از تأخیر در ( استانداردهای خودرو، فرایند پرداخت یکپارچه

با  و نی گردیدهفزو. این تجربه شودمی ورزیدهرسیدن به مقصد، اجتناب 

 سازینهبهی به واسطة (،انتقال یک فرد از نقطة الف به ب) محصول فیزیکی

 انسجام یافته (،خودرویی که در تملک راننده است) بهره برداری از دارایی

دیجیتالی به قیمت باالتر و یا های فرصتاغلب در چنین مواردی،  است.

ار را بنیادی مدل کسب و ک شوند بلکه تغییرنمی ترجمان ،ترهزینة پایین

ئه ا، از اکتساب تا ار1نمایند. این فرایند از رهیافت شانه به شانهمی رهنمود

 شود. می دهرانپیشبه  ،خدمت

نشانگر وسعت مرزشکنی  ،ترکیبکسب و کار بر پایة های این مدل

دیجیتالی و ترکیبات های در زمانی که دارایی یعنیدهد، می که رویاست 

شوند تا ارتباطات با می وهای دیجیتالی موجود به کار بردهجالب سک

سوی قابل توجه از مالکیت به  جاییجابه یک) فیزیکیهای دارایی

هیچ شرکتی دارندة در این بازارها، باز سازماندهی شوند. ( دسترسی

دارای خودرو است و آن را در دسترس  ،نیست: یک رانندة خودروها دارایی

دهد. در هر دو می حب خانه، اتاق خود را در دسترس قراردهد؛ صامی قرار

با کاهش  در ترکیب کهیابد برتر بنیان میمورد، مزیت رقابتی بر یک تجربة 

ها همچنین، این شرکتگیرد. می قرارها استهالک و تراکنشهای هزینه

هماهنگ کرده و بدین  ،و راحت سریعای زنجیرة تأمین و تقاضا را به شیوه

 .جویندمی دوری ،رایجهای کسب و کار بنگاههای از مدلسان 
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های جایگاه سامان یافتة بنگاه ای،به شکل پیش رونده ۶بازارمکان رهیافت 

زداید. بسیاری از می داده و حد و مرزهای میان صنایع را سایشسرآمد را 

د که ای باشیی صنعت، نیروی اولیهگراهم مدیران ارشد اجرایی انتظار دارند که

هنگامی که  .[۹۳] گذاردمی در سه تا پنج سال آینده اثر هاآن بر کسب و کار

 اعتماد و اطمینان را در سکو برجایک مشتری از خود یک رشته از 

برای ارائه دهندة دیجیتالی بسیار ساده است که دیگر  ،گذاردمی

 عرضه نماید. نیز را خود محصوالت و خدمات 

و  ترصنعت سنتی هایانباشتشی شدن متال، موجب پرشتابرقبای 

 اهارتباطات موجود بین کسب و کار درشوند و میمربوطه  زنجیرة ارزشی

مرزشکن های و بنگاهها سازمان. دارندرا بر میمیانجی گرها  ،و مشتریان

های و سازمانها از بنگاهتر بسیار پایینای توانند با هزینهمی جدید،

 هبازدو در این فرایند، یک رشد تند را در  ندشو بزرگ، به تندی وجودم

از یک  ،۶ای، تولید نمایند. تکامل آمازوناثرات شبکه ةبه واسط ،مالی

میلیارد دالر در سال،  ۶33فروشندة کتاب به یک خرده فروش مخلوط با 

دهد که چگونه صداقت و وفاداری مشتری در ترکیب با بینش می نشان

در  فروشمنجر به امکان تواند می کار ةاناستوار یو اجراها پیرامون سلیقه

را  ۹مقیاس بزرگی و هایچندین صنعت شود. این همچنین سودمندی

 دهد. می نشان
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ای مرزشکنانههای دیجیتال، شیوههای تقریباً در همة صنایع، فناوری

و در این فرایند،  نمودهرا با ترکیب نمودن محصوالت و خدمات، خلق 

زدایند. در گسترة خودروسازی، یک می ان صنایع رامرزهای سنتی می

های بر روی چرخ است که بخش ةخود یک رایان اکنونهم خودرو

شوند. می درصد از قیمت آن را شامل ۳3الکترونیکی آن به شکل خام، 

دهد که می نشان سازیخودروتصمیم گوگل و اپل جهت ورود به بازار 

 ه،د، تبدیل شود. در آینسازت خودروتواند به یک شرکیک شرکت فناور می

کند، فناوری و می چنان که ارزش به سوی قطعات الکترونیکی میلهم

از ساخت خود تری ی ممکن است سودآوری راهبردیافزارنرمامتیاز 

 خودرو داشته باشد.

پیماید. می رااز تغییر مرزشکنانه مشابه ای دوره ،صنعت مالیه

 ها را پایینزدوده و هزینه را موانع ورود ،۶(همتا به همتا) P2Pسکوهای 

ربات ”های ی، الگوریتمگذارسرمایهکسب و کار دنیای آورند. در می

کاربردی مربوطه، خدمات مشورتی و های و برنامهجدید  “۶مشورتی

درصد  2/3) تراکنش قدیمی ةدر کسری از هزینرا  [سهام] ۹ابزارهای سبد

صنعت  سیمایبدین سان،  رند وآومی فراهم( درصد سنتی ۶به جای 

صنعت همچنین آگاه است که  دهند.می مالیة کنونی را مورد تهدید قرار

، انقالب کندمی که عملای شیوه با، به زودی blockchainزنجیرة بلوکی 
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آن در مالیه این فرصت را دارند  یایجاد خواهد کرد زیرا کاربردهای احتمال

کاهش دهند و  دالر میلیارد ۶3ا تا تراکنش و پرداخت رهای که هزینه

ای هکند را متحول سازند. فناوری پایگاه دادهمی که صنعت کارای شیوه

متنوعی را هم چون های د فعالیتتوانمی به اشتراک گذاشته شده

ستد  و فرامرزی و دادهای مشتریان، پرداختهای حساب سازیذخیره

تی که هنوز موجود نیستند و نیز محصوالت و خدماای و تسویه ۶تهاتری

 بدون حضور بازرگانو  ۹که خود اجرا ۶آینده هوشمندهای مانند پیمان

ی هنگامخودکار  صورتاز اعتبار که به  شکلبرای مثال، یک ) باشندمی

 اقدامپرداخت به ، کندمی ا شرکت در بدهی قصورییک کشور  که

 د.نک سازیسادهرا ( نمایدمی

م ههای نیز با چالش تلفیق پیشرفتسالمت های صنعت مراقبت

 .است رو به رو فیزیکی، بیولوژیکی و دیجیتالیهای در فناوری زمان

با فشار برای تشخیصی و درمانی نوین های توسعه رهیافت همچنین

 و از ثروت اطالعاتهم زمانی یافته است  دیجیتالی کردن مدارک پزشکی

نیز صنعت  در بدن 2شده کاشتهای و فناوری ۳حاصله از ادوات پوشیدنی

 . شودمی مندبهرهسالمت های مراقبت

همة صنایع در نقطة گسست و مرزشکنی نیستند ولی همگی با 
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 ردهفش ،منحنی تحول توسط نیروهای پیش رونده انقالب صنعتی چهارم

بر اساس صنعت و نمای دموگرافیک مشتری وجود هایی شوند. تفاوتمی

سرشته شده است، توانایی ها عدم قطعیتدارد. امّا در جهانی که با 

یر سکه چنانچه یک شرکت نتواند با ای به گونه استسازگاری بحرانی 

 ، ممکن است از آن رها گردد.نمایدمنطبق خود را  ،منحنیصعودی 

 ، به نگهداریآورندمی به دست و رونقیابند می که بقاهایی شرکت

نیاز دارند. کسب و کارها، و تیز نمودن لبة نوآوری خود به شکل دائم 

خواهند شد و بدین  رو به رو داروینیدائم با فشارهای  ها،صنایع و شرکت

 تر خواهدفراگیر (،همیشه در حال تکامل) “بتاهمیشه در ”سان، فلسفة 

دهد که تعداد جهانی کارآفرینان و مدیران شرکت که می شد. این نشان

کنند، افزایش می تالش ۶رانهدر ارتقاء توسعه و بازاریابی محصول نوآو

سرعت و چابکی های تمزیّ ،های کوچک و متوسطخواهد یافت. شرکت

 مرزشکنی و نوآوری را دارا خواهند بود.های مورد نیاز ورود به گستره

و  بزرگی خودهای مزیت به واسطةبزرگ، های برعکس، شرکت

های شرکتو ها آپاستارتبر روی  پیرامونیی در اکوسیستم گذارسرمایه

از طریق اکتساب و مشارکت با کسب و ( )SSME) کوچک و متوسط

 این توانایی را هاآن بقا خواهند یافت. این به( و نوآورترتر کارهای کوچک

خواهد داد که اتونومی خود را در کسب و کارهای مربوطه نگهداری نمایند 

را اجازه تر بکعملیات کارآمدتر و چاانجام  هاآن در همین زمان بهو نیز 
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 ۶به یک شرکت مادردهی خواهد داد. تصمیم اخیر گوگل جهت بازسازمان

آن  رانپیشیک مثال زنده از این روند است که  ،Alphabetتحت عنوان 

  .استویژگی نوآوری و حفظ چابکی  نیاز به پایدار نمودن

 اهآن بهتر بعد به صورت جزئیهای گونه که در بخشدر نهایت، همان

مقرراتی و قانونی هستند که به منظرهای  در حقیقتاهیم پرداخت، این خو

 ار و کسب و کدنیای گران، چگونه پژوهش کنندمی معینی گیرچشم شکل

عه توسرا  عملیاتیهای نوپدید و نیز مدلهای فناوری توانندمیشهروندان، 

های ریهمین فناو .را بپذیرند هاآن و نمودهی گذارسرمایهها آن برداده، 

سازند ارزش برای می را قادر هاآن عملیاتی هستند کههای نوپدید و مدل

نوین و کسب و کارهای های فناوری در حالی که نمایند خلق ،کاربران

حیات توانند می دهند کهمی جدیدی را ارائهنوآورانه، محصوالت و خدمات 

را مورد  هاآن هکهایی و سامانهها فناوری بسیاری را بهبودی دهند، همان

 ما خواهان آنیم کهکه  ایجاد کنندرا  یتوانند اثراتمی دهند،می حمایت قرار

که ) ایو نابرابری فزاینده فراگیربیکاری  اثرات ازاجتناب ورزیم. این  هاآن از

جنگ های تا خطرات سامانه( در پیش از این مورد بحث قرار گرفتند

 شوند. می شامل یبری نوین رااافزارهای خودکار و س

در حالی که چشم اندازهایی که چه چیزی ترکیب حقیقی مقررات را 

ب کسمن با دولت، های گفتمانممکن است در نوسان باشد،  ،شودمی شامل

 یکسانیهدف فراگیر  هاآن دهند کهمی و رهبران جامعة مدنی نشان و کار
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و و انونی پاسخگمقرراتی و قهای گذارند: خلق اکوسیستممی را به اشتراک

خطرات  فراهم کرده و در همین حالنوآوری را یافتن رونق  امکانچابک که 

 .شودتا پایداری و شکوفایی جامعه تضمین  نمودهآن را کمینه 

 

 یستز یطو حفظ مح یدجعبة ب: تجد

های فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیکی که در قلب انقالب گرایی جهانهم

دهد که به گیری را برای جهان ارائه میی چشمهاصنعتی چهارم است، فرصت

. همانگونه که شودمنتهی میدست آوردهای عظیمی در کاربرد منابع و کارآیی 

به عنوان پروژة پیشاهنگ جهت  فروم اقتصادی جهانی MainStreamپروژة 

نشان داده است، نوید این نیست که  ۶گذار به اقتصاد چرخشیدهی درشتاب

ها، اثر کمی بر روی جهان طبیعی دارند بلکه این است ا و دولتهافراد، سازمان

که پتانسیل عظیمی جهت برگشت و باز زایش محیط زیست طبیعی، از طریق 

 های هوشمند، وجود دارد.های و طراحی سامانهکاربرد فناوری

در قلب این نوید، این فرصت نهفته است که بتوان کسب و کارها و مصرف 

انداختن، پیرامون استفاده از  دور-ساخت-دل خطی برداشتکنندگان را از م

پذیر به صورت منابع )این مدل خطی بر مقادیر عظیمی از منابع در دسترس

های و به سوی مدل صنعتی نوینی که در آن جریان جدا کرده آسان، تکیه دارد( 

ر د و دارندمؤثر مواد، انرژی، نیروی کار و اطالعات زنده با یکدیگر برهم کنش 

تر طراحی نیز ارتقاء دهندة سیستم اقتصادی بازآفریننده، احیاءگرانه و زاینده

 . سوق داداست، 

نماید به آنجا دست بیابیم. چهار مسیر وجود دارد که به ما کمک می

اکنون این های هوشمند، هم( و داراییIOT) ۶نخست در سایة اینترنت اشیاء
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ای تحت پیگیری قرار داد واد را به گونهامکان وجود دارد که جریان انرژی و م

های ارزش دست یافت. های نوین عظیم در تمام مسیرهای زنجیرهتا به کارآمدی

که از اینترنت  ۶های اقتصادی سیسکوبینی سودآوریتریلیون دالر پیش ۳/۶۳از 

توان از حذف تریلیون دالر را می 7/۶اشیاء در دهة آینده حاصل خواهد آمد، 

 عی و بهبودی در فرایندهای زنجیرة تأمین و پشتیبانی، به دست آورد.مواد دف

ا تا ای رتوانند گسیلش گازهای گلخانههای بر پایة اینترنت اشیاء میحلراه

درصد از میزان  2/۶۱کاهش دهند که نشانگر  ۶3۶3میلیارد تن تا سال  ۶/۳

 .[۳3] بینی شده در آن سال استپیش

های ن اطالعات و شفافیت که از طریق داراییدوم آن که دمکراتیزه شد

ها دهد که بتوانند شرکتآیند، قدرت نوینی را به شهروندان میدیجیتالی فراهم می

 blockchain هایی هم چون زنجیرة بلوکیو کشورها را پاسخگو نمایند. فناوری

 کمک خواهند کرد که این اطالعات قابل اعتمادتر شوند، برای مثال، با کسب و

ای ایمن، ای پیرامون جنگل زدایی به شیوههای پایش ماهوارهتصدیق نمودن داده

 توان مالکان زمین را به پاسخگویی بیشتر وادار نمود.می

د تواند کمک نمایسوم آن که جریان اطالعات نوین و شفافیت فزاینده می

 یکه رفتار شهروندی در مقیاسی بزرگ تغییر یافته و در نتیجة مسیری برا

ای نوین از هنجارهای اجتماعی و کسب و ایجاد کمترین مقاومت در مجموعه

های گرایی بارور میان گسترهکار برای سامانة چرخشی پایدار، گشایش یابد. هم

هایی پیرامون این که چگونه دنیا را درک شناسی، بینشاقتصادی و روان

د و انییم، خلق نمودهنماکنیم، چگونه کنش کرده و رفتار خود را توجیه میمی

های کنترل شدة تصادفی در مقیاس بزرگ که توسط تعدادی از کارآزمایی

اند که این کار صورت اند، نشان دادهها انجام شدهها و دانشگاهها، شرکتدولت

، مردم را “۶مقایسه همتا”است که با کاربرد  OPowerگیرد. یک مورد مثال، می
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ه و در نتیجه محیط زیست را حفاظت کرده و به مصرف کمتر برق اغوا نمود

 دهد. ها را کاهش میهزینه

چهارم آن که همانگونه که در بخش پیش به صورت جزئی پیرامون آن 

های نوین خلق و اشتراک های کسب و کار و سازمانی، شیوهبحث شد، مدل

دهند که موجب تغییرات در سیستم به صورت کامل گردیده ارزشی را نوید می

د. رساننبهره می ،به صورت فعال، به جهان طبیعی و به اندازة اقتصاد و جوامع و

های ، همگی موجب نرخ۶های لیزینگ، اقتصاد مشارکتی و مدل۶وسایل خود ران

سازی در گرفتن، کاربرد مجدد و باالتر به کارگیری دارایی و نیز آسان

 شوند.مواد، در زمان مناسب، می “۹بازچرخش”

ها را توانمند خواهد ساخت که چرخة استفاده عتی چهارم، بنگاهانقالب صن

های خود را فزونی و آبشارهایی ها را گسترش داده، بهره برداریاز منابع و دارایی

خلق کنند که مواد و انرژی را برای کاربردهای بعدی و مقاصد دیگر بازیافت 

 ن سامانة صنعتی نوینها و بار بر منابع را کاهش دهند. در چنینموده و گسیلش

ل ای به یک دارایی تبدیانقالبی، دی اکسید کربن از یک آلوده کنندة گلخانه

ای و و انباشت کربن، از یک کار هزینه ۳شود و اقتصاد به دام انداختنمی

م اندازی کربن اکاربردی و به د-های آلوده، به یک تسهیالت تولیدیچاهک

ها و شهروندان دولت ها،تر، این به شرکتمنماید. از این مهسودآور، حرکت می

تر شده و با راهبردهایی درگیر شوند که به شکل کمک خواهد کرد که آگاه

فعال، سرمایة طبیعی را احیاء نموده، امکان استفادة احیاءگرانه و هوشمند 

سرمایة طبیعی را جهت هدایت، تولید و مصرف پایدار فراهم آورده و فضا را 

 سازی تنوع زیستی در مناطق مورد تهدید، گشایش نمایند.برای باززنده
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 ی و جهانیملّ -3-3

 اند،مرزشکنی که با انقالب صنعتی چهارم آورده شده تغییرات

 هانآ به ویژه ؛نمایندمی و نهادها را بازتعریف ها،چگونگی عملکرد سازمان

بازساخت با  ،ملّی و محلی ای،کنند که در سطح منطقهمی داردولت را وا

 ،همکاری با شهروندان و بخش خصوصی نوینهای خود و نیز یافت شیوه

به ها و دولت چگونه کشورها این که همچنین بر هاآن سازش یابند.

 گذارند. می اثر ،یکدیگر وابسته باشند

عهده بگیرند تا ه باید بها میدولت کههایی در این بخش، من نقش

ر دهم و دمی جستجو قراریابند را مورد بر انقالب صنعتی چهارم چیرگی 

سنتی سیاستمداران و های آوری که ادراکهمین حال، نیروهای تاب

نمایم. پدیدة می دهند، ترسیممی در جامعه تغییررا  هاآن هاینقش

 و متالشی شدن بیشترتوانمندسازی شهروندان که در حال رشد است و 

ی منتهای سیاسیهای سامانه تواند بهمی این ها،قطبی گردیدن جمعیت

نماید. این می را کمتر کارآمدها شود که حکومت داری را دشوارتر و دولت

بایست به ها میدهد که دولتمی مهم است زیرا در زمانی روی بسیار

نوین علمی، های به چهارچوبگذار  دهیدر شکل ،ضروری ءشرکا صورت

 .عمل نمایند ،فناورانه، اقتصادی و اجتماعی

 

 هادولت -3-3-1

 موردها در هنگامی که اثرگذاری انقالب صنعتی چهارم بر روی دولت
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 ،جهت حکمرانی بهتر ،های دیجیتالی، کاربرد فناوریشودمی ابی واقعارزی

های فناوریتر گیرد. کاربرد شدیدتر و نوآورانهمی قرار هادر صدر نظر

ها ک نماید تا ساختارعمومی کمهای مدیریتبه تواند می ،وب مبتنی بر

از استحکام نمودن  ،هاآن مدرن گردیده و کارآیی کلی هاآن و عملکردهای

یی اسخگوپفرایندهای حکومت الکترونیکی تا پروراندن بیشترین شفافیت، 

نیز باید با ها دولت .دنیاب یبهبود ،و هم آمیزی میان دولت و شهروندان

دولتی و از نهادهای غیر گراناین حقیقت سازش نمایند که قدرت به بازی

های . فناوریاست جاییجابه در حال ،سستهای سامان یافته به شبکه

مشروب  هاآناز  کههایی کنشبرهمهای اجتماعی و بندینوین و گروه

ای گونهرا به  و نفوذ دهد که اثرمی ، این اجازه را به هر کسشوندمی

 رک ناپذیر بوده است.د ،تا چند سال پیش از اینکه د نآزمون کن

ار ماهیت ناپدیداز بیشترین اثرگذاری را  یی هستند کههاآناز ها دولت

 بیان Moises Naimکه  همانگونهدارند. می دریافتقدرت  ةفزایند و گذرایِ

ورد، آ به دست قدرت را به سادگیتوان می در قرن بیست و یکم،”کند، می

شک ناچیزی  “.[۳۶] از دست داد نیزبه کاربرد و به آسانی تر سختامّا 

است. به جز موارد تر از گذشته سخت ،دولت مداریامروزه، وجود دارد که 

وارتر دش ،کردنیابند که تغییر اعمال می اندک استثناء، سیاستمداران در

توسط مراکز قدرت رقیب در سطح فراملّی، ایالتی، محلی و  هاآن .است

 توانند بر کالنمیها ، ریز قدرتنوناکهم تحت فشار هستند. ،حتی فردی

فشار وارد نمایند. دوران دیجیتال، بسیاری  ،ملّیهای دولت مانند ها،قدرت

www.takbook.com



 انقالب صنعتی چهارم 124

رفتند را تحلیل برده می از موانع که برای حفاظت از اقتدار عمومی به کار

برای  هاآن شدگان و تقاضای فزایندة شدن مردم و حکومتتر و با آگاه

حماسة در شوند. می د و اثرگذارکمتر کارآمها ولتبرآورد انتظارات، د

 ،با یک دولت ماموتی عظیم ،دولتی ریزغیر که یک موجودیت ۶لیکسویکی

ه کرفتن اعتماد  نوین و تحلیل گردید، عدم تقارن پارادایم قدرت رو به رو

  د.ونم آید را ترسیممی اغلب با آن

های اثرگذاریدارد تا همة نیاز این به یک کتاب مختص به خود 

مورد کاوش قرار داد ولی ها بر دولترا انقالب صنعتی چهارم  ةجانب چند

 شهروندان را توانمندای نکتة کلیدی این است: فناوری به شکل فزاینده

 اهآن هایدهد، تالشمی عقایدشان ارائه بیانای نوین برای سازد، شیوهمی

 آورد. منمی را فراهم و امکان گریز از نظارت دولتی کردهرا هماهنگ 

های تواند صادق باشد یعنی با فناوریمی زیرا خالف این نیز “امکان”گویم می

  شود.می اعمال ،بسیار قدرتمندای اقتدار بر مردم به شیوه ،مراقبتی

 ها را پخش کنند،ساختارهای موازی خواهند توانست ایدئولوژی

. دنمایندولتی هماهنگ  ایهسیستم را بر علیهها پیروان را جذب و کنش

تا تغییر کنند زیرا  آمددر شکل کنونی خود فشار وارد خواهد ها به دولت

به دلیل  ،در هدایت سیاسی هاآن نقش مرکزیای به صورت فزاینده

با  هاآن که امکان) بازتوزیع و مرکززدایی قدرت ،افزایش رشد رقابت

ه ب ای،به صورت فزاینده .یابدمی کاهش (،نوین فراهم گردیدههای فناوری
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به صورت مراکز خدمت عمومی نگریسته خواهند شد که بر اساس ها دولت

به شکل کارآمدترین  ،در ارائه خدمات گسترش یافته هاآن هایتوانایی

 گردند.می ارزیابی ،فردگرایانههای شیوهحالت ممکن و نیز 

 نرا تعیی هاآن در سازش است که بقاءها در نهایت، این توانایی دولت 

از تغییرات مرزشکنی نمایی را در آغوش  جهانی مملو هاآن نماید. اگرمی

شفافیت و  معرض ارزیابیدر ای به گونهگیرند و اگر ساختارهای خود را 

 ،داشت نگهلبة رقابت  را در هاآنکه  دایکارآمدی قرار دهند تا کمک نم

. با انجام چنین رفتاری، مانندمی و پا برجا تاب خواهند آوردها دولت آنگاه

قدرت کارآمدتر و بسیار های به شکل سلولو نیز به شکل کامل ها دولت

تر، در محیطی از ساختارهای قدرت نوین و رقابت کننده، تحول یادگیرنده

 خواهند یافت. 

صنعتی پیشین روی داده است، های همانند آنچه که در انقالب

نوین بازی های رمندی و انتشار فناوریمقررات نقش قاطع را در سازگا

 فشارها خواهد کرد. با خلق، بازنگری و تاکید بر اجراء مقررات، به دولت

 “جهان کهنه”در وارد خواهد شد که رهیافت خود را تغییر دهند. 

سازان، زمان کافی را برای مطالعة مورد خاص داشتند تا پاسخ تصمیم

سب را اتخاذ نمایند. کل فرایند به مورد لزوم یا چهارچوب مقرراتی منا

 میل ،مکانیستیک و خطی تؤام با رهیافتی صرفاً از باال به پایینای شیوه

 نیست.  پذیرداشت. به دالیل متنوعی، این فرایند دیگر امکان

با آهنگ تند تغییر برانگیخته از انقالب صنعتی چهارم، 
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قرار  تحت چالش ،یرنظبی ایبه درجه ،و تعدیل کنندگان کنندگانتنظیم

ی، اغلب توسط رخدادها قانونی و مقرراتامروزه، اقتدار سیاسی،  اند.گرفته

توانند با سرعت تغییر فناورانه و نمی شوند وو وقایع پیشی جسته می

ساعته، بر رهبران  ۶۳مفاهیم پر اهمیت آن منطبق شوند. چرخة اخبار 

، اعالم و به و واقعه رخداد خود را بهو دیدگاه آورد تا نظر می واردفشار 

 موجود برایواکنش نشان دهند و بدین سان، زمان  هاآن نسبت به شتاب

 کاهش ،دار، قانونمند و ضابطههگیری شداندازههای به پاسخ رسیدن

به  ،دهدمی یابد. در حقیقت، خطر از دست دادن کنترل بر آنچه رویمی

مستقل و هزاران فرهنگ و دولت  ۶33تقریباً که جهانی  سیستمویژه در 

 وجود دارد. کنند،می در آن زیست زبان گوناگون

 کنندگانمداران و تنظیمدر چنین شرایطی، چگونه سیاست

توانند توسعة فناوری را بدون فرونشاندن نوآوری مورد حمایت قرار می

 ،دهند و در همین زمان عالیق مصرف کنندگان و مردم را در سطح جامع

را بنگرید:  پجعبة ) پاسخ این پرسش است ،۶کمیت چابک؟ حاکنندحفظ 

  (.اصول حاکمیت چابک در دوران مرزشکنی

بینیم، در اکنون میهم فناورانه که ماهای بسیاری از پیشرفت

گنجند و حتی تعهد به صورت مناسبی نمی ،چهارچوب مقرراتی کنونی

 گسستهرا اند با شهروندان خود منعقد کردهها اجتماعی که دولت

 تنظیم کنندگان مقرراتسازند. حاکمیت چابک به این معنی است که می
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محیط جدید که به شکلی  را برای سازگاری مداوم باهایی اهبایست رمی

ود بازسازماندهی خ کند، پیدا کنند و این را به واسطةمی پرشتاب تغییر

 برای انجام. دهندمی انجامباید تنظیم نمایند،  هاآن جهت درک بهتر آنچه

ی انیاز دارند که به شیوهگذار و نمایندگان قانونها چنین کاری، دولت

قرار گیرند تا تحوالت  تعاملدر  ،با کسب و کار و جامعة مدنی ،نزدیک

  و صنعتی مورد لزوم را شکل دهند.ای جهانی، منطقه

 وقفهبی و نه به فعالیت نه به عدم قطعیت در مقرراتحاکمیت چابک، 

 . ما نباید اشتباه فکر کنیم کهپردازدمیبخش سیاستمداران  ةآشفتو بر

 ،به یک اندازه ناگوار و نه چندان دلچسب ،در میان دو چهارچوب قانونی

در  (.یکی کهنه ولی پایدار و دیگری روزآمد ولی فرّار) ایمبه دام افتاده

 یدوران انقالب صنعتی چهارم، آنچه مورد لزوم است، الجرم تصمیم گیر

و  نیست بلکه بیشتر یک اکوسیستم قانونی پرشتابسیاسی بیشتر یا 

د. این نمای آورتر را تولیدتابهای تواند چهارچوبمی مقرراتی است که

امون جهت تعمق پیر ،توان با خلق فضای بیشتر برای سکوتمی رهیافت را

فزونی داد. چالش این است که این ژرف اندیشی را از  ،مهمهای تصمیم

ا ب ،نمود و با آینده نگریتر بایست سازندهمی است اکنونهم چه کهآن

 القاء کرد.  ،هدف ایجاد فضای بیشینه برای پدیداری نوآوری

عمومی ضروری، ارتباط های فعالیتبه شکل خالصه، در جهانی که 

کنند، می میل ۶سکوهای دیجیتالیسوی به  ،اجتماعی و اطالعات فردی
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نیاز دارند که به این کسب و کار و جامعة مدنی، در تعامل با ها دولت

دادگستری، عدالت و را ایجاد نمایند تا  سازیبازبینی و توازنقوانین 

 ریپذیدارایی معنویت فکری، ایمنی و اعتماد لحاظ نمودنی، پذیررقابت

 . پایدار نمودرا بتوان 

ست، هر آنچه که به صورت دو رهیافت مفهومی موجود است. در نخ

هر آنچه که آشکارا  ،مجاز است. در نگرش دوّم ،ع نگردیده استکار منآش

را درهم ها باید این رهیافتها گردد. دولتمی شود، منعنمی اجازة داده

کرده و سازش نمایند و در همین  تعاملباید یاد بگیرند که  هاآن آمیزند.

این برای  جای دارد.ها حال، تضمین نمایند که انسان در مرکز همة تصمیم

ی مادام هاآن انقالب صنعتی چهارم چالش بر انگیز است.به ویژه در ها دولت

 باید اجازة رشد نوآوری را فراهم نمایند. ،کنندمی که خطرات را کمینه

نیاز دارند که با شهروندان خود به ها برای نیل به این هدف، دولت

ایت هدای به گونهشکل کارآمدی تعامل نموده و تجربیات سیاستی خود را 

که اجازة یادگیری و سازش را فراهم نمایند. هر دوی این وظایف به  کرده

بایست پیرامون می و شهروندان به یکسانها این معنا است که دولت

 ،شندداشته با کنشبرهمچگونه با یکدیگر  این که مربوطة خود وهای نقش

اده و به صورت آشکار را ترقی دخود زمان انتظارات و همباز تعمق کنند 

ت شکسامکان  گذاشته وچندگانه را ارج های نیاز به درهم آمیختن دیدگاه

 .اجازه دهند ،هراسایجاد اشتباه در مسیر نیز بدون های گامبرداشتن و 
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 جعبة پ: اصول حاکمیت چابک در دوران مرزشکنی

 بازار شغل

ری گیل چشمهای دیجیتالی و زیرساخت ارتباطات جهانی، به شکفناوری

های نوین دهند و پدیداری تیپمفاهیم سنتی کار و پرداخت را تغییر می

زاد ماهیت گذرا دارند پذیرند و به صورت دروناندازه انعطافمشاغلی که بی

نمایند. در حالی که این مشاغل پذیر می( را امکان۶)معروف به اقتصاد تقاضا آور

پذیر لذت ببرند، ه از ساعات کاری انعطافدهند کنوین این اجازه را به مردم می

ا هنمایند. آن ایجادممکن است یک موج کامالً نوین از نوآوری را در بازار شغل، 

ای از حفاظت در های مهمی را نیز با در نظر گرفتن درجه کاهش یافتهنگرانی

ک یانگیزند، یعنی جایی که هر کارگر، ضرورتاً خود زمینة اقتصاد تقاضاآور بر می

 بهره است.پیمانکار است و دیگر از امنیت شغلی و پایداری، بی

 

 پول و مالیات

اقتصاد تقاضاآور، هم چنان که برای کارکنان سیار که در بازار سیاه کار 

ای در مورد گردآوری مالیات شود امّا موارد جدیتر میتر و جذابکنند آسانمی

ها و الی پرداخت، امکان تراکنشهای دیجیتدهد. در حالی که سامانهبروز می

های پرداخت مرکز گریز جدید، سازند، سامانهتر میرا شفاف ۶های ریزتراکنش

شوند که توانایی دست اندرکاران عمومی و بخش خصوصی را امروزه پدیدار می

 دارند.هایی منع میبرای پیگیری منشأ و مقصد چنین تراکنش

 

 مسئولیت و حفاظت

صادر شده از سوی دولت )مانند صدور امتیاز در صنعت  امتیاز انحصاری 
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های طوالنی در دسترس دولت تاکسی و کار برای اعضاء جامعة پزشکی( برای زمان

های پرخطر نیاز به بررسی موشکافانه با های حرفهبوده است زیرا بعضی از تیپ

اند درجة ای باشد که بتوها باید به گونهدرجة باال دارد. صدور حق امتیاز آن

ز اکنون، بسیاری امناسبی از ایمنی و حفاظت مصرف کننده را تضمین نماید. هم

 های فناوری، دچار گسستاین حق انحصارات صدور یافتة دولتی، توسط پیشرفت

نماید بر پایة بررسی توسط همتایان با ها افراد را وادار میاند این پیشرفتشده

در حال پدیداری هستند  ۶های نوینیطهکنند. همچنین واس کنشبرهمیکدیگر 

 نمایند.ها را تسهیل میآن کنشبرهمکه همتایان را هماهنگ نموده و 

 

 امنیت و حریم خصوصی

ها با وجود ویژگی فراملّی شبکة اینترنت و رشد اقتصاد جهانی، حقوق داده

 باشند.ها، هنوز به صورت شدیدی آشفته میو مقررات حمایت و حفاظت از داده

های شخصی به خوبی در قوانین پیرامون گردآوری، فرآوری و بازار فروش داده

های اند ولی هنوز ضعیف بوده و یا در بسیاری دیگر از حوزهاروپا تعریف شده

های بزرگ برای گردانندگان بزرگ قضایی، اصالً وجود ندارند. تجمع مجموعه داده

ت بیشتری )چه به صورت آشکار یا آورد که اطالعاآنالین این امکان را پدید می

ضمنی( از آنچه واقعاً توسط کاربران فراهم شده است، برداشت نمایند. ترسیم 

، ۹های استنتاجیو تکنیک ۶های بزرگنمای کاربر از طریق تجزیه و تحلیل داده

 نماید کهبیشتر و نوین گشایش می ۳راه را برای خدمات مشتری مدار و فردگرایانه

توانند نه تنها سودمند باشند بلکه ه کاربران و مصرف کنندگان میاین خدمات ب

بر  2ی را هنگامی که به حریم خصوصی کاربر و اتونومی شخصیمهای مهنگرانی

بری های فزاینده پیرامون جنایت سایدارند. با نگریستن به نگرانیگردد، برپا میمی
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ین مراقبت و آزادی، نوک های قضایی، توازن بو سرقت هویت، در بسیاری از حوزه

های کند؛ مانند آنچه که افشاگریانگشت به تندی به سوی پایش فزاینده اشاره می

 مستندات وابسته ویی نشان داد آمریکا گر امور جاسوسی، تحلیل۶ادوارد اسنودن

 را درز داد. آمریکا امنیتی ملّی به عملیات

 

 پذیری و شامل شدندر دسترس

ای به حوزة دیجیتالی حرکت انی به صورت فزایندههمچنان که اقتصاد جه

پذیری زیرساخت اینترنتی قابل اعتماد، به صورت یک پیش کند، دسترسمی

ها نیاز دارند دهد. دولتنیاز قاطع برای یک اقتصاد شکوفا، خود را نشان می

ها را درک نمایند. نه تنها نیاز است پتانسیل فراهم آمده با پیشرفت این فناوری

ها را اتخاذ کنند تا عملیات درونی خود را بهینه نمایند، ها این فناوریکه آن

ها نیاز دارند که جایگاه گسترده خود را ارتقاء و مورد حمایت قرار دهند بلکه آن

ها جهت حرکت به سوی یک جامعة اطالعاتی به هم اتصال و از این فناوری

ای دم اگر به صورت افزایش یابندهیافتة جهانی، استفاده کنند. چنانچه برای مر

دشوار شود که در اقتصاد دیجیتالی مشارکت نمایند و اشکال نوین تعامل مدنی 

را بدون دسترسی مناسب به اینترنت و یا دسترسی به وسیله اتصال یافته را 

بیابند، یا دانش کافی به کارگیری آن وسیله را نیابند، محرومیت دیجیتالی )یا 

 آورد.(، حتی بیشتر فشار وارد میشکاف دیجیتالی
 

 های قدرتعدم تقارن

تواند به عدم های اطالعاتی، میدر جامعة اطالعاتی کنونی، عدم تقارن

تقارن در قدرت منتهی شود زیرا هر کس که دانش کار با فناوری را دارد، قدرت 

ای داشته باشد، انجام کار را نیز در دست دارد. هر چیزی که دسترسی ریشه

تقریباً قادر مطلق است. با در نظر گرفتن پیچیدگی بالقوه و پس زمینة فنی 
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ها را درک کرده و کنترل های مدرن، میان افرادی که این فناوریفناوری

و افراد با دانش کمتر که کاربران انفعالی فناوری بوده که آن را درک  ۶کنندمی

 د.شونای پدیدار میهای فزایندهکنند، نابرابرینمی

 منبع:
“A call for Agile Governance Principles in an Age of Disruption”, Global 

Agenda Council on Software & Society, World Economic Forum, November 

2015 
 

 کشورها، مناطق و شهرها -3-3-2

شناسد، زمانی که اثر نمی مرزی را ،از آنجا که فناوری دیجیتالی

گیریم، می در نظرجغرافیا بر روی فناوری را  فناوری و اثرجغرافیایی 

که کشورها، هایی چه چیزی، نقش .آیندمی به ذهنفراوانی های پرسش

کنند را تعریف خواهد می مناطق و شهرها در انقالب صنعتی چهارم بازی

، همانند آنچه در انقالب صنعتی پیشین آمریکا آیا اروپای غربی و ؟کرد

توانایی جهیدن  یحول را رهبری خواهند کرد؟ چه کشورهایروی داد، ت

برای بهتر شدن جامعه روی تری عظیمرا دارند؟ آیا همکاری کارآمدتر و 

 ،نه تنها در کشورها ،خواهد داد؟ یا آیا ما شاهد متالشی شدن فزاینده

 کاالها وتقریباً بلکه در فراتر از مرزهای ملّی خواهیم بود؟ در جهانی که 

توان تولید کرد و در جایی که تقاضای گستردة می در هر کجا را تاخدم

 ونجای خود را به اتوماسی ،و دستمزد پایینکم مهارت سطح کار با 

در کشورهایی با نهادهای قوی و  ،دارند دهد، آیا کسانی که استطاعتمی

 ؟خواهند یافت تجمعآیا  ،کیفیت زندگیدارای 
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 نوآوریبه  همقررات توان دهند

ده بویک چیز آشکار  ها،تالش برای پاسخ دادن به این پرسش در

است: کشورها و مناطقی که در برقراری بزرگ  یو دارای اهمیت

عمده های و گستردهها در گروه ،ممتاز آینده المللیبینهنجارهای 

تجاری،  هایپهپادکاربرد  ،نسل پنجم ارتباطات) اقتصاد دیجیتالی نوین

به  قیتموف( تالی، ساخت پیشرفته و غیرهسالمت دیجی ،اینترنت اشیاء

ی را درو گیرچشم اقتصادی و مالیهای ، سودمندیدنآورمی دست

که هنجارها و قوانین را هایی و ملّت خواهند کرد. برعکس، کشورها

 دهند ومی تولید کنندگان بومی خود ارتقاءبه  دادنجهت مزیت 

های شرکت ازی کهامتیحق و  کردهخارجی را منع  ینیز رقبا همگام

در کاهش داده و  بپردازند راخارجی های جهت فناوری بایدبومی 

خطر  دچار، گیرندمی میزان خطرجویی از هنجار جهانی فاصله

 . [۳۶] خواهند شد واماندگی در اقتصاد دیجیتالی نوین

گستردة وضع و پیروی از  موضوعکه در پیش از این آمد،  همانگونه

به ی دهرا در شکلای ای، نقش تعیین کنندهو منطقهی قوانین در سطح ملّ

اید. نممی نمایند، ایفامی مرزشکن در آن عملهای اکوسیستمی که شرکت

ک ی .شوند رو در روشود که کشورها با یکدیگر می این گاهی اوقات موجب

تصمیم دادگاه اروپایی در اکتبر  ،به این موضوع اشاره برایمورد خوب 

که جریان اطالعات است  ۶ردن عهدنامة بندرگاه ایمندر باطل ک ۶3۶2
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. این در نمودمی هدایتو اتحادیة اروپا را  آمریکا ایاالت متحدة بینفردی 

در زمانی که کسب و ها شرکت است که ۶توافقیهای رهن افزایش هزینه

به یک موضوع خود این شوند و می دهند، متحملمی کار در اروپا انجام

 .تبدیل شده است ۶اقیانوس اطلس یفرار د آمیز مناقشه

 رانپیشعنوان به  ،نوآوریهای این مثال، اهمیت فزایندة اکوسیستم

ان با نگاه به جلو، تمایز می .دهدمی مورد تاکید قرار را یپذیرکلیدی رقابت

 تاهمیهای بالغ و در حال پدید، کشورهای با هزینة باال و کم یا میان بازار

بر عکس، پرسش کلیدی آن خواهد بود که آیا  .افتیخواهد  کم و کمتر

 ؟نوآوری کند دتوانمی یک اقتصاد

ی شمالی، واقعاً با هر مقیاس آمریکا هایبرای مثال، امروزه، شرکت 

ها را برترین نخبه ،هااند. آن، نوآورترین در جهان برجا ماندهاندازه گیری

 همچنین اند.ص دادهرا به خود اختصاها جذب کرده و عمدة ثبت اختراع

از رانند و هنگامی که می جهان فرمان ۹بر اکثریت سرمایة مخاطره آمیز

 ،شرکتی باالگذاری شوند، از ارزشمی بندیفهرست  ،دیدگاه عموم

گردد یم . این موضوع بیشتر توسط این واقعیت تقویتگردندمی مندبهره

ی سینرژیستیک رندة چهار انقالب فناوری شمالی در لبة بُآمریکا که

فناوری در تولید انرژی، ساخت دیجیتالی و بر پایة پابرجا مانده است: 

 پیشرفته، علوم زیستی و فناوری اطالعات.

                                                      
1 Compliance costs 
2 Transatlantic 
3 Venture Capital 
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ی شمالی و اتحادیة اروپا که شامل بعضی از آمریکا چنان کههم

دیگر های نمایند، بخشنوآورترین اقتصادها هستند، راه را رهبری می

برای مثال،  بران عقب افتادگی خود هستند.جهان به تندی در حال ج

درصد از سطح  ۳۳کارآیی نوآوری چین به افزایش میزان برآوردها از 

 و این با( ۶33۱ سال در %۹2از ) حاکی بوده ۶3۶۳اتحادیة اروپا در سال 

 ،مدل اقتصادی کشور به سوی تمرکز بر روی نوآوری و خدمات جاییجابه

جهش پیشرفت چین از  این که ر نظر گرفتنبا د .[۳۹] امکان یافته است

نسبتاً سطح پایینی آغاز گردیده است، کشور به شکل پیوسته به 

ور این کشو  یابدمی با ارزش افزودة باالتر در تولید جهانی ورودهای بخش

ی از خود را جهت رقابت بهتر در سطح جهانی گیرچشم مقیاس اقتصادی

 . [۳۳] به کار گرفته است

سیاستی در های دهد که گزینهمی اگرد کلی، این نشاندر یک فر

ز تواند امی خاص ةنهایت تعیین خواهند کرد که آیا یک کشور یا منطق

 شود. مندبهره ،به شکل کامل ،فراهم آمده با انقالب فناوریهای فرصت

 

 نوآوریهای مناطق و شهرها به عنوان هاب

از کشورها ای ی پارهاثری که اتوماسیون بر رو از خاصمن به شکل 

که در بازارهای با رشد تند و کشورهای در حال یی هاآن و مناطق، به ویژه

تواند یم جایی که به شکل ناگهانییعنی باشم، می نگرانتوسعه هستند، 

وجود تولید کاالهای وابسته به نیروی  را که به واسطة هاآن مزیت رقابتی
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 ایش دهد. چنین سناریوییفرس آمده است را به وجود کار و خدمات

در حال  اکنونهم از کشورها و مناطقی که ایتواند اقتصادهای پارهمی

 هستند را ویران نماید.  رشد

 هایاکوسیستم) هاآن آشکار است که کشورها و مناطق اگر شهرهای

. توانند رشد و نمو کنندنمی ،تغذیه نشوندای به شکل پیوسته( نوآوری

موتور رشد اقتصادی، شکوفایی و پیشرفت  اریخدر سرتاسر ت شهرها

و مناطق ضروری ها ی آیندة ملتپذیرو برای رقابتاند اجتماعی بوده

در مناطق شهری زندگی  ،خواهند بود. امروزه، نیمی از جمعیت جهان

شهرهای در ابعاد میانه تا کالن شهرها بوده و تعداد کنند که شامل می

بسیاری از . باشدمی در حال رشد ،ساکنین شهرها، در سراسر جهان

از نوآوری و آموزش تا ) ی کشورها و مناطقپذیرعواملی که بر رقابت

گذارند، تحت قلمرو شهرها هستند. می اثر( زیرساخت و مدیریت عمومی

 گمارندمی فناوری را جذب و به کار ،سرعت و گستردگی که شهرها

رقابت  را در هاآن ناییتوا (،سیاسی چابکهای حمایت شده با چهارچوب)

د کرد. دارا بودن پهنای باند ابر سرعت، به در جذب نخبگان تعیین خواه

دیجیتالی در حمل و نقل، مصرف انرژی، بازیافت های کارگیری فناوری

 تررپذیکارآمدتر و زیست ،د تا یک شهرننمایمی مواد دفعی و غیره، کمک

 از دیگر شهرها شود.تر و بنابراین جذاب

ابراین، بسیار بحرانی است که شهرها و کشورهای سراسر جهان، بن

 و ارتباطاتهای اطالعات کاربرد فناوری و نیزبر روی تضمین دسترسی 
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تمرکز یابند.  (،بستگی دارد هاآن که عمدة انقالب صنعتی چهارم به)

اقتصادی فروم  که گزارش فناوری اطالعات جهانی همانگونهبدبختانه، 

چنان که افراد آن ICTهای کند، زیرساختمی اشاره ۶3۶2۶جهان در سال 

یمی ن”د. نباشمی و نه در حال پخش و انتشار بودهباور دارند، نه گسترده 

میلیون نفر نیز هنوز در  ۳23تلفن همراه ندارند و  “از جمعیت جهان

درصد از جمعیت  ۳3سیگنال تلفن همراه نیستند. حدود  محدودة

درصد از جهان، هنوز آنالین  ۱3یین و بیش از کشورهای با درآمد پا

. [۳2] باشندمی همراه، از نسل کهنههای نیستند. در نهایت، عمدة تلفن

 ،بایست بر روی زدودن شکاف دیجیتالی در کشورهاها میبنابراین، اولویت

گر آن باشند که شهرها و مرکز یابند تا تضمینت ،در تمام مراحل توسعه

اقتصادی های ایجاد فرصت جهتمورد نیاز  ةپایهای کشورها، زیرساخت

ی، نوین همکارهای که از طریق مدل) و شکوفایی به اشتراک گذاشته شده

 باشند.می را دارا( شده اند پذیرکارآیی و کارآفرینی امکان

، ۶هاشده با داده رانپیشاقتصادی جهانی بر روی توسعه فروم  کار

ن دسترسی تنها به زیرساخت دیجیتالی نماید که ایمی این را برجسته

ه بلکه پرداختن ب است مهمها نیست که برای چنگ اندازی به این فرصت

 در بسیاری از کشورها، به ویژه در جنوب جهان، بحرانی “۹اینقص داده”

 ها،چگونگی خلق دادههای باشد و در این فرایند باید به محدودیتمی

                                                      
1 The World Economic Forum’s Global Information Technology Report 2015 
2 Data- Driven Development 
3 Data deficit 
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 “شکاف”نیز پرداخت. انسداد چهار  هاآن گردآوری، انتقال و به کارگیری

یعنی وجود دسترسی، حاکمیت و  ،سهیم هستندای که در این نقص داده

های قابلیت استفاده بودن، به کشورها، مناطق و شهرها، بسیار توانایی

مانند ردیابی  ؛توانند توسعة خود را فزونی دهندمی د کهندهمی اضافی

بهتر به حوادث طبیعی، فزونی در  عفونی، پاسخهای رخداد بیماری

دستیابی به خدمات عمومی و مالی برای مستمندان و درک الگوهای 

  .[۳۱] پذیرآسیبهای مهاجرت جمعیت

 به صورت ساده این که از توانند بیشمی کشورها، مناطق و شهرها

توانند به صورت می هاآن .عمل نمایندرا تغییر دهند، محیط مقرراتی 

به ند؛ ی کنگذارسرمایه ،تحول دیجیتالیبدیل شدن به سکوی در ت ،فعال

نوآورانه های آپاستارتدر را ان گذارسرمایهکه کارآفرینان و ای گونه

تضمین نمایند که کسب و نیز و در همین زمان  کردهتشویق و جذب 

 ،انقالب صنعتی چهارمهای خود به سوی فرصت ،کارهای سامان یافته

 و جاافتادههای سازمانپویا با جوان و های ن که بنگاهمیل نمایند. همچنا

های گیرند، شهرها، به هابمی در پیوند قرارها دانشگاهو با شهروندان 

های نوین به ارزشهای تجربی جهت تبدیل ایدههای مکاننیرومند و 

  شوند.می تبدیل ،محلی و جهانی جهت اقتصادواقعی 

در انگلستان، پنج شهری که  ۶تاخیریة نوآوری نسگزارش بر اساس 

در مقیاس جهانی دارای صفات کارآمدترین محیط سیاستی جهت رشد 

                                                      
1 Nesta 
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و نمو نوآوری هستند شامل نیویورک، لندن، هلسینکی، بارسلونا و 

به  ،دهد که این شهرهامی . مطالعة نستا نشان[۳7] باشندمی آمستردام

تغییرات در بیرون از  خالقانه جهت اثر بر پدیدةهای یافت شیوه ویژه در

موفق عمل کرده و همیشه ویژگی باز بودن را  ،یسیاسرسمی  یقلمرو

نمایند. یم کنش( هابوروکراتشبیه  تا) داشته و بیشتر همانند کارآفرینان

در سطح  اکنونهم را که ماهایی بهترین نمونه ،همة این سه شاخص

به توان می را هاهمة این شاخص .دهندمی نشان ،جهانی شاهد هستیم

جهان در حال توسعه به کار و بازارهای نوپدید  یپیرامون شهرهایکسان 

شرکت را از دستان  ۶3۶۹، افتخار جایزة شهر سال ۶کلمبیا در مدلین برد.

ه ربود. دریافت این جایز تل آویودیگر مانند نیویورک و  کنندگان نهایی

قل و ن و حمل جاییابهج نوآورانة این شهر نسبت بههای به دلیل رهیافت

 .[۳1] و نیز پایداری محیط زیست بود

اقتصادی جهان، فروم  ۶جهانیریزی ، شورای برنامه۶3۶2در اکتبر 

نمونه شهرهایی در این گزارش،  ارائه داد.را  یپیرامون آیندة شهرها، گزارش

 را متنوع از مسائلای برای گسترهای نوآورانههای حلراه در جهان که

های نوآوری ت: جعبةبنگرید ) توان یافت نمودمی ،کنندمی کنکاش

دهد که انقالب صنعتی چهارم منحصر به می این کار نشان .[۳۳] (شهری

با  رانپیش) جهانی از شهرهای هوشمندای فرد بوده و توسط شبکه

جامع با منظری ای به شیوه کهای منطقههای کشورها و خوشه (،شبکه

                                                      
1 Medellin, Colombia 
2 Global Agenda Council 
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آن ها  و کردهاین انقالب را درک های فرصت یند ونمامییکپارچه عمل 

 شود.می دهرانپیشند، به یاربمیرا 

 

 شهریهای : نوآوریت جعبة

نگ درها قادر خواهند بود بیریزی دیجیتالی: ساختمانفضای قابل برنامه

جایی در نیت و مقصود خود، به شکل یک تئاتر، ورزشگاه، مرکز اجتماعی، با جابه

نه یا هر آنچه که مایل باشند، خدمت ارائه دهند و بدین سان مقدار باشگاه شبا

فضای شهری را به شکل کلی، کمینه نمایند. این به شهرها این امکان را فراهم 

 آورد تا از کمتر، بیشتر را بهره ببرند.می

گرهایی را در سیستم آب به کار ها که حس: اینترنت لوله“شبکة آب”

ها را مورد پایش قرار داد و بدین سان چرخة کامل را نبرد تا بتوان جریامی

 و آب پایدار را برای نیازهای انسانی و اکولوژیک فراهم آورد. کردهمدیریت 

 

 های اجتماعیپذیرفتن یک درخت از میان شبکه

تواند با درصد می ۶3دهند که افزایش فضای سبز تا مطالعات نشان می

لیمی رویارویی نماید: پوشش گیاهی کمک افزایش دما در نتیجة تغییرات اق

 ، هوای پیرامونشدهو همزمان آب تبخیر  کند که تابش موج کوتاه منع گرددمی

و  های درختی. سایبانشودایجاد تری و ریز اقلیم فرح بخش گردیدهنیز خنک 

توانند جریان طوفانی آب را کاهش داده و بار مواد ای نیز میهای ریشهسیستم

 توازن کنند. مغذی را م

های گرها، اپتیک و ریزپردازندهدر حس جایی: با پیشرفتنسل آیندة جابه

یشتر پذیرش ب وابسته، بهبودی در ایمنی برای عابران و حمل و نقل غیرموتوری، به

حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک و آلودگی، سالمت بهتر و رفت و آمدهایی 

 تر هستند، منتهی خواهد شد.زینهتر و کم هبینیتر، قابل پیشکه سریع
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های مکانیکی هم تولید، ، هم گرمایشی و هم سرمایشی: سامانه۶تولیدیهم

اکنون موجب به دام اندازی و به کارگیری گرمای مازاد گردیده و به شکل هم

، ۶های سه گانة تولیدیبخشند. سامانهگیری کارآیی انرژی را بهبودی میچشم

ها از طریق فناوری ها یا سردکردن آناز حرارت یا برای گرم نمودن ساختمان

های دفتری که تعداد برند )برای مثال، مجتمعبه کار می ۹سردخانة جذب

 عظیمی رایانه را در خود دارند(.

 ای را به: دیجیتالی شدن، ترافیک وسایل نقلیه۳جایی بر پایة تقاضاجابه

جایی شهری، سابقه زیرساخت جابهگ و پایش بیواسطة اطالعات بالدرن

سازد. این موجب گشایش پتانسیل نوینی برای به کارگیری ظرفیت کارآمدتر می

 شود. سازی دینامیک میهای بهینهوسایل نقلیة به کار نرفته از طریق الگاریتم

تواند نسل بعد، می LED: روشنایی خیابانی 2های خیابانی هوشمندتیر برق

ها را گر عمل نماید که دادههای حسفناوری پذیرش نوان سکویی برایبه ع

ای، حرکت ترافیکی و مردم، آلودگی پیرامون آب و هوا، آلودگی، فعالیت لرزه

مند ها خیابانی هوشکند. با پیوند دادن این تیر برقگرد آوری می ،صوتی و هوایی

شهر در هر زمانی  پذیر است که حس نمود چه چیزی دردر یک شبکه، امکان

هایی هم چون ایمنی عمومی یا های نوآورانه را در گسترهحلدهد و راهروی می

 فضای پارکینگی وجود دارد، فراهم نمود.ها در آنهایی که شناسایی مکان

 منبع:

“Top Ten Urban Innovations”, Global Agenda Council on the Future of 

Cities, World Economic Forum, October 2015 

 

                                                      
1 Co-generation 
2 Trigeneration 
3 absorption refrigerator technology 
4 Mobility-on-demand 
5 intelligent street poles 
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 المللیبینامنیت  -3-3-2

 تدولت و امنی اتبر ماهیت ارتباط شدید یانقالب صنعتی چهارم اثر

را به این مورد در این بخش ای خواهد داشت. من توجه ویژه المللیبین

کنم که از همة تحوالت مهم در پیوست با می دارم زیرا این گونه احساس

ت، موضوعی است که در گسترة عمومی و در انقالب چهارم صنعتی، امنی

 ،به اندازة کافی ،به آن ،و صنایع دفاعها بیرون از قلمرو دولتهایی بخش

  پرداخته نشده است.

به که  ۶اتصال یافته بیش از حدکه جهان خطر بحرانی این است 

ممکن است به متالشی  کندرا با خود حمل مینابرابری ای شکل فزاینده

آشوب اجتماعی منتهی شود که به نوبة خود  و نژادیشدن، تبعیض 

نماید. انقالب صنعتی چهارم،  گرایی خشن خلقشرایطی را برای افراط

قدرت از  جاییجابه ویژگی خطرات امنیتی را تغییر خواهد داد و نیز بر

 که در حقیقت ؛دولتی، تأثیر خواهد گذاشتغیر دولت به بازیگران

دوی این فرایندها در حال رخ دادن  هر ،یدر بعد جغرافیای اکنونهم

با رودررو قرار گرفتن خیزش بازیگران غیردولتی مسلح در درون  .هستند

یک چشم انداز ژئوپلتیک پیچیدة فزاینده است، دورنما  اکنونهم آنچه که

 هایبنیان گذاشتن یک سکوی مشترک برای همکاری پیرامون چالش

ورد مبسیار  حیاتییک چالش  ، بهالمللدر سطح بینکلیدی امنیتی 

 شود.می تبدیل تقاضا،
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 اتصال یافتگی، متالشی شدن و آشوب اجتماعی

کنیم، جایی که می ما در یک جهان بیش از حد اتصال یافته زندگی

کنند. ما می سفر ،و مردم، تندتر از هر زمان دیگرها اطالعات، ایده

که  ایکنیم، پدیدهمی زندگیها همچنین در یک جهان با خیزش نابرابری

د آن را توصیف کردم، تشدی ،با تغییرات کالن در بازار کار که پیش از این

شدن محرومیت اجتماعی، چالش یافت منابع قابل تر خواهد شد. گسترده

ساختارهای  وسرخوردگی از نخبگان معنا در جهان مدرن و از اعتماد 

افراط گرایانه های تحرکموجب  (،ک یافته و یا واقعیادرا) سامان یافته

خشن بر علیة را قادر نموده است که به یک مبارزة  هاآن و گردیده

و انقالب  جاییجابه :ثبنگرید جعبة ) دنموجود میل نمایهای سامانه

 (.صنعتی چهارم

 دشانسانی غم انگیز دیده های جاییجابه بهها که در واکنش همانگونه

بیش از به طور طبیعی ست یافت، د ۶3۶2به اوج تاریخی خود در سال  و

. رددگنمی توأمی پذیریا سازش بیشتری پذیر، با تحمل۶حد اتصال یافتگی

با این وجود، همین بیش از حد اتصال یافتگی نیز شامل پتانسیلی جهت 

 ت کهاسها و درک تفاوت بیشترش پذیر رسیدن به زمینة مشترک بر پایة

هم رانده شوند به یکدیگر نزدیک نماید. از  آن که تواند جوامع را به جایمی

چنانچه ما حرکت در این مسیر را ادامه ندهیم، جایگزین آن است که این 

 منتهی خواهد شد. ،فزاینده متالشی شدنبه روند 
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 چهارم صنعتی انقالب وجایی : جابهث جعبة

ران گیر و یک پیشحرکت مردم در اطراف جهان هم یک پدیدة چشم

انی جایی انسچگونه بر جابه ،ثروت است. انقالب صنعتی چهارمعظیم برای خلق 

گذارد؟ ممکن است هنوز زود باشد که پیرامون آن گفتگو کرد ولی اثر می

 تریجایی انسانی، نقش مهمدهد که جابههای موجود نشان میآشکارسازی روند

 را در جامعه و اقتصاد در آینده نسبت به امروز، بازی خواهد کرد:

بخشیدن به آرزوهای زندگی: همگام با خیزش آگاهی از رویدادها  تحقق -

ها در کشورهای دیگر، در سایة فزونی در اتصال یافتگی، و فرصت

وان ای، به عنبه ویژه نزد افراد جوان، به صورت افزایش یابنده ،جاییجابه

ها ای از زمانشود که در پارهیک گزینة زندگی در نظر گرفته می

های فردی به شکل را انجام داد. در حالی که انگیزش توان آنمی

عظیمی متنوع هستند )مانند جستجو برای کار، تمایل به تحصیل، نیاز 

به حفاظت، میل به پیوستن به خانواده و غیره(، آمادگی بیشتری در 

 ها، در آن سوی افق وجود دارد.حلجستجو برای یافت راه

اند که هویت خود را در دت نمودههای فردی: افراد عابازتعریف هویت -

نزدیکی با مکان زیست، گروه قومی، فرهنگ ویژه و یا حتی یک زبان 

های تعریف نمایند. توسعه تعامل آنالین و برخورد فزاینده با دیدگاه

اکنون از آنچه ها همدهند که هویتهای دیگر، این را معنا میفرهنگ

. مردم امروز با در برداشتن و اندپذیرتر شدهپیش از این بوده، تعویض

 تر هستند.های چندگانه، راحتمدیریت هویت

باز تعریف هویت خانوادگی: در سایة ترکیب الگوهای مهاجرتی تاریخی  -

و اتصال یافتگی با هزینة پایین، ساختارهای خانوادگی در حال 

های خانوادگی دیگر در قالب فضایی، زنجیر بازتعریف هستند. هویت
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ها با گفتمان خانوادگی پیوسته و مداوم، که به . این هویتشوندنمی

 کشش ،گردند، در سراسر جهانواسطة ابزارهای دیجیتالی تقویت می

ای، واحد خانوادگی سنتی، جای خود را به یابند. به صورت فزایندهمی

 دهد.شبکة خانوادگی فرا ملّی می

 پتانسیل را دارد که جایی کارگر اینهای کار: جابهبازنقشه بندی بازار -

بازارهای نیروی کار محلی را به صورت بهتر یا بدتر متحول نماید. در 

یک سو، کارگران در جهان در حال توسعه، یک ذخیره از منابع انسانی 

 توانندای که دارند میشوند که با سطوح مهارتی چندگانهرا شامل می

 ه را راضی نمایند.نیازهای بازار کار برآورده نشدة جهان توسعه یافت

ران برای خالقیت، نوآوری صنعتی و کارآمدی جایی نخبگان یک پیشجابه

نیروی کار است. از سوی دیگر، تزریق نیروی کار مهاجر به بازارهای محلی، 

تواند واپیچش دستمزدی و چنانچه به صورت کارآمدی مدیریت نشود، می

و در همین زمان نیز  آشوب اجتماعی را در کشورهای میزبان ایجاد کرده

کشورهای منشاء را از سرمایة انسانی با ارزش، محروم سازد. انقالب دیجیتالی، 

ا جایی فیزیکی رخلق و جابه “جاییجابه”های نوینی را برای ارتباطات و فرصت

رود که انقالب صنعتی چهارم، جفت و جور و فزونی داده است. این احتمال می

های فیزیکی، دیجیتالی و ت، زیرا هم جوشی جهانی را خواهد داشهمساناثر 

ای گذر خواهد کرد که موجب های فضایی/زمانی به گونهبیولوژیک، بر محدودیت

های انقالب صنعتی چهارم، شود. بنابراین، یکی از چالشجایی میتشویق جابه

ی هاجایی انسانی است که بتواند تضمین کند که سودمندیحاکمیت جابه

های انسانی، حقوق مطلق و الزامات را با حقوق و آرزوهای فردی هم جاییجابه

هایی را برای نگهداشت توازن راستا کرده و امنیت فردی و ملی را وفق داده و راه

 نماید.اجتماعی، در میانة تنوع فزاینده، یافت می

 منبع:
Global Agenda Council on Migration, World Economic Forum 
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 یت کشمکشتغییر ماه

تضاد و نیز ویژگی آن اثر خواهد  معیارانقالب صنعتی چهارم، بر 

چه کسی جنگجو است و چه  این که گذاشت. تمایز میان جنگ و صلح و

گردند. به همین سان، صحنة می محوای دهنده رکسی نیست، به شکل آزا

هم چون هایی محلی و جهانی است. سازمانای نبرد به شکل فزاینده

 خاورمیانه عمل ازای در مناطق تعریف شده به شکل اصولیداعش، 

کشور،  ۶33همچنین جنگ جویان خود را از بیش از  هاآن کنند ولیمی

ی تگیرند و حمالت تروریسمی اجتماعی، به کارهای عمدتاً از راه رسانه

مدرن های تواند در هر کجای از کرة زمین روی دهد. کشمکشمی وابسته

رگه هستند که  و دو ۶در ماهیت هیبریدای ش یابندهبه صورت افزای

را با عناصری که در پیش از این عمدتاً در  سنّتینبرد عرصة های تکنیک

شی با وجود هم جو کنند.می ترکیب ،دولتی مسلح بودغیر دست بازیگران

 قابل تصور و با حضور بازیگران دولتی وغیر هایبه شیوه ها،فناوری

آموزند، اهمیت و عظمت بالقوة این می از یکدیگردولتی مسلح که غیر

 قدر دانسته نشده است. ،تغییر هنوز به شکل گسترده

های از آنجا که این فرایند در حال انجام بوده و نوین است، فناوری

 آشکار است را به کار برد. هاآن وآورد  به دست ترتوان آسانمی شنده راکُ

نوعی متهای شیوه ،به افراد ،نعتی چهارمانقالب ص ،ایبه شکل فزایندهکه 

ین . تحقق ادهدمی ارائهرا برای آسیب زدن به یکدیگر در مقیاسی وسیع 
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 کند. می ی را ایجادپذیرتری از آسیببیشاحساس  ،امر

احتمال دستیابی  ،افزا نیست. دسترسی به فناوریغم ،موضوع ةهم

زه، برای مبار در جنگاوری، پوشش محافظتی پیشرفته بیشتربه دقت 

 عرصةظرفیت چاپ اجزاء منفرد ضروری و دیگر اجزاء را درست در خود 

 آورد.می فراهم ،نبرد و غیره

 

 1جنگ سایبری

جنگ سایبری یکی از جدیدترین تهدیدات زمان ما است. فضای 

در که  گونه همان ؛ل شدن به تاالر تعامل استیسایبری در حال تبد

توانم فرض می مطمئنای من به شیوه اند.گذشته زمین، دریا و هوا بوده

کنم که در حالی که هر کشمکشی در آینده میان بازیگران واقعاً پیشرفته 

احتمال  ،ممکن است در جهان فیزیکی روی بدهد یا ندهد، امّا به سادگی

که در ابعاد سایبری روی دهد زیرا معارض مدرنی  بسیار باالیی وجود دارد

ر برابر وسوسة ایجاد اختالل، اغتشاش و نابودی که د نخواهد داشتوجود 

 مقاومت کند. ،هاآن دشمنان سازیها، ارتباطات و توانایی تصمیمگرحس

این نه تنها آستانة جنگ را پایین نخواهد آورد بلکه تمایز میان  

یا ادوات اتصال یافته، از ها جنگ و صلح را تیره خواهد ساخت، زیرا شبکه

های ا زیرساخت مدنی همچون منابع انرژی، شبکهنظامی تهای سامانه

 هک توانمی برق، کنترل ترافیک و سالمت یا منابع تأمین کنندة آب را
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 مفهوم دشمن نیز تحت تأثیر قرار ،و مورد حمله قرار داد. در نتیجه کرد

چه کسی شما را  این که گیرد. برعکس گذشته، شما ممکن است ازمی

 ،ایدتحت حمله قرار گرفتهحتی آیا شما اصالً دهد و مورد حمله قرار می

ر ملی و نظامی که ب دفاع، امنیتهای استراتژیست. یقین نداشته باشید

 اصم سنتی تمرکز کرده بودند،خمتهای روی تعداد محدودی از دولت

بیکران و نا آشکار از جنایت کاران، عمل  تقریباً باید نگران تعداد اکنونهم

هکرها و دیگر دشمنان احتمالی در سطح جهان  ا،هکنندگان، تروریست

خود  ازرا  گوناگونتواند بسیاری از اشکال می باشند. جنگاوری سایبری

تخریبی هم ها از اعمال جنایت کارانه و جاسوسی تا حمله -نشان دهد

 که به شکل عظیمی ناچیز شمرده شده و پیرامون -۶چون استاکس نت

دشوار است  که هستندچنان نو ها ا اینزیر ؛شودمی سوء برداشت هاآن

 مورد سنجش قرار گیرند.

یبری که در اسهای بسیاری از حملههای ، نمونه۶331از سال 

امّا بحث اند مشاهده شده اند،خاصی انجام شدههای کشورها و شرکت

و شکاف  استطفولیت خود گذار پیرامون دوران جدید جنگاوری هنوز در

و  کنندمی رد بسیار فنی جنگاوری سایبری را درکیی که مواهاآن میان

تر روز به روز در حال پهن ،دهندانی که سیاست سایبری را توسعه میکس

از هنجارهای به اشتراک گذاشته شده برای ای شدن است. آیا مجموعه

 ای،جنگاوری سایبری همانند آنچه که برای جنگ افزارهای هسته
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رسش پ این ؟تند، تکامل خواهد یافتبیولوژیک و شیمیایی توسعه یاف

ن آ بندی مورد توافق پیرامون. ما حتی یک ردهمانده استباز پابرجا هنوز 

گردد و پاسخ مناسب چیست، و با می چه میزانی یک حمله محسوب که

باشیم. بخشی از معادله میفاقد چه و چه کسی مورد حمله قرار گرفته ایم، 

 که از فراز مرزها عبورهایی داده که باشدمی مدیریت این سناریو این

شود تا آنجا باید رفت که بتوان به می را تعریف نمود. توصیه کنندمی

 کنترلها شکل کارآمدی فضای سایبری فرامرزی را بر اساس تراکنش

مثبت حاصله از جهان بیشتر به هم اتصال ی هادهبرون این که ؛ بدوننمود

 .نمودیافته را منع 

 

 1رکاجنگ خود

نظامی و های جنگ خودکار، شامل به کار گماشتن ربات

 جنگ”فرضیة است که خودگردان مسلح به هوش مصنوعی های افزارجنگ

 هایرا در کشمکش ی تحولینقشاین نوع جنگ،  .کندمی را خلق “۶رباتی

 ای،آینده بازی خواهد کرد. بستر دریا و فضا، احتماالً به صورت فزاینده

ی توانای (،دولتی و تجاری) بازیگران بیشتر و بیشتر شود ومی نظامی

یت که قابل( بدون سرنشین) آب فرستادن ماهواره و گسیل نمودن ادوات زیر

 تبه دس را دارند،ای فیبر نوری و ترافیک ماهوارههای هم گسیختن کابل در
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ی پهپاد ۶پترهایوکرواز کواد اکنونهم جنایتکارانهای آورند. دستهمی

کنند. جنگ افزارهای می هت جاسوسی حمله به رقبا استفادهموجود ج

 بدون دخالت وتوانند اهداف را شناسایی و تصمیم بگیرند می که کارخود

و قوانین  گرفتهدسترس قرار در ای ش بگشایند، به صورت گستردهانسانی آت

 جنگاوری را به چالش خواهند کشید. 

 

 .نمایندرا متحول می المللیبینهای نوپدید، امنیت جعبة ج: فناوری

 اآمریک های پرواز کننده هستند. ایاالت متحدةها ضرورتاً، رباتپهپادها: آن
کند و این فناوری در حال گسترش بوده و در دسترس این فناوری را رهبری می

 گیرد.قرار می
ها جنگ افزارهای خودکار: با ترکیب فناوری پهپاد با هوش مصنوعی، آن

ها بدون دخالت انسانی، بر ل را دارند که اهداف را گزینش و با آناین پتانسی
 های از پیش تعریف شده، درگیر شوند.اساس شاخص

ها تجاری هستند، سازی فضا: هر چند که بیش از نیمی از ماهوارهنظامی
مهم  ،ای، برای اهداف نظامیاین ادوات ارتباطات در گردش، به صورت فزاینده

اند که آماده شده “گالیدر”نو از جنگ افزارهای ماوراء صوت  شوند. یک نسلمی
های آینده نمایند و احتمال این که فضا نقشی را در جدالدر این عرصه ورود می

کنونی  هایانگیزند که مکانیسمهایی را بر میبازی کند را افزایش داده و نگرانی
 کافی نباشند. های فضایی، دیگربرای تنظیم فعالیت

توانند سالمت و کارآیی را در شرایط : این ادوات می۶ت پوشیدنیادوا
تولید کنند که کارآمدی  ۹های بیرونینهایت استرسی بهینه کرده یا اسکلتبی
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کیلوگرمی  ۳3سربازان را فزونی داده و امکان این که یک انسان بتواند بار حدود 
 را بدون دشواری حمل نمایند، فراهم سازند. 

های تأمین را با توانایی ساخت : این فرایند، زنجیره۶فزودنیساخت و ساز ا
های ارسالی دیجیتالی و مواد در دسترس قطعات تعویضی در صحنه نبرد از طرح

های نوینی از سرهای موجود، دچار انقالب خواهد کرد. همچنین توسعة گونه
 نماید.ر میپذیتر اندازة قطعات و قدرت انفجاری، امکانجنگی را با کنترل عظیم

پذیر: این فرایند امکان تولید قدرت را به صورت محلی فراهم انرژی تجدید
نماید. همچنین ظرفیت چاپ قطعات کرده و زنجیرة تأمین را دچار انقالب می

 دهد.های دور، افزایش میبر اساس نیاز را حتی در مکان
)مواد  ۶ای به متاموادروندهنانو فناوری: فناوری نانو به صورت پیش

تهی شوند(، منهوشمندی که خصوصیاتی دارند که به صورت طبیعی یافت نمی
تر، هوشمندتر تر، قابل حملها را بهتر، سبکگردد. این فناوری، جنگ افزارمی

های خواهد انجامید که خود تکثیر تر خواهد کرد و در نهایت به سامانهو دقیق
 توانند باشند.می ۹گذارو خود هم

زارهای بیولوژیک: تاریخچة جنگ بیولوژیکی تقریباً به اندازة تاریخ جنگ اف
های پرشتاب در فناوری زیستی، ژنتیک و خود جنگ کهنه است ولی پیشرفت

 ای نوین در سطح بسیار باالی کشندگیجنگ افزاره نوید دهندةژنومیک، 
 های طراحی شده جهت انتقال از طریق هوا، ابرحشرات مهندسیهستند. ویروس

، طاعون تغییر یافته ژنتیکی و غیره، همگی اساس سناریوهای روز قیامت ۳شده
 دهند.احتمالی را شکل می

جنگ افزارهای بیوشیمیایی: همانند جنگ افزارهای بیولوژیک، نوآوری 
گذاری این جنگ افزارها را تقریباً به سادگی یک کار معمولی که فناورانه، هم
نماید. از پهپادها برای رهاسازی پذیر میهد، امکانتواند آن را انجام دهر کس می

                                                      
1 Additive manufacturing 
2 Metamaterials 
3 Self-assemble 
4 Engineered superbugs 
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 توان استفاده کرد.ها میآن
 هایی را برایهای دیجیتالی، فرصتهای اجتماعی: در حالی که کانالرسانه

سازند، انتشار اطالعات و سازماندهی کار جهت اهداف و موارد خوب مهیا می
اده اندیشانه و پرو پاگاندایی استفتوانند برای انتشار محتوای بدها همچنین میآن

های افراطی دهد، برای به کار گماشتن گروهشوند و مانند آنچه داعش انجام می
 پذیرآسیب ،و ایجاد تحرک در پیروان به کار روند. افراد جوان، به صورت خاص

 ها فاقد یک شبکة حمایتی اجتماعی باشند.هستند، به خصوص اگر آن

 

د نوپدیهای : فناوریجتوصیف شده در جعبة ی هابسیاری از فناوری

. برای دارندوجود  اکنونهم سازند،می را متحول المللیبینکه امنیت 

سامسونگ، مجهز به دو اسلحة ماشینی و یک  SGR-A1های مثال، ربات

 مرزی در منطقة نظامیهای الستیکی بوده و در پستهای اسلحة با گلوله

در هر لحظه توسط  هاآن کنند.می فعالیت اکنونهم ،۶زدایی شدة کره

داف توانند اهمی ریزیبرنامهاپراتورهای انسانی کنترل شده ولی در صورت 

 درگیر شوند.  هاآن با ،انسانی را شناسایی کرده و به صورت مستقل

آزمون موفقیت  ،BAE systemsوزارت دفاع انگلستان و  ،سال گذشته

 ۹راپتور که این هواپیماو ا اعالم نمودند ر ۶آمیز هواپیمای مخفی تارانیس

ای ه مقصدی تعیین شده پرواز کرده و مجموعهتواند بمی ،شودمی نامیدهنیز 

یافت  (،مگر در مواقع مورد لزوم) هدف را با دخالت اندک از سوی اپراتور

تکثیر خواهند یافت  هاآن .[23] از این گونه بسیار هستندهایی . مثالکند

                                                      
1 Korean Demilitarized Zone 
2 Taranis 
3 Raptor 
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بحرانی را در تقاطع مباحث ژئوپلیتیک، هایی رایند، پرسشو در این ف

 انگیزند.می نظامی، مقررات و اخالق برهای و تاکتیک یراهبرد

 

 نوین در امنیت جهانیهای مرز

که چند بار در این کتاب مورد تأیید قرار گرفت، ما فقط  همانگونه

 یفراسو های نوین و آنچه دریک حس محدودی از پتانسیل نهایی فناوری

آن نهفته است، داریم. این مورد نیز پیرامون قلمرو امنیت محلی و 

، توانیم فکر کنیممی نیز صادق است. برای هر نوآوری که ما المللیبین

وجود خواهد داشت. در  ،یک کارکرد مثبت و یک طرف سیاه احتمالی

برای حل  اکنونهم ۶عصبی مانند پروتزهای نرونیهای حالی که فناوری

به ز نیبا اهداف نظامی  هاآن در آینده اند،مسائل طبی به کار گرفته شده

انند تومی اتصال یافته به بافت مغزای رایانههای . سامانهخواهند رفتکار 

کنترل  خود را رباتیکبیمار فلج یافته را توانمند نمایند که دست یا پای 

 مانند آلزایمر را هاییبیماریدرمان  برای. ادوات مغزی طراحی شده کند

خاطرات یا خلق خاطرات جدید به  سازیجهت پاک سربازهاتوان در می

ون از اشکال فنای دولتی از پارهغیر شکی نیست که بازیگران”کار برد. 

مربوطه استفاده خواهند کرد ولی کجا و های علوم اعصاب یا فناوری

این عقیده  “.محل پرسش است شد هنوز استفاده خواهند هاآن کدامیک از

                                                      
1 Neuroprosthetics 
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مرکز طبی دانشگاه جورج  ۶، متخصص اخالق عصبی۶را جیمز جیوردانو

  “.[2۶] مغز فضای نبرد آینده است”کند، می بیان ۹ونات

تنظیم یافته بسیاری از غیر ماهیت نیز ی و گاهیپذیردر دسترس

کنونی، یک های روند .دارای داللت مهم بعدی هستند ها،این نوآوری

در  ،ن عظیم و پرشتاب در ظرفیت صدمه وارد آوردندموکراتیزاسیو

ار در انحصدهند که در پیش از این گاهی می بسیار بزرگ را نشان یمعیار

. از جنگ افزارهای چاپ شده سه بعدی بودخاصی های و سازمانها دولت

ابزارهای تخریب گر وجود خانگی، های تا مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه

 بیشتر در دسترس ،راحتیصورت نوپدید، به های ریاز فناوای در گستره

با یکدیگر که تم کلیدی این کتاب ها گیرند. با هم جوشی فناوریمی قرار

 نمود یافته و چهارچوب موجود هاآن ذاتی بینیپیشقابل غیر است، پویایی

 کشند.می قانونی و اخالقی را به چالش

 

 به سوی یک جهان امن

ما باید چگونه مردم را ترغیب نماییم که به  ها،در چهرة این چالش

نوپدید را در های تهدیدات امنیتی برخاسته از این فناوری ،صورت جدی

ولتی دهای توانیم همکاری میان بخشمی آیا ما تر،نظر بگیرند؟ از این مهم

و خصوصی را در مقیاس جهانی خلق نماییم تا این تهدیدات را تسکین 

                                                      
1 James Giordano 
2 Neuroethicist 
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ای جای خود را ر قرن گذشته، تراز نبرد هستهدهند؟ طی نیمه دوم آخ

 داد و به نظر “۶(MAD) تخریب حتمی متقابل”به آرامی به پایداری نسبی 

منطق تخریب حتمی متقابل تا پدید آمد. ای رسد که یک تابو هستهمی

کنون کارآمد بوده است زیرا فقط تعداد محدودی دارای قدرت نابودی 

 ساختند. تکثیرمی یکدیگر را متوازن هاآن کامل یکدیگر را داشتند و

 مینتواند این تعادل را تحلیل برد و به همی بازیگران با پتانسیل کشندگی،

 هایتوافق نمودند تا در سایه همکاریای هستههای دلیل است که دولت

را کوچک نگه دارند و پیرامون پیمان عدم تکثیر ای هسته باشگاهخود 

 به گفتگو بپردازند. ،۶۳۱3در اواخر دهه ، ۶(NPT) ایهستههای سالح

بر عمدة موارد دیگر توافق نداشتند، اتحاد جماهیر  هاآن در حالی که

به این ادراک دست یافتند که بهترین  آمریکا شوروی و ایاالت متحدة

نهفته است. این موجب  ،ی یکدیگرپذیردر نگهداشت آسیب هاآن حفاظت

شد که به شکل کارآمدی  (ABMT) ۹ضد بالستیکهای پیمان موشک

ها رها شده توسط موشکای هستههای حق اقدامات دفاعی بر علیه سالح

دیگر به تنی چند از منابع  ،را محدود ساخت. هنگامی که ظرفیت تخریبی

ری پیشگیهای و عالیق دکترینها محدود نگردد، تاکتیک همسان بسیار

 شوند.می کمتر مطرح،MADاز تشدید مانند 

با رانش تغییراتی که منادی آن انقالب صنعتی چهارم بوده است، آیا 

                                                      
1 Mutually assured destruction 
2 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 
3 Anti-Ballistic Missile Treaty 
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ای جایگزین را کشف نماییم که به شیوههای توانیم تعدادی از تعادلمی ما

ران با ؟ بازیگمیل نمایندو امنیت  ی را به سوی پایداریپذیرمشابه آسیب

روش از  اینهاندازها و عالیق بسیار گوناگون نیاز دارند که بتوانند گوچشم

 ند.همکاری نمای ،و به منظور اجتناب از تکثیر منفیرا یافت کرده  زندگی

چهارچوب الزام آور قانونی و نیز هنجارهای  ایجادنگران برای های نفعذی

کنترل های ، استانداردهای اخالقی و نیز مکانیسم۶سنجیده خود تحمیلی

با ایست بمی ،گی دارندنوپدید که پتانسیل صدمه زنندهای کنندة فناوری

فیت سد راه ظربایست نمیهمکاری کنند و در این مسیر ترجیحاً یکدیگر 

 شوند.پژوهش جهت نوآوری و رشد اقتصادی 

المللی، مسلماً مورد نیاز خواهند بود و من نگران بینهای نامهپیمان

ر که دارند دای گذاران به دلیل سرعت و اثر پیچیدهاین هستم که قانون

فناورانه بیابند. بدین سان، های ین عرصه خود را دوان در پس پیشرفتا

میان آموزش دهندگان و توسعه دهندگان پیرامون ها گفتمان

نوپدید انقالب های بایست در مورد فناوریمی هاستانداردهای اخالقی ک

مورد نیاز هستند تا ای صنعتی چهارم به کار روند، به صورت مصرانه

را در جامعه  هاآن بتوان ای اخالقی مشترک را سامان داده وهدستورالعمل

و ساختارهای بر پایة دولت که در پشت فضای ها و فرهنگ جا داد. با دولت

تی دولغیر واقعاً این به بخش خصوصی یا بازیگران اند،مقرراتی در جا زده

 هایگیرند. توسعة فناوری به دست ممکن است باز گردد که رهبری را

                                                      
1 Self-imposed 
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 روی ایوری نوین، به شکل قابل درکی، در قلمرو نسبتاً جدا افتادهجنگا

که من دارم این است که عقب نشینی بالقوة دیگر ای دهد. نگرانیمی

مانند پزشکی و پژوهش بر پایة ژن به قلمروهای بسیار تخصصی ها بخش

بحث، درک و مدیریت  درو منزوی، موجب گردد که توانایی جمعی ما 

 کاهش یابد. ها،ها و فرصتشچالپیرامون 

 

 جامعه -3-4

و پخش نوآوری، فرایندهای  سازیپیشرفت علمی، تجاری

عالیق و  ها،ارزش ،هاهستند که با توسعه و تبادل ایدهای اجتماعی

 متنوع توسط مردم، خود را نشانهای هنجارهای اجتماعی در زمینه

فناورانة های سامانهاین شرایط، تمیز دادن اثر اجتماعی کامل  دهند.می

سازد: اجزاء درهم بافته بسیاری وجود دارند که جوامع می نوین را دشوار

 که به طریقی توسطها بسیاری از نوآوریهمچنین شوند و می ما را شامل

 گردند. می تولید هاآن

چالش بزرگ برای عمدة جوامع این خواهد بود که چگونه مدرنیتة 

بتوان ساز شوند و در همان حال نیز هنوز ن همو با آ هنوین را جذب نمود

. انقالب صنعتی فتپذیر راارزشی سنتی های پرورشی سامانههای جنبه

ممکن است  ،کندمی بنیادی ما را آزمونهای چهارم، که بسیاری از فرضیه

بنیادین خود های بین جوامع عمیقاً مذهبی که از ارزش موجود هایتنش

که عقایدشان توسط دیدگاهی بیشتر سکوالر کنند و کسانی می دفاع
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 شوند را تشدید نماید.می شکل داده

ممکن است از  ،خطر برای همکاری جهانی و پایداریترین عظیم

با خشونت  ،برخیزد که در برابر پیشرفت یرادیکالهای سوی گروه

نوئل که ما همانگونهجنگند. می ،ایدئولوژی افراطی به واسطةبرانگیخته 

، استاد فناوری ارتباطات و جامعه در دانشکدة ارتباطات و روزنامه ۶کاستلز

در ”در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره کرده است:  ۶نگاری آنن برگ

این و نهادها، ژرفای ها مردم، شرکت ،تغییر فناورانة عمدههای مة زمانه

ز جهل مطلق اوجود اغلب به دلیل  هاآن کنند، امّامی را حس اتتغییر

 در هم شکسته “.[2۶] شکنندمی در هم د،نگذارمی اثراتی که بر جای

 ؛همان است که ما باید اجتناب ورزیم ،به شکل دقیق ،شدن به دلیل جهل

به ویژه هنگامی که بدانیم چگونه بسیاری از جوامع متنوع که شکل جامعة 

 یابند. وسعه یافته و با یکدیگر تفاهم میمدرن را دارند، ت

شین پیرامون اثرات گوناکون انقالب صنعتی چهارم بر روی بحث پی

 ،شهرها و مناطقو ، المللیبیناقتصاد، کسب و کار، ژئوپلیتیک و امنیت 

وی را بر رای این را آشکار نمود که انقالب فناورانة نوین، اثرات چند گانه

ترین جامعه خواهد داشت. در بخش بعدی، من دو مورد از مهم

ه چگون این که این موارد شاملغییر را جستجو خواهم کرد؛ تهای رانپیش

آورد و می وجود پتانسیل برای خیزش نابرابری، فشار بر طبقة میانه فرود
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ل دیجیتالی، در چگونگی شکهای چگونه یکپارچه شدن رسانه آن که دیگر

 .شندبا، میکندمی تغییر ایجاد ،یافتن جوامع و ایجاد تفاهم با یکدیگر

 

 نابرابری و طبقة متوسط -3-4-1

ای هجاییجابه ، تعدادی ازکسب و کاربحث بر روی اثرات اقتصادی و 

کنونی مشارکت دارند را های ساختاری گوناگون که در افزایش نابرابری

زمان با آشکار شدن ممکن است همها برجسته نموده است. این نابرابری

ه ب ها،و الگوریتمها ربات بیشتر تشدید شوند. ،انقالب صنعتی چهارم

کنند و می یه را جایگزین نیروی کارسرما ای،صورت افزایش یابنده

 کسب و کاریک  اندازیراهتر، یا دقیق) یگذارسرمایهمقولة زمان نیز هم

 ،ر ضمن. دکندوابستگی پیدا می کمتر به سرمایه( در اقتصاد دیجیتالی

های مهارت هاز مجموع بازارهای نیروی کار به سوی یک گسترة محدودی

سکوهای دیجیتالی به هم اتصال یافتة بازارها و د و نکنمی فنی میل

 “هاستاره”از  اندکرا به تعدادی  در معیاری نامتعارفهایی پاداش ،جهانی

 کسانیواقعی کنند. چنانچه همة این روندها روی دهند، برندگان می اعطاء

با به صورت کامل شده  رانپیشهای در اکوسیستم خواهند بود که

 ،کسب و کار، محصوالت و خدمات جدیدهای مدل ها،با ارائه ایده ،نوآوری

توانند نیروی کار با مهارت می کسانی که فقطنه  ،نمایندمی مشارکت

 . فراهم آورندپایین یا سرمایة معمولی را 

توانیم درک نماییم چرا فناوری به می هستند کهها همین پویایی
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یکی از دالیل عمده برای توصیف راکد بودن درآمدها و یا حتی عنوان 

، کاهش یافتن درآمدها برای عمدة جمعیت کشورهای با درآمد باال

 گردد.محسوب می

برد. بر اساس می امروزه، واقعاً جهان در شرایط بسیار نابرابری به سر

 وناکنهم جهانهای ، نیمی از دارایی۶کردیت سوئیس ثروت جهانیگزارش 

شود در حالی می توسط یک درصد از ثروتمندترین جمعیت جهان کنترل

نیمه پایین جمعیت جهان جمعاً کمتر از یک درصد از ثروت جهان را ”که 

 گزارش ۶اقتصادی و توسعههای سازمان همکاری “.[2۹] در دست دارند

درصد ثروتمندترین جمعیت در کشورهای  ۶3کند که درآمد متوسط می

OECD، افزون  .[2۳] درصد فقیرترین جمعیت است ۶3برابر از  ۳یباً تقر

حتی در  ؛بر این، نابرابری در عمدة کشورها در حال افزایش است

درآمدی تجربه کرده و های کشورهایی که رشد پرشتابی را در همة گروه

را شاهد کنند می فقر زندگی در تعداد افرادی که در خط گیرچشم افت

درصد در دهة  ۹3از تقریباً  ۹ال، شاخص جینی چینبرای مث اند.بوده

 . [22] رشد یافت ۶3۶3درصد در  ۳2به باالتر از  ،۶۳13

ها گرانینباشد یک پدیدة اقتصادی  این که بیش از ،فزونی در نابرابری

را با خود همراه دارد زیرا این پدیده یک چالش عمده برای جوامع است. 

ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت، در  ،بریتانیاییهای اپیدمیولوژیست
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2 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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، جوامع را بیشترسطح روحی: چرا برابری ” کتاب خود تحت عنوان

دهند جوامع را فراهم کردند که نشان میهایی داده “سازد.می نیرومندتر

نابرابر به خشونت بیشتر، تعداد باالتر افراد در زندان، تجربه نمودن سطوح 

و سطوح تر اقی، امید به زندگی پایینروانی و چهای باالتر از بیماری

یافت کردند این است  هاآن اعتماد، تمایل دارند. استنتاجی کهتر پایین

برابر، سطوح بیشتر که پس از کنترل کردن میانگین درآمدها، جوامع 

استرس و مصرف دارو و مرگ کمتر از تندرستی کودکان، سطوح  یباالتر

فتند که دریا. پژوهشگران دیگر، [2۱] دارندرا  یو میر کودکان کمتر

ها، تبعیض نژادی را افزایش و پیامدهای آموزش سطوح باالتر از نابرابری

 .[27] دهدمی کاهش ،برای کودکان و جوانان بالغرا 

ای کمتر مطمئن هستند، ترس گسترده ،تجربیهای در حالی که داده

ای هتر از آشوبنیز وجود دارد که سطوح باالتر از نابرابری به سطوح باال

روند جهانی که در گزارش  ۶۹خطر جهانی و  ۶۳ از اجتماعی کشانده شود.

مورد شناسایی واقع شدند،  ۶3۶۱۶در سال که فروم  خطرات جهانی

درآمد، بیکاری و ناپایداری در افزایش اختالف میان در  ،پیوندهاترین قوی

 در شده است، که در پایین گفته همانگونه. وجود دارد ،اجتماعیشدید 

احساس کنند ها چنانچه جمعیت ،فراوانو آرزوهای  مملو از پیوندها جهانی

را در زندگی آوردن هیچ سطحی از شکوفایی و معنا  به دست شانس که

 د.نایجاد نمایگیری را خطرات اجتماعی چشمد نتوانمی خود ندارند،

                                                      
1 Forum’s Global Risks Report 2016 

www.takbook.com



 انقالب صنعتی چهارم 162

ا ر این طبقهشیوة زندگی  دیگر ،متوسطامروزه، یک شغل در طبقة 

سنتی ة سال گذشته، چهار عامل مشارکت کنند ۶3طیّ  کند ونمی تضمین

آموزش، سالمت، حقوق بازنشستگی و یعنی ) در وضعیت طبقة متوسط

و  آمریکا در ایاالت متحدة .اندداشتهبدتر از تورم  ، عملکردی(داشتن خانه

 .شودمیگذاری به عنوان یک چیز لوکس قیمت اکنونهم انگلستان، آموزش

دسترسی طبقة متوسط به صورت ) دارد یک برنده کهبازار اقتصادی در 

ممکن است به یک رخوت و سستی  (،گرددمحدود میای افزایش یابنده

  .سازدمی اجتماعی را پیچیدههای که چالش کنددموکراتیک تراوش 

 

 اجتماع -3-4-2

( رینتو قابل مشاهده) تریناز دیدگاه گسترة اجتماعی، یکی از بزرگ

در این که است  “۶مدار - من”اثرات دیجیتالی شدن، پدیداری جامعة 

. دنگیرمی شکل ه،فردپرستی و پدیداری اشکال نوین تعلق و جامع ،فرایند

 اهدافبیشتر با  ،مفهوم تعلق به یک جامعهامروزه، برعکس گذشته، 

 فضا و مکانشود نه تعلق به می تعریفو عالیق فردی ها ارزش ،شخصی

  .کار و خانواده (،امعة محلیج)

از انقالب ای دیجیتالی که یک جزء هستههای رسانه اشکال نوین

ساخت خرد جمعی ای دهند، به شکل فزایندهمی صنعتی چهارم را شکل

دیجیتال، مردم را نفر های رسانهرانند. می جامعه و اجتماع ما را به پیش
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یوند به هم پ ،نوینهای الً به شیوهکاماز افراد، تعداد زیادی به و نفر به نفر 

زمان و فواصل ورای د که دوستی را در نسازمی کاربران را قادر و داده

که از یی هاآن نمایند. همچنینجدیدی را خلق های و گروه حفظ کرده

از نظر  همسان با افرادرا اند دیدگاه اجتماعی و فیزیکی منزوی بوده

اتصال بیابند. دسترسی باال،  دیگرکه به یکسازد می قادرای اندیشه

هم دیجیتالی، برهای خنثی جغرافیایی رسانههای پایین و جنبههای هزینه

، سیاسی، فرهنگی را در ورای مرزهای مذهبی، ایدئولوژیک، بیشتریکنش 

 آورند.می اقتصادی و اجتماعی فراهم

ی گیرچشم هاینالین، سودمندیآدیجیتالی های دسترسی به رسانه

 فراهم آوردنای نماید. در فراتر از نقش رسانهمی برای بسیار کسان خلقرا 

گوگل و های برای مثال، پناهندگان فراری سوریه از نقشه) اطالعات

 سفر بلکه جهت اجتناب ازهای ی نه تنها جهت طرح راهبوکفیسهای گروه

ها ن رسانهای ،[21] (کنندمی در دام قاچاقچیان انسان بیفتند، استفاده این که

آورند که یک صدای واحد می را برای افراد فراهمهایی همچنین فرصت

 ند.مشارکت نمای ،سازیمدنی و تصمیم یداشته باشند و در بحث و گفتگو

 بدبختانه، با وجودی که انقالب صنعتی چهارم، شهروندان را توانمند

کار آید. گزارش به  هاآن تواند بر علیه عالیقمی سازد، امّا این انقالبمی

را  “۶شهروند ناتوانمند شده” پدیده ۶3۶۱۶سال فروم  خطرات جهانی

نماید که به موجب آن افراد و جوامع به طور هم زمان توانمند می توصیف
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های شرکت و گروه ها،نوپدید توسط دولتهای شده و با به کارگیری فناوری

 (.انمند شدهشهروند ناتو چ:بنگرید جعبة ) گردندمی محروم فشار،

ها هاست که این رساندیجیتال به این معنی های توان دموکراتیک رسانه 

دولتی به کار برده شوند، به ویژه توسط غیر توسط بازیگران ندتوانمی نیز

ف با اهدا ،جوامع با مقاصد آسیب آور جهت انتشار پروپاگاندا و تحرک مریدان

های داعش و دیگر سازمان افراط گرایانه، مانند آنچه اخیراً با خیزش

 د.های اجتماعی استفاده کنندانند چگونه از رسانهمی تروریستی که به خوبی

که نماد کاربرد )گذاری این خطر وجود دارد که دینامیک اشتراک

را به انحراف کشانده  سازیتواند تصمیممی (،باشدمی اجتماعیهای رسانه

خالف انتظار، با وجود این  و خطراتی را متوجه جامعة مدنی کند. بر

 دیجیتالی در دسترسهای از طریق کانالها رسانهواقعیت که مقدار زیادی 

 دهد که منابع خبری منفرد،اقعیت این را معنا میباشند امّا این ومی

، MIT و قطبی گردند یعنی آنچه که روانشناس بالینی انحصاریتوانند می

مارپیچ ”علوم و فناوری آن را  ، استاد مطالعات اجتماعی۶شری تورکل

د زیرا آنچه این پدیده بسیار اهمیت دار ،صورت د. در هرناممی “سکوت

م، بینیمی گذاریم ومی یم، به اشتراکنخوامی اجتماعیهای در متن رسانه

 دهند.می تصمیمات مدنی و سیاسی ما را شکل
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 چ: شهروند ناتوانمند شده جعبة

دو روند را  کنشبرهمپویایی پدید آمده از  “دهشهروند ناتوانمند ش”واژة 

سازی و دیگری ناتوانمندی. با تغییرات فناوری که کند: یکی توانمندتوصیف می

 های نوین مشارکتگردآوری اطالعات، ارتباط برقرار کردن و ساماندهی و نیز شیوه

ساس ها توانمندشدن را احکنند آنتر میدر زندگی مدنی را برای افراد آسان

های اجتماعی های اجتماعی مدنی، جنبشدر همین زمان، افراد، گروه ،نمایندمی

کنند که از مشارکت معنادار ای، احساس میو اجتماعات محلی، به صورت فزاینده

اند های تصمیم گیری سنتی شامل رأی دادن و انتخابات، محروم شدهدر فراینده

های برجسته و منابع قدرت از سوی نهادو از لحاظ توان نفوذگذاری و شنیدن صدا 

 اند. ای، دچار ناتوانمندی شدهدر حاکمیت ملی و منطقه

ترین حالت، یک خطر واقعی وجود دارد، به این صورت که نهایتدر بی

های هایی را به کار گیرند که کنشها ممکن است ترکیباتی از فناوریحکومت

که در جستجوی ایجاد شفافیت حول ای های اجتماعی مدنیها و گروهسازمان

ها و کسب و کارها و ارتقاء تغییر هستند را منع کرده و یا های دولتفعالیت

فرونشانند. شواهدی وجود دارد که در بسیاری از کشورهای جهان، فضا برای 

ل هایی که استقالها در ارتقاء مقررات و دیگر سیاستجامعة مدنی با تالش دولت

سازد، در حال ها را محدود میهای آنی مدنی و فعالیتهای اجتماعگروه

چروکیده شدن است. ابزارهای انقالب صنعی چهارم، اشکال نوین مراقبت و 

سازد که در مسیری بر خالف جوامع باز و دیگر وسایل کنترلی را فراهم می

 دارند.سالم، گام بر می
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که  “۶بیرون آوردن رأی” هایپیاماثر روی به عنوان مثال، مطالعه بر 

میزان مشارکت رأی ”ها نشان داد که این پیام ،پخش گردید بوکفیسدر 

درگیری نمودن  از طریق مستقیمغیر هزار و به شکل ۱3مستقیم را حدود 

 ۹۳3مجموع ) افزایش داد ،هزار رأی دهنده دیگر ۶13اجتماعی تا پیکرة 

دیجیتال  هایاین پژوهش قدرت سکوهای رسانه .[2۳] (هزار رأی اضافه

ا ر بریممی به کارکه به شکل آنالین هایی در انتخاب و ارتقاء رسانهرا 

آنالین جهت های دهد. این پژوهش همچنین فرصت فناوریمی نشان

مانند رأی دادن برای نمایندگان ) آمیختن اشکال سنتی تعامل مدنی

تر نوآورانه جهت نفوذ مستقیمهای ا شیوهب( و ملّیای منطقهمحلی، 

 دهد.می گذارند را نشانمی اثر هاآن شهروندان بر تصمیماتی که بر جوامع

پرداخته شد،  هاآن که در این بخش بههایی اکثر اثرگذاریهمانند 

 عظیمی را با خودهای روشن است که انقالب صنعتی چهارم، فرصت

ی را نیز در خود نهفته دارد. گیرچشم همین زمان، خطرات آورد و درمی

 ه رورو ب جهان با آن ،یکی از وظایف کلیدی که با پدید آمدن این انقالب

و ها بیشتر و بهتر پیرامون سودمندیهای است این است که چگونه داده

 که این انقالب نسبت به هم پیوستگی جامعه به ارمغانهایی نیز چالش

 ا گردآوری نمود. آورد رمی
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 فرد -3-5

 تغییررا دهیم می انقالب صنعتی چهارم، نه تنها آنچه ما انجام

ا به که بر م یکند. اثرمی ایجادما که هستیم نیز تغییر در دهد بلکه می

عنوان فرد خواهد داشت، چندین برابر است و هویت ما و بسیاری از 

مانند حس خصوصی و  هددمی تحت تأثیر قرار ،وابسته به آنهای جنبه

ار و فراغت کبه ، زمانی که ما از مالکیت، الگوهای مصرفیخلوت تصور 

های و ترویج دادن مهارت دادن شغلتوسعه  دهیم، چگونگیمی اختصاص

پروراندن ارتباطات، سلسله  مردم، ما با برخوردما. این انقالب بر چگونگی 

ی و حتکرد خواهد اعمال ذ نفو ،ما یسالمتو مراتبی که به آن وابسته ایم 

تن تواند به اشکال فزونی یافمی کنیم، این انقالبمی زودتر از آنچه که فکر

شود ما پیرامون اصل ماهیت وجود انسانی پرسش می که موجب) ۶انسانی

هیجان و ترس را همچنان که با  ،شود. چنین تغییراتیمی منتهی ،(کنیم

 انگیزد. می بر ،کنیممی مانندی حرکتبی سرعت

توانمند نموده است که کارها ما را  ،به صورت اولیه ،ون، فناوریتا اکن

 فناوری ،کارآمدتر انجام دهیم. همچنینهای تندتر و به شیوه تر،را آسان

 است. اما ما داریم مشاهده کردهتوسعة فردی را فراهم های برای ما فرصت

دهد. در پناه همة می کنیم که چیزی فراتر از درخواست و میل ما رویمی

دالیلی که تا کنون گفته شده است، ما در آستانة یک تغییر سیستمی 

رادیکال هستیم که به سازگارمندی پیوستة انسانی نیاز دارد. در نتیجه، 
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ما ممکن است شاهد درجاتی فزاینده از قطبی شدن در جهان باشیم که 

رابر کسانی که در بپذیرند و می آن نمود کسانی است که تغییر راویژگی 

 کنند.می آن مقاومت

گردد که فراتر از آن چیزی که پیرامون می این به یک نابرابری ختم 

 در پیش از این توصیف کردیم، میلاست که اجتماعی های نابرابری

انی شوند و کسمی افرادی را که سازگار ،هنای هستی شناسکند. نابرابرمی

به زبان دیگر، برندگان و  ؛خواهد کرد کنند را از هم جدامی که مقاومت

در تمام ابعاد معنی را شامل خواهد شد. برندگان حتی ممکن  ،بازندگان

انسانی رادیکال که توسط بعضی از قطعات انقالب  ةاز توسع است از شکلی

شوند و بازندگان از آن می تولید( مانند مهندسی ژنتیک) صنعتی چهارم

 ازای این خود موجب خلق مجموعه .گردند مندبهرهمحروم خواهند بود، 

خواهد شد که پیش از این مشابه آن را شاهد هایی تعارضات و برخورد

با یک  ،آوردمی وجودکه به هایی ایم. این جدایی بالقوه و تنشنبوده

سانی وجود ک هتشدید خواهد شد. این جدایی نسلی در نتیج ،جدایی نسلی

در مقابل  اند،شده شناختهرده و رشد ک که فقط در جهان دیجیتالی

آید. یم به وجود ،بایست سازش کنندمی واند کسانی که این گونه نبوده

  شود.می این خود به بسیار موارد اخالقی منتهی

یه ندة اولپذیریک مهندس، من شیفتة بزرگ فناوری و یکبه عنوان 

شمندان علوم ان و دانشناسروانآن هستم. با این وجود، مانند بسیاری از 

ر د ،رحمانة فناوریبی چگونه یکپارچگی در حیران هستم که ،اجتماعی
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 اثر خواهد گذاشت و آیا این وضعیت ،بر تصور ما از هویتو زندگی ما 

 یدردهمجوهری انسانی مانند خودبازتابی، های از ظرفیتای تواند پارهمی

 و شفقت را کاهش دهد.

 

 اخالقیهویت، اخالقیات و اصول  -3-5-1

تامل برانگیز که با انقالب صنعتی چهارم برانگیخته های نوآوری

از زیست فناوری تا هوش مصنوعی، آنچه که معنای انسان بودن  اند،شده

ول طکنونی های بر آستانه ها،این نوآورید. ننمایمی دهد، بازتعریفمی را

ار فش هاییشیوهبه  انسانی،های و توانمندی ی، سالمت، شناختزندگی

آورند که پیش از این در چنگ تخیل علمی بودند. هم چنان که می فرود

کنند، تمرکز و تعهد ما می پیشرفتها دانش و اکتشافات در این گستره

. به کندمی جلوهبحرانی  ،پیرامون اخالقیات و اصول اخالقیها بر گفتگو

بود به عنوان موجودات انسانی و حیوانات اجتماعی، ما مجبور خواهیم 

به مواردی هم چون دهی پیرامون چگونگی پاسخ ،و جمعی یصورت فرد

 موارد گسترش حیات، کودکان طراحی شده، استخراج حافظه و بسیاری

 دیگر، فکر کنیم. 

 در همین زمان، ما باید پی ببریم که این اکتشافات باور نکردنی را

رده سازند که دستکاری کرد که اهداف خاصی را برآوای توان به گونهمی

ند. نباش ،که مورد توجه مردم به شکل کلی استیی هاآن ممکن است لزوماً
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و دانشمندان  ۶فیزیک دان تئوری و نویسندة مشهور، استفان هاوکینگ

در  ۳و فرانک ویلزک ۹، ماکس تگ مارک۶رهرو هم چون استوارت راسل

 داختند،پرمی در زمانی که به موارد هوش مصنوعی 2روزنامة ایندیپندنت

از آنجا که اثر کوتاه مدت هوش مصنوعی بستگی به آن ” نوشتند:چنین 

دارد که چه کسی آن را کنترل کند، اثر طوالنی آن بستگی دارد که آیا 

... همة ما باید از خود بپرسیم ما چه کاری  توان آن را کنترل کردمی اصالً

و ها دمندیانجام دهیم تا شانس دروکردن سو اکنونهم توانیممی را

  “.[۱3] اجتناب از خطرات را بهبود دهیم

 ،OpenAIباز  هوش مصنوعیِشرکت جالب در این قلمرو،  ةیک توسع

 است. این انتفاعیغیر یک شرکت تحقیقاتی هوش مصنوعی به عنوان

هوش  ةتوسع” خود را چنین اعالم نمود: ، هدف۶3۶2در دسامبر  شرکت

ورت به ص برای بشریت راندی مکه بیشترین سودای مصنوعی به شیوه

ار تحت فشار قر ، این توسعه رابازده مالی خلقو نیاز به  کردهفراهم  کلی

 این اقدام مبتکرانه که توسط سام آلتمن، رئیس “.[۱۶]ندهد 

Y combinator گردد، می هدایت 7موتورز تسال مدیرعامل ۱ماسک یالنو ا

ده است. این اقدام، یک ی سپرده تأمین کرگذارسرمایهدالر یک میلیارد 

                                                      
1 Stephan Hawking 
2 Stuart Russell 
3 Max Tegmark 
4 Frank Wilczek 
5 The Independent 
6 Elon Musk 
7 Tesla Motors 
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یکی از  این که دهد یعنیمی نکتة کلیدی اولیه را مورد تاکید قرار

ت که با اس سازیتوانمندبزرگترین اثرات انقالب صنعتی چهارم، پتانسیل 

م که سا همانگونه ،گردد. در اینجامی تسریع ،نوینهای جوشی فناوریهم

 تواندمی هوش مصنوعیکه ای بهترین شیوه”: آلتمن بیان کرده است

 زیساماهیتی خود مانند توانمندهای توسعه یابد آن است که به ویژگی

و در دسترس بودن آزادانه برای همة افراد ها و بهتر کردن انسان یفرد

 “.[۱۶] بپردازد

ویژه همچون اینترنت یا تلفن های از فناوریای اثر انسانی پاره

به صورت گسترده در میان خبرگان  هوشمند، نسبتاً به خوبی درک شده و

 امّا اثرات دیگره و مباحثه قرار گرفته است. رو دانشگاهیان مورد مناظ

 نپیرامو یچنگ انداخت. چنین مورد هاآن بسیار دشوار است تا بتوان به

ر د تیک نیز صادق است. ما ممکن استتهوش مصنوعی یا بیولوژی سین

از کامل دیگر ای ه با مجموعههمرا ،شاهد طراحی کودکان آیندة نزدیک

های کنی بیماریاز ریشهها باشیم. این ویرایش های انسانیویرایش

شوند. این موارد، می شامل را ژنتیکی تا فزونی دادن به شناخت انسان

اخالقی و معنوی را که ما به عنوان انسان های ای از بزرگترین پرسشپاره

 : در لبة اصولحبنگرید جعبة ) نگیزدامی هستیم را بر رو به رو هاآن با

 (.اخالقی
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 جعبة ح: در لبة اصول اخالقی

دهند. های نوین اصول اخالقی سوق میهای فناورانه، ما را به مرزپیشرفت

های سرسام آور در بیولوژی فقط جهت درمان بیماری و آیا ما باید از پیشرفت

ازیم. س های بهتری آمادهانسان ترمیم آسیب استفاده کنیم یا ما باید خود را برای

چنانچه مورد دوم را بپذیریم، ما در معرض خطر تبدیل مقام والدینی به یک 

گسترش جامعة مصرفی خواهیم بود که در این مورد آیا فرزندان ما به کاال بدل 

شوند تا به شکل ویژه، اهداف بر طبق میل ما را خواهند شد که ساخته می

دهد؟ آیا یعنی بودن چه معنایی را می “بهتر”ن صورت اجابت نمایند؟ و در ای

تر بودن؟ تندتر دویدن؟ تر زندگی کردن؟ هوشمندفارغ از بیماری؟ طوالنی

 ای خاص؟ داشتن چهره

های پیچیده و در لبة مرزی پیرامون هوش به همین سان، ما با پرسش

رتر یا حتی ب ها در پیش از مامصنوعی رو به رو هستیم. امکان فکر کردن ماشین

هایی اکنون دارای الگوریتمهم ۶از ما را در نظر بگیرید. آمازون و نت فلیکس

هایی دوست داریم ببینیم و بخوانیم را ها و فیلمهستند که ما چه کتاب

 هایی کهیابی به ما مشاغل و زوجهای شغل و زوجکنند. سایتبینی میپیش

در همسایگی با هر جایی از جهان، به ما  یابند راها در بهترین تناسب میسامانه

کنند. ما باید چه کاری انجام دهیم؟ آیا به پیشنهاداتی که توسط معرفی می

الگوریتم فراهم آمده است اعتماد کنیم یا آن که اعتماد به آن که توسط خانواده، 

دوستان یا همکاران شده است، توجه نشان دهیم؟ آیا باید با یک پزشک رباتی 

ان شده توسط هوش مصنوعی با میزان موفقیت تشخیصی کامل یا نزدیک رپیش

به کامل، مشورت کنیم یا به پزشک انسانی با خوی و منش دلگرم کننده که در 

 شناسد، بچسبیم؟ها میبالین ما است و ما را برای سال

ها در نظر ها را برای انسانهای آنها و داللتهنگامی که ما این مثال

                                                      
1 Netflix 
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دم تحول انسان به چیزی ما در یک مرز نادانسته هستیم )در سپیده گیریم،می

 که ما پیش از این تجربة آن را نداشته ایم(. 

بینی کنندگی هوش مصنوعی و گیر دیگر، با توان پیشمورد چشم

یادگیری ماشینی در پیوند است. چنانچه رفتار ما در هر وضعیتی، قابل 

کنیم داریم تا از دی داریم یا احساس میبینی باشد، چه مقدار آزادی فرپیش

بینی منحرف شویم؟ آیا این توسعه به صورت بالقوه به وضعیتی منتهی پیش

ها عمل نمایند؟ این خود به یک ها نیز چون رباتخواهد شد که خود انسان

گردد: ما چگونه فردیت خود، منبع تنوع و دموکراسی پرسش فلسفی ختم می

 نگه داریم؟ را در دوران دیجیتال،

 

 پیوستگی انسان -3-5-2

 اشاره شد بر هاآن اخالقی که در باال بههای که از پرسش همانگونه

ر تآغشتهبا فناوری برتر و تر بیشتر دیجیتالیجهان  چه آید، هرمی

ه با ک استنیاز  انسانی هنوز به احساس کردن یک لمس بیشترشود، می

های ی. نگرانشده باشد مشروبعی اجتماهای ارتباطات نزدیک و پیوستگی

وجود دارد که در انقالب صنعتی چهارم، ارتباطات جمعی و ای فزاینده

ر ب منفی یبه شکلممکن است شود و این تر ژرف ،فردی ما با فناوری

اثر گذارد. ما روی  دردیهماجتماعی و توانایی ما برای ابراز های مهارت

 ۶3۶3تیم. در یک مطالعة در سال شاهد هس اکنونهم دادن این موضوع را

 ۳3 کاهش که شدتوسط یک تیم پژوهشی در دانشگاه میشیگان، یافت 

 هاآن در مقایسه با همتایان) میان دانشجویان دردیهمدر ابراز  یدرصد

بعد از  ،کاهشروی داده است که عمدة این  (،سال پیش ۹3تا  ۶3در 
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 .[۱۹] بوده است ۶333سال 

از نوجوانان هرگز درصد  MIT، ۳۳از  ۶ی تورکلشرمطالعة بر اساس  

 یا با خانواده یا دوستان غذا کردندمی حتی در زمانی که ورزش

چهره به چهره های . گفتماننبودندقطع  به شبکه خوردند، از اتصالمی

آنالین داده است، از این رو، این ترس های کنشبرهمخود را به جای 

اجتماعی های فراد جوان که تحت رسانهاوجود دارد که یک نسل کامل از 

و یا زبان بدنی  نمودن، تماس چشمی برقرار کردنگوش  برای ،اندبوده

 .[۱۹] در تنازع باشند ،خواندن

همراه یک مورد در این زمینه است. این های ارتباط با فناوری

ترین از یکی از مهمما را حقیقت که ما همیشه در اتصال هستیم 

زمانی برای درنگ کردن، یعنی سازد: می ، محروممانهای دارایی

 بدون مدد فناوری یا ،بازتاباندن و درگیر نمودن در یک گفتمان حقیقی

 اجتماعی. شری تورکل به مطالعاتی مراجعههای واسطه شده با رسانه

کنند، یم هنگامی که دو فرد با یکدیگر گفتگو دهندمی کند که نشانمی

در  ،هاآن میان آن دو یا در معرض دیدگان ،زحضور یک تلفن بر روی می

این  .[۱2] کندمی تغییر ایجاد هاآن پیوستگی ةی گفتگو و درجامحتو

م بلکه این بیشتر سازی خود را رهاهای دهد که ما تلفننمی معنای آن را

 است. “بیشترمقصود مفهوم و با ” هاآن کاربردبه معنای 

والس کنند. نیکمی را بیان یگرید ةوابستهای خبرگان دیگر، نگرانی

                                                      
1 Sherry Turkle 
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بیشتر ما خود  هر چهکه کند می بیان ،، نویسندة فناوری و فرهنگ۶کار

 ژرفاترشناختی ما کمهای دیجیتالی کنیم، توانمندیهای را غرق در آب

 شوند زیرا ما تمرین کنترلی بر روی حواس و دقت خود را متوقفمی

و  تگیسگسبرای ک سامانة ی ،خود طراحیاساس شبکه در ”نماییم. می

ها وابریدگی است، یک ماشین برای تقسیم کردن دقت و توجه، گسیختگی

سازند، حافظة ما را ضعیف می تکرار شونده، افکار ما را پراکنده و پریشان

زنجیرة افکاری که ما در  هرچهنمایند. ما را خشک و مشوش میساخته و 

ه به کهایی حواس پرتی در باشد، نقصانتر پیچیده شویممی آن درگیر

 “.[۱۱] بیشتر خواهد بود ،آیندمی وجود

که جایزة نوبل در  2، هربرت سیمون۶۳7۶در بازگشت به سال 

 ،اطالعاتدر ثروت ” :هشدار دادچنین به ما  ،برد ۶۳71اقتصاد را در سال 

بسیار بدتر است،  هامروزشرایط این  “نماید.می فقر توجه و دقت را خلق

 ردهکبرای تصمیم گیرندگان که انباشتی از چیزها را بر خود حمل به ویژه 

در دوران شتاب، هیچ چیز  ”باشند.می و در زیر بار فشار و استرس دائم

نویس  نامه، سفر۹یرآ این پیکو “از رفتن به آهستگی نیست.تر لذت بخش

 ازتر و در دوران حواس پرتی، هیچ چیز پر زرق و برق” :نویسدمی چنین

از  تردر دوران حرکت پیوسته، هیچ چیز فورینشان دادن نیست و  توجه

  “نشستن نیست.

                                                      
1 Nicholas Carr 
2 Herbert Simon 
3 Pico Iyer 
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ساعته  ۶۳که ما را به صورت ای مغز ما توأم با همة ادوات دیجیتالی

دارند، در معرض تبدیل شدن به یک ماشین پیوسته در می در اتصال نگه

دهد. می امان قراربی حرکت است که ما را در یک شوریدگی و دیوانگی

این در حال تبدیل شدن به یک منش عادی برای من شده است که با 

 گویند زمانی را برای درنگ و بازتابمی رهبرانی به گفتگو بنشینیم که

خواندن حتی یک مقالة  “عیش”تنهایی از  توانند بهنمی وندارند کردن 

ای هد. تصمیم گیرندگان از همة بخشنلذت ببر ،به صورت کاملکوتاه 

آیند که در یک حالت بیش فرسودگی می به نظرچنین معة جهانی جا

که اند در تقاضاهای رقابت کنندة چندگانه غرقاب شدهای باشند و به گونه

 امیدینا س وأیدچار و گاهی  کرده کناره گیری یاز خستگی به سوی

. در دوران دیجیتالی نوین، در حقیقت دشوار است که به عقب شوندمی

 .نیستپذیر ناامکان گرچه  ،یمدار گام بر

 

 مدیریت اطالعات عمومی و خصوصی -3-5-3

جة درهمچنین فردی که با اینترنت و های یکی از بزرگترین چالش

 ما داریم خود را نشاندر شکل عمومی که  ایفزایندة به هم اتصال یافتگی

خصوصی است. این یک موردی در خصوص حریم های ، نگرانیدهدمی

 لمایککه  همانگونهسازد و می خود را نمایان تر،و بزرگتر گاست که بزر

 چنین”، فیلسوف سیاسی دانشگاه هاروارد مشاهده کرده است ۶ساندل

                                                      
1 Michael Sandel 
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تمایل داریم حریم خصوصی خود را با ای نماییم که به صورت فزایندهمی

سودگی راحتی و آ به ،بریممی بسیاری از وسایلی که ما به شکل رایج به کار

ن، دادوارد اسنوهای افشاگری تحت اثر ،تا حدی “.[۱1] ارت گذاریمبه تج

در جهانی مملو از  ،مناظره و بحث جهانی پیرامون معنی حریم خصوصی

شفافیت، تازه آغاز گردیده است و ما شاهد هستیم که چگونه اینترنت به 

 و در عمل کردهآزادی و دموکراتیزاسیون  در جهت یمانندبی صورت ابزار

، بسیار هطرفانبی نظارت جمعیخود را به صورت ابزار زمان نیز  همین

 .دهدمی نشان ،قابل درک شدنیغیر اثرگذار و تقریباً

چرا حریم خصوصی این قدر اهمیت دارد؟ همة ما به صورت غریزی 

کنیم که چرا حریم خصوصی این قدر برای شخص فرد ما می درک

ارند برای حریم خصوصی دمی سانی که بیانکضروری است. حتی برای 

 انواعقائل نیستند و چیزی برای پنهان کردن ندارند، ای ارزش ویژه

 کن است نخواهندموجود دارند که مای انجام یافتهو چیزهای گفته شده 

 د که نشاننوجود دارای گستردههای بداند. پژوهشرا  هاآن کسی دیگر

رفتار او بیشتر دهند هنگامی که فردی بداند تحت مراقبت است، می

 شود.می رنگانهوار و هممطیع

 به ،امّا این کتاب، در جایگاهی نیست که در یک بازتاب طوالنی 

در خصوص هایی و یا پاسخ پرسش کردهورود  ،معنای حریم خصوصی

در اندازه انتظار دارم که بی ارائه دهد. با این وجود، منها مالکیت داده

انند م) نه پیرامون بسیاری از موارد بنیادیبحث و مناظر پیش رو،های سال
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رل بر کنت در نتیجه از دست رفتناثر بر روی زندگی درونی مان چگونگی 

: تندرستی و خبنگرید جعبة ) شدت خواهد یافت( مانهای روی داده

 (.حریم خصوصیهای کرانه

ارائه  بهآغاز پیچیده هستند. ما فقط ای این موارد به شکل باورنکردنی

کردیم.  هاآن شناسانه، اخالقی و اجتماعیاحتمالی روانهای از داللت حسی

را  هستندوابسته به حریم خصوصی که در سطح شخصی، من مسائل ذیل 

ها خردیبی و هنگامی که زندگی فردی کامالً شفاف شود :کنممی بینیپیش

 چه کوچک چه بزرگ، برای همگان دانسته شوند، چه کسی ها،مباالتیبی و

 شجاعت این را خواهد داشت که مسئولیت برتر را بر عهده گیرد؟

انقالب صنعتی چهارم، فناوری را به عنوان بخش برجسته و فراگستر 

 کنیمکه درک ایم دارد و ما تازه آغاز کردهمی در زندگی فردی ما عرضه

اثر خواهد گذاشت. در  ،مانبر درون ،چگونه این تغییر دریا مانند فناوری

ت، این وظیفه هر کدامیک از ما است که تضمین نماییم فناوری باید نهای

آن شویم. در یک سطح جمعی، ما بردة که و نه  کندبه ما خدمت رسانی 

سیل گکه فناوری به سوی ما هایی ما همچنین باید تضمین کنیم که چالش

و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تنها به  هبه خوبی درک گردید دارد،می

 ،که انقالب صنعتی چهارم بشویمتوانیم می این طریق است که ما مطمئن

 .[۱7] صدمه برساندبه ما  این که تا ،سرخوشی ما را فزونی خواهد داد
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 های حریم خصوصیجعبة خ: تندرستی و کرانه

دهد، روی می ۶اکنون با ادوات پوشیدنی مربوط به تندرستیآنچه که هم

ای از دارد. تعداد فزایندهخصوصی را ارائه می حس پیچیدگی در مورد حریم

دارند: اگر یک ای چنین به بیمه گذاران خود عرضه میهای بیمهشرکت

ای را بپوشید که تندرستی شما را پایش کند )مانند این که چقدر وسیله

دارید، تعداد و هایی که هر روز بر میکنید، تعداد گامخوابید و ورزش میمی

ه این ک کنیدکنید و غیره...( و نیز اگر موافقت ایی که مصرف میهتیپ کالری

ای شما فرستاده شود، در حق بیمة خود اطالعات برای ارائه دهندة خدمات بیمه

 تخفیف دریافت خواهید داشت. 

آیا این یک توسعه است که ما باید به آن خوشامد بگوییم زیرا ما را بر 

اشته باشیم؟ یا یک حرکت نگران کننده به را دتری انگیزد که زندگی سالممی

 ها به یکسان(،ای از زندگی است که نظارت )از سوی دولت و شرکتسوی شیوه

 شود؟ اکنون، این مثال به یک گزینشتر تبدیل میبه صورت یک اقدام فضوالنه

 پوشیدن یک وسیلة تندرستی و یا خیر.  پذیرش تصمیم به -فردی ارجاع دارد 

بیشتر، بگذارید اینگونه فرض کنیم که اکنون این کارفرما است که  دتاکیامّا با 

های سالمت را به کند تا دادهکارکنان خود را به پوشیدن یک وسیله هدایت می

وری را بهبودی داده و احتماالً خواهد بهرهگذار گزارش نماید زیرا شرکت میبیمه

اهد شد اگر شرکت چنین های بیمه سالمت خود را نیز کاهش دهد. چه خوهزینه

طلب کند که کارمند ناراضی یا باید تن در دهد یا این که تاوان بپردازد؟ آنچه که 

آمد یک گزینش آگاهانه بوده است )پوشیدن یک وسیله در پیش از این به نظر می

یا نپوشیدن آن(، تبدیل به یک موضوع وفق دادن به هنجارهای اجتماعی جدیدی 

 پذیرفته شدنی نباشد.د ممکن است شود که از نظر فرمی

                                                      
1 Wearable wellness devices 
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 راه پیش رو -4

انقالب صنعتی چهارم ممکن است گسست و مرزشکنی را به 

 ما خود هستند کهیی هاآن داردمی که عرضههایی د ولی چالشرانپیش

بپردازیم و بر  هاآن سازیم. بدین سان این در توان ما است که بهمی

در محیط ( و شکفتن) مورد لزوم جهت سازگاریهای غییرات و سیاستت

  نماییم. نقش ایفا ،نوین نوپدید

بپردازیم اگر خرد جمعی ها به این چالشدار توانیم معنامیما 

این کار، من  انجامو روح مان را به جنبش درآوریم. برای ها ، قلبمانافکار

یری رزشکنی را با پروراندن و به کارگبر این باورم که ما باید پتانسیل این م

 م:سازی سازش داده، سرشته نموده و رام ،چهار تیپ از هوش

 چگونه ما دانش خود را درک نموده و به کار (:روان) ایزمینه -

 .بریممی

چگونه ما افکار و احساسات خود را فرآوری و  (:قلب) هیجانی -

 م.کنیمی ستهرا به خود و به یکدیگر واب هاآن یکپارچه نموده و

، مشترکچگونه ما احساس فردی و هدف  (:روح) الهام بخش -

تا تغییر ایجاد کرده و  یمگیررا به کار می هاخوبیاعتماد و دیگر 

 به سوی آرزوی مشترک گام بر داریم.

چگونه ما سالمت شخصی خود و تندرستی و  (:بدن) فیزیکی -
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تا در وضعیتی م یدارمی آنچه اطراف ما است را ترویج داده و نگه

باشند تا بتوان انرژی مورد لزوم را برای تحول فردی و سیستمی 

 به کار برد.

 

 (روان) ایهوش زمینه -4-1

 را رام هاآن را در درک نموده وای رهبران خوب، هوش زمینه

 ینیبپیشبه صورت توانایی و اشتیاق برای ای . حس زمینه[۱۳] سازندمی

های ویژگیها ند دادن نقاط است. اینروندهای نوپدید و پیو نکرد

بوده است و در انقالب صنعتی ها نسلطیّ  مشترک رهبری کارآمد در

 ةجهت توسع شوند.می نیاز برای سازگاری و بقا محسوبچهارم نیز پیش

متنوع را درک های سازان باید نخست ارزش شبکهای، تصمیمهوش زمینه

نتی س یه باشند و در فرای مرزهااتصال یافت عالی ینمایند. اگر در سطح

 رگیچشم توانند با سطوحمی هاآن کرده باشند سازیبه خوبی شبکه

سازان باید یک ظرفیت و آمادگی داشته . تصمیمرو شوند در مرزشکنی رو

نفع هستند تعامل ذیباشند تا بتوانند با همة کسانی که در این مورد 

 اق در برگیرندگی و اتصال داشتنِبرقرار سازند. در این راه، ما باید مشت

 بیشتر باشیم.

چشم اندازی جامع از بتوان که است  پذیراین فقط در صورتی امکان

رهبران  چشم انداز جامع، .آورد به دست راآنچه در حال روی دادن است 

را جامعة مدنی، مذهبی، دانشگاهی و نسل جوان  ها،، دولتکسب و کار
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. افزون بر این، شودمی ریک مساعی دنبالآورد و کار با تشگرد هم می

که به یک تغییر پایدار ای یکپارچههای حلراه وها بحرانی است که ایده

نمود. این یک اصل است که  سازیمنتهی خواهند شد را توسعه و پیاده

اقتصادی جهان اغلب آن فروم  آنچه که) چندگانههای نفعذی در تئوری

فته است و من نخستین بار آن را در کتابی نه( نامدمی ۶را روح داووس

ها . مرزهای میان بخش[73] ارائه دادم ،به چاپ رساندم ۶۳7۶که در سال 

ان آور زیای شوند که به شکل فزایندهمی و ثابت بودهساختگی  ها،و حرفه

ضروری است این موانع را با درگیر نمودن  آن که ترهستند. از این مهم

  کارآمد، بزداییم.های دف ساخت مشارکتبا ه ها،قدرت شبکه

خوردند و به سوی می که در این راه شکستهایی و سازمانها شرکت

دارند، زمان دشواری نمی متنوع گام برهای این گفتمان با ساماندهی تیم

دوران دیجیتال خواهند های را برای سازگار نمودن خود با مرزشکنی

و روان در تغییر نند که داشت. رهبران همچنین باید ثابت ک

. در توانمند هستند ،مفهومی و اصول سازماندهی خودهای چهارچوب

تاق اجهان کنونی مملو از مرزشکنی و با شتاب تند تغییر، فکر کردن در 

در حال فسیل شدن است و  ه،منجمد از ِآیندی و داشتن دیدگاه انباری

هور سط فیلسوف مشکه توای باشد که بر اساس دوگانهمی به همین دلیل

پیرامون نویسندگان و متفکران عنوان  ۶۳2۹در مقالة سال  ۶رلینب آیزا

                                                      
1 The spirit of Davos 
2 Isaiah Berlin 

www.takbook.com



 انقالب صنعتی چهارم 186

روباه بود تا خارپشت. عمل در یک محیط سرشار از بهتر است کرد، 

تا  ارددپیچیدگی و مرزشکنی نیاز به چابکی عقالنی و اجتماعی یک روباه 

معنای  بهاین یک خارپشت. به اصطالح عملی، بینانة کوته  تمرکز منجمد

از پس آن  فکر کنند یانباراتاق رهبران به تنهایی در اگر این است 

نگر، باید جامع ها،به مسائل، موارد و چالش هاآن . رهیافتبرنخواهند آمد

های عالئق و دیدگاه ،و سازگارمند باشد و به شکل پیوسته پذیرانعطاف

 متنوع بسیاری را یکپارچه نمایند.

 

 ( قلب) نیهوش هیجا -4-2

هوش هیجانی یک  ای،در تکمیل و نه به عنوان جایگزین هوش زمینه

که  همانگونهشریک ضروری فزاینده در انقالب صنعتی چهارم است. 

بیان کرده  ۶از مرکز هوش هیجانی ییل ۶مدیریت، دوید کاروسو شناسروان

دی پیروزمن”  با هوش منطقی نگریسته شود یا در تضاداست، این نباید 

در ادبیات  “.[7۶] تقاطع منحصر به فرد از هر دو استیک این  -ب بر سرقل

 شود زیرا این اجازه را به رهبرانمی دانشگاهی، هوش هیجانی قدر دانسته

 سازد که عوامل تغییر باشند.می را توانمند هاآن دهد که نوآورتر بوده ومی

بنیان  گذاران، هوش هیجانی یکبرای رهبران کسب و کار و سیاست 

برای موفقیت در دوران انقالب  هاآن است که وجودهایی حیاتی برای مهارت

                                                      
1 David Caruso 
2 Yale Center For Emotional Intelligence 
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شامل خود آگاهی، ها این مهارت باشد.می بحرانی ،صنعتی چهارم

 .[7۶] باشنداجتماعی میهای تنظیمی، انگیزش، همدلی و یگانگی مهارت خود

 دهندمی نشان ،دانشگاهیانی که در مطالعة هوش هیجانی تخصص دارند

ح سطداشتن میزان با  ،خود که تصمیم سازان بزرگ از همتایان متوسط

ظرفیت ترویج این کیفیت به شکل مداوم، متمایز  وهوش هیجانی 

  شوند.می

که در جهانی که ویژگی آن تغییر پایدار و سخت است، نهادهای 

خواهند بود تر نه تنها خالقهستند غنی از رهبران با هوش هیجانی باال 

لکه به خوبی برای چابک بودن و تاب آوری که صفت ضروری برای تطبیق ب

ان سامهای یافتن با مرزشکنی است، تجهیز خواهند شد. منظومه گرایش

توانند همکاری عملکردی را نهادینه ساخته، سلسله می یافتة دیجیتالی که

نوین را های مراتب را تخت کرده و محیطی را بسازند که نسلی از ایده

  .هستندوابسته به هوش هیجانی  ی ژرف،نماید، به شکلمی شویقت

 

 (روح) هوش الهام بخش -4-3

و هیجانی، به وجود جزء سوّم بحرانی ای پهلو به پهلوی هوش زمینه

برای رانش کارآمد انقالب صنعی چهارم نیاز است. این آن چیزی است 

 Spirareالتین  ةنامم. برگرفته از واژمی که من هوش الهام بخش

هوش الهام بخش پیرامون پژوهش مداوم برای معنا و  “استنشاق کردن”

هدف است. این هوش بر قوت رساندن به تکانة خالقانه و باالبردن انسانیت 
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به یک آگاهی اخالقی و جمعی جدید بر پایة حس مشترک از سرنوشت 

 و تقدیر، تمرکز دارد. 

ز که پیش ا همانگونه. به اشتراک گذاری، ایدة کلیدی در اینجا است

احتمالی است که چرا ما به این متذکر شدم، اگر فناوری یکی از دالیل 

کنیم، یک ضرورت مطلق این می حرکت “۶مدار -من ”سوی یک جامعة 

است که ما این روند را به سوی تمرکز برخوردار با یک حس فراگیر از هدف 

 خطر جای داریم ومشترک، متوازن کنیم. ما همه با هم در این شرایط 

های انقالب صنعتی چهارم گالویز شد و از سودمندیهای توان با چالشنمی

یک حس هدف به اشتراک  ،ما به شکل جمعی آن که کامل آن بهره برد مگر

گذاشته شده را توسعه دهیم. برای انجام چنین کاری، اعتماد داشتن یک 

موجب ایجاد تعامل اعتماد، حس جزء ضروری است. وجود یک سطح باال از 

 ودبه وج شود و این به شکل حادتر در انقالب صنعی چهارممی و کار تیمی

این فرایند در  در هسته قرار دارد. ،آید یعنی جایی که نوآوری همکارانهمی

تواند رخ دهد که در یک محیط سرشار از اعتماد پرورش یابد می صورتی

، در نهایتباشند. می موجود ،اردالزم گوناگون و موهای زیرا بسیاری از بخش

نوآوری به سوی یک هدف مشترک  این که در تضمینها نفعذی همة

احساس  ها،نفعذی ازای دارند. چنانچه هر گروه عمدهنقش  ،هدایت شود

 کند این گونه نیست، اعتماد زدوده خواهد شد. 

به یکی از دیگر ثابت نیست، اعتماد،  در جهانی که هیچ چیز
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شود. اعتماد فقط هنگامی قابل حصول و می تبدیلها مؤلفهترین دارزشمن

ها یو تصمیم گیربوده تصمیم سازان نیز در متن جامعه  کهنگهداشت است 

 انجام شوند. ،همیشه بر ساز عالئق مشترک و نه پیگیری اهداف شخصی

 

 ( بدن) هوش فیزیکی -4-4

اجزاء الزم و هیجانی و الهام بخش، همگی از  ای،زمینههای هوش

ند. باشمی ضروری برای سود بردن و برآمدن از پس انقالب صنعتی چهارم

حیاتی از شکل چهارمی از هوش یعنی هوش  به حمایت هاآن با این وجود،

فیزیکی نیاز دارند که شامل حمایت و قوت رساندن به سالمت فردی و 

 تابکه ش یآهنگ تغییربا تندرستی است. این موضوع بحرانی است زیرا 

های افزایش تعداد بازیگرانی که در فرایندبا و  یابدمی ، پیچیدگییافته

رامش آ نگهداشتتناسب و حفظ نمایند، نیاز به می مشارکت سازیتصمیم

 شود.می تبدیل ،از پیش ضروری تحت فشار، به عنصری بیش

اخیر های سالطیّ  یک گستره از بیولوژی است که ۶ژنتیکاپی 

ق فرایندی است که از طری اپی ژنتیکاست، در حقیقت  فتهیاشکوفایی 

چون و بی .کندمی ما را تغییر و تعدیلهای بیان ژنزیست، محیط  ،آن

چرا، این فرایند اهمیت بحرانی خواب، تغذیه و ورزش را در زندگی ما 

 ای که ما فکر و احساسشیوهبر  ،دهد. برای مثال ورزش منظممی نشان

دارد. ورزش به صورت مستقیم بر کارآیی ما در کار و ت اثر مثبکنیم می

                                                      
1 Epigenetics 

www.takbook.com



 انقالب صنعتی چهارم 191

 گذارد.می نهایت در توانایی ما در موفقیت اثر در

نوین جهت نگهداری های اندازی به شیوهدرک نمودن و چنگ

با جهان به شکل مان و هایمان در هارمونی با روان، هیجاناتفیزیک بدن

یشتر پیرامون این موضوع مهم است و ما بای کلی، به صورت باورنکردنی

متعدد شامل علوم های باورنکردنی که در گسترههای از طریق پیشرفت

مغز های و پژوهش ۶قابل کاشتهای ، فناوری۶پزشکی، ادوات پوشیدنی

گویم که یک می گیریم. افزون بر این، من اغلبمی شوند، یادمی انجام

کارآمدی به بسیاری از نیز نیاز دارد تا به صورت  “اعصاب خوب”رهبر به 

. این بپردازدد، شورو به رو می هاآن همزمان و پیچیده که باهای چالش

انقالب صنعتی چهارم، به های موضوع، جهت هدایت و رام کردن فرصت

 بحرانی خواهد بود. ای،شکل فزاینده

 

 به سوی یک رنسانس فرهنگی نوین -4-5

 آینده به درون ما رخنه”، نوشت ۹رایک ینر ماریااکه شاعر ر همانگونه

 “.[7۹] پیش از آن که رخ دهد ،تا خود را در درون ما متحول سازد ... کندمی

، کنیممی در آن زندگی اکنونهم ما نباید فراموش کنیم که دورانی که

برای نخستین بار دهد می که نشان باشدمی ۳دوران انسان یا آنتروپوسن

                                                      
1 Wearable devices 
2 Implantable Technologies 
3 Rainer Maria Rilke 
4 Anthropocene 

www.takbook.com



 191 راه پیش رو: چهارمفصل 

به همه  دادن، نیروی اولیه در شکل انسانهای فعالیت ،در تاریخ جهان

 نگهداشت زیست در روی کرة خاکی است. این به ما بازهای سامانه

یابیم و می را در آغاز انقالب صنعتی چهارمامروزه ما خودمان  گردد.می

بر مسیر انقالب دارای توانایی اثر تر نگریم و از همه مهممی به پیش رو

 صنعتی چهارم هستیم.

چه چیزی برای کامیابی نیاز است خود چیزی است  که این دانستن

انجامد و چگونه ها میو کنش بر آن نیز موضوعی دیگر. به کجا همة این

 آماده باشیم؟ ،م در بهترین حالتتوانیمی ما

که برای سالیان  ۶لتر، فیلسوف فرانسوی و نویسندة دوران روشنگریو

 نویسم زندگیمی اب رادرازی تنها در چند مایلی جایی که من این کت

یک وضعیت راحتی نیست ولی مسلماً  ،شک”کرد، روزی چنین گفت: می

نگری است اگر بیان کنیم در حقیقت، این خام “.[7۳] چیز مضحکی است

دانیم که انقالب صنعتی چهارم به کجا هدایت خواهد شد می که ما دقیقاً

 م قطعیت پیرامونولی به همین میزان ساده لوحانه است که با ترس و عد

ه ک همانگونهچه مسیری خواهد پیمود، دچار فلج و ناتوانی شویم.  این که

من در سراسر این کتاب تأکید ورزیدم، مسیر احتمالی که انقالب صنعتی 

ای به آن به شیوهدهی گیرد در نهایت با توانایی ما به شکلمی چهارم بر

 د شد.که همة پتانسیل خود را رها سازد، تعیین خواه

یز نها رصتانگیز هستند، فبه همان میزان که بیمها آشکارا، چالش 
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ه را بها کار کنیم تا این چالشما باید با یکدیگر باشند. می الزام آور

 از طریق ایجاد آمادگی برایو این کار را باید تبدیل نماییم ها فرصت

گرا کنشبه صورت کافی و به شکلی  هاآن اثرات و تأثیرگذاریش پذیر

و  ۶هاتصال یافت بیش از حدبا شتاب در حال تغییر بوده،  دنیا .انجام دهیم

 شدن است ولی ما متالشیو در حال  یابدنمود میحتی بیشتر پیچیده 

که سودآور برای همة ما خواهد ای توانیم آیندة خود را به شیوهمی هنوز

  از است.ب اکنونهم بود، شکل دهیم. پنجرة فرصت برای چنین کاری

به عنوان گام اول و حیاتی، ما باید افزایش آگاهی خود را ادامه دهیم 

یعنی  قرار دهیم رانپیشجامع های و این آمادگی را در دسترس بخش

های ما باید تفکر به شیوه آورد. به دست آنچه که این کتاب مشتاق است

 که ما بای هایبه ویژه در حالی که چالش) مسازی قالب در آمده را متوقف

تنها  .(باشندمی به هم پیوستهای هستیم به شکل فزاینده رو به رو هاآن

تواند درک مورد نیاز برای پرداختن به بسیاری می دربرگیرنده یک رهیافت

از موارد برخاسته از انقالب صنعتی چهارم را ایجاد کند. این به ساختارهای 

 هایکپارچگی اکوسیستمیدهندة که بازتاب  پذیرهمکارانه و انعطاف

 هایرا به شکل کامل لحاظ داشته و بخشها نفعذی گوناگون بوده و همة

 ،در جهانها اندیشهترین خصوصی و دولتی را با یکدیگر آورده و عالمانه

 نمایند، نیاز خواهد داشت. می را جذبای از هر زمینه

 هایشبرای ساخت بر پایة یک درک مشترک، ما به خوان آن که دوم
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 توانیم انقالب صنعتیمی چگونه این که ، مشترک و مثبت پیرامونجامع

آینده شکل دهیم، نیاز داریم که های چهارم را برای نسل کنونی و نسل

 را ندانیمها دقیق این خوانش محتوایتوسعه دهیم. گر چه ما ممکن است 

 ال،برای مث شناسیم.می باید شامل باشند را هاآن امّا سیماهای بحرانی که

آیندة ما باید در برداشته های و اصول اخالقی که سیستمها ارزش هاآن

کارآمدی برای های رانپیشبایست آشکار نمایند. بازارها، می باشند را

 و اخالقیات درها ثروت هستند ولی ما باید تضمین کنیم که ارزشخلق 

 را تغذیه اهآن کههایی قلب رفتارهای فردی و جمعی ما و سامانه

 درجات ای،ندهروپیش باید به شکلها نمایند، جای دارند. این خوانشمی

باالتر ترسیم چشم انداز را تکامل دهند، از ایجاد حس تحمل و احترام تا 

همچنین باید دارای ویژگی  هاآن و شفقت. دردیهممراقبت و ایجاد حس 

که مشوق هستند،  مشترکیهای و جامعیت بوده و با ارزش سازیتوانمند

های برخاسته و خوانشها ، بر پایة آگاهیآن که ده شوند. سومرانپیشبه 

اقتصادی، اجتماعی های مشترک، ما باید کار را با باز ساختاردهی سامانه

موجود استفاده های و سیاسی خود آغاز کنیم تا از مزیت کامل فرصت

های ونی ما و مدلکن سازیتصمیمهای نماییم. آشکار است که سامانه

طراحی و به شکل  ،غالب خلق ثروت در طی سه انقالب صنعتی اول

دیگر در شمایل کنونی به  ها،تکامل یافتند. امّا این سامانه ،افزایشی

مجهز نیستند که نیازهای نسلی آینده را در قالب انقالب صنعتی ای گونه

یستمی و نه ، به نوآوری سیچهارم برآورده سازند. این به شکل آشکار
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 نیاز خواهد داشت. کوچک یا اصالحات در حاشیه، یر مقیاسمطابقت د

توانیم بدون ایجاد نمی مادهند، می که این سه گام نشان همانگونه

همکاری و گفتمان پیوسته در سطوح محلی، ملّی و فرا ملی با حضور همة 

به نایل شویم. ما به مقصد عالقمند که صدای واحدی دارند، های بخش

، فنیهای و شرایط، و نه فقط جنبهها زمینهتمرکز بر روی ساماندهی پس

 ، استاد ریاضیات۶که پیرو نظریة تکامل، مارتین نوواک همانگونهنیاز داریم. 

کند، همکاری و تشریک می و بیولوژی در دانشگاه هاروارد به ما خاطر نشان

به عنوان  “. [۶2] ادتنها چیزی است که نوع بشر را رهایی خواهد د ”مساعی

چهار میلیارد سال تکامل، همکاری و تشریک مساعی، نیروی  معمار اصلی

 ،میان پیچیدگی فزایندهدر سازد که می زیرا ما را قادر بوده است رانپیش

 شرفتکه پی)و همبستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  بیابیم یسازگار

 . نمایدمی تقویت را( آورد به دست توانمی ی از آن طریقگیرچشم

که  هستم چندگانه، من متقاعدهای نفعذی با همکاری کارآمد 

های پتانسیل پرداختن و احتماالً حل چالش ،انقالب صنعتی چهارم

 است را دارد. رو به رو هاآن جهان با اکنونهم کهای عمده

 فرودها در پایان، انقالب صنعتی چهارم بر مردم، فرهنگ و ارزش 

در حقیقت، ما نیاز داریم که به شدت کار کنیم تا تضمین نماییم  آید.می

نیاز به  ،درآمدیهای و گروهها ملت ها،فرهنگهمة که تمام شهروندان از 

 تمدنی آن را درکهای چیرگی بر انقالب صنعتی چهارم و چالش
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 نمایند.می

 شکل دهیم که برای همة ما کارای بگذاریم که با یکدیگر آینده

 ما باید اول از همه به مردم بها دهیم، ،برای رسیدن به این هدفند. کمی

م و پیوسته به خودمان یادآوری نماییم که همة این سازیرا توانمند هاآن

نوین قبل از هر چیز دیگر، ابزارهایی هستند که توسط مردم های فناوری

 اند.ساخته شده ،برای مردم

که ای برگیریم برای آیندهای که مسئولیت جمعی بنابراین بگذارید 

 انسانیت و خدمت به عالیق عمومی، تمرکز ایفناوری و نوآوری بر

ش رانپیشما فناوری و نوآوری را برای  که تضمین کندای یابند. آیندهمی

 گماریم.می به کار ،پایدارتر ةبه سوی توسع

 رویم. من با صالبت بر این باورم کهتر توانیم پیشمی از این هم

داده  شکل پذیرپاسخگو و مسئولیتای اگر به شیوه ،دوران فناوری نوین

تواند یک رنسانس فرهنگی نوین را تسریع نماید. این رنسانس می ،شود

از تر سازد که خود را به صورت جزئی بس عظیممی فرهنگی ما را قادر

 ۶پتانسیل رباتی کردن ،خودمان احساس کنیم. انقالب صنعتی چهارم

یت را دارد و بدین سان منابع سنتی معنای کار، جامعه، خانواده و انسان

توانیم از انقالب می ما این که یا ؛دهدمی هویت ما را در معرض خطر قرار

صنعتی چهارم جهت خیزش انسانیت بر یک هوشیاری اخالقی و جمعی 

مگی . این وظیفة هاستفاده ببریمنوین بر پایة حس مشترک از سرنوشت، 
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 دهد.می چنین رویاین که تضمین نماییم  ما است
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 199 جایی ژرفپیوست: جابه

 

 

 هایدر انقالب صنعتی چهارم، اتصال یافتگی دیجیتالی که توسط فناوری

 رمعیاسازد. می ی فراهم شده است، به شکل بنیادینی جامعه را دچار تغییرافزارنرم

ار ای کرده است که بسیرا به گونه دهند، تحولمی اثرگذاری و سرعت تغییراتی که روی

. شورای دهدخود را نشان می صنعتی در جامعه انسانیهای متفاوت از دیگر انقالب

و جامعه، یک پیمایش را با  افزارنرمبر روی  ۶اقتصادی جهانیفروم  جهانیِ ریزیبرنامه

 بینیپیش مدیر اجرایی به انجام رساند تا بسنجد که چه زمانی رهبران کسب و کار 133

 ،یرگچشم ایبه درجه ،به دامنة عمومی ،تغییر دهندة بازیهای کنند که این فناوریمی

جامع این تغییرات در سطح های داللت که ؛ همچنین درک نمایدرخنه خواهند کرد

. گزارش این پیمایش تحت عنوان چگونه هستندو دولت و جامعه ها افراد، سازمان

به  ۶3۶2در سپتامبر  “حرانی فناوری و اثرگذاری بر جامعهنقاط ب - جایی ژرفهجاب”

 .[7۱] چاپ رسید

فناوری است که در این  جاییجابه ۶۶آنچه که پس از این خواهیم آورد پیرامون 

شامل نقاط بحرانی تر و در ضمن به دو مورد اضافهاند پرداخته شده هاآن مطالعه به

 به بازار نیز خواهیم هاآن دستیابیشدة  بینیپیشزمان همچنین برای این فناوری و 

 پرداخت.

  

                                                      
1 The World Economic Forum’s Global Agenda Council on the Future of 

Software and Society 
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 1قابل کاشتهای اول: فناوری جاییجابه

 

 تجاری  ۶شتااولین تلفن همراه قابل ک قرارگرفتندر دسترس  نقطة بحرانی:

که این نقطة بحرانی  داشتندرصد از پاسخ دهندگان انتظار  1۶ :2125تا سال 

 تا این سال روی داده است.

به  ایلو وس و این ادواتاند اتصال یافته و وسایل یشتر و بیشتر به ادواتافراد ب 

ند نخواه تنها پوشیدنی هاآن باشند.می در حال اتصال به بدن افرادای شکل فزاینده

گردند و به پایش رفتار، مکان، ارتباطات و عملکردهای می بلکه به دورن بدن کاشت بود

گوش داخلی، آغازگر این راه های قلبی و ایمپلنت پردازند. ضربان سازهایمی سالمت

 راهی بازار ،بینیم که ادوات سالمت بیشتری به شکل پیوستهمی بودند و امروزه

 را حس کنند؛ افراد را قادرها شوند. این ادوات خواهند توانست متغیرهای بیماریمی

ه بالقوو به صورت  نمودهرا برای مرکز پایش ارسال ها و داده نمایندکه کنش  ساخته

 سازند.می مواد دارویی شفابخش را به صورت خودکار در بدن رها

ابی یتوانند در شناسایی و مکانمی به فرد منحصرهای و تراشه ۹تاتوهای هوشمند

ه که بهایی کمک کنند. ادوات کاشته شده همچنین احتماالً به ارتباط دادن اندیشه

 تلفن همراه بیان “ساخته شده در درون” صورت طبیعی به شکل زبانی از طریق

بیان های و منشها کمک خواهند کرد و این ادوات خواهند توانست اندیشه ،شوندمی

 نشده و بالقوه را با خواندن امواج مغزی و دیگر نشانگان، بیان نمایند.

 

 اثرات مثبت

 گم شدن کودکان میزان کاهش در -

                                                      
1 Implantable Technologies 
2 Implantable mobile phone 
3 Smart Tattoos 
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 افزایش پیامدهای مثبت سالمت -

 فایتیافزایش خودک -

 بهتر سازیتصمیم -

دم مرناشناسی که  ةشبک) فردیهای ی دادهپذیرشناخت تصویر و دسترس -

 .[77] (کردد نخواه “Yelp” در آن

 

 اثرات منفی

 نظارت بالقوه بر حریم خصوصی -

 هاکاهش امنیت داده -

 و اعتیادها فرار از واقعیت -

 ( بیماری نقصان توجه ،برای مثال) فزایندههای حواس پرتی -

 

 ثرات ناشناخته یا دو جانبها

 ترزیست طوالنی -

 ارتباطات انسانیدادن در تغییر ماهیت  -

 شناسایی بالدرنگ -

 ( حافظة جاوید) فرهنگی جاییجابه -

 

 جایی در عملجابه

آیند بلکه وظایف سودمندی را مانند نمی تاتوهای دیجیتالی نه تنها سرد به نظر

ن همراه با یک انگشت نشانه یا ردیابی بازکردن خودرو قفل شده، ورود به کدهای تلف

 توانند انجام دهند.می را فرایندهای بدنی

 منبع:

https://wtvox.com/3d-printing-in-wearable-tech/top-10-implantable-

wearables-soonbody/ 
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کامل های از رایانههایی ، آرایه“۶غبار هوشمند” (: VOXWT) بر اساس یک مقاله

توانند در درون اکنون میهم دامیک از یک ذره شن کوچکتر هستندبا آنتن که هر ک

کامل از ای تا یک گستره کردهمورد نیاز سازماندهی های به شبکهخود را  ،بدن

ه به سرطان اولیها از اینهایی که دستهتصور کنید  فرایندهای پیچیده را توان دهند.

حتی اطالعات شخصی بحرانی  کاهش درد یک زخم شوند و یاموجب هجوم آورند و یا 

. با غبار کنندذخیره  ،توان هک کردمی به دشواریشده و دفن  ژرف ایبه شیوهکه را 

بدون باز کردن، عمل نمایند و  ،هوشمند، پزشکان خواهند توانست در درون بدن شما

تا ) ندوشژرفی نهفته شکل و به  گردیدهتوانند در درون بدن شما انباشت می اطالعات

 (.را از شبکة نانویی شخصی خود فرا خوانید هاآن نی که شما بخواهیدزما

 منبع:

https://wtvox.com/3d-printing-in-wearable-tech/top-10-implantable-

wearables-soonbody/ 
 

توسعه داده شده  ۶بیومدیکال و نوارتیسس قرص هوشمند که توسط پروتئو یک

زیستی است که به آن اتصال یافته و  پذیراست دارای یک وسیلة دیجیتالی تجزیه

 دارد.بدن با دارو را به تلفن شما ارسال می کنشبرهم گیچگونهای داده

 منبع:

http://cen.acs.org/articles/90/i7/Odd-Couplings.html 
  

                                                      
1 Smart Dust 
2 Proteus Biomedical and Novartis 
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 دوم: حضور دیجیتالی ما جاییجابه

 

 از مردم در اینترنت  % 13حضور دیجیتالی  نقطة بحرانی:

از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی تا این  درصد 1۳ :2125تا 

 سال روی داده است. 

بیشتر، با های سال گذشته یا سال ۶3طیّ  حضور داشتن در جهان دیجیتالی

سال گذشته، این به معنای داشتن شمارة  ۶3طیّ  شتاب تندی تکامل یافته است. فقط

 MySpaceیکی و شاید وب سایت شخصی و یا صفحة تلفن همراه، آدرس پست الکترون

 بوده است.

 دیجیتالیهای م کنش و ردیابی، حضور دیجیتال مردم به صورت برهاکنونهم 

بسیاری از مردم بیش از یک است. ها ، از طریق بسیاری سکوهای آنالین و رسانههاآن

وفایل ، حساب تویتری، پربوکفیسحضور دیجیتالی دارند، مانند یک صفحة 

LinkedIn بالگ ،Tumblr .حساب اینستاگرام و بسیاری دیگر ، 

به زیست  ایما، زیست دیجیتالی به شکل ناگشودنی ةاتصال یافت ةدر جهان فزایند

مدیریت یک حضور دیجیتالی به همان  در پیوند است. در آینده، ایجاد و ،فیزیکی فردی

دهند، می نشانها مد، واژگان و کنش که مردم حضور خود را در جهان از طریقای اندازه

 ، کمابیش در هراز طریق حضور دیجیتالی ،یابد. در آن جهان اتصال یافتهمی عمومیت

 تجو و به اشتراک گذاشته و بااز جهان، مردم خواهند توانست اطالعات را جسای نقطه

اشته د ات را نگهو ارتباط گردیدهو یافته  کردهخود را بیان نموده، یافت های ایده ،آزادی

 و توسعه دهند.

 

 اثرات مثبت

 فزونی در شفافیت -

 هاو گروه افزایش و شتاب بیشتر در پیوندهای میان افراد -
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 فزونی در گفتمان آزاد -

 تبادل و انتشار تندتر اطالعات -

 کاربرد کارآمدتر خدمات دولتی -

 

 اثرات منفی

 نظارت بالقوه بر حریم خصوصی -

 سرقت هویت بیشتر -

 در کمین بودن آنالین قلدری کردن و -

 فشار و قطبی شدن فزایندههای تفکر گروهی در گروه -

 .[71]  ۶پژواک؛ تاالرهای ( نیاز به مدیریت شهرت یافتن) انتشار نا دقیق اطالعات -

برای ) اطالعات نیستندهای محرم الگوریتم ،فقدان شفافیت در جایی که افراد -

 ( اطالعات یا اخبار

 

 نبهناشناخته و دو جااثرات 

 دیجیتالیهای میراثیا ردّ پاها  -

 تبلیغات هدفمندتر -

 اطالعات و اخبار هدفمندتر -

 پروفایل بندی فردی -

 ( نامیبی نبود) هویت پایدار -

های سیاسی، گروههای گروه) اجتماعی آنالینهای جنبش ةسهولت در توسع -

 (.سرگرمی و مشغولیاتهای گروهتروریستی، های فشار، گروه

 

                                                      
1 Echo Chambers 
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 عملجایی در جابه

ر کشو خود یک ،سه غول رسانة اجتماعی عمومیکه اگر بتوان تجسم کرد  چنانچه

 (.۶ بنگرید تصویر) تقریباً یک میلیارد بیشتر از چین جمعیت داشتند هاآن بودند،

 

 
های اجتماعی در مقایسه با جمعیت بزرگترین : کاربران فعال رسانه۶تصویر 

 کشورهای جهان

-http://mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/social-media-andمنبع: 

narcissism 
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 1گاه نوینکنشبینایی به عنوان هم سوم: جاییجابه

 

 مطالعه به اینترنت های درصد از عینک ۶3اتصال یافتن  نقطة بحرانی:

درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی تا  1۱ :2125تا 

 داد. رخ خواهد  ۶3۶2سال 

 ها،دهد عینکمی بالقوه است که نشانهای عینک گوگل اولین از بسیاری از راه

نمود  “هوشمند”توان می را ۹و ادوات ردیاب چشمی 2چشمیهای و پوششها هدست

یافته  رنتو بینایی، اتصال به اینتها انجامد که چشممی و این مسیر در نهایت به آنجا

های . با دسترسی مستقیم به برنامهیابندمی نمود ،یافته و وسایل اتصال و خود به صورت

ته، به د فزونی یافنتوانمی از طریق بینایی، تجربیات فردیها کاربردی اینترنت و داده

 و گونة متفاوتیدد که واقعیت جانتقویت شوای به گونه ،واسطه و یا به شکل کامل

 گردد که به نظرمی دی خلقاست که تصویری سه بعای شود. این به گونه آفریده

نوپدید ردیابی چشمی، های . همچنین با فناوری۳رسد کاربر را احاطه کرده باشدمی

ها و چشم کردهبینایی تغذیه های گاهکنشتوانند اطالعات را از طریق هممی ادوات

 ،توانند منبع برهم کنش و نیز پاسخ دهنده به اطالعات باشند. توانمند نمودن بیناییمی

گاه مستقیم و بالدرنگ، توسط فراهم آوردن رهنمود، کنشبه صورت یک هم

تواند شیوه آموزش، رهیابی، رهنمود و بازخورد تولید می کنش،همتصویرسازی و بر

کاالها و خدمات را تغییر دهد و همچنین تجربه ما از سرگرمی را متحول ساخته و 

 تعامل نمایند. ،با جهان ،ازد که به شکل کاملسمی و از کار افتاده را قادر افراد ناتوان

 

                                                      
1 Inferface 
2 Eyewear/headsets 
3 Eye-tracking devices 
4 Immersive 
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 اثرات مثبت

درنگ برای افراد جهت گرفتن تصمیمات آگاهانه برای رهیابی و بی اطالعات -

 شخصیهای کار و یا فعالیت

ظرفیت بهبود یافته برای انجام وظایف یا تولید کاالها و خدمات با وسایل کمک  -

 مت، جراحی و ارائه خدماتسالهای ساز، مراقبت بینایی جهت ساخت و

ها توانایی برای ناتوانمندان و از کار افتادگان جهت مدیریت برهم کنشایجاد  -

و تجربه نمودن جهان از طریق صحبت کردن، تایپ  هاآن هایجاییجابه و

ایجاد تصاویر سه بعدی که فرد های کردن و حرکت دادن و از طریق تجربه

 .۶نمایندمی را احاطه

 

 فیاثرات من

 ی روانیتتضاد و در نتیجه حواس پر -

 .نمایندمی تروما در نتیجة ایجاد تصاویر سه بعدی که فرد را احاطه -

 فزونی در اعتیاد و فرار از واقعیات -

 

 اثرات ناشناخته یا دو جانبه

 خلق یک قطعة جدید در صنعت سرگرمی -

 درنگبی فزونی در اطالعات -

 

 جایی در عملجابه

توسط گوگل تولید شده  آن که نه فقط) هستندبازار  در اکنونهمهایی عینک

 توانند: می که( است

د آزادانه، یک شیئی سه بعدی را دستکاری کرده و آن را نبه شما اجازه ده -

 هم چون گل به قالب در آورید.

 زندة گسترش یافته که شما نیاز دارید در زمانی که چیزی را همة اطالعات -

 د.نآورمی کند، فراهممی مغز کار کهای بینید به همان شیوهمی

                                                      
1 Immersive 
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ید کنمی رستورانی که از آن گذر ارائه شده دربی درنگ به شما صورت غذای  -

 د.ندهمی ارائهرا 

 افکندن تصویر با ویدئو بر هر نقطه از کاغذ -

 

 منبع:
http://www.hongkiat.com/blog/augmented-reality-smart-glasses/ 
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 1پوشیدنیچهارم: اینترنت  جاییجابه

 

را در بردارند که به اینترنت متصل هایی درصد از مردم لباس ۶3 نقطة بحرانی:

 .است

درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی  ۳۶ :2125تا سال 

در ها شود. رایانهمی فردیای رخ خواهد داد. فناوری به شکل فزاینده ۶323تا سال 

از آن در دامان مردم  پسجای داشتند، سپس بر روی میز، و بزرگ های نخست در اتاق

 هاآن در جیب ،همراه مردمهای هر چند که فناوری در تلفن اکنونهم قرار گرفتند.

 یکپارچه ،و لوازم فرعیها توان یافت ولی به زودی به صورت مستقیم در پوششمی

اینترنت اتصال دارد و به  ،وارد بازار شد ۶3۶2که در سال  ۶د شد. ساعت اپلنخواه

عملکردی به عنوان تلفن هوشمند است. به صورت های شامل بسیاری از توانمندی

شوند، دارای می و دیگر تجهیزاتی که توسط مردم پوشیدهها لباس ای،فزاینده

 پوشاننده و اینترنت اتصالهای نهفته خواهند شد که موضوع را به شخص تراشه

 د.ندهمی

 

 اثرات مثبت

 ودشمی منتهیتر مدهای سالمت مثبت بیشتر که به زیست طوالنیپیا -

 خودکفایتی بیشتر -

 مراقبت سالمت خود مدیریت شده -

 بهتر سازیتصمیم -

 کودکان شدنِ مفقود کاهش در -

 ( تناسبو در طراحی ) البسة فردگرایانه -

 

 اثرات منفی

 حریم خصوصیبر نظارت بالقوة  -

                                                      
1 Wearable Internet 
2 Apple Watch 

www.takbook.com



 انقالب صنعتی چهارم 211

 فرار از واقعیات/ اعتیاد -

 هاامنیت داده -
 

 دو جانبهناشناخته و یا اثرات 

 شناسایی بالدرنگ -

 فردی و ارتباطاتهای تغییر در برهم کنش -

شبکة ناشناسی که بر ) فردیهای شناخت تصویر و در دسترس بودن داده -

 ( .کندمی “Yelp” شما

 

 جایی در عملجابه

میلیون  73کند که تقریباً می بینیپیش، ۶گارتنرای گروه پژوهش و مشاوره

این  ،پنج سالطیّ  فروش رفته و ۶3۶2بندها تا سال دستاعت هوشمند و دیگر س

 یابد. افزایش ،میلیون 2۶۳میزان به 

 منبع:
http://www.zdnet.com/article/wearables-internet-of-things-muscle-in-on-

smartphonespotlight-at-mwc/ 
 

Mimo Baby ،لق خ اب را یافت،که رشدی پرشتگر پوشیدنی کودک یک پایش

 iPadو غیره را به کودک کرده است که تنفس کودک، موقعیت کودک، فعالیت خواب 

 هاین ک ایجاد بحث و گفتگو پیراموناین خود موجب ) کندمی یا تلفن همراه گزارش

به یک مشکل که وجود ندارد خط کشید. در  حلراه کجا باید میان کمک کردن و ارائه

کند که کودک بهتر بخوابد در می گویند این کمکمی گاناین مورد، حمایت کنند

  (.باشندنمی ها جایگزین والدینگرحسگویند، می حالی که منتقدان

 منبع:
http://mimobaby.com/; 

http://money.cnn.com/2015/04/16/smallbusiness/mimo-wearablebaby-

monitor/ 

                                                      
1 Gartner 
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های داده تا که طراحی شدهیک پیراهن ورزشی توسعه داده است  ۶ف لورنلرا

 ،ده تعریق، تعداد ضربان قلببا اندازه گیری برون ،تمرین ورزشی را به صورت بالدرنگ

 .دهد ارائهشدت تنفس و غیره 

 منبع:
http://www.ralphlauren.com/product/index.jsp? 

productId=69917696&ab=rd_men_features_thepolotechshirt&cp=6479662

6.65333296 
  

                                                      
1 Ralph Lauren 

www.takbook.com



 انقالب صنعتی چهارم 212

 1انش فراگیررایپنجم:  جاییجابه

 

 درصد جمعیت  ۳3 برای دسترسی منظم به اینترنت نقطة بحرانی:

درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی تا  7۳ :2125تا 

 روی خواهد داد.  ۶3۶2سال 

ه در گاه تا این اندازنش هیچرایاشود و توان تر میانش هر روز قابل دسترسرای

 چه از طریق یک رایانه با ارتباط اینترنتی، یک تلفن هوشمند با ؛دسترس افراد نبوده است

3G/4G [7۳] درصد از جمعیت جهان به اینترنت اتصال دارند ۳۹. امروزه ۶یا خدمات ابری. 

 تخمین زده. [13] فروخته شده است، ۶3۶۳میلیارد تلفن هوشمند فقط در سال  ۶/۶

یرگی چ( PCs) شخصیهای فروش رایانه برها تبلت ، فروش۶3۶2در سال که  شودمی

شش به یک  ها،از رایانه( در ترکیب با هم) همراههای یافته در حالی که فروش تلفن

 از لحاظ سرعت ،دیگرای که اینترنت از هر کانال رسانه چنان. هم[1۶] جویندپیشی 

چند سال، سه چهارم  طیّ رود که فقط درمی سبقت گرفته است، انتظار ،پذیرش

 خواهند داشت.دسترسی منظم به وب  ،جمعیت جهان

ری برای دیگر یک سودآو ،دسترسی منظم به اینترنت و اطالعات در آینده

پاک  مانند دسترسی به آب ،د بود و شبیه به یک حقوق پایهاقتصادهای پیشرفته نخواه

 ی به نسبت دیگر امکاناتکمترهای زیرساخت ،سیمبی هایزیرا فناوری ؛شودمی تلقی

ات از دیگر امکانتر احتماالً بسیار سریع هاآن د وننیاز دار( مانند برق، راه و آب) همگانی

خواهد توانست  ،گیرند. بدین سان، هر فرد از هر کشوریمی همگانی در دسترس قرار

 لق. خنماید کنشبرهمیا با هر گوشة دیگر جهان  داشته باشد به اطالعات دسترسی

 خواهد بود. ،از هر زمان دیگرتر ساده ،و انتشار امحتو

 

 اثرات مثبت

محروم که در مناطق دور یا توسعه های مشارکت اقتصادی بیشتر جمعیت -

                                                      
1 Ubiquitous Computing 
2 Cloud 
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 جای دارند. ۶(آخرین مایل) نیافته

 سالمت و خدمات دولتیهای دسترسی به آموزش، مراقبت -

 حضور  -

 در تیپ مشاغل  جاییجابه ،بیشتراشتغال  ها،دسترسی به مهارت -

 بازار بسط داده شده/ تجارت الکترونیک ةانداز -

 اطالعات بیشتر -

 مشارکت مدنی بیشتر -

 سیاسی جاییجابه دموکراتیزاسیون/ -

فزونی در شفافیت و مشارکت در مقابل با افزایش در  :“آخرین مایل” -

  ۶پژواکدستکاری و تاالرهای 

 

 اثرات منفی

 پژواکفزونی در دستکاری و تاالرهای  -

 متالشی شدن سیاسی -

در بعضی از مناطق و کشورها را دسترسی کامل  دیوارکشی شدههای باغ -

محدود برای فقط کاربران تصدیق های برای مثال محیط) دهدنمی اجازه

 (.شده

 

 جایی در عملجابه

بایست بر می ،میلیارد کاربر بعدی ۳ رایشدن اینترنت ب پذیربرای در دسترس

سابقه باشد. م پذیربایست موجود و امکانمی یافت: دسترسیدو چالش کلیدی چیرگی 

، بیش اکنونهم برای فراهم آوردن دسترسی مابقی جهان به وب در حال انجام است.

کنند می درصد از جمعیت جهان در دو کیلومتری یک برج تلفن همراه زندگی 12از 

همراه در سراسر جهان،  . اپراتورهای[1۶] تواند خدمات اینترنتی را فراهم آوردمی که

، یک بوکفیس Internet.orgبا شتاب در حال بسط دادن دسترسی به اینترنت هستند. 

                                                      
1 Last Mile 
2 Echo Chambers 
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با اپراتورهای شبکة همراه است که دسترسی به خدمات اینترنت پایة آزاد را ای پروژه

نموده  پذیرامکان ،کشور در طی سال گذشته ۶7برای بیش از یک میلیارد از افراد در 

باشند که دورترین مناطق را اتصال می بسیاری از اقدامات مبتکرانه در حال انجام است.

پروژه های اینترنتی است و پهپاد ةدر حال توسع بوکفیس Internet.org. [1۹] دهند

 ةبا هزین جدیدیای بر روی شبکة ماهواره SpaceXو  کرده گوگل از بالون استفاده ۶لون

  کند.می یگذارسرمایه ،پایین

  

                                                      
1 Google’s Project Loon 
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 ششم: یک ابرکامپیوتر در جیب شما جاییجابه

 

 درصد از جمعیت  ۳3هوشمند در های کاربرد تلفن نقطة بحرانی:

دهندگان انتظار داشتند ک این نقطة بحرانی تا سال درصد از پاسخ 1۶: 2125تا 

  روی خواهد داد. ۶3۶2

پاسخ به ”: را به چاپ رساند مطلب گوگل این Inside Search، تیم ۶3۶۶در سال 
که در برنامة  رایانشیتقریباً به همان اندازة محاسبه  Google Searchیک پرس و جو در 

. افزودن “ [1۳] دارد رایانشانجام شد، نیاز به ( در پرواز و در روی زمین) ماه نشین آپولو

شی بیشتری از بسیاری دیگر از انرایکنونی توان های همراه و تبلتهای تلفنبر این، 

شود یم بینیپیشدارا هستند.  ،کردندمی های معروف گذشته که یک اتاق را پرانهرایراب

برسند که برابر با  ۶3۶۳میلیارد تا سال  2/۹به مجموع  ،مشترکین تلفن همراه جهانی

 پیشی گرفته و رشد ،۶3۶7درصد  23درصد است که از  2۳نفوذ جمعیتی تلفن همراه 

. در کنیا [12] دهدمی نشان ،۶3۶۹ر سال درصد د ۶1را از سطح  یگیرچشم

Safaricomیهاگوشیدرصد از فروش  ۱7، گزارش کرد که خدمات همراه روپیش ، اپراتور 

کرده است که  بینیپیش GSMAبوده است و  ۶3۶۳در سال  ،هوشمندهای تلفن همراه

 .[1۱] بیش از نیم میلیارد کاربر تلفن هوشمند خواهد داشت، ۶3۶3آفریقا تا سال 

 گوناگونهای در بسیاری از کشورهای قاره اکنونهم در ادوات جاییجابه این

رخ داده است، به صورتی ( دهدمی به خود اختصاص اکنونهم آسیا رهبری این روند را)

 استفاده ،شخصی سنتیهای رایانهبه جای  ،همراه خودهای بیشتر از تلفن ،که مردم

زایش افبا کند، می سوی ادوات مینیاتوری پیشرفت کنند. هم چنان که فناوری بهمی

مند هوشهای تلفن پذیرش انش و به ویژه کاهش در قیمت مواد الکترونیکی،رایتوان 

 از ،۶گوگل، کشورهای موجود در تصویر گزارش نیز شتاب خواهد یافت. بر اساس 

 .کنندمی ادهاستفشخصی های انهرایدر مقیاس باالتری در مقایسه با هوشمند های تلفن

کشورهایی مانند سنگاپور، کره جنوبی و امارات متحدة عربی، بسیار نزدیک به رسیدن 

 (.۹تصویر ) تلفن هوشمند هستند ازدرصد از جمعیت بالغ  ۳3 استفاده به نقطة بحرانی

کاربران اجازة انجام به که است تر سریعهای ش حتی ماشینپذیر جامعه به سوی

در حال رفتن خواهد داد. به احتمال بسیار زیاد، تعداد ادواتی که  راتر کارهای پیچیده
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، به گرایی در وظایفنوین بلکه با تخصصهای برد، نه تنها با عملکردمی هر فرد به کار

 شدت رشد خواهد یافت. 

 

 اثرات مثبت

محروم که در مناطق دور یا توسعه های ر جمعیتتمشارکت اقتصادی بیش -

 جای دارند. (ایلدر آخرین م) نیافته

 سالمت، خدمات دولتیهای دسترسی به آموزش، مراقبت -

 حضور -

 در تیپ مشاغل جاییجابه ،بیشتراشتغال  ها،دسترسی به مهارت -

 اندازة بازار بسط یافته/ تجارت الکترونیکی -

 اطالعات بیشتر -

 مشارکت مدنی بیشتر -

 ( سیاسی جاییجابه) دموکراتیزاسیون -

فافیت و مشارکت در مقابل افزایش در دستکاری فزونی در ش :“آخرین مایل” -

 پژواکو تاالرهای 

 

 اثرات منفی

 پژواکفزونی در دستکاری و تاالرهای  -

 متالشی شدن سیاسی -

 زهاجادر بعضی از مناطق و کشورها را دیوارکشی شده دسترسی کامل های باغ -

 (.شده تأییدمحدود برای فقط کاربران های برای مثال محیط) دهدنمی

 

 رات ناشناخته یا دو جانبهاث

 همیشه در دسترس ،هفته هفت روزِ ساعتِ ۶۳ -

 شخصیموارد فقدان تفکیک میان کسب و کار و  -

 بودن هر کجا و هر جا -

 ایکارخانه تولیدمحیطی در نتیجة  اتاثر -
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 جایی در عملجابه

، که iPhone 4ترین ماشین جهان بود. ، سریعCray-2، ابر رایانة ۶۳12در سال 

درست پنج  اکنونهم داشت؛ Cray-2وارد بازار شد، دارای قدرت برابر با  ۶3۶3ژوئن 

با قیمت خرده  .[17] را دارد iPhone 4sسرعت برابر با دو  Apple Watchسال بعدتر، 

به سرعت  ،دالر جست زده است، توان پردازش 23هوشمند که به زیر های فروشی تلفن

پدید نیز شتاب یافته است و تقریباً هر فردی به زودی نوهای ش در بازارپذیر باال رفته و

 دارای یک ابر رایانه در جیب خود خواهد بود.
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 برای همه سازیهفتم: ذخیره جاییجابه

 

و  آزاد( حمایت شده توسط تبلیغات) ایذخیرهظرفیت داشتن  نقطة بحرانی:

 درصد از مردم ۳3بدون محدودیت برای 

د از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی درص ۳۶ :2125تا سال 

های به شکل شگرفی طی سالای ذخیرههای روی خواهد داد. توانمندی ۶3۶2تا سال 

اربران به ک ،آن را تقریباً مجانیها از شرکتای و تعداد فزایندهاند گذشته تکامل یافته

مقادیر  ،دهند. کاربرانیم ارائه ،خدماتهای به عنوان بخشی از سودمندی ،خود

حذف  ،برای فضای بیشترباید را  هاآن باشند نگران این که بدونرا  محتوااز ای فزاینده

 وجود دارد. یک دلیل برایای ظرفیت ذخیرهدر نمایند. یک روند آشکار می کنند، تولید

 هدبا ضریب تقریبی ) به شکل نمایی( ۳تصویر ) قیمت ذخیرهاین موضوع این است که 

 سقوط کرده است. (،به ازای هر پنج سال برابر

دو سال گذشته تولید طیّ  جهانهای درصد از داده ۳3تخمین زده شده است که 

 دو برابر ،سال ۶/۶هر  ،و میزان اطالعات تولید شده توسط کسب و کارهااند شده

هم  هاییو شرکت شودمی محسوبیک کاال خود  اکنونسازی هم. ذخیره[1۳] شودمی

کنند. جهان به سوی می این روند را هدایت Dropboxو  ۶چون خدمات وب آمازون

 گام بر ،از طریق دسترسی آزاد و بدون محدودیت کابران ،سازیکاال کردن ذخیره

به صورت بالقوه از سوی تبلیغات ها سود برای شرکت یسناریو ةدارد. بهترین نمونمی

 آید.می به دست ۶متریو تله

 
 

 

                                                      
1 Amazon Web Services 
2 Telemetry 
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 اثرات مثبت

 ساماندهی قانونی -

 محیط دانشگاهی و کمک هزینة تحصیلی -

 کارآمدی در عملیات کسب و کار -

 حافظه شخصیهای بسط محدودیت -

 

 اثرات منفی

 نظارت بر حریم خصوصی -

 

 دو جانبهناشناخته و یا اثرات 

 ( شودنمی هیچ چیز حذف) حافظة جاویدان -

 رفو مصگذاری ، به اشتراکافزونی در خلق محتو -

 

 جایی در عملجابه

 وداز محدودة  ۶دخیرة آزاد در فضای ابری اکنونها هماز شرکت بی شماری

 دهند. می ارائه ،گیگابایت 23بایت تا گیگا

  

                                                      
1 Cloud 
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 1هشتم: اینترنت اشیاء و برای اشیاء جاییجابه

 

 رگحسبه میزان یک تریلیون  ،اتصال داشتن به اینترنت نقطة بحرانی:

 بحرانی ةدرصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقط 1۳ :2125تا سال 

انش به صورت پیوسته و افت قیمت رایبا فزونی در قدرت  رخ خواهد داد. ۶3۶2تا سال 

امکان اتصال به راستی  ،از دید اقتصادی ،[۳3] (۶هنوز در خط قانون مور) سخت افزار

های هوشمند در سطح قیمتهای گرحس اکنونهم وجود دارد. ،هر چیزی به اینترنت

ه و اتصال یافتبسیار رقابتی وجود دارند. همة اشیاء هوشمند خواهند شد و به اینترنت 

ایة بر پ ها،شده با داده رانپیشو خدمات نوین  نموده پذیربیشتری را امکانارتباطات 

 تجزیه و تحلیل افزایش یافته را فراهم خواهند ساخت. های قابلیت

ها جهت پایش سالمت و رفتار گرحسبه چگونگی کاربرد  ،مطالعه اخیراً در یک

هایی که در گلة گرحس. این مطالعه نشان داد که چگونه [۳۶] جانوران نگریسته شد

توانند با یکدیگر از طریق شبکة تلفن همراه ارتباط می ،گاوها کار گذاشته شده بودند

از هر مکانی را فراهم نمایند.  ،اوهابالدرنگ پیرامون شرایط گهای برقرار کنند و داده

 تواند بهمی( فیزیکی) کنند که در آینده، هر محصولمی خبرگان چنین پیشنهاد

 این امکان را فراهم ها در هر کجا،گرحستصال یافته و ا ،زیرساخت ارتباطاتی فراگیر

 آوردند. به دست ادراک ،از محیط خود ،سازند که مردم بتوانند به صورت کاملمی

 

 اثرات مثبت

 به کاربردن منابعدر در کارآمدی  افزایش -

 وریبهرهخیزش در  -

 بهبودی در کیفیت زندگی -

 اثر بر محیط زیست -

 کاهش هزینة ارائه خدمات -

 شفافیت بیشتر پیرامون کاربرد و وضعیت منابع -

                                                      
1 The Internet of and for Things 
2 Moore’s Law 
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 ( مثال هواپیماها، غذابرای ) ایمنی -

 ( پشتیبانی) کارآمدی  -

 ی باندتقاضا بیشتر برای ذخیره و پهنا -

 هابازار نیروی کار و مهارت جاییجابه -

 کسب و کارهای نوین ایجاد -

 یرپذارتباطاتی استاندارد انجامهای در شبکه سخت،کاربردهای بالدرنگ و  -

 د.نگردمی

 ۶“.دیجیتالی قابل اتصال هستند”طراحی محصوالتی که به شکل  -

 روی محصوالت رافزودن خدمات دیجیتالی ب -

 فراهم بینیپیشپایش، کنترل و  جهتدقیق های داده ،جفت دیجیتالی -

 .آوردمی

در کسب و کار، اطالعات و  ،یک شرکت کنندة فعالبه  ،جفت دیجیتالی -

 شود.می تبدیل ،اجتماعیهای فراینده

شود تا محیط خود را به شکل جامع درک کرده می این توانایی به اشیاء داده -

 د.نو به صورت خودکار واکنش و کنش داشته باش

 اتصال یافته “هوشمند” تولید دانش اضافی، ارزش بر پایة اشیاء -

 

 اثرات منفی

 حریم خصوصی -

 ماهرغیر از دست دادن مشاغل با نیروی کار -

 ( توزیع برق ةبرای مثال شبک) هک کردن، تهدید امنیتی -

 پیچیدگی بیشتر و از دست دادن کنترل  -

 

 اثرات ناشناخته یا دو جانبه

 ، نداشتناستفاده از دارایییا ای و کار: دارایی اجاره در مدل کسب جاییجابه -

 ( اسباب به عنوان یک خدمت) مالکیت

                                                      
1 Digitally Connectable 
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 هامدل کسب و کار تأثیر بر گرفته از ارزش داده -

 افزارنرمهر شرکتی به شکل بالقوه یک شرکت  -

 هاکسب و کارهای نوین: فروش داده -

 پیرامون حریم خصوصی  تفکرها تغییر در چهارچوب -

 اطالعاتهای به صورت عظیم برای فناوری هتوزیع شد ساختزیر -

، هاارزیابی ها،تجزیه و تحلیلدر برای مثال، ) خودکاری در کار دانایی -

 ( هاتشخیص

برای مثال هکرهای دیجیتالی یا ) ۶“پرل هاربر دیجیتالی”پیامدهای بالقوة  -

ت غذا، سوخ فقدانسازند و موجب می را فلجها که زیرساختها تروریست

 ( شوندها میو نیرو برای هفته

ابزارها، تجهیزات،  ها،برای مثال، خودروها، ماشین) استفاده کردن باالتر نرخ -

 ( هازیرساخت

 

 جایی در عملجابه

 در درون خود است.ای میلیون کد رایانه ۶3دارای ، GTفورد 

 منبع:

http://rewrite.ca.com/us/articles/security/iot-is-bringing-lots-of-code-to-

your-carhackers-too.html?intcmp=searchresultclick&resultnum=2). 

 

واحد  2۳دارای  ،که مورد استقبال عموم قرار گرفته است VWمدل جدید گلف 

در خودرو وجود دارد که شش  ۶اینقطة داده 733است؛ تا حد ای پردازش رایانه

 کنند.می گیگابایت داده در هر ماشین را تولید

 منبع:

“IT-Enabled Products and Services and IoT”, Roundtable on Digital 

Strategies Overview, Center for Digital Strategies at the Tuck School of 

Business at Dartmouth, 2014 
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اتصال یابند. ، ۶3۶3به اینترنت تا سال  میلیارد وسیله 23بیش از رود می انتظار

میلیارد خورشید  ۶33چیزی حدود  (،یعنی کهکشان زمین) تی کهکشان راه شیریح

آب های هایی را در درون بعضی از لولهگرحس Eaton Corporationدارد! شرکت 

رسودگی نزدیک به فها این لولهکه  در زمانیتوانند می که کرده آتشنشانی پرفشار نصب

 نمایند. بدین سان از وه پیشگیریو از حوادث خطرناک بالق کردهحس را هستند 

به عنوان جزء کلیدی خود ها که از این لولههایی باالی از کارافتادگی ماشینهای هزینه

 .کنندمی ایجادبرند، صرفه جویی می بهره

 منبع

“The Internet of Things: The Opportunities and Challenges of 

Interconnectedness”, Roundtable on Digital Strategies Overview, Center for 

Digital Strategies at the Tuck School of Business at Dartmouth, 2014 

 

درصد از خودروها در سراسر  BMW ،8 گزارش هم اکنون در سال اخیر، بر اساس

 ۶۶و این اندازه به اند میلیون خودرو، به طریقی به اینترنت اتصال یافته 1۳جهان یا 

  بالغ خواهد شد. ۶3۶3میلیون خودرو در سال  ۶۳3درصد یا 

 منبع:

http://www.politico.eu/article/google-vs-german-car-engineer-industry-

americancompetition/ 

 

 ها در یک فرشگرحسچگونه  این که پیرامون Aetnaمانند ای بیمههای شرکت

هر  ها،گرحساین کنند. می نمایند، فکرکمک سکته مغزی  در صورت بروزتوانند می

 را حس کرده و ویزیت یک متخصص فیزیوتراپی را فراهمدر فرد گونه تغییر تعادلی 

 آورند.می

 منبع:

“The Internet of Things: The Opportunities and Challenges of 

Interconnectedness”, Roundtable on Digital Strategies Overview, Center for 

Digital Strategies at the Tuck School of Business at Dartmouth, 2014 
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 1نهم: خانه اتصال یافته جاییجابه

 

نه برای ) اختصاص ترافیک اینترنتی خانگی برای ادوات و اسباب نقطة بحرانی:

 درصد 23به میزان بیش از  (،سرگرمی یا ارتباطات

هندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی درصد از پاسخ د 73: 2151تا سال 

  روی خواهد داد. ۶323تا سال 

شد از مصرف مستقیم می در قرن بیستم، عمدة انرژی که به سوی خانه گسیل

بود. امّا با گذشت زمان، میزان انرژی کاربردی برای این موضوع و ( روشنایی) شخصی

و مطبوع ا هها گرفته تا تلویزیونظرفشوییاز توسترها و  تر،دیگر نیازها، با ادوات پیچیده

دة عمهم اکنون، رود: می . اینترنت در چنین راهیندتحت شعاع قرار گرفت ،هواهای کننده

برای مصرف شخصی، ارتباطات یا سرگرمی است. افزون بر  ها ترافیک اینترنتی به خانه

دم جهت کنترل این، تغییرات بسیار تندی در اتوماسیون خانگی، توانا نمودن مر

امنیتی و های تهویه، مطبوع کردن هوا، شنوایی و دیداری، سامانه ها،سایه ها،روشنایی

اتصال های ای نیز توسط رباتاضافههای رخ دادن هستند. حمایت ادوات خانگی، در حال

 .جارو برقیشود؛ برای مثال برای جاروکشی با می خدمات فراهم انواعیافته برای همة 

 

 مثبت اثرات

 ( به کارگیری انرژی کمتر با هزینة پایین تر) کارآمدی منابع -

 راحتی -

 هاایمنی/ امنیت و شناسایی مزاحمت -

 نظارت بر دسترسی -

 خانهگذاری به اشتراک -

 ( افراد از کار افتاده ،جوان یا پیر) ندگی به صورت مستقلتوانایی ز -

 فزونی در تبلیغات هدفمند و اثرگذاری کلی بر کسب و کار -

اقامت کمتر در ) مراقبت از سالمتهای سیستم ةکاهش یافتهای زینهه -

                                                      
1 The Connected Home 
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  (بیمارستان و ویزیت پزشک برای بیماران کمتر، پایش فرایند دریافت دارو

 و ثبت ویدئویی ( بالدرنگ) پایش -

 اورژانسیهای اعالم هشدار، اعالم خطر و درخواست -

 ( برای مثال بستن دریچة گاز) کنترل از راه دور خانه -

 

 اثرات منفی

 حریم خصوصی -

 نظارت -

 یپذیرسایبری، جرم و آسیبهای حمله -

 

 دو جانبهناشناخته و اثرات 

 اثر بر روی نیروی کار -

 ( بیشتر بیرون از خانه) تغییر در مکان کار -

 هاحریم خصوصی، مالکیت داده -
 

 جایی در عملجابه

اشته شده است: نگ cnet.comبرای کاربرد در خانه، در ای یک مثال از چنین توسعه

کار با طراح ’کرد اعالم  [۶3۶۳]در سال ( Nest) سازندگان ترموستات و شناساگر دود”

ا گوناگون بهای از شرکت ،کشد که این برنامه با تمام محصوالتمی به آنجا ‘Nestبرنامة 

کار خواهند کرد. برای مثال در شراکت با مرسدس بنز به این معنا است  Nest افزارنرم

بگوید که گرمایش خانة شما روشن شود به صورتی که  Nestتواند به می ودرو شماکه خ

 Nestهم چون هایی ب... ها نهایت ... در گرم خواهد بود آنجا ،رسیدمی زمانی به خانه

 همه چیز را خودکار تنظیم نمایند که خانه حس کند شما چه نیاز دارید وکمک می

گردند و فقط به صورت می یت در درون خانه ناپدیداین ادوات خودشان در نهاکند. می

 “نمایند.می شوند، فعالیتمی ها و ادواتی که از یک هاب کنترلگرحس

 منبع:
“Rosie or Jarvis: The future of the smart home is still in the air”, Richard 

Nieva, 14 January 2015, http://www.cnet.com/news/rosie-or-jarvis-the-

future-of-the-smart-home-is-still-inthe-air/  
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 دهم: شهرهای هوشمند جاییجابه

 

 ترافیکیهای هزار سکنه و بدون چراغ 23اولین شهر با بیش از  نقطة بحرانی:

درصد از پاسخ دهندگان انتظار دارند که این نقطة بحرانی  ۱۳ :2125تا سال 

 روی خواهد داد.
را به اینترنت اتصال خواهند ها برق و جادههای مات، شبکهخد ،بسیاری از شهرها 

داد. این شهرهای هوشمند، انرژی، جریان مواد، پشتیبانی و ترافیک خود را مدیریت 
ات بسیاری از خدم ،شهرهای پیشرفته مانند سنگاپور و بارسلون، اکنونهم خواهند کرد.

کردن هوشمند، گردآوری  پارکهای حلراه شده با داده را شامل رانپیشنوین 
به صورت  ،شهرهای هوشمند اند.پیاده کرده ،هوشمند آشغال و روشنایی هوشمند

 ،خودهای ی خود را بسط داده و بر روی سکوهای دادهگرحسفناوری  ةشبک ،پیوسته
فناوری گوناگون بوده و خدمات آینده های کنند که هستة اتصال دهندة پروژهمی کار

 .نمایندمی گویانه را اضافهپیش سازیتحلیل داده و مدل بر پایة تجزیه و
 

 اثرات مثبت
 در کاربرد منابع یافزایش کارآمد -

 وریبهرهخیزش در  -

 افزایش تراکم -

 بهبودی در کیفیت زندگی -

 اثر بر محیط زیست -

 افزایش دسترسی به منابع برای جمعیت عمومی -

 کمتر ارائه خدماتهای هزینه -

 ربرد و شرح جزء به جزء منابعشفافیت بیشتر پیرامون کا -

 کاهش جرم و جنایت -

 جاییجابه افزایش -

 آب و هوادار مرکز زدایی، تولید و مصرف انرژی دوست -

 مرکز زدایی تولید کاالها -

 ( بر اثرات تغییرات آب و هوایی) افزایش بازتابی -
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 ( هوا، صدا) کاهش آلودگی -

 افزایش دسترسی به آموزش -

 ی به بازارهاپذیردسترسدر  شتابشتاب بیشتر یا  -

 اشتغال بیشتر -

 تردولت الکترونیکی هوشمند -
 

 اثرات منفی
 نظارت، حریم خصوصی -

 چنانچه سامانة انرژی قطع شود ،خطر سقوط و فروریختگی -

 سایبریهای به حمله یپذیرافزایش آسیب -

 

 دو جانبهناشناخته و اثرات 
 اثرگذاری بر فرهنگ و احساس شهر -

 شهرها خوی و منش فردیتغییر  -

 

 جایی در عملجابه

در شمال  ۶به چاپ رسید: شهر سانتاندر ۶آیندهکه در اینترنت ای بر اساس مقاله

شبکة برق و  ها،شبکه ها،زیرساخت ها،است که ساختمان گرحسهزار  ۶3اسپانیا، دارای 
شی خبی را برای تجربه اندوزی و اعتباردهند. شهر یک فضای فیزیکمی حمل و نقل را اتصال

خدمات و  ۹دستگاهیهای کنش و مدیریت، فناوریبرهمهای چون پروتکلکردهایی همعمل

 دهد.می ارائه ،امنیتنیز حمایتی هم چون اکتشاف، مدیریت هویت و 
 منبع:

“Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for 

Open Innovation”, H. Schaffers, N. Komninos, M. Pallot, B. Trousse, M. 

Nilsson and A. Oliveira, The Future Internet, J. Domingue et al. (eds), LNCS 

6656, 2011, pp. 431-446, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-

3-642-20898-0_31  
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 برای تصمیمات 1بزرگهای یازدهم: داده جاییجابه

 

بزرگ های ولین دولتی که سرشماری خود را با منابع دادها نقطة بحرانی:

 کند.می جایگزین

درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی  1۹ :2125تا سال 

 رخ خواهد داد.

بیشتری از آنچه که پیش از این بوده است پیرامون جوامع وجود دارد. های داده

ها و دولت بهبودی یافته است ها،همة زمانطیّ  در هاتوانایی درک و مدیریت این داده

در  هاآن پیشینهای ممکن است آغاز به درک این موضوع کنند که دیگر شیوه

بزرگ جهت خودکار های دادههای مورد نیاز نیست و به سوی فناوری ها،گردآوری داده

روندان و خدمت به شه براینوآورانة جدید  ةجاری و ارائه شیوهای کردن برنامه

 ایسترهگ را در سازیبزرگ، تصمیمهای به کارگیری داده روی آورند. ،مشتریان خود

ند توامی خودکار شده، سازیکرد. تصمیم خواهد ترسریعبهتر و  ،از صنایع و کاربردها

خدمات  ها،را برای شهروندان کاهش داده و برای کسب و کارها و دولتها پیچیدگی

مالیاتی های کنش مشتری تا پرکردنهمرده و هر چیزی را از بربالدرنگ را فراهم آو

 مورد حمایت قرار دهد. ،هاخودکار شده و پرداخت

 گیرچشم سازیبزرگ برای تصمیمهای گیری دادهبه کار درها خطرات و فرصت

روند، می به کارها که جهت تصمیمهایی و الگوریتمها هستند. ایجاد اعتماد در داده

خواهند بود. شهروندانی که نگران حریم خصوصی و ایجاد پاسخگویی در کسب حیاتی 

های فکری و نیز دستورالعمل سازیو کار و ساختارهای قانونی هستند، به هماهنگ

نیاز  ،هنشد بینیپیشروشن جهت کاربرد در پیشگیری از پروفایل بندی و پیامدهای 

ی فرایندهایی که امروز به صورت بزرگ جهت جایگزینهای به کارگیری داده دارند.

شوند ممکن است بعضی از مشاغل را منسوخ نماید ولی همچنین می دستی انجام

در بازار وجود  اکنونهم کههایی ممکن است گروه بندی نوینی از مشاغل و فرصت

 ندارند را خلق کند.
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 اثرات مثبت

 ترتصمیمات بهتر و سریع -

 بالدرنگ بیشتر سازیتصمیم -

 باز برای نوآوریی هاداده -

 مشاغل برای وکال -

 کاهش پیچیدگی و کارآمدی بیشتر برای شهروندان -

 هاصرفه جویی در هزینه -

 گروه بندی شغلی نوین -

 

 اثرات منفی

 از دست دادن مشاغل -

 حریم خصوصیهای نگرانی -

 (چه کسی مالک الگوریتم است؟) ییپاسخگو -

 (اعتماد کنیم؟ها چگونه به داده) اعتماد -

 هالگوریتمجدال با ا -
 

 اثرات ناشناخته یا دو جانبه

 ۶(نمایه سازی) روانشناسانه و رفتاری یک فردهای ثبت و آنالیز ویژگی -

 تغییر در ساختارهای مقرراتی، کسب و کار و قانونی -

 

 جایی در عملجابه

دو  ،سال ۶/۶هر  ها،کسب و کار در سراسر دنیا در تمام شرکتهای حجم داده

 شود.می برابر

 :منبع

“A Comprehensive List of Big Data Statistics,” Vincent Granville, 21 October 

2014: http://www.bigdatanews.com/profiles/blogs/a-comprehensive-list-of-

big-data-statistics 
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ها و گرحسماهواره،  ها،حاصله از دانههای هند از داده یکشاورزان از ایواتا”

ند، زمان به کار های بهتری پیرامون آنچه که بایدکنند تا تصمیممی ستفادهکتورها اترا

 ،و چگونگی سازش با تغییرات اقلیمی ،برداشت از مزرعه تا تازه بودن غذاکشت، ردیابی 

 .“اتخاذ نمایند

 منبع:

“What’s the Big Deal with Data”, BSA | Software Alliance, 

http://data.bsa.org/ 

 

 کسانی که به رستورانبرای  بهداشتیغیر هایپیرامون جایگاهدادن  آگاهی”

های بازرسی سالمت رستورانهای ، دادهYelpسان فرانسیسکو در همکاری با  ،روندمی

ما اگر ش ،برای مثال که دهد. بدین صورتشهر را با صفحات سایت رستوران پیوند می

دهد. می نشان ۶33را از  ۳1یاز را باز کنید، امت Tacos El Primoصفحة رستوران 

 به ساکنین پیرامونای رسانهکامالً قوی است. جدا از ارائه خدمات  Yelpبندی رتبه

 دتوانمی است کهای شیوه ،خطرات غذاها، این همکاری به صورت بالقوه گفتن

که تکرار کنندة تخلف هستند را با خجالت زدگی به رعایت استانداردهای هایی رستوران

 . ایدنممت مجبور سال

 منبع:

http://www.citylab.com/cityfixer/2015/04/3-cities-using-opendata-in-

creative-ways-tosolve-problems/391035/ 
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 رانندهبی دوازدهم: خودروهای جاییجابه

 

 هایدرصد از همة خودروهای جاده ۶3راننده برابر بی خودروهای نقطة بحرانی:

  آمریکا

درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی  7۳ :2125ال تا س

  رخ خواهد داد. ۶3۶2تا سال 

 هم چون آئودی یبزرگهای شرکت ةرانندبی خودروهایهای آزمونهم اکنون، 

(Audi )دیگر، این تالش را برای های در حال انجام است و تعدادی از شرکت ،و گوگل

و  توانند کارآمدترمی این وسایل به شکل بالقوه اند.ارتقا داده ،ننویهای حلراه ةتوسع

 هاآن هستند. افزون بر این، هاآن از خودروهایی باشند که افراد پشت فرمانتر ایمن

های کاهش داده و مدلبه هوا  گازها را خطرناکهای توانند ترافیک و گسیلشمی

 ند.موجود حمل و نقل و پشتیبانی را واژگون نمای

 

  اثرات مثبت

 ایمنی بهبود یافته -

 ایی رسانهازمان بیشتر برای تمرکز بر کار و یا مصرف محتو -

 اثر بر محیط زیست -

 هاجاده راسترس و دیوانگی کمتر د -

 بهبود یافته برای افراد سالمند و ناتوان و دیگر افراد جاییجابه -

 پذیرش وسایل الکتریکی -

 

 اثرات منفی

 ( صنعت خودرو و رانندگان کامیون ،سیتاک) از دست دادن مشاغل -

 .(برای رانندگی خودتانپرداخت بیشتر ”) ایامداد جادهبیمه و  وابستگی به -

 ترافیکیهای کاهش سود از تخلف  -

 مالکیت خودرو به صورت کمتر -

 ساختارهای قانونی برای رانندگی -
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ها دراهشود که در آزانمی به افراد اجازه داده) البی کردن بر علیه اتوماسیون -

 ( رانندگی کنند

 سایبریهای هک کردن یا حمله -

 

 جایی در عملجابه

خود را که طی سال گذشته های ماشین (،Tesla) تسالشرکت ، ۶3۶2در اکتبر 

 . نیمه خودکار کرد ،یافزارنرم، از طریق یک روزآمد فروخته بوددر ایاالت متحده 

 منبع:
http://www.wired.com/2015/10/tesla-self-driving-over-air-update-live 

 

در دسترس عموم  ۶3۶3خودکار که در سال های گوگل برای ساختن ماشین

 حی دارد.، طردهدمی قرار

 منبع:
Thomas Halleck, 14 January 2015, “Google Inc. Says Self-Driving Car Will 

Be Ready By 2020”, International Business Times: 

http://www.ibtimes.com/google-inc-says-self-drivingcar-will-be-ready-2020-

1784150 

 

نشان  ،، دو هکر توانایی خود را به هک کردن ماشین در حرکت۶3۶2در تابستان 

ها همة اینگرفتند؛  به دست ترمزها و راندن آن را ،داشبورد هایعملکرد هاآن .دادند

 .دانجام ش از طریق سامانة سرگرمی خودرو

 منبع:

http://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/ 

 

 رانندهبی اجازة خودروهای بود که آمریکا در ایاالت متحدة ایالتاولین نوادا، 

 .، صادر نمود۶3۶۶در سال  را( خودران)

 منبع:

Alex Knapp, 22 June 2011, “Nevada Passes Law Authorizing Driverless 

Cars”, Forbes: http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2011/06/22/nevada-

passes-law-authorizing-driverless-cars/  
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 سازیسیزدهم: هوش مصنوعی و تصمیم جاییجابه

 

در دسترس هیئت مدیرة  (،AI) ۶اولین ماشین هوش مصنوعی نقطة بحرانی:

 یک شرکت 

سخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی درصد از پا ۳2 :2125تا سال 

 رخ خواهد داد.  ۶3۶2در سال 

پیشین یاد های تواند از موقعیتمی در فراتر از راندن خودروها، هوش مصنوعی

ای فراهم نماید، به گونهگرفته و درون داد و فرایندهای تصمیم آیندة پیچیدة خودکار را 

های عینی و واقعی بر پایة تجربههای ا به نتیجه گیریت نمودهو تندتر تر آن را ساده که

 .گردیدنایل  ،هاپیشین و داده

 

 اثرات مثبت

 ها؛ تورش کمترشده توسط داده رانپیشهای منطقی، تصمیم -

 ۶“منطقیغیر فزونی”زدودن  -

 تاریخ گذشتههای بازسازماندهی بوروکراسی -

 شغلی و نوآوریهای منفعت -

 استقالل انرژی -

 هاکنی بیماریعلوم پزشکی، ریشهپیشرفت در  -
 

 اثرات منفی

 ( ، قانونیمحفوظچه کسی مسئول است، حقوق ) پاسخگویی -

 از دست دادن مشاغل -

 هک کردن یا جرم سایبری -

 مسئولیت و پاسخگویی، حاکمیت -

 غیر قابل درک شدن -

                                                      
1 Artificial Intelligence 
2 Irrational exuberance 
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 فزونی در نابرابری -

 ۶“درگیر شدن با الگوریتم” -

 تهدید وجودی انسانیت -

 

 جایی در عملجابه

ConceptNet 4  یک زبان هوش مصنوعی است که اخیراً تستIQ  را بهتر از اکثر

 یک ساله رقابتفرد توانست با می انجام داد، سه سال پیش به دشوار چهارسالهافراد 

ساخت آن به پایان رسیده است در  اکنونهم بعدی آن که نسخةرود می انتظارکند. 

 پنج یا شش ساله عمل نماید.افراد  سطح

 منبع:

“Verbal IQ of a Four-Year Old Achieved by an AI System”: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.386.6705&rep=r

ep1&type=pdf 
 

سال گذشته داشته به توسعه  ۹3طیّ  با همان سرعتی که ۶چنانچه قانون مور

ح قدرت فرآوری خواهند رسید که در همان سط ۶3۶2در سال ها CPUادامه دهد، 

 Deepکه در هنگ کنگ تحت عنوان  پذیرمخاطره ةیک سرمایدارا است.  ،مغز انسان

Knowledge Ventures های شده است بر روی علوم زیستی، پژوهشگذاری پایه

ت و ی کرده اسگذارسرمایه ،پزشکی بازآفرینشیو  وابسته به سنهای سرطان، بیماری

 را به هیئت مدیرة خود ارائه داده است.  ۹VITALوش مصنوعی به نام یک الگوریتم ه

 منبع:
“Algorithm appointed board director”, BBC: 

http://www.bbc.com/news/technology-27426942 

  

                                                      
1 Falling foul of the algorithm 
2 Moore’s Law 
3 Validating Investment Tool for Advancing Life Sciences 
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 یقه سفیدهای چهاردهم: هوش مصنوعی و شغل جاییجابه

 

تی توسط هوش شرکهای درصد از حسابرسی ۹3انجام شدن  نقطة بحرانی:

 مصنوعی 

 ۶3۶2درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که تا سال  72 :2125تا سال 

 واهد داد.خاین نقطة بحرانی رخ 

خوب است و بدین سان  ،هوش مصنوعی در جورسازی الگوها و خودکاری فرایند

 کند. محیطی رامی بزرگهای بسیاری از عملکردها در سازمانبه فناوری را جوابگو 

از عملکردهایی که امروزه ای هتوان در آینده تصور کرد که هوش مصنوعی در گسترمی

در  ۶آکسفورد مارتینِ . مطالعة دانشکدةشودجایگزین  ،شوندمی توسط افراد انجام

مورد بررسی  ،هوش مصنوعی و رباتیک به واسطةشدن ای مشاغل به رایانه استعداد

 ۳7کرد که تا  بینیپیش هاآن . مدل[۳۶] یافتآوری دست و به نتایج هوش قرار داد

ای احتمال باالیی را برای رایانه ،۶3۶3در سال  آمریکا ایاالت متحدةدرصد از مشاغل 

 (.7تصویر )اند داشته ،سال بعدی ۶3تا  ۶3طیّ  شدن

 

                                                      
1 Oxford Martin School 
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 ای شدنبر پایة احتمال رایانه آمریکا : توزیع استخدام شغلی ایاالت متحدة۱تصویر 

 منبع:

Frey, C.B. and M.A. Osborne, “The Future of Employ ment: How Susceptible Are 

Jobs to Computerisation?”, 17 September 2013 

 

 اثرات مثبت

 هاکاهش در هزینه -

 کارآمدی منافع در -

 هاآپاستارتبرای کسب و کارهای کوچک، هایی گشایش نوآوری، فرصت -

 ( برای هر چیزی “۶به عنوان یک خدمت افزارنرم”ورود، تر موانع کوچک)

 

 

 

                                                      
1 Software as a service 
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 اثرات منفی

 از دست دادن مشاغل -

 پاسخگویی و مسئولیت  -

 قانونی، افشاگری مالی، خطر  اتتغییر -

 ( ۶آکسفورد مارتینِمراجعه به مطالعة ) اتوماسیون شغلی -

 

 جایی در عملجابه

 .گردیدگزارش  FORTUNEپیشرفت در اتوماسیون توسط 

 ،Jeopardyشو  یعملکرد درخشان آن در بازی تلویزیونرای ب ۶IBMواتسون ”

 به نسبت ،آنتوسط سرطان ریه تشخیص  میزاننشان داده است که چقدر  اکنونهم

درصد در بعضی از  23درصد در مقابل  ۳3) باشدمی در سطح باالتری ،پزشک انسانی

 پزشکیهای ود دادهورپیوستة است. با آهنگ ها وجود دادهاین پدیده، علت  (.هاآزمون

اطالعات یا حتی از حجم این توانند نمی پزشکاناحتماالً  ،هفته ازساعت  ۶۱3طیّ 

مورد بازنگری قرار دهند. را آیند می از شواهد بالینی که در تشخیص به کارای تنه

خودکار برای یاری در اعمال جراحی با درجة تهاجمی های از سامانه اکنونهم جراحان

 کنند.می تفادهاس ،پایین

 منبع:
In Erik Sherman, FORTUNE, 25 February 2015, 

http://fortune.com/2015/02/25/5-jobs-that-robots-already-are-taking/ 

 

  

                                                      
1 Oxford Martin Study 
2 IBM Watson 
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 پانزدهم: رباتیک و خدمات جاییجابه

 

 آمریکا اولین دارو فروش رباتیک در ایاالت متحدة نقطة بحرانی:

اسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی از پدرصد  1۱ :2125تا سال 

 رخ خواهد داد. ۶3۶2تا سال 

تا کشاورزی و خدمات خرده   تولیدرباتیک آغاز کرده که بر بسیاری از مشاغل از 

 ۶/۶شامل  اکنونهم ، جهان۶. بر طبق فدراسیون جهانی رباتیکاثر گذارد فروشی

 از کار در ساخت خودرو را انجامصد در 13ها کننده است و ماشین میلیون ربات کار

زنجیرة تأمین را برای عرضة نتایج کسب و کار کارآمدتر و قابل  ها،. ربات[۳۹] دهندمی

  نمایند.می ساده و مؤثر تر،بینیپیش

 

 اثرات مثبت

 هازنجیرة تأمین و پشتیبانی، حذف کردن -

 زمان فراغت بیشتر -

دارویی در  منافعبرای  بزرگهای داده) بهبودی در پیامدهای سالمت -

 ( پژوهش و توسعه

- ATM ندهپذیر بانکی به عنوان اولینهای 

 دسترسی بیشتر به مواد -

برای مثال جایگزینی کارگران ماوراء ) “۶مبدأبازگشت به ”تولید به صورت  -

 ( هادریاها با ربات

 

 اثرات منفی

 هااز دست دادن شغل -

 مسئولیت و پاسخگویی -

                                                      
1 International Federation of Robotics 
2 re-shoring 
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 ساعته  ۶۳و  2به  ۳روز، پایان خدمات  هنجارهای اجتماعی روز به -

 هک کردن و خطر سایبری -

 

 جایی در عملجابه

 کند: می چنین بیان ،ظاهر گردید CNBC.comکه در  ۶یک مقاله از تایمز مالی

کرد و پاسخ منکوب  واردبه بازار  ۶3۶۶در پاییز را  Baxter ،۶ریتینک رباتیکز”

 ،یک جا ،ظرفیت تولیدی تا آوریل ود و کلنمدریافت  تولیدیاز سوی صنعت ای کننده

 ... فروش رفت

اجازه  Baxterکه به  ارائه دادی افزارنرمیک سکوی  ریتینک رباتیکز، [در آوریل]

برای مثال، برداشتن یک قطعه،  - را انجام دهدتر از وظایف پیچیدهای دهد توالیمی

 ی گذاشتن آن در ستونگرفتن آن در جلوی ایستگاه بازرسی و دریافت یک پیام برا

ی را به بازار روانه افزارنرم. شرکت همچنین یک کیت توسعة “نیست خوب”یا  “خوب”

 (،انند پژوهشگران رباتیک دانشگاهیم) سومهای دهد که طرفمی ... که اجازه ساخت

 خلق کنند. Baxterکاربردی را برای های برنامه

 منبع:
“The Robot Reality: Service Jobs Are Next to Go”, Blaire Briody, 26 March 

2013, The Fiscal Times, http://www.cnbc.com/id/100592545 

  

                                                      
1 The Fiscal Times 
2 Rethink Robotics 
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 2و زنجیرة بلوکی 1شانزدهم: بیت کوین جاییجابه

 

درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در فناوری  ۶3ذخیره شدن  نقطة بحرانی:

 زنجیرة بلوکی

دگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی درصد از پاسخ دهن 21 :2125تا سال 

 در این سال رخ خواهد داد.

بر اساس ایدة مکانیسم اعتماد توزیع یافته که  ،بیت کوین و پول رایج دیجیتالی

ابی شیوه ردی ،استوار شده است: زنجیرة بلوکی ،باشدمی معروف “زنجیرة بلوکی”به 

یت ، ارزش کلی باکنونهم باشد.یم اعتماد یافته در سبکی توزیع یافتههای تراکنش

جهانی  GDPدرصد از  3۶2/3میلیارد دالر یا حدود  ۶3حدود  ،کوین در زنجیرة بلوکی

 باشد.می تریلیون دالر 13که حدود است 

 

 اثرات مثبت

افزایش ورود مالیه در بازارهای نوپدید، زیرا خدمات مالی در زنجیرة بلوکی،  -

 آورد.می به دست حجم بحرانی را

ی در اوراق قرضه و چیزهایی گذارسرمایهدرآوردن پول از حساب بانکی و  -

توسط نهادهای مالی، زیرا خدمات جدید و  ۹دهندمی که بهرة باالتری

 شوند.می ایجاد ،در زنجیرة بلوکیبه صورت مستقیم  ،تبادالت ارزشی

 را، زیرا همة انواع تبادل ارزش سازیقابل تجاریهای یک انفجار در دارایی -

 توان در زنجیرة بلوکی میزبانی نمود.می

ثبت بهتر اموال در بازارهای نوپدید و توانایی تبدیل هر چیزی به یک دارایی  -

 قابل فروش 

 شوند کهمی بستهبه کدی ای و خدمات قانونی به صورت فزایندهها تماس -

توان به عنوان سند تضمینی یا می و یابندمی به زنجیرة بلوکی پیوند

                                                      
1 Bitcoin 
2 Blockchain 
3 Disintermediation 
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 استفاده کرد. هاآن از، با برنامهطراحی شده  ،هوشمندهای نامهپیمان

افزایش شفافیت، زیرا زنجیرة بلوکی به صورت ضروری، یک دفتر کل جهانی  -

 سازد.می را انبارها است که همة تراکنش

 

 جایی در عملجابه

Smartcontracts.com ،نماید کهمی را فراهم ریزیبرنامهقابل های نامهپیمان 

، شوندمیقطعی برآورده های پرداخت سود سهام را میان دو طرف در زمانی که شاخص

در زنجیرة بلوکی به ها نامهپیماندهند. این می انجام ،واسطبدون درگیر کردن شخص 

برای  ،شوند که خطر اتکا به دیگرانمی ایمن “۶پیمانی خود اجراهای وضعیت”صورت 

 .کنندمی حذف را هاآن جاری شدن تعهدات

 

  

                                                      
1 Self-executing contractual States 
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 هفدهم: اقتصاد اشتراکی جاییجابه

 

 و نهدر سطح جهانی بیشتر سفرها توسط خودرو اشتراکی  نقطة بحرانی:

 شوند.می انجام ،خودروهای شخصی

درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی  ۱7 :2125تا سال 

 رخ خواهد داد. ۶3۶2تا سال 

اد ایجمعمولی از طریق قابلیت  این گونه است که بهدرک مشترک این پدیده 

و یا ها دارایی ،کاالها توانندمی هاآن ها،سازمان یافناوری برای اشخاص  به واسطةشده 

اً یعنی کاری که تقریب ؛دگذاشته یا فراهم کننبه اشتراک  خدمات خود را جهت استفاده

. این نبوده استنیز  پذیراین امکانو یا شاید هرگز پیش از  نبوده این اندازه کارآمد به

از طریق بازارهای آنالین، خدمات  ،به صورت عام ،اشتراک گذاشتن کاالها یا خدمات

 امانج ،شده با فناوری های توانمندسکویا دیگر  ،کاربردی همراههای مکانی یا برنامه

 مدر سیستها تراکنشهای هزینهدر سایش و موجب کاهش به حدی ها . اینشودمی

 به وجود ،درگیرندهمة کسانی که که یک منفعت و سود اقتصادی را برای اند شده

  آورند.می

در بخش حمل و نقل وجود دارد.  اقتصاد اشتراکیتر بسیار ناشناختههای نمونه

Zipcarرا برای مردم جهت به اشتراک گذاشتن استفاده از یک وسیله را برای ای ، شیوه

 ،اجاره دهندة سنتی خودروهای از شرکتتر ی و به صورت منطقیزمانتر کوتاههای دوره

ک یو قرض وسیله شخصی یابی یک سکو را برای مکان،RelayRides. کرده استفراهم 

تاکسی ”، خدمات بسیار کارآمد Lyftو  Uberکند. می فراهم ،برای یک دورة زمانی ،فرد
دمات مکانی و دسترسی از از افراد امّا از طریق یک خدمت جمعی که به خ “مانند

د. افزون بر این، این ندهمی ارائه ،کاربردی همراه مجهز شده استهای طریق برنامه

 فراهم هستند.  ،در لحظهبه صورت خدمات 

: ندمان استاقتصاد اشتراکی دارای تعدادی عناصر ویژگی دهنده یا توصیف گر 

گذاری همتا به همتا، به اشتراکمالکیت،  نهدسترسی به توانمند شده با فناوری، ترجیح 

سهولت دسترسی، فزونی در  (،شرکتیهای در مقابل دارایی) شخصیهای دارایی

 موجب) اجتماعی، مصرف همکارانه و باز خورد آزادانه کاربر مشارکت کننده کنشبرهم
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اقتصاد ” اکنشردر هر ت ،گرهاو توصیفها همة این ویژگی (.گرددمی افزایش اعتماد
 باشند. نمی موجود “یمشارکت

 

 اثرات مثبت

 دسترسی افزایش یافته به ابزارها و دیگر منابع فیزیکی سودمند -

مورد نیاز های تولید کمتر و دارایی) پیامدهای زیست محیطی بهتر -

 ( ترمحدود

 خدمات فردی در دسترس بیشتر -

 ردنکبا نیاز کمتر برای پس انداز ) وابستگی به نقدینگی توانایی فزونی در -

 .(دورآ به دست دارایی رااز استفاده  توان استطاعتمی

به دلیل وجود  ،طوالنی مدت از اعتماد ةفرصت کمتر برای سوء استفاد -

 بازخوردی مستقیم و عمومیهای حلقه

 .(دهندمی و غذا را ارائه کاال Uberرانندگان ) خلق اقتصاد ثانویه -

 

 اثرات منفی

 لدست دادن شغ از از کمتر پس ۶بازتابی -

ای )در مقابل استخدام نامهپیمانیا  محولی کار بر پایة وظیفهافزایش  -

 تر پایدار(.طوالنی مدت

 کاهش توانایی اندازه گیری اقتصاد خاکستری بالقوه -

 مدت از اعتمادفرصت بیشتر برای سوء استفاده کوتاه -

 سیستمی سرمایه در دسترس در گذارسرمایهکاهش  -

 

 اثرات ناشناخته یا دو جانبه

 ملک و اموال مالکیت تغییر یافته -

 بیشتر جهت کسب اشتراکهای مدل -

 پس اندازهای کمتر -

                                                      
1 resilience 
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 چه معنایی دارند. “خوشبختی”و  “ثروت” این که فقدان شفافیت پیرامون -

 دهد.می را تشکیل “شغل”چه چیزی یک  این که شفافیت کمتر در مورد -

 بالقوه “خاکستری”گیری اقتصاد دشواری در اندازه -

های بر پایة مالکیت یا فروش به مدلهای و تنظیم مقررات از مدلمالیات  -

 ۶بر پایة به کارگیری و استفاده

 

 جایی در عملجابه

یک مفهوم ویژه از مالکیت در پس این توسعه نهفته است و بازتابی است از 

 ذیل:های پرسش

 ( Amazon) به خود ندارد؟ یک انبار واحد مربوط ،خرده فروشترین بزرگ -

 هتل مربوط به خود ندارد؟واحد یک  ،خوابهای رگترین ارائه کنندة اتاقبز -

(Airbnb ) 

 خودرو مربوط به خود ندارد؟واحد یک  ،بزرگترین ارائه کنندة حمل و نقل -

(Uber ) 

 

  

                                                      
1 Use 
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 1و زنجیرة بلوکیها هجدهم: دولت جاییجابه

 

یرة ق زنجمالیات گرد آمده شده توسط دولت از طری ،نخستین بار نقطة بحرانی:
 .شودمی انجام بلوکی

درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند این نقطة بحرانی تا  7۹ :2125تا سال 
 روی خواهد داد. ۶3۶2سال 

ر د ؛کندمی را برای کشورها ایجادهایی چالش چنینو همها فرصت ،زنجیرة بلوکی
آن  و این به معنای دنداربر آن اشرافیت ای یک سو، نظم نیافته است و هیچ بانک مرکزی

پولی وجود دارد. از سوی دیگر، این موجب توانایی های است که نظارت کمتر بر سیاست
 برای مثال) شودمی مالیاتی جدید جهت استقرار بر خود زنجیرة بلوکیهای مکانیسم

 (.مالیات ناچیز بر تراکنش
 

 اثرات ناشناخته یا دو جانبه
 مرکزی و سیاست پولیهای بانک -

 دفسا -

 مالیات بالدرنگ -

 نقش دولت -

 

 جایی در عملجابه
با به کارگیری زنجیرة بلوکی به  BitNation، اولین ملت مجازی ۶3۶2در سال 

جهت اوراق شناسایی شهروندی، خلق گردید. در همین  ۶بنیادی عنوان فناوری شناسایی

 گماشت. ت واقعی بود که فناوری زنجیرة بلوکی را به کارل، اولین دو۹زمان، استونی

 منبع:
https://bitnation.co/; 
http://www.pymnts.com/news/2014/estonian-national-id-cardsembrace-

electronic-payment-capabilities/ 

                                                      
1 Blockchain 
2 The Foundation Identification Technology 
3 Estonia 
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 ایکارخانه تولیدنوزدهم: چاپ سه بعدی و  جاییجابه

 

 چاپ شدة سه بعدی در تولید یاولین خودرو نقطة بحرانی:

د از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی درص 1۳ :2125تا سال 

 رخ خواهد داد.  ۶3۶2تا سال 

، فرایند خلق اشیاء فیزیکی به ۶افزودنیای کارخانه تولیدیا  ۶چاپ سه بعدی

 لیدتوچاپ الیه بر روی الیه از یک تصویر یا مدل سه بعدی دیجیتالی است.  ةواسط

ر پتانسیل خلق ه ،. چاپ سه بعدیصور کنیدرا تبرش به برش به صورت  را تکه نان

. در نهایت، انواع گوناگون [۳۳] محصول بسیار پیچیده را بدون تجهیزات پیچیده دارد

بسیاری از مواد در چاپگر سه بعدی به کار خواهند رفت، مانند پالستیک، آلومینیوم، 

ت توانسخواهد  سه بعدیچاپگر  .فوالد ضدزنگ، سرامیک و حتی آلیاژهای پیشرفته

 نوناکهم رساند.بآنچه را که روزی یک کارخانه کامل نیاز به انجام آن بود را به سرانجام 

 ها،بادی تا اسباب بازیهای از ساخت توربین ،از کاربردهاای از چاپ سه بعدی در گستره

 شود.می استفاده

 چیرگی ،سه بعدی بر موانع سرعت، هزینه و اندازهبا گذشت زمان، چاپگرهای 

چرخة عمومیت ”تحت عنوان  نموداریک  ۹شوند. گارتنرمی خواهند یافت و فراگیرتر

 اثر بر بازار آن را نشانو چاپ سه بعدی های را که مراحل متنوع توانمندی “۳یافتگی

 (.1 تصویر) ارائه داده است ،دهدمی

 “2شیب روشنگری”، عمدة کاربردهای کسب و کار فناوری را که به نموداردر این 

 .[۳2] ترسیم شده است ،نمایندمی ورود

                                                      
1 3D printing 
2 Additive manufacturing 
3 Gartner 
4 Hyper Cycle 
5 Slope of enlightenment 
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 اثرات مثبت

 محصول ةشتاب یافتن توسع -

 ایکارخانه تولیدکاهش در چرخة طراحی تا  -

پیش از این دشوار یا ) شوندمی پیچیده که به سادگی ساختههای قسمت -

 (.امکان ناپذیر بوده است

 فزونی تقاضا برای طراحان محصول -

جهت شتاب دادن به یادگیری و درک را ی نهادهای آموزشی چاپ سه بعد -

 .برندمی به کار

طراحی  درهر دو فقط ) ایتولید کارخانهخلق یا شدة دموکراتیزه  قدرت -

 (.دچار محدودیت هستند

جهت هایی از طریق راهها تواند به چالشمی سنتیبه صورت  عمده تولید -

 ردیف تولیدی پاسخ دهد. حداقلو اندازة ها کاهش هزینه

 از اشیاءای جهت چاپ گستره، “طرح ها”آزاد -منبع رشد -

 .تولید صنعت نوین که تأمین کنندة مواد چاپی است -

 .[۳۱]  کارآفرینی در فضاهای افزایش در فرصت -

 حمل و نقلهای زیست محیطی از کاهش در نیازمندیهای سودمندی -

 

 اثرات منفی

 رشد ضایعات برای دفن و افزایش بار بر محیط زیست -

، برای مثال) که ناهمگون شوندای به گونهای قطعات در فرایند الیه تولید -

استحکام در همة جهات یکسان نبوده که در این صورت در عملکرد قطعات 

 ( شودمی محدودیت ایجاد

 از دست دادن مشاغل در یک صنعت مرزشکن شده -

  وریبهرهتقدم دارایی فکری و عقالنی به عنوان منبع ارزش در  -

 ی یا هنریسرقت ادب -

 نشان تجاری و کیفیت محصول -
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 اثرات ناشناخته یا دو جانبه

 .هر نوآوری را بتوان فوراً نسخه برداری کرد این که احتمال -

 

 جایی در عملجابه

اخیراً ، FORTUNEتوسط ای کارخانه تولیدیک مثال از چاپ سه بعدی برای 

 پوشش داده شده است:

کمپانی های فروشیکی از بهترین تنها نه  ۶لیپ از جنرال الکتریکتموتور ج”

در حال ثبت یک دهانک سوخت است که کامالً از طریق ساخت شرکت است بلکه 

ود، شمی ساخته شده است. فرایند که عموماً به عنوان چاپ سه بعدی شناخته ۶افزودنی

طرح دیجیتالی دقیق  طبقبر ( در این مورد آلیاژهای فلزی) موادهای الیهشامل ساخت 
 کندمی را تکمیلجدید لیپ جتآزمایش موتورهای  اکنونهم . جنرال الکتریکستا

 دیگرهای در مدل ،در حال حاضر ،ساخت افزودنی تولید شده باولی سودمندی قطعات 
 “.شده استاثبات 

 منبع:
“GE’s first 3D-printed parts take flight”, Andrew Zaleski, FORTUNE, 12 

May 2015, http://fortune.com/2015/05/12/ge-3d-printed-jet-engine-parts/ 

  

                                                      
1 General Electric’s Leap 
2 Additive manufacturing 
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 بیستم: چاپ سه بعدی و سالمت انسان جاییجابه

 

 اولین پیوند کبد چاپ شدة سه بعدی نقطة بحرانی:

درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی  7۱ :2125 تا سال

 تا این سال رخ خواهد داد.

ی سه بعدی نه تنها اشیاء را ممکن است بسازند بلکه یک روزی، چاپگرها

یعنی فرایندی که به آن چاپ  ؛د شدنساخته خواه هاآن انسانی نیز توسطهای اندام

یک اندام نیز الیه به الیه از مدل سه  ،اشیاء چاپفرایند  همانندگویند. می ۶زیستی

ده جهت چاپ یک اندام مواد مورد استفاآشکارا،  .[۳7] شودمی چاپ ،بعدی دیجیتالی

 متفاوت خواهد بود و تجربیاتی را ،شودمی از آنچه که برای چاپ یک دوچرخه استفاده

به ها توان با انواع مواد که کارآیی دارند مانند پودر تیتانیوم جهت ساخت استخوانمی

کار برد. چاپ سه بعدی، پتانسیل عظیمی را برای طراحی بر اساس درخواست و نیاز 

 که بتوان آن را در تناسب و نیاز بیشتر از بدن انسان نیست چیزیدارد و هیچ  مشتری

 .مشتری در آورد

 

 اثرات مثبت

به دلیل انتظار  انهروز نفر ۶۶به طور متوسط ) اهداییهای اندام کمبود رفع -

 ، فوت(به دلیل کمبود عضو اهدایی)شود نمی جهت پیوندی که انجام

  .[۳1] (دنکنمی

 قسمتی از بدندر  جایگزینهای وعی: اندامچاپ عضو مصن -

 برای هر بیماری که نیاز به جراحی دارد کار چاپ را انجامها بیمارستان -

 ( ها پیچ ها،ایمپلنت ها،شکسته بندی، گچ گیریهای مانند تخته) دهندمی

 حالت ممکن در جاهایی رشدترین پزشکی فردگرایانه: چاپ سه بعدی سریع -

 بدن نیاز دارد ةاز قطع تا حدی متفاوتنسخة به ی کند که هر مشترمی

 (.برای مثال تاج یک دندان)

                                                      
1 Bioprinting 
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 [۳۳] ۶هامبدل یا گران هستند، ماننددشوار از منبع چاپ اجزاء تجهیزات طبی که  -

 برای شکستگیها دندانی، ضربان سازها و قلمهای چاپ ایمپلنتبرای مثال  -

که به این صورت  هاآن محلی به جای وارداتهای استخوان در بیمارستان

 یابند.می کاهش ،اعمال جراحی هایهزینة

 یداروها که به دلیل در دسترس بودن اعضاکردن تغییرات بنیادی در آزمون  -

انجام  راها این آزمایش توان بر روی اجسام انسان واقعیمی کامل چاپ شده

 داد.

 یابد.می چاپ غذا و بدین سان امنیت غذایی بهبودی -

 

 نفیاثرات م

 بدن، تجهیزات طبی یا غذاهای تولید کنترل نشده و تنظیم نیافته بخش -

 رشد ضایعات برای دفع و اثر مضاعف بر محیط زیست -

 بدن و خود بدن ریشههای عمده که از چاپ قسمتاخالقی های بحث -

نظارت خواهد کرد؟ چه کسی  هاآن توان تولیدبر چه کسی  :گیرندمی

 له است؟تضمین گر کیفیت اعضاء حاص

چرا  نمود،توان جایگزین می موانع منحرف کنندة سالمت: اگر هر چیزی را -

 سالم زندگی کرد؟ای باید به شیوه

 اثرگذاری بر روی کشاورزی در نتیجة غذای چاپ شده -

 

 جایی در عملجابه

 ۶اولین کاربرد ایمپلنت ستون فقرات چاپ شدة سه بعدی توسط علوم مردمی

با موفقیت  ۹، دکترها در بیمارستان سوم دانشگاه پکن[۶۳۶3در سال ”]گزارش شد: 

بیمار جوان ایمپلنت اولین بخش چاپ شدة سه بعدی مهرة ستون فقرات را به یک 

ستون فقرات در ناحیة گردن باشد. مهرة جایگزین شده های کردند تا جایگزین مهره

                                                      
1 Transducers 
2 Popular Science 
3 Peking University Third Hospital 
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 تر،شده را آسان مهرة طراحی ،شد و از این رو سازیمدل ،بر طبق مهرة موجود بیمار

 ایمپلنت کردند. خود در مکان

 منبع:
“Boy Given a 3-D Printed Spine Implant, Loren Grush, Popular Science, 26 

August 2014, http://www.popsci.com/article/science/boy-given-3-d-printed-

spine-implant 
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 مصرفیبیست و یکم: چاپ سه بعدی و محصوالت  جاییجابه

 

 شوند.می درصد از محصوالت مصرفی به شکل سه بعدی چاپ 2 نقطة بحرانی:

درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که این نقطة بحرانی  1۶ :2125تا سال 

 رخ خواهد داد. ۶3۶2تا سال 

توان توسط هر کسی با یک چاپگر سه بعدی می از آنجا که چاپ سه بعدی را

توان در می را برای محصوالت مصرفی نمونه کههایی فرصتانجام داد، این فناوری 

نماید. می خلق (،در فروشگاه ها هاآن به جای خرید) محل یا بر اساس تقاضا چاپ کرد

یک چاپگر سه بعدی در نهایت به یک وسیله در دفتر کار یا حتی خانه تبدیل خواهد 

ی ذیرپاهش داده و دسترسشد. در این شرایط، هزینة دسترسی به کاالهای مصرفی را ک

یابند. قلمروهای کاربردی کنونی برای چاپ سه می اشیاء چاپ شدة سه بعدی افزایش

 رفی را نشانصچندین بخش مربوط به توسعه و تولید محصوالت م (،۳تصویر ) بعدی

 (.و تولید ۶، نمونة اولیه۶اثبات مفهوم) دندهمی

                                                      
1 Proof of concept 
2 Prototype 
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 اثرات مثبت

  ساخت شخصیو بیشتر  ۶محصوالت فردگرایانه -

 هاخلق محصوالت نمونه و برجسته و کسب پول از فروش آن -

رشد چاپ سه بعدی در جایی که هر مصرف کننده اندکی ترین سریع -

ی که شکل خاصی دارد ایپبرای مثال ) نیازهای متفاوت از یک محصول دارد

 (.نیاز دارد ،ویژهای هبه کفش با اندازو لذا 

 [۶3۶] حتمال حفظ مقدار عظیمی از انرژیپشتیبانی با اهای کاهش هزینه -

محلی؛ ساختن کاالهای خودی که با های در بسیاری از فعالیتمشارکت  -

 (.۶اقتصاد حلقوی) کندمی سودآوری ایجاد ،پشتیبانیهای حذف هزینه

 

 اثرات منفی

ب از موجتر و منطقه ای: تقاضای پایینزنجیرة تأمین و پشتیبانی جهانی  -

 شود.می دست دادن مشاغل

برای اشیاء چاپ شده که دارای سطوح ها کنترل اسلحه: گشایش فرصت -

 هاباالیی از سوء استفاده هستند مانند اسلحه

 رشد در ضایعات جهت دفن و اثر بیشتر بر محیط زیست -

موانع تجاری، ثبت گسست عمده در کنترل تولید، مقررات مصرف کننده،  -

 دولتی و تنازع برای سازش های دیگر محدودیت مالیات و ها،اختراع

 

 جایی در عملجابه

در سراسر دنیا به فروش رفته  ۶3۶۳هزار چاپگر سه بعدی در سال  ۶۹۹تقریباً 

 ۶3دهد. عمدة چاپگرها زیر می نشان ۶3۶۹درصدی را از سال  ۱1است که یک رشد 

س تا کسب و مدارها اهآزمایشگ استفاده دررا برای  هاآن کهاند هزار دالر فروخته شده

سازد. در نتیجه، مواد و خدمات صنعت می مناسبای کارخانه و کار کوچک با تولید

 .[۶3۶] آورد به دست دالری رامیلیارد  ۹/۹ رشد قاطعانةچاپ سه بعدی 

                                                      
1 Personalized products 
2 Circular economy 
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 [113] 1بیست و دوّم: طراح هستی جاییجابه

 

ه دکه ژنوم او به صورت مستقیم و تعمداً ویرایش ش اولین انسان نقطة بحرانی:

 شود.می دمتولّ ،است

یک ژنوم انسانی تقریباً به مقدار شش رتبه کاهش  یابیتوالیاز آغاز قرن، هزینه 

و اولین ژنوم کامل  میلیارد دالر هزینه شد 7/۶ ،پروژة ژنوم انسانیبرای یافته است. 

 هزار دالر ۶33 ، هزینه به ازای هر ژنوم به۶33۳تولید گردید. تا سال  ۶33۹انسانی در 

یک  درافت پیدا کرد در حالی که امروزه این امکان برای پژوهشگران وجود دارد که 

 .نماینداقدام  یژنوم انسان یابیتوالیبه  ،دالر ۶333با هزینة فقط  ،آزمایشگاه تخصصی

روی داده است  CRISPR/Cas9شیوة  ةاخیراً در ویرایش ژنوم با توسع ،روندی مشابه

ه نسبت فته شده است و بپذیر،به شکل گسترده ،خشی باالترکه به دلیل کارآمدی و اثرب

 تری دارد.پایین ةهزین ،پیشینهای رهیافت

های ویرایش ژن دردانشمندان جانفشان  ةبارتوانایی یک ،از این رو، انقالب واقعی

نوین و  یابیتوالیاست که ای گیاهان و جانوران نیست بلکه بیشتر، فزونی در آسانی

 در تعداد پژوهشگرانی است کهو همچنین فزونی اند نمودهفراهم  ،ویرایش هایفناوری

 توانند این نوع آزمایشات را هدایت نمایند.می
 

 اثرات مثبت

ها و تیمار کردن محصوالتی که هفرآورد حاصل از ،بازده کشاورزی باالتر -

 و قوی، مؤثر و پربار هستند.تر خوش طعم

 ۶ق پزشکی فردگرایانهطبی کارآمدتر از طریهای درمان -

 .و کمتر تهاجمی هستندبوده تر دقیقو  که سریع طبی هاییتشخیص -

 سطوح باالتر درک اثر انسان بر طبیعت -

 مربوطههای کاهش رخداد بیماری ژنتیکی و ناخوشی -

 

                                                      
1 Designer Beings 
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 اثرات منفی

ن، انسان و محیط ارویرایش شده یا جانوخطر برهم کنش میان گیاهان  -

 زیست و سالمت

 هادید شده به دلیل هزینة باال دسترسی به درماننابرابری تش -

 ویرایش ژنهای نمودن فناوری پس زنی اجتماعی با رد -

 هایا شرکتها ژنتیکی توسط دولتهای سوءاستفاده از داده -

 مویرایش ژنوهای پیرامون کاربرد اخالقی فناوری المللیبینهای عدم توافق -

 

 اثرات ناشناخته یا دو جانبه

 ول زندگی و عمرفزونی در ط -

 معماهای اخالقی با در نظر گرفتن طبیعت انسانی -

 فرهنگیهای جاییجابه -

 

 جایی در عملجابه

در مجلة نیچر چاپ کردند و ای مقاله ه،، دانشمندان برجست۶3۶2در مارس ”
م عظیهای فراخوانی را برای ضرب االجل ویرایش جنین انسان صادر نمودند و نگرانی

اخالقی و ایمنی این حوزة پژوهش را برجسته نمودند. فقط های داللتنظر گرفتن  با در

از دانشگاه  ۶جونجیو هوانگپژوهشگران تحت رهبری ”، ۶3۶2یک ماه بعدتر در آوریل 

جنین انسانی  DNA، اولین مقالة علمی جهان را در مورد تغییر ۹وژدر گوانگ ۶یات سن

 “به چاپ رساندند.

 منبع:

http://www.nature.com/news/don-t-edit-the-human-germ-line-1.17111; 

http://qz.com/389494/chinese-researchers-are-the-first-to-genetically-

modify-a-human-embryoand-many-scientists-think-theyve-gone-too-far/ 
  

                                                      
1 Junjiu Huang 
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 [114] 1عصبیهای بیست و سوم: فناوری جاییجابه

 

 او کاشته شده حافظة مصنوعی در مغز کهن اولین انسا نقطة بحرانی:

ین ا ما نیست که نتواند از درک بهترای از حیات شخصی و حرفهای هیچ گستره

این  (.در سطوح فردی و هم جمعی) کند، سودمند نشودمی چگونه مغز ما کار که

شود که طی چند سال گذشته، دو مورد از می موضوع با این حقیقت تاکید ورزیده

شده است در علوم انجام در جهان  هاآن ی برگذارسرمایهپژوهشی که عمدة های برنامه

سال که  ۶3یک پروژة یک میلیارد یورویی طی ) ۶جای دارند. پروژة مغز انسان یمغز

ز از مغهای و پروژة پیشاهنگ پژوهش( ی شده استگذارسرمایهتوسط کمیسیون اروپا 

 (.۹BRAIN) عصبی نوآورانة پیشرفتههای طریق فناوری

طبی و علمی متمرکز های به صورت اولیه بر روی پژوهشها گرچه این برنامه

 ،عصبیهای فناوری( و نفوذ) هستند، ما همچنین چشم امید داریم که رشد پرشتاب

د. فناوری عصبی شامل پایش فعالیت نپزشکی زندگی ما متجلی شوغیر در منظرهای

 ،شودیگر مکند و یا با جهان هم کنشمی غییرچگونه مغز ت این که مغز و نگریستن به

 .باشدمی

ی مالی پذیرقابلیت حمل و کیفیت مدیریت، ۶3۶2برای مثال، در سال 

 امکانات( از یک کنسول بازی هستندتر هم اکنون کم هزینه) ۳عصبیهای هدست

ک انقالب ینظیری را ارائه دادند و آنچه را که احتماالً نه تنها یک انقالب عصبی بلکه بی

 .[۶32] ندداجتماعی بود را پدید آور
 

 اثرات مثبت

ا ردار چرخهای مصنوعی یا صندلیهای توانند انداماکنون میهم افراد ناتوان -

 با فکر خود کنترل کنند 

                                                      
1 Neurotechnologies 
2 The Human Brain Project 
3 Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies 
4 Neuro-headsets 
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 امکانات (،امکان پایش فعالیت مغز به صورت بالدرنگ) بازخورد عصبی -

یاد، تنظیم رفتار غذایی و شماری را برای کمک به مبارزه بر علیه اعتبی

 آورد.می فراهم ،ورزشی تا کالس درسهای در گستره ،عملکردهادر بهبودی 

های مقادیر عظیم داده ةداشتن توانایی گردآوری، فرآوری، ذخیره و مقایس -

دهد که تشخیص و درمان می وابسته به عملکرد مغز این را به ما اجازه

 ،سالمت روانی را به صورت کارآمدی مغزی و موارد وابسته بههای بیماری

 بهبودی دهیم.

موارد خاص انجام داده و به  برایقانون قادر خواهد بود پردازش سفارشی را  -

در شکلی متفاوت از صورت معمول  ،ی در موارد جناییپذیرامور مسئولیت

 و کنونی بپردازد.

ده است در سایة علوم مغزی انجام ش هاآن که طراحیها نسل آیندة رایانه -

در مغز که جایگاه ای منطقه) ممکن است مانند قشر خاکستری مغز انسان

 و واکنش کنند. بینیپیش ،استدالل (،هوشمندی است

 

 اثرات منفی

باشند، بدین گونه این خطر نمی به منزلة مغزفقط تمایز بر پایة مغز: افراد  -

عنی فقط یانجام شوند،  ۶مستقل از متن شکلیوجود دارد که تصمیمات در 

ر رفتا ،های انسانیسرمایهاز قانون تا هایی مغز در گسترههای بر اساس داده

 [۶3۱] مصرف کننده یا آموزش

رمزگشایی شوند و دیگر حریم  ،رویاها و تمایالت ها،اندیشه این که ترس از -

 .وجود نداشته باشدخصوصی 

ولی  در نتیجة اغراق در علوم مغز این ترس وجود دارد که به آهستگی -

 قطعی، خالقیت و حس درک انسانی ناپدید شود.

 محو شدن خطوط میان انسان و ماشین -
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 اثرات ناشناخته یا دو جانبه

 فرهنگی جاییجابه -

 جداسازی روح از قالب ارتباطات -

 بهبودی در عملکرد -

، رفتارهای نوینی را بر خواهد انسانیشناختی های بسط دادن به توانمندی -

 انگیخت.

 

 عمل در جاییجابه

که توانایی حل اند دادهنشان  ۶قشر خاکستری مغزای رایانههای الگوریتم -

CAPTCHAs (از ماشینها کاربردی گسترده جهت تمایز انسانها آزمون )

 مدرن را دارند.

 کهاند پایش توجه و آگاهی را توسعه دادههای سامانه ،صنعت خودرو -

را متوقف خودرو  ،خوابندمی یتوانند در زمانی که افراد در حال رانندگمی

 کنند.

در آزمون  ،از انسان را هوشمند در چین امتیاز بهتریای یک برنامة رایانه -

IQ آورد به دست. 

پروندة پزشکی ها پس از غربال کردن میلیون IBMشرکت  ۶رایانة واتسونابر -

بتوانند  هاآن کمک به دکترها را آغاز کرده است تا ای،دادههای و پایگاه

 انتخاب کنند.  ،درمانی را برای بیماران با نیازهای پیچیدههای گزینه

 چگونه چشم و این که با الهام بخشی از) ۹های تصویر نورومورفیکگرحس -

ثر خواهند ا ،تا رباتیککاربرد باتری از کنند، مغز با یکدیگر ارتباط برقرار می

 (.داشت

دهد که اعضاء مصنوعی می ابه بیماران ناتوان این اجازه ر ۳پروتزهای عصبی -

                                                      
1 Cortical Computing Algorithms 
2 Watson Supercomputer 
3 Neuromorphic image sensors 
4 Neuroprosthetic 
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 را کنترل کنند. ۶و اسکلت خارجی

در  ییک پیشگام DARPAتوسط ( RAM) ۶فعال ةبرنامة بازیابی حافظ -

 بازیابی حافظه و فزونی آن است.

توان با بازفعالی مصنوعی خاطرات شاد می راها عالئم افسردگی در موش -

ارائه  MITدر  درمان کرد که این شواهد توسط دانشمندان علوم اعصاب

 اند.شده

 منبع:

Doraiswamy M. (2015). 5 brain technologies that will shape our future. World 

Economic Forum Agenda, Aug 9 

https://agenda.weforum.org/2015/08/5-brain-technologies-future/ 

Fernandez A (2015). 10 neurotechnologies about to transform brain 

enhancement and brain health. 

SharpBrains, USA, Nov 10 

http://sharpbrains.com/blog/2015/11/10/10-neurotechnologies-about-to-

transform-brain-enhancementand-brain-health/ 

 

 

                                                      
1 Exoskeletons 
2 The Restoring Active Memory 
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