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 یاکه به عنوان دانشگاه  یعلم یعلم، نهادها یخاز تار ای هر دوره در

 ،یتفعال الگوهای و ها روش در تفاوت رغم علی شدند، یشناخته م یمآکاد

 یجامعه از مجرا یازهایاصل مشترک بودند و آن کمک به رفع ن یکدر 

 و کاربست آن در عرصة عمل بوده است. یدانش کاربرد یدتول

در  که یو تحوالت شگرف یبا گسترش فناور یزن یرسدة اخ یّط در

 های مأموریت ها شد، دانشگاه یجادع مختلف اانسان در جوام یروند زندگ

ه از نمودند ک یینخود به منظور کمک به توسعة جوامع تب یرا برا ینینو

 در بشر ذهن سؤاالت به پاسخ و پژوهش توسعة به توان یآن جمله م

با  یتمأمور ینتمرکز بر ا یکناشاره کرد. ول ختلفم های حیطه

امر مهم،  ینمنطبق نبوده و ا موجود در هزارة سوم چندان های یتواقع

 تیاح یعبور کرده و برا نیز پژوهش گذار از تا داشت آن بر را ها دانشگاه
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 یت،را متصور شوند که آن مأمور ای یژهو یتخود در هزارة سوم، مأمور

 طةیاست. با تحوالت شگرف در ح یاندانش بن ثروتو خلق  ینیکارآفر

 اب ها دانشگاه که رسد یظر مچهارم به ن یو وقوع انقالب صنعت یفناور

 نیمتناسب با وقوع ا یدخود مواجه هستند که با یمدر پارادا یگرید تغییر

ان که همچن یننسل سوم، عالوه بر ا های انقالب سازگارتر گردند. دانشگاه

 نیجوامع هستند و همچن یازهایرفع ن یبرا یانسان بعمنا یتعرصة ترب

 یکنول آیند، یبه حساب م یزنمختلف  های پژوهش در عرصه یمهم اصل

 فیتعر ینی،را در حوزة کارآفر ای تازه های امور بسنده نکرده و افق ینبه ا

 .اند خود گشوده یخلق ثروت و ... برا ی،شغل یننو های یطهح

هان سالمت کشور پن یآموزش عال یانمسئله از نگاه متول ینبه ا توجه

و  چهارم یانقالب صنعتابعاد  یینمانده و تالش شده است تا با شناسا

 های دانشگاه یالزم، استانداردها های یرساختز یجادو ا سازی یتظرف

خلق ارزش در نظام  یرا برا ینهمجرا زم ینو از ا ینسل سوم را بازنگر

 .یندفراهم نما یشاز پ یشسالمت ب

 همت به که « چهارم صنعتی انقالب در سوم نسل دانشگاه » کتاب

به زیور طبع آراسته شده  پور ینب یرجدکتر ا یجناب آقا عزیز دانشمند

 و یدهابر با یمرور یندانشگاه نسل سوم و همچن یم، با ارائه مفاهاست

 نوانع به تواند می رو یشپ ینهادها در بستر انقالب صنعت ینا یدهاینبا

کشور مورد  های دانشگاه یانمسئوالن و متول یبرا ارزشمندمنبع  یک

 .یرداستفاده قرار گ

اب، کت ینمطالعة ا امیدوارم پور یدکتر نب یتشکر از جناب آقا ضمن
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مراکز آموزش  یرو سا یعلوم پزشک های دانشگاه یپا یشرا پ یراه روشن

 .یدکشور در جهت تحقق دانشگاه نسل سوم بگشا یعال

 دانش در کشور خواستارم. یهمگان را در راه اعتال توفیق

 

 

 یجانیباقر الر دکتر

 یو تخصص یآموزش پزشک یشورا یربو د یآموزش معاون

 یرانا یاسالم یجمهور یبهداشت، درمان و آموزش پزشک وزارت
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ها در گذار پارادایمی خود هستند و انقالب دوم  ، دانشگاهاکنونهم

 های سنتی دانشگاه کنند. انقالبی که به مأموریت آکادمیک را تجربه می

زند. مأموریت سوم که  وریتی سوم را پیوند مییعنی آموزش و پژوهش، مأم

کند، در تعریف گسترده، نقش  می ترسیمهای نسل سوم را  دانشگاه

ازد. س اقتصادی جامعه را نمایان می - مشارکتی دانشگاه در توسعة اجتماعی

ا به بمحلی ها باید نتایج علمی خود را در اقتصاد  در این مأموریت، دانشگاه

 های دانشگاه در و آشکار سازی دانش و دیگر توانمندیکار گیری، کاربرد 

حلقة بیرونی محیط آکادمیک، پیوند دهند. این مأموریت در قالب مطالعات 

اه نسل دانشگاز وایسما در تعریف  اما پیوندی دارد اتزکویتز با کارآفرینی هم

 کند. را در دانشگاه نسل سوم ایفا مینقشی ابزاری کارآفرینی سوم ، 

های نسل سوم در دهة گذشته  که ساختار و سازوکار دانشگاه هر چند

اند اما با پدیداری انقالب صنعتی چهارم، مأموریت سوم  توصیف شده

، دچار تغییرات بنیادینی خود های نسل سوم در گذار پارادایمی دانشگاه
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گنجد  دانش نظریه پردازان دهة گذشته نمی چهارچوبکه در  خواهد شد

با تغییرات پیچیده و آکنده از عدم راستا همزساختارمندی و به تعریف و با

 دارد. نیاز ،قطعیت جهان در انقالب صنعتی چهارم

های  انقالب صنعتی چهارم که بر پایة گداختگی و همگرایی فناوری

 دهد، اثراتی بسیار فراتر از انقالب فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژی روی می

 آورد. های گوناگون فرود می حوزه ر( را بICTفناوری اطالعات و ارتباطات )

های نسل سوم و کارآفرین بر  از آنجا که تم بنیادین دانشگاه

انتها از  کارآفرینی استوار است، انقالب صنعتی چهارم را باید یک منبع بی

تر  های کسب و کار نگریست زیرا کارآفرینی در این انقالب، ساده فرصت

؛ زیرا موانع رخ خواهد داد ،داده است وی میتر از آن چه تا کنون ر و سریع

های بلندپروازانه، به واسطة فناوری، به آسانی انجام  سازی ایده پیاده

ها شامل هوش مصنوعی، ربوتیک پیشرفته، اینترنت  پذیرد. این فناوری می

ماشین، واقعیت افزوده و  -های انسان  اشیاء، چاپ سه بعدی، میانجی

ها و  . به هم پیوستگی این فناوریهستندرگ های بز های داده فناوری

با سرعت فزایندة  توأمها از طریق توان پردازش بسیار باال  های آن سامانه

 انجام خواهد گرفت. ،ای و دیجیتالی های شبکه انتقال و توانمندی

( و توانایی آن برای جا دادن حجم انبوهی Cloudپدیداری فناوری ابر )

پذیر چندگانه جهت فزونی در ارتباطات و  رسها، با نقاط دست از داده

موجب خواهند شد که  ،های نوپدید انقالب صنعتی چهارم فناوری

دچار  ،به ویژه گسترة آموزش ،ها های نسل سوم در همة گستره دانشگاه

 .ژرف و بنیادین شوند یتحول
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 دوینتدر  ،ها نقش تحول برانگیز این فناوریبه  ،همانگونه که اشاره شد

 های نسل سوم های کارآفرین توسط اتزکویتز و دانشگاه دانشگاه نظریة

نشده بود و از این رو بسیار ضروری است  توجه نشان داده ،توسط وایسما

به اثر انقالب صنعتی  ،نگرانه که در قالب یک چهارچوب نظری و آینده

های این  ها و چالش فت فرصتیاهای نسل سوم و  دانشگاهروی چهارم بر 

 دم انقالب صنعتی چهارم، پرداخته شود. ها در سپیده دانشگاه

ل های نس پس از آشنایی بسیار مختصر با دانشگاه ،در این نوشتار

 های صنعت، اقتصاد سوم و نقش تحولی انقالب صنعتی چهارم در گستره

 های انقالب صنعتی به اثر فناوری ،فرهنگ و سیاست جامعه،و نیروی کار، 

ی جامعة دانش بنیان به انقالب صنعتی چهارم چهارم و گذار پارادایم

ای  گیری مطالعات فرارشته چگونگی شکلبه . همچنین شودپرداخته می

رمی وتفکر پلتفهای برتر )نرم(، سامان یابی رهیافت  و همگرا، نیاز به مهارت

 پدیداری ،)سکویی(، دیجیتالی شدن، هوش مصنوعی و آموزش فردگرایانه

(، Cloud) ابر های فناوری (، قابلیتVLCs) مجازیهمپایان یادگیری 

های واقعیت افزوده، آواتارهای آموزشی و ایدة کالس  فناوری

 .افکنده خواهد شدنگاهی جسورانه  نیم ،(HyperClass) افزوده

ها در قالب طرح تحول در  سازی آن شاید این نگاه جسورانه و پیاده

د ولی باید به یاد داشته مانند جلوه نمای های کشور، رؤیا آموزش دانشگاه

 ،مندآگاهباشیم که این ابرروند به زودی بر ما فرود خواهد آمد و اگر 

توانیم از  می ،بشناسیمانه مورفولوژی و دینامیسم آن را موشکاف

 مند شویم. بهرهنیز دستاوردهای شگرف آن 
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های نسل  های معمار دانشگاه داند از تالش نویسنده بر خود الزم می

ر، جناب آقای دکتر باقر الریجانی، معاون محترم آموزشی وزارت سوم کشو

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مشوق اصلی این حقیر برای نوشتن 

 اند از صمیم قلب سپاسگزاری نماید. این نوشتار بوده

از جناب آقای دکتر عطاءاهلل پورعباسی، دبیر محترم ستاد تحول و 

مسئول بستة حرکت به سوی  نوآوری در آموزش علوم پزشکی و

های های نسل سوم که صمیمانه در اشاعة دانش پیرامون دانشگاهدانشگاه

های علوم پزشکی کشور از هیچ کوششی دریغ نسل سوم در سطح دانشگاه

 دارد.نفرمودند، کمال تشکر قلبی خود را ابراز می

از سرکار خانم دکتر کتایون وحدت که بازخوانی  نویسنده همچنین

تن را پذیرفتند، آقای دارا جوکار در طراحی، بازآفرینی تصاویر و ویرایش م

متن، جناب آقای حسین آذری در حروفچینی و سرکار خانم صفایی در 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر،  انتشارات دانشگاه

 نماید. صمیمانه قدردانی می

ای ه پی استوار نمودن پایه کشور بزرگ ایران با مردمی فهیم که در

ب های نسل سوم و انقال است، بسیار به ادبیات دانشگاه تمدن اسالمی خود

انقالب علمی این دهی به ساختار توفندة  صنعتی چهارم جهت شکل

از این گذار، چاپ و انتشار کتب آکادمیک در این زمینه است.  نیازمند

 های ه سوی دانشگاهحرکتی ب »کتاب مانند  بسیار سودمند خواهد بود

های جناب آقای دکتر عبدالرسول سبحانی به  که با رهنمود« نسل سوم

 گیری جامعة دانایی شکل درها،  زیور چاپ آراسته گردید. بی شک این گام
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تهایی اننویدبخش خواهند بود. امید بیایران اسالمی  ه درو یادگیرندة آیند

 در کشور، بتوان منسل سو هایبا آفرینش دانشگاه وجود دارد که

 .گردیددستاوردهای انقالب صنعتی چهارم را پذیرا 
 

 

 پور دکتر ایرج نبی

 نگاری، نظریه پردازی و رصد کالن سالمت گروه آینده

 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران عضو پیوستة
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 فصل اول

 دانشگاه نسل سوم
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 دانشگاه نسل سوم

های یازدهم و  اروپایی که در طی سدههای  نخستین دانشگاه

مانند بلونیا، پاریس و آکسفورد( پدیدار شدند، نهادهایی صرفاً ) سیزدهم

خواندند تا به  می آموزشی بودند که دانشجویان را از سراسر قارّه فرا

های مدرّسین مشهور گوش فرا دهند؛ امّا این در هنگامة سدة  خطابه

های خود را مأمور تولید و  انی، دانشکدههای آلم نوزدهم بود که دانشگاه

های تیپ همبولتی در آلمان پدید  انتشار دانش نیز نمودند و دانشگاه

های داخلی آمریکا، در  ها نیز پس از جنگ آمدند. مدل همبولتی دانشگاه

این قاره آغاز به شکوفایی نمودند. در هنگامة سدة بیستم، رشد این نوع 

 دوم( مأموریت) پژوهش مأموریتهایی که  اهها به صورت دانشگ دانشگاه

را پژوهشی های  را در کنار آموزش به عهده داشتند و با خود نام دانشگاه

های  کشیدند، رو به فزونی گذاشت. شماری از این دانشگاه می یدک

 (.۱) های جهان شدند آمریکایی، سرآمد دانشگاه

ه هوم دانشگا، به تغییرات انقالبی در عرصة آکادمیک با مفوایسما

 « دانشگاه نسل سوم »مفهوم  گذار بنیاننگرد. او که خود  می نسل سوم

ای  ای بنیادی به گونه ها به شیوه دارد که دانشگاه می است چنین بیان

یابند تا بتوانند رشد فزایندة مورد تقاضای اقتصاد دانش بنیان  می تغییر
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ها،  سوم دانشگاه موریتمأ ،(. به زبان دیگر۱) پاسخگو باشندنیز را جامعه 

به توسعة اقتصادی و اجتماعی جامعه در پیوند بوده و مفاهیم نوآوری و 

 (.۲) نندک می ای، ایفا کارآفرینی، نقش جدایی ناپذیر را در این مسیر توسعه

 

 
 های نسل سوم های نسل دوم و دانشگاه مقایسة دانشگاه: ۱شکل 

 

وم س مأموریتکه دارای  بنابراین دانشگاه نسل سوم، دانشگاهی است

وسعة تسوم، در تعریف گسترده، نقش مشارکتی دانشگاه در  مأموریتاست. 

 مأموریت(. در حقیقت، در ۳) سازد اقتصادی جامعه را نمایان می - اجتماعی

(. ۴) دهند باید نتایج علمی خود را در اقتصاد بومی نشان ها دانشگاه ،سوم

ی است که با خلق، به کارگیری، های همة فعالیت »شامل  مأموریتاین 

های دانشگاه در حلقة بیرونی  کاربرد و آشکارسازی دانش و دیگر توانمندی
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 مأموریت(. ترمینولوژی و مفهوم 5) « باشند محیط آکادمیک، در پیوند می

(؛ امّا آنچه مسلم است آن 6) ها، در حال گذار پارادایمی است سوم دانشگاه

نشگاه در توسعة اقتصادی جامعه در سطح سوم، دا مأموریتاست که در 

 شود. ای و ملّی، با آشکارسازی نتایج دانش، سهیم می منطقه

ه ها در آن است ک سوم دانشگاه مأموریتدر انگلستان، نکتة کلیدی 

(. امروزه، فشار به دانشگاه برای حرکت به ۷) پردازند. می « خلق ثروت »به 

است و جامعه از دانشگاه خواستار  سوّم، بسیار فزونی یافته مأموریتسوی 

مسیر و جریان مؤثر دانش و انتقال فناوری خلق شده در ای  است به گونه

عمومی  یگذار سرمایهمحیط آکادمیک را به محیط بیرونی تنظیم نماید تا 

در پارادایم جدید، ارای بازده اقتصادی مناسبی باشد. بر آموزش عالی د

های  مل انتقال فناوری، پژوهششا) سوم مأموریتحتی ساختارهای 

، رفورم شهری و العمر مادام یادگیری و مشارکتی، خدماتای  فرارشته

شوند که با مفهوم  می چنان با یکدیگر ممزوج ای(، آن توسعة منطقه

 مأموریتیابند. در این مفهوم نوپدید از  می آمیختگیهم نیز ۱پایداری

 اجتماعی چنان شکلیک همکاری میان فعاالن متنوع  ها، دانشگاه

در یک مکان یا ) های اجتماعی در توسعة پایدار گیرد تا دگردیسی می

 (.8) منطقة خاص(، بتوانند به شکل عملی روی دهند

توانند در توسعه و خلق ارزش افزوده،  ها می از منظر اقتصادی، دانشگاه

در  ندتوان ها می آن ،در اقتصاد بومی، از ابعاد گوناگون ورود نمایند. نخست

ان دانش بنیهای  محلی، به صورت عمده، با خلق شرکت کار و کسبتوسعة 

                                                      
1 Sustainability 
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ا توانند ب می در شکوفایی منطقة خودها  آن ،، مشارکت نمایند. دوم۱زایشی

 از سراسر دنیا، به دلیل هویت و نقش متمایزی که در سطحها  جذب شرکت

 پژوهشیهای  ی دارند، سهیم شوند و این کار را با ارائه فرصتالملل بین

 دهند. سوم آن که می دانشگاهی، انجامغیر های کیفیت برای شرکتپر

های کنونی را تقویت نمایند و چهارم کار و کسبگرایی در  توانند تنوع می

توانند در پیشرفت صنعت، از طریق بهبودی  ها می آن که دانشگاه

 (.۹) های موجود، نقش ایفا کنندکار و کسبهای  حل راه

نیان دانش بهای  آید که ایجاد و ارتقاء شرکت می چنین به نظربنابراین، 

اعی به فشار اجتمها  زایشی، به عنوان ابزار حیاتی برای پاسخگویی دانشگاه

، از علمیهای  گفتمان با اقتصاد، از طریق به اشتراک گذاری نتایج پژوهش

که  گونه (. همان۱۰) باشدها  سوم آن مأموریتراهبردهای اساسی در اجرای 

توسعة اقتصادی و  مأموریتاشاره شد، اتزکویتز در انقالب آکادمیک دوم، 

سنتی آموزش و پژوهش های  مأموریتاجتماعی را به عنوان تحول 

در  (؛۱۲و۱۱) نماید می های کارآفرین، منظور در قالب دانشگاه ها، دانشگاه

 اننشهای نسل سوم  حالی که وایسما این تحول را در قالب مفهوم دانشگاه

(. آنچه در هر دو رهیافت مشترک است، وجود مفهوم کارآفرینی ۱) دهد می

یابد. در دانشگاه کارآفرین، مفهوم کارآفرینی یک مفهوم  می است که نمود

جامع و تمام پوششی است. امّا در رهیافت دانشگاه نسل سوم، از کارآفرینی 

 .(۱۳) شود می به صورت ابزاری، استفاده

                                                      
1 Spin-off enterprises 
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 وسعة آکادمیک پایدارهرم ت: ۲شکل 

 

ک چون یهم به این صورت که در مدل دانشگاه کارآفرین، به دانشگاه

بودجة به دست آوردن  شود که برای می سازمان بنگاهی نگریسته

د خود، مانن کار و کسبپژوهشی از محیط بیرونی رقابت کرده و بر کارآیی 

و  پداگوژیتفکر کارآفرینی، هویت،  ةورزد و به دنبال توسع می تأکید

کارآفرینی در تمام سطوح دانشگاه است. در حالی که در  یادگیری محیط

مفهوم دانشگاه نسل سوم، به کارآفرینی به عنوان ابزار فزونی انتقال 

(. امّا ۱۳) شود می دانشگاه، نگریسته پذیری فناوری جهت افزایش رقابت

بر روی باید هرگز این موضوع را فراموش نکرد که دانشگاه نسل سوم 

 شود. می عناصر کارآفرینی ساخته
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 ینمراحل ساخت دانشگاه نسل سوم و کارآفر :۳شکل 

 پردازان معاصر یهنظر یدگاهاز د

 

 تواند سه معنا را از خود نشان دهد: می دانشگاه کارآفرین

 خود دانشگاه به صورت یک سازمان، کارآفرین شود. /۱

کارکنان( خود را به  هیئت علمی، دانشجویان،) اعضاء دانشگاه /۲

 کارآفرین کنند.ای  گونه

دانشگاه با محیط بیرونی یا ممزوج شدن ساختاری  کنش برهم /۳

 (.۱۴) میان دانشگاه و منطقه، از الگوهای کارآفرینانه پیروی کند

 به دو شیوة اصلیها  بر اساس مرور در ادبیات علمی، دانشگاه

 توانند کارآفرین شوند: می

های  دانش و یافتهسازی  که بر تجاری ۱ادمیک/ کارآفرینی آک۱

                                                      
1 Academic entrepreneurship 
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سوم را با  مأموریتها  پژوهشی متمرکز است. در این گذار، دانشگاه

دهند و  می به هاب دانش، ارتباطها  پژوهش از طریق تبدیل شدن آن

 شوند. می توأم با انتقال فناوری، درگیرهای  و فرصتها  اغلب با چالش

 آموزشی پیوند مأموریتسوم را به  تمأموری، ۱/ آموزش کارآفرینانه۲

کارآفرینانه دانشگاهی، های  و شایستگیها  دهد و در ساماندهی قابلیت می

 (.۱5) نماید می نظر

توانند کارآفرینی را توسعه  ها می از طریق این دو شیوه، دانشگاه

بر پایة پژوهش، آموزش کارآفرینی و کارآفرینی های  دهند. نوآوری

 نگریسته ها، های این نوع دانشگاهدستاوردبه عنوان  ها، دانشجویان آن

کشور نشان داد که  ۲5(. نتایج تجزیه و تحلیل از سطح ۱5) شوند می

های  آموزشی کارآفرینی، با فعالیتهای  درگیر شدن دانشجویان در برنامه

های دانشجویی، رابطة مثبتی داشته  آپ استارتدانشجویان در 

های بزرگ، کارآفرینان،  دانشگاهسطح زه در رو، امرو (. از این۱6) است

(. ۱۷) شوند می ها و نوآوری، به صورت یک اکوسیستم، دیده آپ استارت

ای در  برای مثال، در حالی که در دانشگاه کالیفرنیا، اقدامات پیشگامانه

، آموزش و حمایت از کارآفرینی، ۲کار و کسبطرح های  برگزاری رقابت

ی خطرپذیر برای شکوفایی گذار سرمایهو ها  مراکز رشد و شتاب دهنده

شود، تالش مضاعفی نیز برای حمایت از تأسیس  می نوآوری انجام

                                                      
1 Entrepreneurial education 
2 Business plan competitions 
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های دانش بنیان دانشگاهی توسط فارغ التحصیالن و نیز ارائه  شرکت

خدمات پژوهشی و منابع دانشگاهی برای حمایت از کارآفرینان و 

یک  برقراری ةنشان دهندگیرد. این فرایند  می بیرونی، صورتهای  شرکت

 (.۱۷) باشد می اکوسیستم فراگیر برای خلق نوآوری

 ةکارآفرین به عنوان گام بعدی در توسعهای  امروزه، مدل دانشگاه

، ۲۰۱۴شود. برای مثال، در اتریش تنها در سال  می آموزش عالی قلمداد

ه دهد ک می ی تأسیس گردید و این نشانآپ استارتشرکت  ۳۷۱۲۰تعداد 

فناوری اتریش، به خوبی به کار های  وم دانشگاه کارآفرین در دانشگاهمفه

های  گذاران، برقراری خوشه ، سیاستاکنون هم (. همچنین۱8) رفته است

های داغ و بحرانی مانند زیست فناوری،  فناوریهای  کارآفرینی در گستره

ه ب واند  فناوری نانو و ساخت پیشرفته، را مورد پیگیری شدید قرار داده

بعدی، پی زایی  ارتباط قوی میان کارآفرینی اولیه و رشد اشتغال

ها  فدرال در آمریکا، دانشگاههای  (. بدین گونه است که سیاست۱۹) اند برده

کارآفرینی و ارتباط صنعت با دانشگاه،  ةاند که در توسع را تشویق نموده

 (.۲۰) ز شده استبیشتر فعال باشند، زیرا دوران دانشگاه کارآفرینی، تازه آغا

ها در سیستم ارتقاء و استخدام اعضاء هیئت  ، دانشگاهاکنون هم

علمی، به وضعیت کارآفرینی و سابقة افراد در این زمینه، بسیار حساس 

(. در حوزة آکادمیک، مفهوم ۲۱) نمایند می و این شاخص را لحاظاند  شده

ناسی، مانند اقتصاد، جامعه ش) کارآفرینی نیز در علوم اجتماعی

مدیریت های  ی و علوم سیاسی( و بسیاری از گسترهشناس روان
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(. حتی در ۲۱) به ویژه در علوم مدیریت(، رخنه کرده است) کار و کسب

 علوم پزشکی از وزارت علوم و تحقیقات جداهای  ایران نیز که دانشگاه

باشند، کارآفرینی دانشگاهی نیز مورد توجه واقع شده و تحت پژوهش  می

(. در گزارش وزارت تجارت آمریکا پیرامون نوآوری ۲۲) گرفته استقرار 

انتشار یافت، اشاره شده است که  ۲۰۱۳و دانشگاه کارآفرین که در سال 

های  طی دو دهة گذشته، عمدة ایجاد اشتغال در آمریکا در شرکت

 ۱۳۱که از ای  جوان روی داده است و از این رو، در بررسی آپ استارت

نون ی جمشخص گردیده است که میل ،ایی انجام شده استآمریک دانشگاه

 شود که می به سوی کارآفرینی مشاهدهها  از سوی این دانشگاه آمیز

کارآفرینی دانشجویی،   »توان آن را در پنچ مسیر دنبال نمود:  می

انتقال فناوری، همکاری با صنعت و درگیر شدن  ای، کارآفرینی دانشکده

 (.۲۳) « ای اقتصادی منطقه ةدر توسع

بر اساس نظر وایسما، دانشگاه نسل سوم بر روی همکاری میان 

های علمی و آشکارسازی  نتایج پژوهشسازی  دانشگاه و صنعت، تجاری

دانش بنیان های  شرکت) فناور محورهای  دانش، به شکل ایجاد بنگاه

 (. از دیدگاه این نظریه پرداز، چند دلیل وجود۱) گردد می زایشی(، استوار

 نسل سوم را به پیشهای  دارد که تقاضا برای حرکت به سوی دانشگاه

 رانند: می

علمی، به این صورت که های  آور پژوهش سرسامهای  هزینه /۱

 ها مورد نیاز دانشگاههای  توانند بودجه نمی دیگرها  دیگر دولت
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 نسل دوّم( را تأمین کنند.های  دانشگاه)

: دانشجویان، اعضاء هیئت و رقابت در سه جبههسازی  جهانی /۲

 علمی و قراردادهای پژوهشی.

 در جامعه،ها  پیرامون نقش دانشگاهها  تغییر در دیدگاه دولت /۳

شود دانش خود را به  می تقاضاها  بدین صورت که از دانشگاه

نوین و های  تر، در قالب مراکز رشد دانش شکل فعال

 د.تجاری بر پایة فناوری، آشکار نماینهای  فعالیت

 ای رشته میانپژوهشی های  و تیمها  فزونی یافتن دانشکده /5و۴

که موجب افزایش پیچیدگی کلی و افزایش چشمگیر در 

 (.۱) شود می تعداد تودة دانشجویی و ایجاد بوروکراسی

 نسل سومهای  به سوی دانشگاهها  این نیروها، برای حرکت دانشگاه

نسل  های تقاضا به سوی دانشگاهاند. هرچند که میل و  بسیار اثرگذار بوده

سوم و کارآفرین بسیار فراوان است امّا باید توجه داشت که دانشگاه نسل 

سازی  سوم یک سازمان تجاری نیست که هر فعالیت آن در پیوند با بیشینه

سودآوری باشد. دانشگاه نسل سوم به خلق دانش و انجام آموزش، به 

دهد و آنچه بخش محوری و  می هعنوان بخشی از فرایند خلق دانش، ادام

سوم برای ارائه  مأموریتویژگی دانشگاه نسل سوم است، لحاظ نمودن 

های دانشی خود در دستاوردکردن  خدمت به جامعه، در قالب یکپارچه

 اقتصادی است. ةقلب موتور توسع
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 شدن یلجهت تبد یسازمان ییراتتغ یندفرآ :۴شکل 

 ینو کارآفر به دانشگاه نسل سوم

 

وایسما، در مطالعات نظری خود هفت ویژگی را برای دانشگاه نسل 

 سوم قلمداد کرده است:

 

 برداری از دانش سوّم است؛ یعنی بهره مأموریت/ دارای 1

 به عنوان گهوارة فعالیت کارآفرینی محسوبها  همچنین این دانشگاه

سوم در سیمای  مأموریتگردند. وایسما در خصوص نقش محوری  می

 نویسد: می های نسل سوم، چنین انشگاهعمومی د

های نسل  دانشگاهحدّی  های نسل دوم و تا مسلماً دانشگاه ”
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اول، دانش خود را به صورت مشاوره، پتنت و یا موارد دیگر، به 

رسانند.  می صنعت یا بخش عمومی جامعه داده و یا به فروش

های نسل دوم اغلب یک مرکز رشد و تسهیالت  همچنین دانشگاه

نوپدید فناوری را دارا هستند. های  یگر جهت حمایت از شرکتد

های  دانشگاهسازی  های تجاری امّا تفاوت بنیادین میان فعالیت

های  نسل دوّم و سوم وجود دارد؛ به این صورت که در دانشگاه

سازی به عنوان یک موضوع خصوصی برای  نسل دوم، به تجاری

اکثر به صورت خلق یک اعضاء هیئت علمی نگریسته شده و یا حد

تا زمانی که با ها  شود و این فعالیت می شرکت زایشی تلقی

 اصلی پژوهش و آموزش دانشگاه در تعارض قرارهای  فعالیت

شوند. از سوی دیگر،  می گیرند، از سوی دانشگاه تحمل نمی

دانش را به عنوان فعالیت سازی  های نسل سوم، تجاری دانشگاه

برداری از دانش به  گیرند و بهره می کانونی سوم خود در نظر

بخشد. یک دانشگاه نسل سوم، به خلق  می ها مشروعیت دانشگاه

 (.۱)“ آفریند، اجبار دارد می ارزش از دانشی که

 

نسل سوم به صورت های  پژوهش در عرصة دانشگاهانجام / 2

 ای رشته میانای یا  فرارشته

را  ای رشته میانهیافت نظریه پردازان معاصر همانند کلین و نیوول، ر

 اند: چنین توصیف کرده



 25 دانشگاه نسل سوم: اولفصل 

ای به صورت یک فرایند پاسخ به یک  رشته میانمطالعات  ”

پرسش، حل مسئله و پرداختن به موضوعی است که در ماهیت 

ا توان به اندازة کافی ب باشد که نمی می چنان گسترده و یا پیچیده

 (.۲۴) “ یک رشته یا تخصص به آن پرداخت.

 ای، نه تنها بر روی یک پروژة مشترک کار رشته میاندر رهیافت 

شود( بلکه یک  می ای انجام مانند آنچه که در رهیافت چند رشته) شود می

 های ها و مفاهیم رشته ها، تئوری درهم تنیدگی و یکپارچگی نیز در روش

 های پیچیده و گردد تا درک ژرفی را از الگوهای سیستم می گوناگون انجام

در هم تنیدگی به دست آید. دانش و فناوری امروز به چند دلیل  نیز فرایند

 ای نیازمند است: رشته میانبه رهیافت 

 پیچیدگی درونی طبیعت و جامعه الف/

 ها ای در سطح مشترک رشته تمایل به کاوش مسائل پژوهش پایه ب/

 نیاز به حل مسائل پیچیدة اجتماعی ج/

 اوری زایندههای انقالبی و فن نیاز به خلق بینش د/

ترین نهاد پزشکی  ، به عنوان بزرگ(NIH) بنیاد ملّی سالمت آمریکا

 ای رشته میانهای  های پیش آهنگ را برای آغاز برنامه جهان، بهترین پروژه

ای ه در انستیتوهای تحت نظارت خود به اجرا درآورده است و بسیاری پروژه

ای، جهت  رشته نمیاهای  ای را در قالب کنسرسیوم رشته میانپژوهشی 

 (.۲5) حل مسائل پیچیده و غامض سالمت و بیماری، سامان داده است

زاد  ای، به شکل ویژگی ذاتی و درون رشته میانامروزه، به رهیافت 

نگرند که امکان رشد و توسعة دانشگاه، بدون  می های نسل سوم دانشگاه
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یز برانگای، هرگز تحول  رشته میاناقدامات پیشگامانه به سوی رهیافت 

 نخواهد بود.

 های ها نیز در دانشگاه ای دانشگاه از سوی دیگر، ساختار دانشکده

ای  ای و فرارشته رشته میاننسل سوم متحول خواهد شد و انجام کارهای 

در نهادهای پژوهشی و انستیتوهای تحقیقاتی موجب خواهد شد که در 

لب انستیتوهای ای محو گردیده و قا آینده، آرام آرام، ساختار دانشکده

ای با یکدیگر در تعامل و گفتمان  رشته میانپژوهشی که با رهیافت 

(. در گذار به ۱) ها را شکل دهند هستند، چهره غالب ساختار دانشگاه

 ای که اعضاء چندین دانشکده را دعوت چنین قالبی، پژوهش فرارشته

 نماید، ابزاری جهت حرکت به سوی این ساختار خواهد بود. می

پژوهش میدانی انجام شده، آشکار شده است که  بر اساس نیز اکنون هم

دارند، عمده  می هایی که به سوی دانشگاه نسل سوم گام بر در دانشگاه

ها بیشترین زمان خود را با همکاران  اند که آن پژوهشگران بیان نموده

(. ۱) ندکن می تا با اعضاء دانشکدة خود( سپری) ها دانشگاهی از دیگر دانشکده

، های نسل سوم از این رو، یکی از برترین راهبردهای حرکت به سوی دانشگاه

( ای رشته میانیا نهادهای دانشگاهی ) ای های میان دانشکده تشکیل تیم

ای در این  رشتهای یا فرا رشته میانو  گراهم های است که نه تنها پژوهش

اء نس نیز توسط اعضلیسا های فوق شود بلکه بسیاری از دوره می ها انجام تیم

هایی که ما  ای، دانشکده گردد. با چنین حرکت خزنده می ها ارائه این تیم

ها انستیتوهای پژوهشی  شناسیم رخت برخواهند بست و به جای آن می امروز

 سوم( را دنبال مأموریت) برداری از دانش که آموزش، پژوهش و بهره
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 نمایند، پدیدار خواهند شد. می

ساختار سازمانی، عنصر برجستة دانشگاه، ساختارهای در چنین تغییر 

 دای یا نابو ای خواهند بود و ساختارهای عملکردی دانشکده فرارشته میان و

به عناصری هماهنگ کننده بدل خواهند شد. چنین  این که گردند و یا می

گرانه ن ساختارهایی دارای رفتاری انعطاف پذیر، با سونگری نوآورانه و آینده

 د بود.خواهن

در یک فرادگرد کلی، انستیتوهای دانشگاهی، عنصر سازمانی غالب 

 های فوق لیسانس دانشگاه در یک دانشگاه نسل سوم بوده که هدایت دوره

ای  رشته میانهای  به باال را به عهده خواهند داشت و دانشجویان در تیم

ز ذار نیپردازند. در شکل گ می برداری از آن به خلق دانش، انتشار و بهره

تر ادامه خواهند داد؛ امّا  ها به تربیت دانشجویان در مقاطع پایین دانشکده

ای  های نسل سوم، ساختار باستانی دانشکده با تبلور شکل کامل دانشگاه

 نیز محو خواهد شد.

 

 دوگذرگاهی یهای نسل سوم، دانشگاههای  / دانشگاه3

ند کن می ط کاردر یک گذر برای آموزش دانشجویان متوسها  دانشگاه

جهت برآورد نیازهای ای  تا از این طریق بتوانند نیروی متخصص و حرفه

جامعه را آموزش دهند و در گذر دیگر نیز آموزش دانشجویان گزینش 

دهند. بدین سان،  می یافتة زرنگ و نخبه را در سرلوحة کار خود قرار

ود که اتخاذ راهبرد مدل دانشگاه دوگذرگاهی، به این معنا خواهد ب

باید افزون بر تربیت تودة رایج دانشجویان، امکانات آموزش ها  دانشگاه
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ویژه را برای دانشجویان برتر، استعدادهای درخشان و دانشجویان نخبه، 

ساماندهی نمایند تا بتوانند از نیروی خالق آنان در پیشبرد مرزهای دانش 

 های مرزشکن، استفاده کنند. و خلق فناوری

 

 های نسل سوم جهان وطنی گاهدانش/ 4

ای پهناور با  ها، با کارکنان و دانشجویانی از گستره این دانشگاه

المللی شدن  (. بین۱) کنند می ها و مذاهب گوناگون کار ها، فرهنگ زمینه

هر سازمانی، عنصری ضروری است. اخیراً، با اتخاذ پایة  پذیری برای رقابت

 ۲5855ای از  و تحلیل چند الیهالمللی شدن و کاربرد تجزیه  تئوریک بین

شدن  المللی اند اثر بین کشور اروپایی، پژوهشگران توانسته ۱۳۰دانشجو در 

ندة دانشجویان در فرایند کارآفرین رو پیش نمودندانشگاه را در درگیر 

آموزش، ) های دانشگاه کارآفرین مأموریتها و نیز در هستة  شدن دانشگاه

جامعه(، تجزیه و تحلیل نمایند.  ماعیتوسعة اجتپژوهش و مشارکت در 

بت المللی شدن یک اثر مستقیم مث این پژوهشگران دریافتند که راهبرد بین

 های کارآفرینانه برجای بر روی سطح درگیر شدن دانشجویان در فعالیت

المللی شدن نه تنها در کیفیت  (. از این رو، اتخاذ راهبرد بین۲6) گذارد می

آنان به صورت افراد کارآفرین در جامعه سازی  ادهآموزش دانشجویان و آم

و پویایی و بالندگی  پذیری و بازار کار مؤثر است بلکه موجب رقابت

 گردد. می ای منطقهها در عرصة فرا دانشگاه
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 دولتی ةعدم وابستگی به بودج/ 5

نسل سوم کمتر به بودجه و مقررات دولتی و حکومتی های  دانشگاه

 ورت مستقل از دولت، تقریباً به شکل کامل، گسستوابسته هستند و به ص

ه یابد ک می به صورت کامل تجلی شرایطییابند. این گسست در  می

 یگذار سرمایهی مستقیم دولت بر دانشگاه جای خود را به گذار سرمایه

مستقیم دهد و همچنین دولت، نفوذ بر برنامة آموزشی و مدارک غیر

ا ها عمدتاً توسط کلیس وسطی دانشگاه در قروندانشگاهی را متوقف سازد. 

ها درآمدی را از دارایی  شدند. افزون بر این، آن می گذاری و پادشاه سرمایه

های  کردند. در سدة نوزدهم، دولت می هایی دانشجویی فراهم و شهریه

ملّی به صورت باالترین تأمین کنندگان مالی دانشگاه تبدیل شدند. به این 

 ها از چند جریان مالی بهره ای نسل دوّم، دانشگاهه گونه که در دانشگاه

های پژوهشی و  های دولتی، گرانت جستند که شامل گرانت می

 (.۲۷) های دانشجویی بود شهریه

ای به دریافت درآمد از دو منبع  ها، به صورت فزاینده اخیراً دانشگاه

ا است که ب « مشتریان »اند که یکی از طریق طرف سوم  دیگر روی آورده

 کنند می کسب درآمد « برداری از دانش بهره »انجام پژوهش کاربردی یا 

بودجه از طریق است و  « جریان چهارم تأمین مالی »در  و دیگری که

شود. این جریان  می های اهدایی، موقوفات و یا حامیان، تأمین کمک

نشان داده شده است که جریان آن موجب  5شکل چهارم تأمین مالی در 

(. ۲8) شود می بهبودی چشمگیر در میزان تمرکز و کیفیت پژوهشایجاد 

 ها به کار گرفته این مدل جریان چهارم، امروزه توسط بسیاری از دانشگاه
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به ویژه پژوهش در ) شود. با توجه به پرهزینه بودن آموزش و پژوهش می

فروش دانش از طریق عقد ) مرز علم(، کاربست سیستم مالی جریان سوم

های زایشی( و جریان چهارم  با صنعت یا از طریق خلق شرکتقرارداد 

تواند  می های اهدایی و تأمین هزینه از سوی حامیان( شامل کمک) مالی

 همتایی را ایفا نمایند. بی های نسل سوم، نقش در پایداری دانشگاه

 

 
 نمایی از جریان مالی در دانشگاه نسل سوم: 5شکل 

 

 انیرقابت در بازار رقابتی جه/ 6

ها  کند و آن می در یک بازار رقابتی جهانی عمل دانشگاه نسل سوم

فعاالنه برای جذب بهترین دانشگاهیان، دانشجویان و قراردادهای 

 کنند. می پژوهشی، با بخش صنعت، رقابت
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 ای دانشگاه نسل سوم، دانشگاه شبکه/ 7

 هستند که با صنعت، بخشای  شبکههای  دانشگاه نسل سوم، دانشگاه

 ای ان، ارائه دهندگان خدمات حرفهگذار سرمایهخصوصی،  ةتحقیق و توسع

 کنند. می از طریق گردونة دانش خود، همکاری ها، و دیگر دانشگاه

وایسما، مفهوم کریدور علم و فناوری و یا منطقة ویژة علم و فناوری 

چکیده  « ی از دانشبردار بهرهگردون   »را در گزارة هاب دانش کاربردی یا 

، نیاز دارد که خود را پیشرو نموده است که از نظر او، یک دانشگاه نسل

ی از دانش تمرکز بردار بهرهبه صورت هاب برای گروهی از نهادهایی که بر 

پرداز برجسته، هاب دانش  دارند، توسعه دهد. از این رو، این نظریه

 ند:ک می گونه تعریف را این«  ی از دانشبردار بهرهگردون   »کاربردی 

گروهی از نهادها در درون و پیرامون دانشگاه، ترجیحاً در  ”

های دانشگاهی و  که با دانشگاه، تیم آن هستندعرصه و اعیان 

 (.۱) “ کنند. می پژوهشی و با یکدیگر همکاری

ی المللی را به عنوان پیشگام تواند یک جایگاه بین می چنین کانونی

گرایی هوشمندانه(  تخصص) های خاص ویژه در خلق دانایی در گستره

 فراهم آورد. به زبان وایسما، هاب دانش کاربردی:

مکانی است که در حال روی دادن و پدیدار شدن است و  ”

جایگاهی است که چنانچه کسی تمایل دارد که در خط مرز پیشگامی 

تواند  می بایست در آن حضور داشته باشد؛ این کس می توسعه باشد،
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اوری، پژوهشگر یا دانشجو باشد. دانشگاه یک بنگاه، آغازگر فن

در آمریکا، به عنوان الگو چنین  MITاستانفورد با سیلیکون والی و 

کنند. چنین نقشی را نیز نهادهایی همچون دانشگاه  می نقشی را ایفا

با بنگاه وابسته به آن(، دانشگاه کاتولیک لوون، دانشگاه ملّی ) کمبریج

 ها ایفا ر هلند و بسیاری دیگر از دانشگاهسنگاپور، دانشگاه واگنینگن د

 برداری کنند. افزون بر آموزش و پژوهش دانشگاهی، یک هاب بهره می

 R&Dها، نهادهای  بنگاه R&Dاز دانش، شامل نهادهای 

اغلب تخصصی(، تسهیالت برای آغازگران فناوری، ) مستقل

ان، وکال، ای از تمام انواع مانند حسابدار گذاران و خدمات حرفه سرمایه

باشد. هر  می IPمشاوران مدیریت، مشاوران بازاریابی و متخصصان 

ری بیشت کنش برهم چه عناصر بیشتری وجود داشته باشند و هر چه

 داشته باشند، هاب نیرومندتر خواهد بود.

این است که کارآمدی در «  برداری از دانش گردونة بهره »مفهوم 

ر پذی نها در صورتی امکانمقیاس کالس جهانی پژوهش دانشگاهی ت

های موجود و جدید و  کنشی قوی میان شرکت خواهد بود که برهم

 (.۲8-۲۹و ۱) “ وجود داشته باشد R&Dدیگر اشکال نهادهای 
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 یعلم و فناور یدورکر یاثرگذار یرهایمس :6شکل 

 منطقه یدر رشد و توسعة اقتصاد

 

 اه در منطقة توسعةاز این رو، بسیار پسندیده خواهد بود که هر دانشگ

اقتصادی و اجتماعی خود، به صورت بازیگر اصلی این هاب در شکل دهی، 

افزایی آن نقش ایفا نماید. هم تعاملی و ةاستقرار و ساماندهی شبکة پیچید

در حقیقت، ایفای نقش در کریدور علم و فناوری و یافتن نقش مرکزی در 

المللی یک  د به رقابت بینبرداری از دانش، نه تنها پنجرة ورو هاب بهره

دانشگاه نسل سومی است بلکه چنانچه دانشگاه به این حلقه ورود ننماید 

ای،  شود ولی حتماً به یک جایگاه آموزشی و پژوهشی منطقه لزوماً نابود نمی

 سقوط خواهد کرد.
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 های دانشگاه نسل سوم ویژگی :۷شکل 

 

سوم، چنین به  نسلهای  در مدل پیشنهادی وایسما برای دانشگاه

 از طریق) به بخش صنعتها  رسد که دانش از دانشگاه می نظر

دانش بنیان های  و شرکت ۱های تجاری مانند ثبت اختراع ده برون

یابد. این مدل بیشتر به شکل خطی، در سطحی تخت،  می ( نفوذ۲زایشی

 رود. امّا این مدل برای توصیف اهمیت و پیچیدگی می پیش

جامعه و بخش ) و محیط پیرامونها  دانشگاه میانهای  کنش برهم

(. در این رابطه، مدل مارپیچ ۳۰) صنعت(، از توان کافی برخوردار نیست

 تحولی و ارتباطات میان نهادهایهای  سه گانة اتزکویتز برای توصیف نقش

 (.۱۱) باشد می تر سه گانة دانشگاه، صنعت و دولت، مناسب

                                                      
1 Patents 
2 University spin-offs 
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 ویتزگانة اتزک مدل مارپیچ سه: 8شکل 

 

در هم های  در این مدل، دانشگاه، صنعت و دولت به شکل مارپیچ

یک، نوآوری کالسهای  ای با ارتباطات متفاوت، با یکدیگر در گستره تنیده

توان  یم شوند. در حقیقت، در این مدل مارپیج سه گانة اتزکویتز، می نمایان

های  کهیک دانشگاه نسل سوم را جای داد که با صنعت محلی و دولت، شب

را ترسیم خواهند کرد که دیگر نمای ها  کنش برهم ازای  درهم پیچیده

خطی نخواهند داشت؛ یعنی جریان تولید دانش از دانشگاه به صنعت برای 

اقتصادی به صورت یک طرفه نخواهد بود بلکه هر عضو از مارپیچ  ةتوسع

 سه گانه، نقش خود را خواهد داشت که ممکن است با نقش بخش دیگر،

(. در یک فراگرد کلی، مفهوم ۳۱) ، داشته باشدافزاییهم شانی یاپوهم

رسیم که توسط وایسما تهایی  دانشگاه نسل سوم را باید در پیوند با ویژگی

سوّم، دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی  مأموریتشده است در پیوند با مفهوم 

  اتزکویتز، تجسم نمود. ةو همچنین مدل مارپیچ سه گان
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 انقالب صنعتی چهارم

 کهای  کنند، به گونه می ها یکدیگر را تشدید ، فناوریاکنون هم

های فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژی  در گسترهها  جوشی میان فناوریهم

از تغییرات بنیان ای  گستره ها، دهد. این گداختگی فناوری می روی

 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی به وجودهای  برافکن را در زمینه

آورد؛ از این رو شایسته است که از آن به عنوان انقالب صنعتی چهارم،  می

 (.۳۲) یاد نماییم

تا کنون، سه انقالب صنعتی را در گذشته شاهد بوده است.  جهان

روی داد؛ زمانی که بشر توانست نیروی  ۱۷8۴نخستین انقالب، در سال 

از جانوران دوری جوید. توسعة  وار نظامرا رام سازد و به صورت  مکانیکی

ماشین بخار، نقش اساسی را در این انقالب ایفاء نمود. دومین انقالب، در 

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با ظهور اشکال نوینی از تولید 

رن ددیجیتالی، ارتباطات مهای  محصوالت صنعتی، خود را نشان داد. سامانه

دار انقالب صنعتی سوم بودند که برای ما  مدرن، طلیعههای  و توسعة رایانه

اجتماعی را به ارمغان های  هوشمند و رسانههای  محصوالتی مانند تلفن

آوردند. درخشش این انقالب، توأمان با اوج یافتن فناوری اطالعات بود. امّا 

تالی فیزیکی، دیجی های انقالب صنعتی چهارم که بر پایة گداختگی فناوری
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دهد، اثراتی بسیار فراتر از سه انقالب پیشین را بر  می و بیولوژی روی

عرضه کننده و جهان های  تولید و مصرف، حمل و نقل، سامانههای  حوزه

آورد. در جبهة اجتماعی نیز یک تغییر پارادایمی را  می ، فرودکار و کسب

نماییم  یم کدیگر ارتباط برقرارکنیم و با ی می چگونه ما کار این که پیرامون

چگونه ما خود را بیان کرده،  این که کند و در همین زمان نیز در می ایجاد

 کند. می خلقرا آگاهی یافته و سرگرم شویم، تغییرات شگرفی 

 

 
 های صنعتی جهان انقالب :۹شکل 

 

ر اغلب د تصمیم گیرندگانان و گذار سیاستاین در حالی است که 

د به توانن نمی بنیان برافکن( خود غرق بوده وغیر و) یتفکر خطی سنت
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ما  که آیندةای  صورت راهبردی پیرامون نیروهای بنیان برافکن و نوآورانه

(. حتی بسیاری از پژوهشگران و ۳۲) دهند، تفکر کنند می را شکل

انقالب های  کنونی نیز هنوز باور ندارند که آذرخشهای  آکادمیسین

خورند  می ردد و آنان هنوز در این تصور خود غوطهگ می چهارمی مشاهده

( ICTیعنی انقالب ) که این انقالب، همان بخش پیشرفتة انقالب سوم

است. امّا کلوس شواب که تئوری پرداز انقالب صنعتی چهارم است، سه 

دهند انقالبِ متمایز و چهارمی در حال  می آورد که نشان می دلیل

 پدیداری است:

صنعتی پیشین، این انقالب به صورت های  قالببرعکس ان سرعت:

و نه خطی در حال تکامل است. این انقالب نتیجة جهان پیچیده  ۱نمایی

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

 بد.طل می تر را تر و نوین این حقیقت که فناوری نوین، فناوری توانمند

شود  یم الب بر انقالب دیجیتالی ساختهاین انق گستردگی و ژرفا:

های  جایی به جا نماید که به می چندگانه را ترکیبهای  و فناوری

 ، جامعه و افراد منتهیکار و کسبدر جهان اقتصاد،  ای سابقه بی پارادایمی

 انجام چیزها را تغییر « چگونگی »و  « چه »شود. این انقالب نه تنها  می

 کند. می ما هستیم نیز تحول ایجاد « چه کسی »دهد بلکه در  می

 و) در فرا ها، این انقالب شامل تحول همة سیستم اثر سیستمی:

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

                                                      
1 Exponential 
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 های انقالب صنعتی چهارم ویژگی :۱۰شکل 

 

 های و سامانهها  بدین سان، انقالب صنعتی چهارم، فقط به ماشین

 ةنسخ »که در آلمان از آن تحت عنوان ) د اتصال یافتههوشمن

پردازد بلکه چشم انداز این انقالب بسیار  نمی کنند(، می یاد ۱« ۰/۴ صنعت

همچون هایی  مرزشکن بیشتری را در گسترههای  گسترده است و موج

ی، از کوانتوم رایانشی، از بازتجدیدپذیرها تا ریابی ژن تا نانوفناو توالی

ها  آن کنش برهم وها  سازد. این ترکیب و امتزاج فناوری می نخود نمایا

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

 (.۳۳) سازد می اخیر، متفاوتهای  چهارم را به شکل بنیادین، از انقالب
                                                      
1 Industry 4.0 
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که در و اقتصاد خرد بلها  این تغییرات بنیادین نه تنها در گسترة فناوری

منفرد، خود را نشان خواهد های  اقتصاد کالن، در فراتر از سطح شرکت عرصة

در  ۱فیزیکی - سایبریهای  ما شاهد یکپارچگی سامانه اکنون هم (.۳۴) داد

خودکار در خط تولید، های  که ماشینای  عرصة صنعت هستیم، به گونه

دی، ودهند، امّا به ز می نشان کنش برهم در ارتباط دائم با یکدیگر بوده و

این محیط هوشمند، در فراتر از خط تولید، به فرایندهای بازاریابی، پخش 

(. به زبان دیگر، در انقالب ۳5) و انتشار و مصرف نیز کشیده خواهد شد

 های سامانه »هستیم که  رو به رو ای رشته میانصنعتی، ما با یک گسترة 

مند هوشهای  ه، اینترنت اشیاء و خدمات و نیز کارخان« فیزیکی - سایبری

و ای  نوین را در خلق ارزش، در جهان شبکههای  نوردد و شیوه می را در

 (.۳6) دهد می فیزیکی، نوید

انتها  یب از این منظر، انقالب صنعتی چهارم را باید به شکل یک منبع

تر از  نگریست. کارآفرینی در این انقالب، ساده کار و کسبهای  از فرصت

ند بلهای  ایدهسازی  دهد زیرا موانع پیاده می رویآنچه تا کنون بوده است 

های  (. پیشرفت۳5) پذیرد می پروازانه، به واسطة فناوری، به آسانی انجام

عتی در انقالب صنای  انگیز به گونه هیجانهای  فناورانه چندگانه در گستره

کنیم، تأثیرات  می که ما کار و زندگیای  دهند که در شیوه می چهارم روی

 گذارند. می ژرفی

شامل هوش مصنوعی، ربوتیک پیشرفته، اینترنت اشیاء، ها  این فناوری

                                                      
1 Cyber-physical systems 
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، واقعیت افزوده و ۱ماشین -انسان های( رابط) های چاپ سه بعدی، میانجی

و ها  شوند. به هم پیوستگی این فناوری می ۲بزرگهای  دادههای  فناوری

ه با سرعت فزایندة از طریق توان پردازش بسیار باال همرا ها آن های سامانه

(. با خلق ۳6) و دیجیتالی انجام خواهد گرفتای  شبکههای  انتقال و توانمندی

 فیزیکیهای  هوشمند، انقالب صنعتی چهارم جهانی را که سامانههای  کارخانه

 شانن کنش برهم پذیر انعطافای  و مجازی به شکل جامع با یکدیگر به شیوه

 سفارشتواند موجب خلق محصوالت  می ایندکند. این فر می دهند را ایجاد می

 (.۳۲) های کامالً نوین شود و مدل ۳مشتریتوسط  داد شده

بسیاری وجود دارند که انقالب صنعتی چهارم را به سوی های  ران پیش

دهند. برای مثال در صنعت خودروسازی، مفهوم  می نقطة عطف خود سوق

های هوشمند،  ، ماشینجریان اتوماسیون گیری شکل، ۴مجازیهای  کارخانه

، از 6و سامانة تولید سایبری 5نگهداری پیشگویی کنندههای  سامانه

 (.۳۴) شوند می این صنعت در انقالب صنعتی چهارم، محسوبهای  ران پیش

( نیرومندی جهت پلتفورم) برای ظهور انقالب صنعتی چهارم، به یک سکو

و ها  ظیمی از دادهسازی، جورسازی و طبقه بندی و بازخوانی حجم ع ذخیره

و توانایی آن برای جا دادن  ۷نیاز است. این شامل فناوری ابرها  خوانش آن

                                                      
1 Man-machine interfaces 
2 Big data 
3 Customization of products 
4 Virtual factories 
5 Predictive maintenance 
6 The cyber-production system 
7 Cloud technology 



 45 انقالب صنعتی چهارم: دومفصل 

چندگانه جهت فزونی در پذیر  ها، با نقاط دسترس از دادهی به حجم انبوه

 (.۳6) شود می ارتباطات نیز

توان مجسم  می در یک چشم انداز، در انقالب صنعتی چهارم، این را

و ماشین به هم پیوسته، در فضای اینترنتی، با شئ  اه نمود که میلیارد

قرار گیرند و سرعت و پهنایی از ارتباطات  کنش برهم در تعامل وها  انسان

گاه خواهیم دید که مناسبات ما در  را با الگوی سیستمی فراهم آورند. آن

، جامعه، اشتغال و شکل مشاغل، ماهیت کار، کار و کسبگسترة اقتصاد و 

ولت مداری، امنیت، هویت فردی، اخالق، ارتباطات انسانی و سیاست و د

جمعی و حریم خصوصی، چه اثرات شگرفی را  ،مدیریت اطالعات فردی

 تجلّی خواهند داد.

 

 
 اثرات انقالب صنعتی چهارم: ۱۱شکل 
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 صنعت

و صنایع، اثرات تحول برانگیزی ها  انقالب صنعتی چهارم در کارخانه

مل محتهای  است که از ترکیبی سطة سینرژیسمآفریند. این به وا می را

ایم،  هوردآ دستدو دهة گذشته به طیّ  که ماهایی  در مرزشکنی فناوری

شود. در انقالب صنعتی چهارم، تسهیالت و ادوات صنایع  می حاصل

خودکار، خود پابرجا بوده و به تداخالت دستی انسان، به هیچ وجه نیازی 

باال  با بازدهای  ید در مقیاسی عظیم با هزینهندارند. در همین زمان نیز تول

توان از مثالی که سامانة ربوتیک به هم پیوند  می انجام خواهد شد. این را

کنند و به شکل کارآمدی  می که فرایندهای ساخت را هدایتای  یافته

نمایند  می از طریق چاپ سه بعدی( ارسال) را به جهان فیزیکیها  طرح

خودشان آگاه بوده و یا از فرایندهای  سانهم ةاننیز از سام زمان همو

 به صورت بالدرنگ، تصور نمود. ها داده حسّ توأمانِ

از طریق به هم پیوستگی، در دسترس بوده و به فضای ها  این داده

 د کرد که مسائل را ازننیز دسترسی داشته و به سیستم کمک خواه ۱یابر

 ۳یادگیرنده خودهای  ونه، ماشینگ حل نماید. بدین ۲طریق آنالیز و درک الگو

را ها  ا موفقیت آنبه کار برد و بها  توان برای شناسایی ناهنجاری می را

(. از دیدگاه نظری نیز هر انقالب صنعتی با خود یک ۳6) بهبودی بخشید

به حدّی  از مکاتب را در طراحی به همراه آورده است و این تاای  مجموعه

نقالب وابسته بوده است. در انقالب صنعتی نیروهای اقتصادی فناوری آن ا

                                                      
1 The cloud 
2 Pattern recognition 
3 Self-learning machines 
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های  گرهای سه بعدی، الگوریتم چهارم، با درخشش اینترنت اشیاء، چاپ

ماشینی، فضایی را  یادگیری های سبز، هوش مصنوعی و ژنتیکی و انرژی

خلق خواهد کرد که مشاغل طراحی آینده، به ویژه در بخش صنایع، با 

 یهای خواهند بود و شاید چنین نام مشاغل طراحی کنونی، بسیار متفاوت

و  ۲« نتیکیسایبر مدیران اجرایی »، ۱« اندام مصنوعی طراحان »چون هم

برآمده از مفهوم نظری و عملی انقالب ) ۳« اندهندگ جوش هم »حتی 

فیزیکی، دیجیتالی های  فناوری جوشیهم صنعتی چهارم در هم گداختی و

 (.۳۷) ندنزدیک طنین یابای  و فیزیکی(، در آینده

 

 
 های انقالب صنعتی چهارم فناوری :۱۲شکل 

                                                      
1 Artificial organ designers 
2 Cybernetic directors 
3 Fusionist 
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ارتباطات و اطالعات در صنایع، محیط های  با نفوذ فزایندة فناوری

که سیمای یک سامانة چند ای  گردد؛ به گونه می صنعت نیز متحول

یابد. در این سیما، ترکیب و هماهنگی استواری میان  می وجهی را به خود

توان در  می دهد که نماهای آن را می تی رویعناصر فیزیکی و محاسبا

 گیری شکلمانند فناوری ابر که موجب ) جهان دیجیتالی مشاهده کرد

 شود(. می ۱« سایبری - فیزیکی  »صنعتی های  سامانه

 نقش ستون فقرات را در انقالب صنعتی چهارم بازیها  این سامانه

 ۲رنگرنت به صورت بالدکنند، انقالبی که همکاری و ارتباط بر پایة اینت می

و ها  سازمان ها، مانند ادوات، سامانه) در میان شرکای زنجیرة ارزش

، « سایبری - فیزیکی  »صنعتی های  یابد. سامانه می ها( سامان انسان

از دیدگاه ها  کار آن  و سازند که کسب می متحولای  را به گونهها  سازمان

، از تأمین کنندگان تا کار و کسبهای  کنش برهم جامع، از کف مغازه تا

مصرف کنندگان، از طراحی تا حمایت در گسترة محصول و چرخة خدمت، 

شامل ) د. مرز میان جهان سایبرینیاب می به شکل کلی دگردیسی

شود که این کار را به واسطة  می زدوده ،( با جهان فیزیکیکار و کسب

شده توسط  ران پیشهای  کنش برهم وای  گستردة سامانههای  همکاری

 ، به انجام۳زنجیرة ارزشهای  نفع اطالعات، در میان همة ذی

 (.۳8) رساند می

                                                      
1 Industrial cyber-physical systems 
2 Real-time 
3 Value chain 
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زدودن مرزها خود را در صنعت به صورت پیوند یافتگی میان 

کارگران یقه سفید با یقه آبی نشان خواهد داد و ارتباطات ماشین با 

 ددیگر رقم خواهای  ماشین با انسان نیز به گونه کنش برهم و ۱ماشین

کاهش یافته و با سرعت و هوشمندی عظیمی ها  خورد. بدین سان، هزینه

(. در یک فراگرد کلی، در انقالب صنعتی چهارم، ۳۹) رسند می به انجام

-یسایبر های تولیدی و محصوالت شامل سامانههای  مدول ها، ماشین

هایی  فیزیکی هستند که به شکل خودکار اطالعات را تبادل کرده، کنش

 .نمایند می انگیزند و به شکل مستقل، یکدیگر را کنترل یم را بر

یابند؛ به  می های هوشمندی توسعهبه شکل محیطها  کارخانه

شود.  می تر که شکاف میان جهان دیجیتالی و واقعی، کوچکای  گونه

های  ای به سوی شبکه ساختار سلسله مراتبی اتوماسیون کارخانه

یندهای مهندسی مجدد دینامیک و ای هوشمند میل کرده و فرا کارخانه

پذیری  توانند به شکل انعطاف می سازند که می توانمندای  عرضه را به گونه

پاسخ دهند. منظرهای مرکزی انقالب صنعتی چهارم ها  به نقایص و قطعی

توان در سه پارادایم گرد آورد: محصول هوشمند، ماشین هوشمند  می را

نما در محصول هوشمند آن است که نقش ایدة راه .۲و اپراتور فزونی یافته

یابد. محصوالت در  می قطعة کاری به بخش فعال یک سیستم امتداد

های  عملیاتی و نیازمندیهای  آینده یک حافظه خواهند داشت که داده

                                                      
1 Machin-to-Machin (M2M) 
2 Augmented operator 
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 شوند. می ها مستقیماً به شکل یک طرح ساختاری منفرد، ذخیره آن

ید تولهای  ه سامانهپارادایم ماشین هوشمند، فرایند تبدیل ماشین ب

باشد. پارادایم سوم که اپراتور فزونی یافته است در  می « فیزیکی - ییبراس  »

ر تولیدی مدوالهای  چالش سامانهپر بخش حمایتی فناورانه کارگر در محیط

(. نهایت اتوماسیون و پیوند یافتگی، ۴۰) دهد می سطح باال را هدف قرار

 راند. نهایت اتوماسیون این را معنا می انقالب صنعتی چهارم را به پیش

د. گیر می نیز در بر را دهد که حتی مشاغل با سطح مهارت متوسط رایج می

دیگر انقالب صنعتی چهارم، رشد فناوری هوش مصنوعی های  از ویژگی

را که ها  از مهارتای  است. نهایت اتوماسیون به واسطة هوش مصنوعی، پاره

ای،  شوند را به صورت فزاینده می حسوبنوع انسان مهای  فقط از ویژگی

خودکار خواهد کرد. هوش مصنوعی، باالترین کارآمدی خود را در پردازش 

بزرگ نشان خواهد داد که به شکل بالقوه شامل پردازش زبان و های  داده

ها  یعنی آنچه تا کنون در خارج مرز توان درک رایانه) شود می تصاویر

 و هوش مصنوعیها  این اجازه بیشتر را به ربات اند(. نهایت اتوماسیون، بوده

های  ها را تولید، نتایج را تجزیه و تحلیل، تصمیم ده برون خواهد داد تا

 ها را با عوامل زیست محیطی، سازگار نمایند. پیچیده را اتخاذ و آن

 و هوشها  فیزیکی این اجازه را به ربات - یسایبر های توسعة سامانه

ه از طریق نهایت اتوماسیون و پیوند یافتگی، شکاف مصنوعی خواهد داد ک

(. همان گونه که ۴۱) میان تکنوسفر، جهان طبیعی و انسانی را در نوردند

ماشین بخار، انقالب صنعتی بریتانیا را نیرو بخشید و بر کارآمدی 
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فرایندهای صنعتی اثرات شگرفی را فرود آورد، در انقالب صنعتی چهارم 

 و هوش مصنوعی، همان کنش را از خود نشانها  ربات نیز اینترنت اشیاء،

 (. چنین۴۲) و سرعت سرسام آورتر تر عظیم دهند؛ یعنی کارآمدی می

، همة مناطق انگلستان، پذیرای ۲۰۲5شود که تا سال  می بینی پیش

راننده، انرژی  بی از خودروهای) انقالب هوش مصنوعی خواهند بود

 (.۴۳) یه و اسکان عمومی(سالمت تا مالهای  هوشمند، مراقبت

صنعت در انقالب صنعتی چهارم آن است که صنایعی های  از ویژگی

برند، با بخش تأمین کنندگان،  می این انقالب بهرههای  که از فناوری

 و دیگر بازیگران، تشکیل یک اکوسیستم پویا را ءمشتریان، کارگران، شرکا

کند که پیش  می مایاندهند. این اکوسیستم از خود عملکردهایی را ن می

ها وجود داشت. برای مثال، برای بخش  از این به دشواری امکان بروز آن

 طرف مشتری که یک محصول یا خدمت را دریافتهای  صنعت، داده

کند، بسیار مهم است. این اطالعات در انقالب صنعتی چهارم، به شکل  می

وان ت می ن اساسشود و بر ای می بازخوردی به فرایند طراحی بازگشت داده

 صنعتی، پیروز شد.های  با ارائه محصول بهتر به مشتری، در رقابت

ز ا توان می شود می همچنین با این اطالعات اکوسیستمی که فراهم

ه به شکل بالدرنگ( آگا) زمان و چگونگی نقص، ناکارایی و نامطلوبی کاال

را در  توان این اطالعات می ها را پیشگویی کرد. همچنین شد؛ حتی آن

مدل خلق ارزش آیندة صنعت، وارد نمود. این فضای اکوسیستمی پویا که 

تواند  می یابد، می دیجیتالی انقالب صنعتی چهارم نمودهای  به مدد فناوری
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بیرونی و صنایع را از میان های  مرزهای میان عمکردهای درونی، سازمان

طوط میان تواند خ می بردارد. برای مثال، خیزش صنعت وسایل خودران

شامل خودروسازی، اطالعات و صنعت سرگرمی( را محو ) چندین صنعت

کنیم که انقالب صنعتی چهارم، به شکل یک  می کند. بدین سان، مشاهده

را از جهان ها  تواند داده می یابد و بخش صنعت می انقالب واقعی تجلی

ها  هدفیزیکی کسب کرده، به شکل دیجیتالی تجزیه و تحلیل نموده و این دا

را به شکل محصول قابل لمس، به جهان فیزیکی، باز پس دهد. این فرایند 

 (.۴۴) معروف است « فیزیکی - دیجیتالی - فیزیکی  »به حلقة 

 

 اقتصاد و نیروی کار

مانند هر انقالب صنعتی دیگر، اختراعات کلیدی، تغییرات در 

ی کار و شیوة کار، سازماندهی نیرو جایی به جا نوآوری ملّی،های  سامانه

مصرف، از عوامل مهم تعیین کنندة سیمای اقتصادی کشورها در انقالب 

نهایت   »(. در انقالب صنعتی چهارم، دو ویژگی ۴5) صنعتی خواهند بود

حول کار نیز مت ةشوند که آیند می ، موجب« پیوند یافتگی »و  « اتوماسیون

خواهیم بود که با داشتن  رو به رو ای شود. زیرا با نیروی ماهر و کاردان نخبه

ابزارهای شناختی و اتصال یافتگی به هوش مصنوعی و وجود همکاران ربات 

 (.۴۴) کند می در محیط کار، شکل جدیدی از کار و اقتصاد را نمایان

 ناپدید خواهند شد و بسیاری دیگر رشدها  از این رو، بسیاری از شغل

توانیم  نمی ما حتی وجود ندارند و اکنون هم مشاغلی که) یابند می
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را نیز داشته باشیم(. آنچه مسلم است، نیروی کار در ها  نمایی از آندور

خود را با آن هماهنگ سازد. های  چنین فضایی نیز نیاز دارد که مهارت

 ی، به شکل رادیکالی، دگردیسیگذار سرمایهزیرا خدمات مالیه و بخش 

های  فروش، به مهارتو بخش ها  یابند و کار در خط تولید کارخانه می

، نیاز خواهند داشت. اینترنت موبایل، ۱چون سواد فناورانههم نوینی

ابر، هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و به کارگیری مواد پیشرفته،  فناوری

 برتری را طلبهای  فضای رو به تغییر محیط کار آینده را که مهارت

دمان جهت کار (. این مهارت که برای مر۴6) نمایند می کنند، ترسیم می

 وسطتباشند،  می در فضای ناشناختة آینده در انقالب صنعتی چهارم الزم

 اند: ، به شرح زیر، فهرست شده۲آینده برای انیستیتو

 ود.ش می از آنچه که بیانتر  : توانایی تعیین اهمیت ژرف۳حس سازی 

 ژرف و ای  : توانایی پیوند به دیگران به شیوه۴هوش اجتماعی

های مطلوب را حس و  کنش برهم ها و ان واکنشمستقیم تا بتو

 برانگیخته نمود.

 در مسائل با ها  : توانایی برآمدن از پس چالش5تفکر نوآورانه

 روند. می رایج فراترهای  که از پاسخهایی  حل راه

                                                      
1 Technological Literacy 
2 Institute for the future 
3 Sense-Making 
4 Social intelligence 
5 Innovative thinking 
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 توانایی ارتباط مؤثر و کارآمد در شرایط ۱شایستگی میان فرهنگی :

 فرهنگی گوناگون

 به مفاهیم انتزاعی و ملموس ها  ایی ترجمان داده: توان۲تفکر محاسباتی

 کردن این اطالعات

 ی کارآمد و مؤثر امحتو ةتوانایی ارزیابی و توسع :۳نوینای  سواد رسانه

 با به کارگیری رسانة نوین

 چندگانههای  رشته میان: توانایی درک مفاهیم از ۴ای تفکر فرارشته 

 افت اطالعات مهم و به : توانایی پاالیش برای ی5شناختی مدیریت بار

جهت استخراج ارزش بیشینه ها  کارگیری تنوعی از ابزارها و تکنیک

 از آن اطالعات

 وری باال به عنوان عضوی از یک  : توانایی کار با بهره6همکاری مجازی

 (.۴۷) تیم مجازی

در یک پژوهش که بر روی افراد جوان انجام شد، مشخص گردید که 

 و رادیکالی که در افق انقالب صنعتی چهارم رویآنان از تغییرات بنیادین 

 « نهایت اتوماسیون  »از رخداد  ها آن د، آگاهی دارند. برای مثال،نده می

دانستند که نیروهای بنیان برافکنی  می ها در فضای کار، آگاه بودند. آن

                                                      
1 Cross-cultural competency 
2 Computational thinking 
3 New-media literacy 
4 Trans-disciplinary thinking 
5 Cognitive load management 
6 Virtual collaboration 
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جوان، چهار نفر  ۱۰فرود خواهد آمد. جالب است که از هر ها  بر شغل آن

و ها  با ربات ها آن دهة آینده، شغل کنونیطیّ  ند کهکرد می تصور

درصد نیز بر این توافق  8۰شود،  می هوش مصنوعی، جایگزینهای  ماشین

(. ۴8) نوین استهای  در گرو کسب مهارتها  داشتند که موفقیت آن

را وارد چالش جدی کرده است ها  نوین، دانشگاههای  داشتن این مهارت

تزریق ای  و دانش دانشجویان خود را به گونهها  باید مهارتها  زیرا آن

ی توانیم تصور که حتی ما هنوز نمیای  آیندههای  برای شغلها  کنند تا آن

باید فناوری ها  داشته باشیم، آماده کنند. همچنین این دانشگاهها  از آن

اجتماعی نوینی را برای آینده خلق و آموزش دهند  کار و کسبهای  مدل

 توانیم به تصور آوریم. نمی مکه ما هنوز ه

ی اند که کسب خبرگ پی بردهها  است که دانشگاههایی  با چنین چالش

تجزیه و تحلیلی های  ژرف در یک موضوع آکادمیک خاص، توسعة مهارت

بلکه  باشند ، دیگر آموزش خوب دانشگاهی نمییادگیری قوی و رشد توانایی

چابکی عقالنی را برای آوری، خالقیت و  رهبری، تابهای  باید مهارت

ی تانقالب صنع  »(. در پژوهشی تحت عنوان ۴۹) دانشجویان توسعه دهند

چنین برآورد شده  ،« چهارم: چه معنایی دارد و چگونه به آن پاسخ دهیم

شوند، در  می درصد از کودکانی که به مدارس ابتدایی وارد 65است که 

(. از 5۰) وجود ندارند ناکنو هم مشاغلی کامالً جدید کار خواهند کرد که

اند: وجود رشد  کرده بینی پیش دیدگاه اشتغال، چنین چشم اندازی را

چشمگیر در خانوادة مشاغل معماری و مهندسی، کامپیوتر و ریاضی؛ کاهش 
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و  ۱به دلیل جایگزینی با ساخت افزودنی) متوسط در تولید و ساخت و ساز

ار ک دیریتی و دفترمهای  چاپ سه بعدی( و یک کاهش چشمگیر در نقش

ه، ، عملیات مالیکار و کسبو تقریباً یک چشم انداز مسطح برای مدیریت، 

 (.5۱) ۲فروش و وابسته به آن و نیز ساخت و استخراج

تغییرات ساختاری در جهان کار، در انقالب صنعتی چهارم، رو به 

ه کند ک می قطب گرایی شغلی این پدیده را توصیف دارد. ۳قطب گرایی

های  گیراند؛ در حالی که شغل می با مهارت میانه به پوچی مشاغل

، متناسبیغیر خدماتی با مهارت پایین و مشاغل با مهارت باال، به شکل

ه در است ک « نهایت اتوماسیونی  »یابند. این پدیده به دلیل  می افزایش

دهد. زیرا بسیاری از مشاغل با مهارت  می انقالب صنعتی چهارم روی

ند مدیریت دفتری، اپراتور ماشینی( که شامل وظایف دستی یا مان) میانه

ها  ر آناخیهای  توان با فناوری می ای هستند که نسبتاً به سادگی شناختی

جام پذیری ان بینی پیش که به شکل دقیق وای  به گونه) را خودکار کرد

شوند(، جای این مشاغل را خواهند گرفت. بر عکس، مشاغل خدماتی با 

و مشاغل سازی  مراقبت از افراد بیمار و سالخورده، پاک) یینمهارت پا

ی براها  امنیتی( که شامل بسیاری از وظایفی هستند که انجام دادن آن

باشد ولی بسیار سخت است که با فناوری رایج  می نسبتاً سادهها  انسان

 را خودکار کرد، وجود خواهند داشت.ها  آن

                                                      
1 Additive manufacturing 
2 Construction & Extraction 
3 Polarization 
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آموزش  ها، مانند تکنسین) از سوی دیگر، مشاغل با مهارت باال

 کنش برهم که اغلب با حل مسئله خالقانه ورا دهندگان، مدیران( 

ها را خودکار کرد. در  اجتماعی پیچیده توأم هستند، دشوارتر است که آن

گرایی شغلی، بسیاری از کارگران که مشاغل با مهارت  نتیجه این قطب

 تر، رانده دستمزد پایینتر با  با مهارت کمهای  میانه را دارند به شغل

شوند. این در حالی است که فشار به مهارت افزایی از طریق آموزش  می

یابد. مرز میان  می و مداوم برای گریز از این روند نیز افزایش العمر مادام

توانند خودکار شوند، به سرعت در حال  می این که چه وظایف و کارهایی

اینده بر روی مشاغل با مهارت گرایی نیز با فشار فز گسترش است. قطب

 (.5۲) یابد می باالتر، ادامه

 مانند کار در خط مونتاژ() نیروی کار با مهارت پایینهای  بخش

 ۱ها از اتوماسیون به شدت تأثیر پذیرفته است امّا توسعة کوبوت اکنون هم

، از این سو به آن سو بروند کنندتوانند حرکت  می که ۲همکارهای  یا ربات

سیل نشان دهند، این پتان کنش برهم نیاز به گرفتن وضعیت ثابت، و بدون

 ین(یروی کار انسانی با مهارت پایبه نسبت ن) با نرخ باالتری از تولیدکه را 

ر باالترین اثر خود را ب ،. این بنیان برافکنیدهند ارائه مینیز  کار کنند

که از  رسید می کارگرانی فرود خواهد آورد که تا کنون چنین به نظر

هارت با م یهای یعنی افرادی که در تخصص) اند رقابت رباتیک در امان بوده

                                                      
1 Cobots 
2 Collaborative robots 
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 (.۴۱) کنند( می میانه کار

 بنابراین، آنچه یک روز به عنوان نیروی کار یقه سفید ماهر قلمداد

در حال دگردیسی است و نیاز به سازگارمندی سریع  اکنون هم شد، می

عتی چهارم، هماهنگ کند. ستون دارد تا خود را با شرایط انقالب صن

مهارت با دستمزد باالی مورد تقاضای انقالب صنعتی پر فقرات مشاغل

هستند که بر پایة علم و فناوری، مهندسی، ریاضی، هایی  تخصص چهارم،

(. بر اساس گزارش 5۳) باشند می ارتباطات و رسانة دیجیتالی استوار

میلیون شغل  ۱/۷از  ، دو سوم۲۰۱5-۲۰۲۰های  ، طی سال۱مشاغل آینده

نند ما) دفتری کارگران یقه سفید معمولیهای  از دست رفته، در فعالیت

(. بر اساس همین گزارش، 5۰) دهد می مشاغل مدیریتی و دفتری(، رخ

بنیان های  زایش یافته از فناوریهای  که با داده ۲ها گران داده تحلیل

که  ۳« فروش ویژه لعوام »برافکن انقالب صنعتی چهارم سروکار دارند و 

توزیع محصوالت و پیدا کردن جامعة هدف جدید از  سازی و در تجاری

 و بحرانیمهم  یمشتریان، مهارت ویژه دارند، از مشاغلی هستند که نقش

 (.5۰) ، ایفا خواهند کرد۲۰۲۰را در صنعت، در سال 

،  امّا بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که افت انباشتی در اشتغال

های  در نتیجة رباتیک شدن ماهیت کار، نامحتمل است زیرا شاخص

یعنی نهایت اتوماسیون و نهایت پیوند یافتگی( ) انقالب صنعتی چهارم

                                                      
1 The future of jobs report 
2 Data analyst 
3 Specialized sales representation 
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موجب خواهند شد که باروری مشاغل موجود و تقاضا برای مشاغل کامالً 

دشوار است بیان کرد که چه مشاغلی  اکنون هم نوین آینده، افزایش یابند.

خواهند بود. امّا این دو شاخصة انقالب صنعتی چهارم،  پابرجا دهدر آین

هند. د می را افزایش « انسان  »واقعاً تقاضا را برای شغل تناسب یافته با 

نهایت پیوند   »و  « نهایت اتوماسیون  »رود که توسعه در  می انتظار

یابد(، اثر  می که با هوش مصنوعی نیز در هم آمیختگی) « یافتگی

 محور، ایجاد خواهند کرد. گیری را بر ماهیت کار دانشچشم

کار کارمندی، بخش فروش، خدمات  در نخست، اتوماسیون بر

اتوماسیون فرایند   »حمایتی، اثرخواهد گذاشت. های  مشتری و فعالیت

، رایج خواهند « دستیاران مجازی »و  « دهی خودکار گزارش  »، « رباتیک

بدون دخالت انسان پردازش  دنباش ت جزئیکه به صورای  شد. امور بیمه

مشاور در بازار در دسترس های  در مالیه نیز ربات اکنون هم خواهند شد.

 ایمیل سیر کردهها  در میان میلیونها  هستند. در بخش قانون نیز رایانه

 دهند. می را کاهشها  بررسی و بازرسیهای  و به شکل چشمگیری هزینه

کنند، احتماالً مدیران کمتری نیز  می ش کاراگر افراد کمتری در یک بخ

را  یسازهم در آن بخش نیاز خواهند بود. در هر صورت، این ترکیب یک

که کارگران با سطح مهارت کم و ای  کند. به گونه می در کارکنان طلب

نزدیک بیکار شوند مگر آن که تعدادی ای  متوسط ممکن است در آینده

باید سطح مهارت خود را به صورتی ها  آن ها را برآورده نمایند. از شاخص

 را انجام دهدها  نتواند کار آن « نهایت اتوماسیون  »سازگارمند نمایند که 
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 « گیپیوند یافت »و یا این که به بخش صنایعی مهاجرت نمایند که نهایت 

سنتی، های  را خواهد داد که بتوانند در فراتر از قالب اجازهاین  ها، به آن

 کار کنند.

ند مان) از سوی دیگر، در نتیجة توسعه در هوش مصنوعی پیشرفته

 هایی پردازش زبان طبیعی(، کارگران با سطح باالتر مهارت، به ویژه آن

دهند ممکن است با تهدیدات آینده  می معمول را انجامهای  که فعالیت

(. از دیدگاه اقتصادی، انقالب صنعتی چهارم در توأمان ۴۱) شوند رو به رو

است، زیرا  ۲بلوکی ةو اقتصاد زنجیر ۱چون اقتصاد مشارکتیهم مفاهیمیبا 

، ۳بزرگ مکان محورهای  ( و دادهToI) با به کارگیری اینترنت اشیاء

در  اند. شدهپذیر  ناپذیر بود، انجام هایی را که در گذشته امکان تراکنش

ه کمانند آنچه ) باشند می جانبی رو به افتهای  اقتصاد مشارکتی، هزینه

ها را  توان آن می روی داده است( و به آسانی Uberو  Airbnbدر 

اقتصادی جهانی، در مورد اقتصاد  فوروم سازی نمود. کلوس شواب از پیاده

 نویسد: می چنین مشارکتی

 یقگونه است که از طر ینبه ا یدهپد یندرک مشترک ا ”

 یااشخاص  یبرا یشده به واسطة فناور یجادا یمعمول یتقابل

خدمات خود را  یاو  ها ییکاالها، دارا توانند یها م ها، آن زمانسا

که  یکار یعنیفراهم کنند؛  یاجهت استفاده به اشتراک گذاشته 

                                                      
1 Sharing economy 
2 Blockchain 
3 Location-based big data 
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 یزن یناز ا یشهرگز پ یدشا یا واندازه کارآمد نبوده  ینبه ا یباًتقر

ه خدمات، ب یااشتراک گذاشتن کاالها  یننبوده است. ا یرپذ امکان

 یها برنامه یا یخدمات مکان ین،آنال یبازارها یقطرصورت عام، از 

انجام  ی،توانمند شده با فناور یسکوها یگرد یاهمراه،  یکاربرد

 یها هینو هز یشموجب کاهش در سا یبه حدّ ها ین. اشود یم

را  یمنفعت و سود اقتصاد یکاند که  شده یستمها در س تراکنش

 . رندآو یبه وجود م یرند،که درگ یهمة کسان یبرا

 در بخش حمل و نقل یتر اقتصاد اشتراک ناشناخته یاربس های نمونه

مردم جهت به اشتراک گذاشتن  یرا برا ای یوه، ش Zipcarوجود دارد. 

و به صورت  یتر زمان کوتاه یها دوره یرا برا یلهوس یکاستفاده از 

خودرو، فراهم کرده است.  یاجاره دهندة سنت یها از شرکت تر یمنطق

RelayRides ، یک یشخص یلهو قرض وس یابی مکان یک سکو را برای 

 یار، خدمات بس Lyftو  Uber. کند یفراهم م ی،دورة زمان یک یفرد، برا

که به  یخدمت جمع یک یقاز افراد امّا از طر « مانند یتاکس »کارآمد 

همراه مجهز شده  یکاربرد یها برنامه یقاز طر یو دسترس یخدمات مکان

خدمات به صورت در لحظه، فراهم  ینا ین،بر ا ون. افزدهند یماست، ارائه 

 هستند. 

گر  یفتوص یادهنده  یژگیعناصر و یتعداد یدارا یاشتراک اقتصاد

همتا  ت،ینه مالک یبه دسترس یحترج ی،است مانند: توانمند شده با فناور

 های یی)در مقابل دارا یشخص های ییدارا یگذار به همتا، به اشتراک
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مصرف  ی،کنش اجتماع در برهم یفزون ی،، سهولت دسترس(یشرکت

 اعتماد یشآزادانه کاربر مشارکت کننده )موجب افزا وردهمکارانه و باز خ

اقتصاد  »در هر تراکنش  گرها، یفو توص ها یژگیو ین(. همة اگردد یم

 “.باشند یموجود نم « یمشارکت

م اعتماد و پول رایج دیجیتالی، بر اساس ایدة مکانیس ۱بیت کوین

باشد، استوار شده است:  می توزیع یافته که به زنجیرة بلوکی معروف

 اعتماد یافته در سبکی توزیعهای  ردیابی تراکنش ةزنجیرة بلوکی، شیو

 باشد. این زنجیره موجب افزایش ورود مالیه در بازارهای نوپدید می یافته

دیل ا و توانایی تبشود. در زنجیرة بلوکی، ثبت بهتر اموال در این بازاره می

 شود. میپذیر  هر چیزی به یک دارایی قابل فروش، امکان

از آنجا که زنجیرة بلوکی به صورت ضروری مانند یک دفتر کل 

 را انبار کرده و موجب افزایش شفافیتها  جهانی است، همة تراکنش

 به کدی بستهای  و خدمات قانونی به صورت فزایندهها  شود. تماس می

ند توان به عنوان س می یابند و می به زنجیرة بلوکی پیوند شوند که می

فاده ها است ای هوشمند، طراحی شده با برنامه، از آن تضمینی یا پیمان نامه

گذاری در اوراق قرضه و  کرد. در آوردن پول از حساب بانکی و سرمایه

 دهند، توسط نهادهای مالی، صورت می چیزهایی که بهرة باالتری

را خدمات جدید و تبادالت ارزشی، به صورت مستقیم، در گیرد. زی می

 (.۳۳) شوند می زنجیرة بلوکی، ایجاد

                                                      
1 Bitcoin 
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انقالب صنعتی چهارم، به توالی زنجیرة ارزش، مفهوم های  فناوری

نماید. بدین  می ارزش را ترکیبهای  خواهد داد و به شکل پیچیده، زنجیره

رد و مرز میان سان، اکوسیستم صنعتی به شکل کامل، تغییر خواهد ک

شکسته خواهد شد و اثر عظیمی را بر روی  کار و کسبهای موجود  تیپ

 آید. با ظهور پارادایم نوآوری باز می صنایع باالدستی و پایین دستی فرود

در  ورزید( کار می برعکس پارادایم نوآوری بسته که بر بخش عرضه تأکید)

یمی خود را به صورت بخش تقاضا، صورت خواهد گرفت. این تغییرات پارادا

(. در هر صورت، 5۴) اقتصاد دینامیک انقالب صنعتی چهارم، نشان خواهند داد

ابند ی می نوین، در این انقالب ظهورهای  های نوین، از طریق فناوریکار و کسب

 و امتزاج جوشیهم کنند. زیرا می و اثر مثبتی را بر روی بخش تقاضا، ایجاد

 کند. می مشاغلی نوین را خلقبازارهای جدید و  ها، فناوری

یاز نای  از دیدگاه تئوریک، برای ظهور اقتصاد دینامیک، به سامانه

( و IoT) فیزیکی و سایبری بر پایة اینترنت اشیاءهای  است که جهان

و خدماتی که ها  نماید. از این رو، فناوریسازی  هوش مصنوعی را شبکه

 ةامیدترین نقطپر کنند، می استفاده فیزیکی - سایبری های از سامانه

باشند. به زبان دیگر، برای اقتصاد  می عطف برای ظهور این اقتصاد

که بتواند بخش تقاضا را به ای  دینامیک انقالب صنعتی چهارم، به گونه

ای  نیازمند است که بتوانند گسترهای  پایههای  پویایی وا دارد، به فناوری

دهند( را خلق  می به هم پیوندکه افراد، اشیاء، فضاها را ) گرها از حس

که موجب به اشتراک گذاری و به ) ها پلتفورم ةنموده و امکان توسع
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(. 5۴) شوند( را نیز فراهم آورند می گوناگونهای  کارگیری اطالعات و داده

است که با ذخیرة  ۱آپ شرکت الگو برای انقالب صنعتی چهارم، واتس

پدید آورد. این شرکت که  کوچکی از سرمایه، ارزش اقتصادی عظیمی را

میلیارد دالر ارزش داشت؛ این  ۲۲کارمند داشت،  55تنها  ۲۰۱۴در سال 

 8۲۳۰۰در حالی است که شرکت خطوط هوایی کنتینانتال آمریکا با 

میلیارد دالر بود، در  ۲۲کارمند، تقریباً همان سرمایة بازار را که حدود 

 (.۴۱) ، در اختیار داشت۲۰۱5سال 

 

 فرهنگی اجتماعی و

سیاسی متمایزی را های  انقالب صنعتی در قرن نوزدهم با خود رهیافت

 اجتماعی - یبه ارمغان آورد که نتیجة آن معرفی بسیاری از اقدامات اقتصاد

مانند آموزش اجباری، بیمة اجتماعی، قانون کار، دسترسی همگانی به 

ه همین سالمت، سیاست مالی و پولی و غیره بود. بهای  خدمات مراقبت

 یا خدمات ۲شکل، انقالب صنعتی چهارم نیز به دلیل ارائه خدمات پربار

خدمات  و سالمت، فرهنگهای  محصول که اساس آن بر آموزش، مراقبتپر

ش با مدد دانها  همة تغییرات دینامیک مهمی که پدیداری آن و تفریحی است

ادی م انسانی میسر شده است و همچنین کاستن وابستگی انسان به شرایط

مود سودمند نای  وجود، موجب گردیده که پتانسیل سرمایة انسانی به گونهم

                                                      
1 WhatsApp 
2 Productive service 
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های  یتشدن در فعال ای نوین، تشویق به درگیر یابد. در نتیجه، افراد به شیوه

شوند. امّا باید یه یاد داشته  می اجتماعی، در شرایط کامالً جدید - اقتصادی

ی اجتماعی را با خود به ارمغان ی، همبستگتا حدّ باشیم اگر که این انقالب

 .ده و حتی رو به تباهی خواهد رفترشد و توسعه رخ ندا نیاورد،

مساوی های  زیرا این خطر در درازمدت وجود دارد که چنانچه فرصت

طراحی ای  اجتماعی برای همة شهروندان به گونه - در سیستم اقتصادی

، تغییرات در نمایند نگردد که در توسعة اقتصادی اجتماعی مشارکت

تواند با اثر  می ماهیت تولید و اشتغال در انقالب صنعتی چهارم،

ثروتمندان افزایش یافته و فقر فقیران  مرکزگریزی، موجب شود که ثروتِ

اجتماعی گسترده های  نیز فزونی یابد. این خود دوباره در مشارکت گروه

نزوای در توسعة اقتصادی، محدودیت ایجاد کرده و موجب جدایی و ا

 (.55) شود می اجتماعی

انقالب صنعتی چهارم، در ماهیت، به دلیل کاهش تقاضا برای کارهای 

دستی تکرار شونده با مهارت پایین، مشاغل با مهارت متوسط معمولی، 

ی مشاغل موجود و افزایش یجایگزینی هوش مصنوعی، بهبودی در کارا

موجب افزایش نابرابری  تواند می ،۱انسانی سفارش داده شدهتقاضا برای کار 

 5۷ها شود. بر اساس برآورد بانک جهانی، فزونی در اتوماسیون،  در درآمد

 اکنون هم ، در خطر قرار داده است.OECDکشور  ۳5درصد از مشاغل را در 

درصد از  8نابرابری در درآمد، در سطح بسیار باالیی است؛ به صورتی که 

                                                      
1 Customized human work 
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مد کل جهان را به خود اختصاص ثروتمندترین جمعیت جهانی، نیمی از درآ

درصد از مابقی جمعیت، فقط نیمی  ۹۲داده است. این در حالی است که 

از این درآمد را دارند. هر چند که برای توصیف مکانیسم این نابرابری، 

ولی اخیراً به موضوع تغییرات فناورانه اند  عوامل متعددی مدنظر قرار گرفته

(. این پرسش 56) ه نشان داده شده استدر ایجاد این شکاف درآمدی، توج

مطرح است که آیا انقالب صنعتی چهارم، با سطح خارق العادة نوآوری و 

تواند در افزایش نابرابری در درآمد و در نتیجه  می دانش و تغییرات فناورانه،

ة نگران تغییرات اجتماعی مربوطه مؤثر واقع شود؟ بر اساس پژوهش آینده

یزان نابرابری در درآمد، تحت تأثیر انقالب صنعتی کوزمنکو و روینکو، م

ای  (، در کشورهای پیشرفته۲۰۳۲تا سال ) پیش روهای  چهارم، در سال

 بینی یشپ مانند فرانسه، انگلستان و اسپانیا، رو به فزونی خواهد گذاشت. امّا

نزدیک، در کشوری مثل آلمان که از پیش خود را ای  شود در آینده می

ای را برای  گستردههای  ت دیجیتالی آماده نموده و برنامهبرای این صنع

الزم جهت پیشگیری اثرات منفی بر درآمدها در نتیجة های  توسعة مهارت

این تغییرات فناورانه در انقالب صنعتی چهارم تدارک دیده است، 

 (.56) کاهش یابد درصد ۳۰در این کشور،  ۱جینی ضریب

 ،صنعتی با ایجاد تغییرات فناورانه به یاد داشته باشیم که هر انقالب

اثر خود را نمایان سازد. ولی آنچه در انقالب صنعتی  ،تواند بر جامعه می

چهارم برجستگی دارد سرعت این تغییرات است. منحنی تغییرات و در 

                                                      
1 Gini ratio 
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یشین، صنعتی پهای  نتیجه اثرات اجتماعی این تغییرات به نسبت انقالب

 عتیبه این صورت که در انقالب صنبه خود گرفته است؛  ۱حالت نمایی

در زمان حیات کامل یک یا دو نسل، خود  دوم و سوم، تغییرات فناورانه

دادند ولی تغییرات در انقالب صنعتی چهارم، در کمتر از  می را نشان

(. این تغییرات تند و سریع، به ۴۴) شوند می حیات یک نسل، مشاهده

ب صنعتی چهارم است که در ی( انقالپلتفورم) دلیل اثر فناوری سکویی

 پناه فناوری دیجیتالی و اینترنت اشیاء، حاصل آمده است.

گیری خرد جمعی دیجیتالی شده  این پارادایم فناورانه، موجب شکل

 نویسد: می است. کلوس شواب چنین

دیجیتالی، مردم را نفر به نفر و نفر به های  ، رسانهاکنون هم ”

نوین( به هم پیوند داده و های  با شیوهکامالً ) تعداد زیادی از افراد

سازند که دوستی را در ورای زمان و فواصل  می کاربران را قادر

هایی  جدیدی را خلق نمایند. همچنین آنهای  حفظ کرده و گروه

 انسهم اند را با افراد که از دیدگاه اجتماعی و فیزیکی منزوی بوده

اتصال بیابند.  سازد که به یکدیگر می قادرای  از نظر اندیشه

جغرافیایی  اثر بیهای  پایین و جنبههای  دسترسی باال، هزینه

های بیشتری را در ورای مرزهای  کنش برهم دیجیتالی،های  رسانه

مذهبی، ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، 

 “ آورند. می فراهم

                                                      
1 Exponential curve 
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ها  انهرس دیجیتال به این معنی است که اینهای  توان دموکراتیک رسانه

توانند توسط بازیگران غیردولتی به ویژه توسط جوامع با مقاصد آسیب  می

آور جهت انتشار پروپاگاندا و به حرکت درآوردن مریدان، با اهداف افراط 

مانند آنچه اخیراً با خیزش داعش و دیگر ) گرایانه، به کار برده شوند

 اجتماعیهای  رسانه دانند چگونه از می تروریستی که به خوبیهای  سازمان

استفاده کنند، شاهد بودیم(. این خطر وجود دارد که دینامیک 

تواند  می باشد(، می اجتماعیهای  که نماد کاربرد رسانه) گذاری اشتراک

را به انحراف کشانده و خطراتی را متوجه جامعة مدنی کند. بر سازی  تصمیم

های  یاری از طریق کانالبسهای  خالف انتظار، با وجود این واقعیت که رسانه

باشند امّا این واقعیت وجود دارد که منابع خبری  می دیجیتالی، در دسترس

شری تورکل، توانند انحصاری و قطعی گردند؛ یعنی آنچه که  می منفرد،

استاد مطالعات اجتماعی علوم فناوری آن را و  MITروانشناس بالینی 

ن پدیده بسیار اهمیت دارد زیرا نامد. در هر صورت، ای می « مارپیچ سکوت  »

 گذاریم و می خوانیم، به اشتراک می اجتماعیهای  آنچه در متن رسانه

 (.۳۳) دهند. می بینیم، تصمیمات مدنی و سیاسی ما را شکل می

بر اساس گفتار شواب، در انقالب صنعتی چهارم، شکلی دیگر از 

 های دیدگاهتواند نظرات و  می گیرد که فرد می شهروند اجتماعی شکل

 های دیجیتالی به اشتراک گذاشته و از دیدگاههای  پلتفورمخود را در 

دیگران و جوامع دیجیتالی دیگر نیز به صورت بالدرنگ، اثر بپذیرد. این 

تواند نهادهای شکل یافته انقالب صنعتی سوم  می بندی اجتماعی قالب
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تماعات اجتماعی، اجتماعات مدنی و حتی اجهای  مانند احزاب، جنبش

بینیم که این  می رنگ کرده و حتی حذف نماید. از این رو، محلی را کم

اجتماعی که به شکل سنتی های  و گروهها  سازمانهای  انقالب بر کنش

 آفریند. می دهند، چگونه اثر می های خود را انجام فعالیت

 ةجوامع به هم پیوند یافت گیری شکلرسد که این  می به نظر

تواند در  می باشد، می صل انقالب صنعتی چهارمدیجیتالی که ماح

به شکل دینامیک، اثرگذارد. برای  دهی به فکر، ایده و هویت فرد شکل

توان به اثرگذاری اخیر فیس بوک بر روی میزان مشارکت و  می مثال،

انتخاباتی، اشاره نمود. از نظر کلوس شواب، دامنة اثر جامعة های  گزینه

نه  تواند می چهارم آن چنان گسترده است کهدیجیتالی انقالب صنعتی 

ما بلکه در حس خصوصی و خلوت تصور ما از مالکیت، های  تنها در انتخاب

دهیم، چگونگی  می الگوهای مصرفی، زمانی که به کار و فراغت اختصاص

ما، چگونگی برخورد ما با های  توسعه دادن به شغل و ترویج دادن مهارت

متی ما، در یک کالم، هویت فردی و اجتماعی دیگران و جامعه و حتی سال

 (.۳۳) ما، اثر گذارد

از سوی دیگر، ساختار بنیادین انقالب صنعتی چهارم که با اقتصاد 

 ی( نمایانسکوی) پلتفورمبلوکی و نیز بازار کار بر پایة  ةمشارکتی و زنجیر

را از منظر اجتماعی برای فرد و هایی  تواند خطرات و فرصت می شود، می

 های امعه ایجاد کند که پرداختن به زوایای تاریک این مباحث، گفتمانج

انقالب های  (. از دید شهروندی، در فناوری5۷) نماید می را طلبای  فرارشته
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خواهیم شد که از دیدگاه  رو به رو هایی صنعتی چهارم، با انسان

اجتماعی، بسیار متمایز عمل خواهند های  اجتماعی و کنشهای  مسئولیت

 هایی همچون هوش مصنوعی، خودروهای خودران، کرد. زیرا با فناوری

ای ه ها، اینترنت اشیاء، مواد پیشرفته، چاپ سه بعدی و پیشرفتپهپاد

ه بها  زیست فناوری ما شاهد تغییر در ساختار و کالبد شهرها و حرکت آن

دیجیتالی خواهیم بود. جوامع دیجیتالی با  سوی شهرهای هوشمند

 (.58) خوانند می تماعی خاص، فرهنگ ویژة خود را فرااجهای  کنش

برجسته و هویدای انقالب صنعتی های  از سوی دیگر، از ویژگی

های  سامانه »یا  « ماشین - انسانهای  سامانه »چهارم، تشکیل جوامع و 

است. در دوران دیجیتالی یا انقالب صنعتی چهارم،  ۱« تکنوانسان هوشمند

فیزیکی جدا افتاده و به انزوای دیجیتالی دچار  ةمعممکن است انسان از جا

جوش و یکپارچه گردد هم ها شود و در سکوت تنهایی دیجیتالی با ماشین

، معروف است. « ماشین - انسان زیست هم »و این همان است که به دوران 

هوشمند است. در چنین  « های تکنوانسان سامانه »این دوران مملو از 

 فناورانه، آنچه که از دید اجتماعی اهمیتهای  قابلیتشرایطی، افزون بر 

، پذیری یابد فزونی یافتن در الهام، کنجکاوی، خالقیت، قابلیت، انعطاف می

شهودی های  آوری، هوش هیجانی، تصویرسازی و توانمندی چاالکی، تاب

ها  انسانی به انسان های تکنو در سامانهها  است که در کنار زیست با ماشین

 نوین را برای و با ارزشهای  حل راه پیچیده و یافتهای  ی حل مسئلهتوانای

                                                      
1 Techo-human intelligent systems 
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دهد. در این گذار، هنر نه به عنوان  می نوپدید، ارائههای  مسائل و چالش

ة زیباشناسانهای  جنبهسازی  و یکپارچه جوشیهم خود هنر بلکه به عنوان

 ود نیزبا فناوری، نقش ابزاری را ایفا خواهد کرد. به زبان دیگر، هنر خ

 « ماشین - جوامع انسان »تواند نقش یک فناوری نرم را در توسعة  می

 (.5۹) آیندة انقالب صنعتی چهارم، بازی کند

 

 گذاری و سیاستها  دولت

 را متحولها  انقالب صنعتی چهارم، سیما، عملکرد و ساختار دولت

های  سازد. در حقیقت انقالب صنعتی چهارم همراه با فناوری می

به  ها، تواند از سوی دولت می ی، قدرت حاکمپلتفورملی دیجیتا

جوامع و نهادهای سامان یافته متعدد کوچک و بزرگ، حتی  گیری شکل

ناشناخته و گمنام، سوق یابد؛ به صورتی که ما شاهد باز توزیع و  منشأبا 

در هدایت ها  مرکززدایی قدرت هستیم و بدین سان نقش مرکزی دولت

ها  وناین کان پذیری به دلیل افزایش رشد و رقابت بسیاری از تصمیمات،

با ها  که امکان حضور آنها  و نهادهای سامان یافته به سوی شبکه

کنند و ما یک عدم تقارن  می نوین فراهم شده است، میلهای  فناوری

 پارادایمی در قدرت نوین را نظاره خواهیم کرد.

اجتماعی های  ی، گروه بند۱در این جهان بیش از حد اتصال یافته

ولتی دغیر شوند که قدرت به بازیگران می گیرند و موجب می نوینی شکل

                                                      
1 Hyper-connected 
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سوق یابد. از سوی دیگر، با فروپاشی قدرت سنتی، پاسخگویی و شفافیت 

دیجیتالی و سامان یابی حکومت الکترونیکی، های  در پناه فناوریها  دولت

است،  ه، ممکنگیرند یاد یابد و حکمرانی خوب یا یک دولت بسیار می فزونی

ای  اطالعات و دسترسی به ذخیره جایی به جا نمود یابد. سرعت سرسام آور

نهایت در تغییرات بالدرنگ  بی بزرگ و همچنین وجود سرعتهای  از داده

در رویدادها و رخدادها و وقایع اجتماعی و نیاز به پاسخگویی بسیار 

 ۱ه حاکمیت چابکشود ک می موجب ها، پاسخ دولت در پرسرعت و چابکی

نهایت ژرف انقالب صنعتی چهارم بر روی  بی (. این اثرگذاری۳۳) معنا یابد

 نهاد دولت و حکومت، خود حکایتی بسیار دراز است که نوشتاری ویژه را

 ی از سوی دولت، از دو منظرگذار سیاستطلبد امّا در اینجا به الزامات  می

 زیرا فضای) در حالت رقابتیپردازیم؛ یکی از دیدگاه نگهداشت جامعه  می

انقالب صنعتی چهارم آکنده از رقابت فزاینده است( و دیگری نیز 

های به ارمغان آمده دستاوردمفید و کارآمد برای پذیرا شدن از های  سیاست

برای کسب حداکثر سود  ها، از انقالب صنعتی چهارم که الزم است دولت

 ایند.اذ نمخانقالب صنعتی چهارم، اتهای  از فرصت

، از پذیری رقابت ةراهبردی در زمین ةامروزه در مباحث رشد توسع

خواسته شده است که عناصر انقالب صنعتی چهارم را در ها  دولت

 خود لحاظ نمایند زیرا چنین بیان شده است:  پذیری رقابتهای  چهارچوب

است که ببینیم چه کسی، چه میزان ای  رقابت کنونی مسابقه ”

                                                      
1 Agile governance  
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کلیدی را در هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و چاپ های  از فناوری

 .(6۰)“ دهد. می سه بعدی، نوآوری کرده و توسعه

در شرایط انقالب صنعتی چهارم، نقش نوآوری، عوامل سازگارمندی 

نوین،  کار و کسبدر شرایط تقاضا، ارتباطات  جایی به جا تولیدات،

 ات بنیادینعمومی، دچار تغییرهای  و سیاست کار و کسبراهبردهای 

نیز به شکل نمایی، دچار ها  دولت پذیری شوند؛ لذا معامالت رقابت می

 شوند. می تحول

در عرصة اقتصاد و تجارت بر گردة نیروی کار و سهم  پذیری رقابت

بازار استوار بود، امّا امروزه که دیدگاه رشد و توسعه بر پایة بهره وری 

نهایت اتوماسیون و ) ارمبرجسته شده است، در پناه انقالب صنعتی چه

نهایت پیوند یافتگی(، مسائل مربوط به نیروی کار، با هزینة پایین و یا باال 

شوند. در هر  می دیگر واردای  و نیز انتقال فناوری، در معادالت به گونه

صورت، امروزه این تقاضا وجود دارد که با انقالب صنعتی چهارم، اهمیت 

ضای در ف پذیری وری جهت حفظ رقابت ود بهرهفزایندة نوآوری و نیاز به بهب

آور تغییرات بیرونی، کشورها باید برای شکوفایی  آکنده از سرعت سرسام

را در ها  اندازند و این فناوری نوپدید چنگ های  اقتصادی خود به فناوری

 (.6۰) نمایند وارد  ها، های عملیاتی و نوآوری شرکت فراینده

ی تحت انقالب صنعت پذیری ستمی رقابتاز این رو، در رهیافت اکوسی

دار نوآوری را فراهم آورند. این نهادها،  باید نهادهای دوستها  چهارم، دولت

 ةمقررات و هنجارهای اجتماعی نوآوری، خالقیت، کارآفرینی و روحی
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مالکیت دهند. برای مثال، در این نهادها، حمایت از  می همکاری را ارتقاء

خواهد شد زیرا داشتن نظام ها  دولت پذیری ابت، موجب افزایش رق۱معنوی

کردن ای  موجب تشویق نوآوران برای سرمایه مالکیت معنویمحکم 

و  ۲پذیر ریسکان گذار سرمایهمانند ) انگذار سرمایهو جذب ها  آنهای  ایده

از شیوه ها  شود. همچنین حمایت دولت می ۳ای( ان فرشتهگذار سرمایه

است که ها  یک مثال دیگر از نقش دولت، ۴جمعیی گذار سرمایهجدید 

اقتصادی مؤثر باشند.  پذیری توانند در رقابت ها می چگونه دولت

 ها و کارآفرینان در موازات با دو شیوة پیشین، شرکت گذاری جمعی سرمایه

نوین و اشکال متنوع  کار و کسبهای  نماید که بودجة ایده می را توانمند

 ای ، شیوهجمعیی گذار سرمایهمین نمایند. نوآوری خود را از این طریق تأ

 کار و کسببر روی یک پروژه یا از سوی تعداد عظیمی از مردم است که 

باید بر روی ها  شود. نکتة دوم، دولت می یگذار سرمایهبه صورت آنالین، 

ة یعنی دو ویژگی برجست « یافتگی نهایت پیوند  »و  « نهایت اتوماسیون  »

ی کنند. زیرا چنانچه در اقتصاد سنتی، گذار سرمایه انقالب صنعتی چهارم،

 انسانی ةو سرمایپذیر  لمسهای  ی سنگینی بر روی داراییگذار سرمایه

ت نهای  »ی بر روی گذار سرمایهتوان با  می شد در انقالب صنعتی چهارم می

ع ، با کاربرد مقدار کمی سرمایه و مناب« یافتگی نهایت پیوند  »و  « اتوماسیون

                                                      
1 Intellectual property 
2 Venture capital 
3 Angel investors 
4 Crowdfunding 
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 انی، به ارزش افزوده و سود باال، دست یافت.انس

( IoT) بر روی فناوری اینترنت اشیاءها  نکتة سوم آن که هر چه دولت

توانند شکاف میان  می بزرگ کار کنند،های  وابسته به دادههای  و فناوری

تصاد خود اق پذیری تولیدکنندگان و مشتریان را از میان برداشته و به رقابت

توانند هزینه را کاهش، سود و  ها می این شیوه، آنبا  توان دهند؛

باید نهایت پیوستگی ها  را افزایش دهند. چهارم آن که دولت پذیری رقابت

ها  را فراهم آورند زیرا جریان اطالعات دسترس پذیرتر و ساختار سازمان

های کار و کسبیابد. زیرا  می نیز تغییر پذیری مسطح گردیده و درجة رقابت

 ی، گرچه روزگاریالملل بین شوند. در سطح میتر  ترنتی، رایجفروش این

کردند ولی امروزه با کاهش  می فرمایی چند ملّیتی( حکم) غولهای  شرکت

و ها  ی به بنگاهالملل بین هایکار و کسب ها، ارتباطات و تراکنشهای  هزینه

 (.6۰) اند تر، در سراسر جهان، انتقال یافته کارآفرینان کوچک

شده است. پذیر  امکان ۱یر بنیادی از طریق رایانش ابریاین تغی

های  یابد، بر پایة شبکه می ابری که در یک سرعت انفجاری رشد رایانش

مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل ای  رایانه

ترین  دهد. بزرگ می گیری شبکه، ارائه کار رایانشی، با به خدمات

، ۲خدمات وب آمازون همچون هایی رایانش ابری، شرکتدهندگان  ارائه

                                                      
1 Cloud computing 
2 Amazon Web Services (AWS) 
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و  ۴، اوراکل۳الیر فتا، س۲ام بی آی  ، گوگل،۱یکروسافت آزورام

رانند.  می هستند که این انفجار بازار عظیم را به پیش 5اسپیس راک

 ۱/۱۴ه ب یپیشگویی کرده است که ترافیک اینترنتی ابر 6شرکت سیسکو

، خواهد رسید که سه برابر میزان ۲۰۲۰ل در ماه، تا پایان سا ۷زتابایت

 خواهد بود. ۲۰۱5سال 

خواهیم شد  رو به رو 8ابریپر با چنین فزونی در مقیاس، ما با پدیدة

که اجازة دسترسی فراگستر را به خدمات رایانش با عملکرد باال را با 

 ابریپر آورد. در پناه رشد و شکوفایی می کمترین هزینة ممکن فراهم

 یابند. با دسترسی می انقالب صنعتی چهارم نمودهای  مندیاست که سود

 ابریپر دموکراتیک به توان پردازش و توان دسترسی به بازار جهانی،

(، SSME) کوچک و متوسطهای  تواند اقتصاد را رشد و به شرکت می

ای بر  بزرگ، ارائه دهد. در مطالعههای  ابزارهای نوآوری را در ابعاد شرکت

آمریکا و برزیل، آشکار شد که  از جملهگوناگون روی پنج کشور 

 ( استفادهCloud) ابرهای  کوچک و متوسطی که از فناوریهای  شرکت

 که از آن استفادههایی  از شرکتتر  کنند، تقریباً دو برابر سریع می

                                                      
1 Microsoft Azure 
2 IBM 
3 Softlayer 
4 Oracle 
5 Rackspace 
6 Cisco 
7 Zettabytes 
8 Hyper cloud 
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دهند. همچنین کاربرد رایانش ابری، چابکی  می کنند، مشاغل را رشد نمی

فراهم آورده و زمان بهبودی ها  را برای شرکتو پاسخ دهی با سطح باال 

در محصول و نوآوری را با کاهش سطح موانع برای ورود به بازارهای 

 کند. می جدید، کم

های  بدین سان، برای برقراری نهایت پیوند یافتگی، ارتقاء زیرساخت

(. با وجود 6۱) باشد ها می راهبردی دولتهای  رایانش ابری، از سیاست

تحوالت عظیمی که انقالب صنعتی چهارم برای اقتصاد و جامعه تغییرات و 

آورد، یک ادراک رو به افزایش وجود دارد که این انقالب  می ارمغان

تواند مسائل و مشکالتی را نیز برای مردمان و سیارة زمین ایجاد کند  می

 و اهداف جهانی را برای توسعة پایدار، مورد تهدید قرار دهد. لذا کشورهای

G20،  ساختار حاکمیتی جامع و سازوکارهای سیاستی جهت پرداختن به

نتایج و پیامدهای ناخواستة اجتماعی و زیست محیطی انقالب صنعتی 

پیشنهاداتی ارائه ها  همچنین به دولتها  آن اند. چهارم را طراحی کرده

انقالب های  و نوآوریها  پتانسیل ها، توانند از ظرفیت می کهاند  داده

هارم جهت بیشینه کردن پیشرفت به سوی اهداف جهانی صنعتی چ

های برخاسته از  توسعة پایدار، استفاده کنند. همچنین از طریق نوآوری

 به خطرات توانند می نوپدید انقالب صنعتی چهارم، کشورهاهای  فناوری

 (.6۲) فته از این انقالب نیز پاسخ دهندخیزش یاهای  و چالش
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 ها رشته همگرایی

ها  فناوری ییگراهم و جوشیهم بنیان انقالب صنعتی چهارم بر روی

فیزیکی،  های شود خطوط میان فناوری می این حرکت موجب .استوار است

 در حقیقت دیجیتالی شدن، ستون فقرات دیجیتالی و بیولوژیکی، محو شوند.

ای ه و رشتهها  فناوری ییگراهم م است که به واسطة آنانقالب صنعتی چهار

شوند  می نوینی در این گذار پدیدارهای  و فناوریها  علوم روی داده و دانش

، ۱توان در هوش مصنوعی، واقعیت افزودة مجازی می آن راهای  که نمونه

، چاپ سه بعدی، هاپهپاد (، خودروهای خودران،ToI) ۲اینترنت اشیاء

 انشرایانرژی و سازی  ذخیرهفناوری، علوم مواد پیشرفته،  زیست نانوفناوری،

سازی  موجب یکپارچهها  (. خود این فناوری۳۳) کوانتومی مشاهده کرد

 (.6۳) شوند می « بیولوژیکی - فیزیکی - یسایبر » های سیستم

 همایش ژوئنهای  بر اساس یافتهتوجه جامعة علمی  در نخست،شاید 

آهنگ نانوفناوری ملّی آمریکا برگزار  برنامة پیشمیالدی که توسط  ۲۰۰۲

رای ب گراهم های فناوری  »و نتایج آن به صورت گزارشی تحت عنوان  گردید

نانویی، زیستی، های  فناوری گراییهم پیرامون « بهبودی کارایی انسان

                                                      
1 Virtual/augmented reality 
2 Internet of Things 
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 ۲۰۰۳در سال  ۱بریج و بین ( توسط روکوNBIC) اطالعات و علوم شناختی

لب جها  به سوی این فناوری توجه جامعة علمی (،6۴) یافت میالدی انتشار

 تندرستیِ های زیست نانویی، خودپایشیِ شد. در این گزارش از پردازنده

ارگیری ادوات کاشت نانویی، فیزیولوژیک و اختالل عملکردی، با به ک

گوناگون ارتباط شنیداری و بینایی بر پایة های  های نانویی، گونه روبوت

واسط( مغز با مغز، ) ، همچنین ایجاد سطح تماس۲منظورهد سکوهای چن

های  محیطو  ییمجازی به صورت جغرافیاهای  مغز با ماشین، خلق محیط

 مجازی رئالیستیک، به تفصیل بحث شده است.

اس تواند سطح تم می برای مثال، فناوری زیستی در پناه علوم شناختی

مجازی را با شدت هر چه بیشتر برای انسان ایجاد کند که او بتواند فضاهای 

توانند از مرز حس انسان  می گراهم های تجربه نماید. از این رو، این فناوری

دیدی ج یگذر کرده و برای انسان در برخورد با محیط فیزیکی، سطح ارتباط

 ،گراهم های فناوریپیرامون دستاوردهای ها  این اندیشه(. 65) را خلق کنند

انفجار ، NBIC گراهم های بود که بستة فناوریچنان انقالب شگفت آوری 

 ها، اتم ها، ساختمانی مانند بیتهای  زیرا عناصر و بلوک گرفت؛نام  ۳کوچک

های  یابند که شگفتی می چنان با یکدیگر در هم آمیختگی ها، و ژنها  نرون

 (.66) بندند می را در ذهن نقش ۴بانگ برخاسته از مه

                                                      
1 Roco & Bainbridge 
2 Multimodal Platforms 
3 Little Bang 
4 Big Bang 
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ی چهارم این را عنوان دارند که منتقدین انقالب صنعت ممکن است

نسل دوم بوده است که پژوهش های  محصول دانشگاه گراهم های فناوری

به ساختار  بنابراین .اند نمودهدنبال  ها، را با شدت فراوان در این عرصه

خش ب نیازی نباشد.دیگر  ،در قالب دانشگاه نسل سوم ،ها نوینی از دانشگاه

ه هر چند تولد این به یاد داشته باشیم کاول این گزاره درست است امّا 

امّا اند  روی داده نسل دوم() پژوهشیهای  در دانشگاه گراهم های فناوری

پوشانی و هم گراییهم های نوپدید که ازرشد و بالندگی و زایش فناوری

و یا در حال پدیدار شدن هستند، به ساختارهای اند  ایجاد شدهها  آن

 پژوهشیهای  یاز دارند که در قالب دانشگاهپژوهشی نوینی ن - آموزشی

 گنجند. نمی (نسل دوم)

با ستون فقراتی از ها  این فناوری ای، گذار فناورانهچنین زیرا در 

که  یابند می ای رشد به گونه وابستههای  زیرساخت دیجیتالی و های فناوری

را  « اثربخشی سیستمی  »و  « گستردگی  »، « سرعت » برجستة سه ویژگی

عناصری هستند که برای تبلور  ،این سه ویژگی دهند. می از خود نشان

ر ساختا درکه  استنیاز  نسل سوم(های  دانشگاه) هایی دانشگاهبه ها  آن

تخصصی رایج زدوده های  دانشکده قامترا در ای  خود قالب بندی رشته

در حقیقت،  د.ننمای می را نمایانای  رشته میانهای  و سیمای پژوهشکده

بارز های  از ویژگی ای، فرارشتههای  و پژوهش گراییهم ذیرا شدنپ

که از دیدگاه و منظر، در ای  به گونه ؛دنباش می نسل سومهای  دانشگاه

به شکل منفرد و مجزا از هم و تکه تکه شده بر  ،به علوم ها این دانشگاه



 دانشگاه نسل سوم در انقالب صنعتی چهارم 84

های  اخهشسازی  نگرند بلکه با یکپارچه نمی پایة فلسفه استقراءگرایی

که در  شوند می های نوینی خلق و پژوهشکدهها  لوم گوناگون، رشتهع

دهند. حتی در این نوع  می را از خود نشانای  رشته میانماهیت  ،اساس

دیگر خط شکست بنیادین میان علم محض در یک سو و علوم ها  دانشگاه

 (.۱) انسانی در سوی دیگر، وجود نخواهد داشت

 

 
 ای رشته ی میانها سیاست تشکیل تیم :۱۳شکل 

 

نسل سوم، برای انجام های  چنین است که در ساختار دانشگاه

های  های علوم و فناوری ای که از ویژگی رشته میانو ای  هپژوهش فرارشت

های  تحقیقاتی پژوهشکدههای  ، تیمهستندانقالب صنعتی چهارم 
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ط اگیرند که با یکدیگر نیز نه تنها ارتب می گوناگونی شکلای  رشته میان

در چنین تغییر ساختار سازمانی، عنصر  افقی بلکه عمودی خواهند داشت.

اری رد انقالب صنعتی چهارم یکه به پیشب نسل سومهای  برجستة دانشگاه

های  خواهند بود و ساختارای  د رساند، ساختارهای میان و فرارشتهخواه

، اند هگرفتحصار  راسنتی که پژوهشگران و اساتید ای  عملکردی دانشکده

د. بدل خواهند ش ،به عناصری هماهنگ کننده این که یا نابود گردیده و یا

دارای رفتاری انعطاف  ای، و فرارشتهای  رشته میانچنین ساختارهای 

های  اوریفن پذیر، با سونگری نوآورانه و آینده نگرانه خواهند بود و زایشگاه

ژی لوشوند. بیو می بیولوژی سینتتیک همچون پیشرفته و کلیدی

سوخت،  همچون موادی ،متابولیکهای  با مهندسی سامانه سینتتیک

 ،اینترنت اشیاء نانویی کند. می مواد فعال زیستی را سنتز و پالستیک

اینترنت در مهندسی و  گیری کار هبه بکه افزون نمونة دیگر است 

نیز در بدن موجودات زنده و انسان  ۱های نانوییگر حس کشاورزی و غیره،

به رهایش داروها و مواد  ،زیستیهای  شود که با دریافت تکانه می کاشته

نیز مثالی  ۲هوش مصنوعی آزادهای  بوم زیست .پردازند می فعال زیستی

 و به اینترنت اشیاء ،را با هوش مصنوعیها  که ماشینباشد  می دیگر

اتصال داده و به شکل رادیکال در ارتباط ما با  ،اجتماعیهای  شبکه

ون گوناگهای  فناوری .دنکن می تغییر ایجاد ها، و یا میان ماشینها  ماشین

                                                      
1 Nano-Sensors 
2 Open ecosystems of artificial intelligence 
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بعدی،  یی دونومانند مواد جدید برای انباشت انرژی، مواد نا دیگر

 ةزنده به واسطهای  که سلول) ۱خودروهای خودران و فناوری اپتوژنتیک

د تولیهای  و فناوری (دهند می ژنتیکی به امواج نور پاسخهای  دستکاری

 (.6۷) توان مثال زد می را های الکترونیکی انسان در ریز تراشهای ه اندام

 

 
 های برتر در انقالب صنعتی چهارم فناوری: ۱۴شکل 

 

در انقالب صنعتی ها  رشته گراییهم شود، می گونه که مشاهده همان

انتقال ابزار از یک شاخه از علم به دیگری نیست فقط به صورت  ،چهارم

ی و از علوم فیزیک یمفهومی گوناگونهای  رهیافتبلکه به صورت اساسی، 

                                                      
1 Optogenetics 
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نیز  زمانهم و کردهبیولوژیکی وارد های  به سوی پژوهشرا دیجیتالی 

ر علوم ب ،به صورت متقابل ،تکاملی پیچیدههای  درک علوم زیستی از نظام

 های فناوری ة(. رشد و توسع۳۳) گذارد می خود رااثر  ،فیزیکی و دیجیتالی

علمی را وارد فاز  ةد شتاب توسعنتوان ها می ناوریف جوشیهم و گراهم

تجربی را های  طرح، ۱برای مثال، چاپ سه بعدی اعضاء ؛دننمایی کن

چشمگیرتر نموده و موجب انجام  نیز کارایی از نظرانعطاف پذیرتر و 

که پیش از این امکان آن در سطح  هآزمایشاتی در قالبی نمود

ین . اه استمقدور نبود ،فنیمسائل  و باال ةبه دلیل هزین ی،آزمایشگاه

 نوینیهای  توأم با کارآمدی نیز موجب خلق ایدهپذیر  تغییرات انعطاف

 (.68) نوین آینده خواهند بودهای  گردیده که نوید دهندة زایش فناوری

د که چگونه هنگامی که ورز می وع تأکیداین هماهنگی بر این موض

 کی در انقالب صنعتی چهارمبیولوژیکی، دیجیتالی و فیزیهای  گستره

رای را بای  برجستهعلمی و فناوری های  توانند فرصت می ،یابند می جوشیهم

به سوی دانشگاه ها  فراهم آورند. از سوی دیگر، چنانچه دانشگاهها  دانشگاه

با ای  دانش تکه تکه رشتههای  نسل سوم حرکت ننمایند و در چهارچوب

 جوشیهم انند و جنبشی به سویپژوهشی استقراءگرایی خود بم ةشیو

شک جایگاهی در توسعة علم و فناوری نخواهند  بی انجام ندهند،ها  رشته

تنها، رو به فنا خواهند رفت. از این رو، اتخاذ ای  جزیره همچون داشت و

دانشگاه نسل سوم و پذیرا شدن تحوالت راهبرد تبدیل شدن دانشگاه به 

                                                      
1 Organ 3D printing 
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که دانشگاه نقش پیشتازی خود را موجب خواهد شد  ،انقالب صنعتی چهارم

 در علم و فناوری نگهداشته و به زیست پایدار خود ادامه دهد.

در یک مصاحبة  ،برای مثال، دو دانشگاه مک گیل و واترلو کانادا

خود در های  مجاور دانشگاه ۱اعالم کردند که در خوشة دانایی ،مطبوعاتی

دهند تا  می را انجامی ا رشته میانهای  ، پژوهش۲مناطق اونتاریو و کبک

ظ حف ،از انقالب صنعتی چهارم اتصال خود را با صنعت جهت پذیرشحلقة 

در مرکز کانادا جای دارند که سومین ای  در منطقه ،این دو دانشگاهکنند. 

 در کریدور ،خوشة فناوری اطالعات و ارتباطات بزرگ را در آمریکای شمالی

خوشة خدمات مالی بزرگ و سومین  میزبان بوده و دومین ،واترلو - تورنتو

 (.6۹) هر دو در تورنتو( میزبان هستند) خوشة علوم سالمت را

 

 نرم(های  مهارت) شناختیهای  مهارت

 گذرگاهی نسل سوم، وجود ساختار دوهای  دانشگاههای  یکی از ویژگی

در این نوع  زمانهم این به معنای وجود دو سیستم آموزش است.

محافظه های  یان ایدهم گراییهم در نتیجة ۱۹6۰ا از است. زیرها  دانشگاه

 سوسیالیستیهای  آموزش اساس شکوفایی آینده است( و ایده) کارانه

 رخها  مساوی برای همه(، نه تنها انفجار در تعداد دانشگاههای  فرصت)

هر منطقه دانشگاه خود را داشته باشد( بلکه یک انفجار در تعداد ) داد

                                                      
1 Knowledge cluster 
2 Ontario-Quebec 
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گر جامعه را که به شدت  تا نیروی حرفه مند و دانشدانشجویان روی داد 

نسل سوم برای نگهداشت های  . امّا در دانشگاهکنند تأمین ،مورد نیاز بود

برای رشد و پرورش دانشجویان ای  بهترین استانداردها، تمهیدات ویژه

به ها  این دانشگاه از این رو، .لحاظ گردیده است ،استعدادپر باهوش و

های  کنند بلکه دوره می نیروی مورد نیاز رایج جامعه اقدام پرورش نه تنها

 عرضه ،دانشجویانترین  به بهترین و باهوش ،آکادمیک، با سونگری به علم

 (.۱) دارند می

را به مکان آکادمیک با سونگری ها  ، دانشگاههر چند که این راهبرد

ه ب ها، اهدانشگبا آمدن انقالب صنعتی چهارم، دهد امّا  می عالی سوقبه ت

در آموزش  جدیهایی  با چالش ،پژوهشی)نسل دوم(های  ویژه دانشگاه

بر روی که  ۱. در مطالعة اخیر اینفوسیسخواهند شد رو به رو دانشجویان

درصد پاسخ  ۴۰، انجام گردید ساله در سراسر دنیا ۲8تا  ۱6هزار فرد  ۹

طیّ  ها را نموجود ماشینی کار آبر این باورند که یک ها  که آناند  داده

حتی نیمی از افراد شرکت در این مطالعه،  ؛خواهد ربود ،ده سال آینده

 های اظهارکردند که آموزش ،کننده از کشورهای آلمان، استرالیا و آمریکا

 انتظاررا برای آنچه از زندگی کاری در آینده ها  آکادمیک دانشگاهی، آن

 ها آن ند که موفقیتدرصد نیز موافق بود 8۰د و نکن نمی ، آمادهرود می

دارد و از این  ، ارتباطزندگی ها در طول مهارتبه دست آوردن  در گرو

 ،یلرا بیابند که در طول تحصهایی  باید مهارتها  آن ،رو

                                                      
1 Infosys 
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( این یک واقعیت است زیرا تغییرات فناوری در انقالب ۴8) اند نیاموخته

وجود ائم د رییادگی تند و سریع است که نیاز بهای  صنعتی چهارم به گونه

 بایست توانایی می سل سومنهای  آموزشی دانشگاههای  دارد و سیستم

 (.۷۰) نه توانایی به یادسپاری را یاد دهند، یادگیری

سنتی که به عنوان آموزش های  چنین بیان شده است که ویژگی

مانند کسب خبرگی در رشتة خاص ) شدند می دانشگاهی خوب قلمداد

 تجزیه و تحلیلی قوی و حتی رشد تواناییهای  مهارت ةدانشگاهی، توسع

 کافی ،دیگر برای رویارویی با پدیدة انقالب صنعتی چهارم (یادگیری

کسب شدة آکادمیک در محیط سیال انقالب های  زیرا مهارت ؛(۷۱) نیستند

قتصاد ا فوروم بینی پیش بر اساس هستند.بسیار ناپایدار  ،صنعتی چهارم

های  درصد از مهارت ۳5رود  می ، انتظار« ها ة شغلآیند  »در گرایش  ۱جهانی

(. چنین است ۷۲و5۰) تغییر کنند ۲۰۲۰تا  ۲۰۱۷های  سالطیّ  دراصلی 

های  برای چیرگی بر چالش وقرار داریم  ۲ها که ما در هنگامة انقالب مهارت

 ،۴و ارتباط انسانی ۳استعدادپر آن نیاز است که یک توازن میان فناوری، افراد

 (.۷۳) و جامعه را توانمند سازد کار و کسبگردد تا جهان  برقرار

آموزشی موجود در تمام های  این در حالی است که عمدة سیستم

ی های آموزشی قرن بیستم تربیت بسیار سنتی را ارائه داده و شیوه ،سطوح

                                                      
1 The World Economic Forum 
2 Skills Revolution 
3 Talent 
4 Human Connection 
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کار و پرورش نیروی مانع از پیشرفت بازار ها  این شیوه .گیرند می را پی

 های وجود دارد که سیستم میراث گذشته از . دو موردشوند می استعداد پر

. نخست وجود یک دوگانگی ندا ی را تحت فشار خود قرار دادهرسم آموزش

ر یک د کاربردیآموزش  تربیت خالص و یا و علوم انسانی علوم تجربیمیان 

که به ) محوری دانشگاهیآموزش مدرک  های فوروم و ژست وابسته به سو

 ، در سوی دیگر قرار دارد.(دنده توجه نشان نمی یادگیری ی واقعیاتومح

و ارائه ها  لتدر تعامل با دو باید کار و کسباین در حالی است که جهان 

برنامة واقعی قرن بیست و یکمی  امکان تدویند تا دهندگان آموزش باش

 (.5۰) به وجود آید ها، مهارت ةجهت رشد و توسع

ال بسیار سیباید  ب صنعتی چهارمبرنامة آموزشی آکادمیک در انقال

د به تغییرات بسیار تند این انقالب پاسخ باشد تا بتوانپذیر  و انعطاف

ایی ه نیاز به دانش و مهارت ،این انقالب ،مناسب را ارائه دهد. به زبان دیگر

 د کهنمای تا بتواند دانشجویان را برای مشاغلی در آینده آماده دارد

از  ؛آیند می پدیداین مشاغل  ،ا رشد فناوریوجود ندارند و ب اکنون هم

کند  می یبین پیش نظر کند که با آینده نگریهایی  به فناوری ،سوی دیگر

در یک کالم، دانشجویان را برای حل مسائلی باید  .که خلق خواهند شد

دانیم آیا در آینده مسئله خواهند  نمی حتی اکنون هم که کردآماده 

بر این  ،لی است که نسل جوان در سراسر جهاندر حااین امّا  (.۴۷) بود

برای یافت شغل مناسب در آینده و ها  که آموزش آکادمیک آن است باور

انقالب صنعتی چهارم عدم توازن در سودمند نیست و ها  ایمنی شغلی آن
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با کسانی  ،الزم را برای این انقالب دارندهای  در میان کسانی که مهارت

 (.۴8) شدنمایان خواهد  ،ستندهها  که فاقد این مهارت

در انقالب صنعتی سوم که بر ارتباطات و اطالعات استوار بوده است، 

و  اند بودهها  ها و ماشین در پیوند بسیار نزدیکی با رایانهها  انسان

صنعتی چهارم، امّا در انقالب  ؛پذیرفته است می اتوماسیون تولید انجام

به  ها، و ماشینها  که رایانهی ا به گونه ؛دهد می روی ۱هوشمند سازی

 ا یکدیگرب ،(AI) توسط هوش مصنوعی ،ی و مستقلکنش برهم صورت

، به واسطه هوش کنش برهم در این (.۱5شکل ) سازند می ارتباط برقرار

رایانه، ماشین و هوش  »این اکوسیستم  بر مصنوعی، انسان از بیرون

 یننعتی پیشبرعکس آن چه در انقالب ص ؛گر است نظاره « مصنوعی

انسان در میانة  در انقالب صنعتی سوم، .انقالب صنعتی سوم( روی داد)

زبان (. به 5۴) پرداخت می به خودکاری سیستم ها، و ماشینها  رایانه

نه تنها مرز میان کارگران یقه سفید و یقه  در انقالب صنعتی چهارم ،دیگر

به دلیل  ها، رت( بلکه بسیاری از مشاغل و مها۳۹) شود می آبی برداشته

در چنین فضایی است که نیاز به شوند.  می محو حضور هوش مصنوعی،

کند زیرا این  می نرم( خودنماییهای  مهارت) شناختیهای  مهارت

نی ماشی یادگیری گلوگاه. باشند می در سیطرة انسان اکنون هم ها مهارت

، مدیریت ۲حل مسئلة خالقانه همچون هایی و هوش مصنوعی، مهارت

                                                      
1 Smartization 
2 Creative Problem-solving 
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 ،نسل سومهای  دانشگاه بنابراین .باشند می ۲هوش اجتماعی و ۱راداف

جایگاه مناسبی برای پرورش و فربه نمودن و ایجاد پل ارتباطی میان تفکر 

 (.۷۴) شوند می ، با کارآفرینی و طراحی، قلمدادنقادانه و حل مسئله

 

 
 های صنعتی سوم و چهارم مقایسة انقالب :۱5شکل 

 ماشین -رایانه ن در حلقة از منظر جایگاه انسا

 

هنوز در دستان انسان است و ابزارهای آموزش ها  آموزش این مهارت

های  دیجیتالی در این مسیر چندان سودمند نیستند و حتی با پیشرفت

                                                      
1 People management 
2 Artificial intelligence 
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 در بیان هیجانات شبه انسانی، ها چشمگیر در هوش مصنوعی و توانایی آن

اساسی را در  ز نقشانسان و چهره به چهره، هنو توسطانسان  یادگیری

های  آموزش مهارتاز این لحاظ، (. ۴8) دننمای می ایفا ،این فرایند

 ،ماشینی یادگیری .دده می ا نشاناهمیت برجسته خود ر ،شناختی و نرم

وأم تهای  مؤثر بوده است ولی در مدیریت چالش ها، بینی پیش به ویژه در

 رو به رو هایی یتبا عدم موفق ،و ترجمان دانشسازی  با قضاوت، تصمیم

برای تضمین شکوفایی اقتصاد در پهنة انقالب صنعتی  بنابراین، .بوده است

 خاصی راهای  که مهارت) گفتمان هوش مصنوعی با نبوغ انسانی ،چهارم

در دانشگاه نسل  ها، جایگاه این آموزشاز این رو،  .الزم است (طلبد می

 شود. می سوم به خوبی احساس

، دستیاری ۱درک گفتار همچون بزارهای نوینیدر سایة ا اکنون هم

انسانی افزوده های  ، بر قابلیت۴و طراحی زایشی ۳، واقعیت افزوده۲دیجیتالی

برای بقاء در  ،شناختی در این مسیرهای  مهارت یادگیری شده است ولی

آنچه در آینده  ،در حقیقت (.۷5) بسیار ضروری است ،انقالب صنعتی چهارم

 اییه ود اشتغال نیست بلکه کمبود مهارتکاری و نببحران بی ،مهم است

نیاز مبرم ها  در انقالب صنعتی چهارم( به آن) است که مشاغل آینده

های  کشورهای گوناگون و اتحادیه اکنون هم (. چنین است که۷6) دارند

                                                      
1 Speech recognition 
2 Digital assistance 
3 Augmented reality 
4 Generative design 
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 تدوین، ۱آموزی مهارتخود را برای مهارت افزایی و باز جهانی، راهبردهای

هستند که مورد نیاز ای  به گونهها  این مهارتیرا ز(. 5۱و۷۷) کنند می

در سال  « ها شغل ةآیند  »مشاغل آینده خواهند بود. بر اساس گزارش 

اصلی مورد تقاضا برای مشاغل های  بیش از یک سوم از مهارت ،۲۰۲۰

 ؛ندشو نمی خواهند بود که امروزه اصلی در نظر گرفتههایی  ده، آن مهارتآین

اجتماعی شامل هوش هیجانی که در آینده بیش از های  مانند مهارت

بر اساس گزارش شورای بریتانیایی،  مورد نیاز هستند. ،فنیهای  مهارت

 ۲۰۱۰تا  ۱۹6۰ های سال به صورت باشکوه طی ای که سیستم آموزشی

کارایی نخواهد داشت.  ۲۰6۰و  ۲۰۱۰های  دیگر بین سال استفاده گردید

شامل شهروندی جهانی،  ۲ژرف ادگیریی های شورا، مهارتاین از نظر 

همکاری، کاراکتر، ارتباطات، خالقیت و تخیل، حل مسئلة جهان واقعی، 

 (.5۱) مورد نیاز هستند یادگیری جهت ،ICTتفکر انتقادی و کاربرد 

درصد(  ۳5) آن است که یک سوم دهند می آنچه که مطالعات نشان

در پنج سال آینده  ،تندکه برای نیروی کار مورد نیاز هسهایی  از مهارت

ی درسی دانش ادرصد از محتو 5۰نیز  ۲۰۲۰د کرد و از سال تغییر خواه

درصد از  65طی پنج سال بعد، بدون استفاده خواهد بود و  در آموختگان

کنند، در آینده در  می در مدرسه تحصیل اکنون هم دانش آموزانی که

ها  (. این یافته۷8و۴6) مشاغلی کار خواهند کرد که اکنون وجود ندارند

                                                      
1 Reskilling 
2 Deep Learning Skills 
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دهند که سیستم آموزش دانشگاه نسل سوم بایستی خود را  می نشان

نسل  های برای تربیت دانش آموختگان در سطحی بسیار فراتر از دانشگاه

بتوانند در مشاغل آینده که ها  آنکه ای  به گونه ؛دوم آماده سازد

 بپردازند.به کار  ،کنند می متمایزی را طلبنرم( ) شناختیهای  مهارت

د بود. برای ندر حال تغییر خواه ،با گذشت زمان ها بسیاری از این مهارت

سال های  که در صدر فهرست مهارت ۲پذیری و انعطاف ۱گفتمان ،مثال

ا ب ها، زیرا ماشین .به پایین افتادند، ۲۰۲۰در فهرست سال  ند،بود ۲۰۱5

 د.ان کردهآغاز  برای ماسازی  به تصمیم ای، دادههای  انباشت به کارگیری

 

 
 های آینده تغییرات مشاغل و محتوای درسی در دهه :۱6شکل 

                                                      
1 Negotiation 
2 Flexibility 
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، اقتصادی جهانی فوروم پیمایش انجام شده توسط شورای عالیبر اساس 

 ۲۰۲6در سال ها  هوش مصنوعی، بخشی از هیئت مدیرة شرکتهای  ماشین

ز به ینبود ن پیشین خواهند بود. هوش هیجانی که در ده مهارت برتر فهرست

(. ۴6) قرار گرفته است ،۲۰۲۰برتر فهرست در سال های  عنوان یکی از مهارت

 باشند: می ده مهارت برتر برای انقالب صنعتی چهارم به فهرست زیر

توسعه یافته برای حل مسائل های  ظرفیت: 1حل مسئلة پیچیده /1

 نشده در شرایط جهان واقعی پیچیدهنوین به خوبی تعریف 

های  را به ترجمانها  توانند داده می افرادی که :2دیتفکر انتقا /2

 یهای گوناگون زیرا گستره هستندمعنادار برگردانند مورد نیاز 

مهندسی و بیولوژی، آکنده از پیچیدگی و  ای، مانند علوم رایانه

 به هم پیوستگی هستند.

کیفیت الگوناپذیری و توانمندی ساخت چیزی از  :3خالقیت /3

 شود. می و در آینده، طلب اکنون هم ی است کهمهارت ها، ایده

تجزیه و های  ممکن است مهارتها  ربات :4مدیریت افراد /4

شین توانند جان نمی ها آن تحلیلی و ریاضیاتی را کسب کنند ولی

 را بر عهده گیرند مدیریتیهای  و نقش شوند در رهبریها  انسان

 د.ندارنیاز فردی های  که به مهارت

همکاری های  ارتباطات مؤثر و مهارت :5ا دیگرانهماهنگی ب /5

                                                      
1 Complex problem solving 
2 Critical Thinking 
3 Creativity 
4 People management 
5 Coordinating with others 
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تیمی در صدر تقاضا در میان کاندیداهای شغلی در هر صنعتی 

 د بود.نخواه

کیفیاتی که به هوش هیجانی ارتباط دارند  :1هوش هیجانی /6

باشند. هوش هیجانی  می شامل احساس یگانگی و کنجکاوی

 بود.عامل چشمگیری در استخدام مدیران آینده خواهد 

با ها  توانایی چگالیدن انباشت داده: 2سازی قضاوت و تصمیم /7

 ،به ترجمان معنادار و تصمیمات حساب شدهای  داده تحلیلکمک 

 سودمند خواهد بود. ،یک مهارتی است که در دوران اطالعات

به مشتریان را افرادی که اهمیت ارائه ارزش  :3ری خدماتیگسو /8

دانند، خریدار دارند زیرا جهان  می به شکل خدمات و یاری رسانی

 های مسائل جامعه را فراهم نماید. حل راه خواهد می کار و کسب

زنی( با  چک و چانه) توانایی گفتمان کردن: 4گفتمان /9

، برد - برد جایگاهبه دست آوردن  برای ،ها و افرادکار و کسب

 د.ونیاز خواهند ب ،مهارتی است که برای بقاء در صنایع مورد بحث

های گوناگون  توانایی تغییر نقش :5شناختی پذیری انعطاف /10

موجود، برای موفق بودن های  شخصیتی جهت تطابق با چالش

 (.۷۹) باشد می در صنایع ترکیب یافته مهم

 

                                                      
1 Emotional Intelligence 
2 Judgment and Decision-making 
3 Service orientation 
4 Negotiation 
5 Cognitive Flexibility 
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 ۲۰۲۰ده مهارت برتر مورد نیاز در سال  :۱۷شکل 

 

 نوینهای  فراگرد کلی، انقالب صنعتی چهارم با خود شیوهدر یک 

آکنده از که آورد  می بدیع و محصوالت جدیدهای  کار و شغل، فناوری

 نسل سوم به تربیتهای  در نتیجه نیاز است دانشگاه ،خالقیت هستند

 بپردازند. با وجود ایننیز  و متخصص مند حرفهافراد نیروی خالق در کنار 

 ،دو دهة آیندهطیّ  درصد از مشاغل کنونی ۴۷که در این انقالب صنعتی 

تر  را انجام خواهند داد و موجب سریعها  آنها  شوند و ربات می ودکارخ

هنوز مورد تقاضا خالق های  شوند، امّا انسان می شدن زندگی و کار ما

نرم( برتر مانند ) شناختیهای  خالقی با مهارتهای  انسان ؛خواهند بود

های  از برنامهای  بخش عمده ،(. بنابراین68و۷8) داشتن هوش هیجانی

االی بهای  نسل سوم به ترتیب نه تنها افراد با مهارتهای  آموزشی دانشگاه
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 زتمرک ،استعداد و خالقپر دانشی بلکه به پرورش و فربه نمودن افراد

در محیطی سرشار از اتمسفر  بایدمندان  گران و حرفه یابد. این دانش می

ار علوم ا در کننوین رهای  و علوم و فناوری نمودهتحصیل ای  رشته میان

آموختگان علوم  دانشآن نیز ند و بر عکس یادگیرانسانی و اجتماعی، 

 (.68) آشنایی بیابند ،های نوین با فناوریانسانی و اجتماعی، 

خالق نشوند و سیمای دانشگاه نسل سومی را به ها  چنانچه دانشگاه

نخواهند داشت صنعتی چهارم شک جایگاهی در انقالب  بی خود نگیرند،

توانمندی دانش آموختگان  ،کارفرمایان اکنون هم زیرا ،روند می فنا و رو به

 دیگرا ه زیرا این دانشگاه اند. نسل دومی را به زیر پرسش بردههای  دانشگاه

 شناختیهای  و خالق با مهارت استعدادپر توانند آن قسم از افراد نمی

ز که ا) نرم( مورد نیاز در محیط سرشار از عدم قطعیت و پیچیدگی)

 را خلق نمایند. (انقالب صنعتی چهارم استهای  ویژگی

 

 سکویی( و نوآوری باز) یپلتفورمرهیافت تفکر 

در ، R&Dگذشته، نوآوری خود را از طریق های  دهه درها  سازمان

 به انجام ای، های توسعه انجام عملیات و فرآیند وها  همکاریقالب 

این مدل، در  .بود « بسته نوآوری  »مدلی که معروف به مدل  ند؛درسان می

امّا انقالب صنعتی بود.  توأم ،درون سازمانی R&Dبا توان ها  خلق نوآوری

بازار جهانی جدید و  و پیدایش نوینهای  فناوری ةسوم توانست با توسع

 درون سازمانی و شرکتی منفردهای  علمی نوین، از توانمندیهای  پروژه

ذر کند و مدل نوآوری بسته این گ ،گردیدند می انجامبه صورت فردی  که
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ها  حل ، منابع، راهمحیط پیرامونیهای  به مدل ایده ها، و سازمانها  شرکت

این  توانستندها  و سازمانها  شرکت .پیوند بیابد ،بیرونیهای  و توانمندی

 .و توان رقابتی خود به کار ببرند را در توسعه و ایجاد ارزش افزودهها  ایده

ها و  شرکت . در این مدل،مشهور گردید ۱« وری بازنوآ  »به  این مدل

که از افراد،  هایی ایدهخود را با  یدرونهای  حل راه ها و هیدا ها، سازمان

نمایند  می خیزند، ترکیب می بر های بیرونی و سازمانها  شرکت ها، گروه

 کنند. میسازی  ، تجاریدر مسیرهای درونی و بیرون سازمانیرا ها  آن و

 

 
 های گوناگون در کسب و کار و نوآوری مقایسة رهیافت :۱8شکل 

 

 

                                                      
1 Open innovation 
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های باارزش و کارآمد، نه تنها از درون سازمان  به زبان دیگر، ایده

ها را در مسیرهای درونی  توان آن آیند که می بلکه از منابع بیرونی بر می

های نسل سوم نیز به عنوان یک  (. دانشگاه8۰) و بیرونی، روانة بازار کرد

های نوآوری  و هوشمند در حال چنگ انداختن به مکانیسم پیشرو مانساز

های شگفت انگیزی را  های دیجیتالی، زیرساخت باشند. فناوری باز می

که این اند  های نسل سوم فراهم آورده برای نوآوری باز برای دانشگاه

( آموزشی و پژوهشی پلتفورم) توانند برای برقراری سکو ها می دانشگاه

اهی ی(، رپلتفورم) ها استفاده کنند. در حقیقت، راهبرد سکویی آن خود از

عملی برای توسعة نوآوری باز و توسعة اکوسیستم نوآوری جهت آموزش 

 (.8۱) باشد در دانشگاه نسل سوم می

 

 
 سه پایة اساسی انقالب صنعتی چهارم برای پیشبرد تفکر پلتفورمی :۱۹شکل 



 103 دانشگاه نسل سوم در انقالب صنعتی چهارم: سومفصل 

شود.  می ز سه رهیافت استفادهعموماً در حرکت به سوی نوآوری، ا

شده است که  می استفاده ۱عمدتاً از رهیافت کاالیی ،در انقالب صنعتی

و تولیدکنندگان، کاالی مناسب آن ها  برای حل مسئله مشتری، کارخانه

. در رهیافت دوم که رهیافت کردند می تولید ،انبوه مسئله را به صورت

به ها  ری گردیده و الگوریتماست، اطالعات کاالها گردآو ۲سازی بهینه

 یابد. می شوند که کاالی واقعی با نیاز مشتری، تطابق می طراحیای  گونه

 ای، بهینهغیر در حقیقت، فرض در این رهیافت آن است که کاال به شکل

د رشو ترین  پخش یافته است. شرکت گوگل، به عنوان یکی از سریع

 .کند می استفادهسازی  هافت بهینجهان، از رهیهای  شرکتترین  یابنده

های اینترنتی نیز از طریق بهینه سازی، به ارزش کار و کسببسیاری از 

یافت رهدر  که از تمرکز بر روی کاال ،یابند. در بهینه سازی می افزوده دست

 .یابد می به تمرکز بر اطالعات، سوق ،شد می انجامدوم انقالب صنعتی 

 نیز یپلتفورمت و به تفکر اس یپلتفورمدر رهیافت سوم که رهیافت 

پذیرد  یم معروف است، یک گام بیشتر نسبت به رهیافت بهینه سازی، صورت

. در بیشتر بدون خلق کاالهای بیشتر استهای  داده خلق درونو آن نیز 

د شو می شود، در رهیافت دوم، تالش می رهیافت نخست، منبع تأمین ایجاد

شود ولی در انجام سازی  بهینه ،اکه در انتشار بهتر منابع تأمین و کااله

که  بدون این) شود می برداری رهیافت سوم، از منابع تأمین جدید، پرده

                                                      
1 Stuff 
2 Optimization 
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ان آید ولی این هم می این به نظر یک پارادوکس .(کاالیی بیشتر خلق شود

در صنعت رسانه، دهد.  می انجام در برابر انتشار خبرها ۱توییتر چیزی است که

 هر کس را توانمند توییتر ار و خبرنگار وجود دارد.تعداد محدودی روزنامه نگ

 الزم باشد خبرنگار شود. آن که نماید که خود منبع خبر شود؛ بدون می

داشتن و ها  محتوایی را بدون ایجاد ایستگاه یدادها ، درون۲یوتیوب

به  ،رهیافت تفکر سکوی (.8۲) دهد می انجام ای، استودیوهای رسانه

 آوری، اکوسیستم نوآوری را هماهنگ و موزونعنوان راهبردی برای نو

نماید زیرا بر پایة این رهیافت، تنوعی از محصوالت و خدمات را با به  می

آورد  می رساند و این امکان را فراهم می کارگیری کارآمد منابع به انجام

اصلی خود را به نوآوران بیرونی  محصول و خدمت ها، و بنگاهها  که سازمان

گشایش  عرضه داشته و راه را برای نوآوری باز، ،نوآوریدر اکوسیستم 

در  ،با پیگیری این منطق، شرکت کنندگان در اکوسیستم نوآوری نمایند.

، ارزش افزودة بیشتری را همکارانهتوانند به شکل  می یپلتفورمتفکر 

(. در 8۰،8۳) نسبت به آنچه به صورت فردی قادر بودند، خلق کنند

، ۴و اجتماعی ۳، تفکر سکویی با ترجمان شناختینوآوری بازهای  شبکه

 (.8۰) کند می همتایی را ایفا نقش بی

ی جدید نیست ولی آنچه نوین پلتفورمرهیافت تفکر  که هر چند

                                                      
1 Twitter 
2 YouTube 
3 Cognitive translations 
4 Social translations 
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ای ه است، تبدیل کردن این رهیافت به موتور نوآوری است که درگستره

 ،یا مانند صنعت خودروسازی، تولید کارخانه) فراوانی نفوذ یافته است

 آموزش ومانند ها  مد، سالمت، چاپ و بسیاری دیگر از گسترهصنعت 

در انقالب صنعتی چهارم، سه فناوری مرزشکن موجب  (.68) (یادگیری

و تلفن  ۱شبکة اجتماعی ،که شامل ابراند  ی تفکر سکویی گردیدهران پیش

 ساخت جامع را برای تولید فراهمباشند. فناوری ابر، زیر می ۲همراه

و  اتواند محتو می که هر کس بر پایة این زیرساخت،ای  به گونه ؛دآور می

های اجتماعی  شبکه دارد.ب هخود را برای عموم عرض ۳کاربردیهای  برنامه

تلفن  سازد و می نیز افراد را به یکدیگر پیوند داده و هویت آنالین را برقرار

 کند. می فراهم ،همراه نیز ارتباط با این زیرساخت را در هر زمان و هر مکان

ن برای کارآفرینان، کارکناپذیر  یک شبکه در دسترس آن که نتیجه

شود.  می هاکار و کسبموجب رونق و خلق شود که  می و مشتریان فراهم

و خدمات و کاالها نیز به  شدهمحتویات به اشتراک گذاشته  ،همچنین

را  ۴« یا اثرات شبکه  »از خود توانند  می سکوها شوند. می فروش رسانده

آن است که همچنان که سکوها، کاربران . این به معنای کنندنمایان 

 خودبرای کاربران  این سکوهاکنند،  می بیشتری را به خود جذب

دیجیتالی های  فناوریهای  در نتیجة پیشرفت (.8۴) شوند میتر  ارزشپر

                                                      
1 Social Network 
2 Mobile phone 
3 Applications 
4 Network effect 
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در انقالب صنعتی چهارم و پیوند ژرف سکوها با جهان فیزیکی، 

 همچنین  .دگرد میاستوار  ۱گردة مشتری بر ،تفکر سکویی های راهبرد

 ،و صنایع از تمرکز بر فروش محصوالت گردند میفزونی ها  کاالها با داده

ر ددر انقالب صنعتی چهارم،  در حقیقتد. یابن می به ارائه خدمات سوق

سانی دیجیتال، فیزیکی و انهای  میان گستره کنش برهم یکتفکر سکویی 

 ،با ارائه خدمات با کیفیت باالسازی  اشکال جدیدی از بهینه روی داده و

 (.۳۳) شوند می ایجاد ،هزینة پایین امّا

 ی( خود را در قالب سکویپلتفورم) در گسترة آموزش، تفکر سکویی

ه ویژه ب این قالب ؛نشان داده است که نسبتاً هزینة پایینی دارد ۲یادگیری

 دارد. سکوینیاز و نگهداری ناچیزی  پشتیبانیبه باشد  ۳اگر بر پایة ابر

های  دهد که در بیرون از محیط می این اجازه را به کاربران یادگیری

ه ب پلتفورماین در زمانی که  .ادامه یابد ها آن آموزشی نیز جریان آموزش

 لکهبکاهد بتواند نه تنها از بار کاری آموزش  می ،درستی به کار برده شود

و  یادگیری و مدیریت و فزونی دادن در IT های هزینهسازی  در کمینه

از مزایای این  .در درون و بیرون از کالس درس مؤثر واقع شود ،آموزش

نیاز به اطالعات داشته ها  آنکاربران در زمانی که برای سکوها آن است که 

 (.85) دنآور می برای آنان فراهمرا  این اطالعات ،باشند

                                                      
1 Customer 
2 Learning platform 
3 Cloud-based 
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 می بر پایة ابر در آموزشهای تفکر پلتفور مزیّت :۲۰شکل 

 

آن رو به گسترش است گوناگون و اشکال  یادگیری مفهوم سکوهای

مثال قابل تعمق  ؛و به مرزهای فراتر از آکادمیک نیز کشانده شده است

که دروس آکادمیک  ۲موکسهای  است که بر عکس برنامه ۱یودومی آن

که ) ی آنالیناشوند، یودومی از خالقان محتو می ارائهتوسط دانشگاهیان 

 ،(رسانند می آموزش تولیدی خود را به فروشهای  ابرای سود، محتو

 جهتیودومی ابزارهایی را برای توانمندسازی کاربران  کند. می استفاده

 آورد. می فراهم ،پول از سوی کاربرانی درسی، ارتقاء و کسب اخلق محتو

                                                      
1 Udemy 
2 Massive Open Online Courses (MOOCs) 
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ند که در پی آن هست ،کنند می استفادهآن عمدة دانشجویان که از 

 (.86) شغلی خود را بهبود ببخشندهای  مهارت

 بازتعریف فرایندهای به وبرد  می یودومی از تفکر سکویی استفاده

یک محیط  ایجادتوان با  می کهای  به گونهپردازد  می آموزشی در سکو

دانشجویان( به خلق ) پویا، همة مشارکت کنندگان از جمله مشتریان

 در این قالب توان می بدین سان، .م کنندی آموزشی( اقداامحتو) محصول

. در چنین شرایطی است مشاهده نموددر یودومی را  ۱« ای اثرات شبکه  »

در قرن بیست و از سوی یونسکو آموزش ارائه شدة به اهداف توان  میکه 

 (۲دهنیادگیرکننده با مرکزیت  شامل آموزش مرتبط، مؤثر، درگیر) یکم

است که فراهم  یادگیری مین سکوهای(. از طریق ه88) گردیدنایل 

پذیر  امکان ،دانشجوهای  به فراخور ویژگی ،ی آموزشیاآوردن محتو

، ۳خود تنظیم شدهدر همین ساختار است که آموزش فردگرایانه،  .شود می

 ةدانشجو در طراحی فرایند و توسع پذیری با سطح باالی مسئولیت

 (.88) پذیرد یم پذیر صورت انعطافای  با برنامه وی،آموزشی 

 ،بر پایة تفکر سکویی یادگیری برجستة سکوهایهای  از ویژگی

بهبودی در ساختار آکادمیک و ارتباط آن، فزونی در آموزش فردگرایانه، 

، یرییادگ تر آموزش وافزایش کیفیت و گستردة منابع آموزشی، پایش به

، سواد دیجیتالی، تسهیل کنش برهم های همکاری و افزایش فرصت

                                                      
1 Network effects 
2 Learner-centric 
3 Self-regulated 
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 پذیری میت و مدیریت راهبردی، درگیر نمودن همراه با مسئولیتحاک

در  (.86) توان بر شمرد می دانشجو و ساماندهی هویت جامعة دانشگاهی را

های  فناوری جوشیهم نسل سوم و انقالب صنعتی چهارم که باهای  دانشگاه

ویی وجود دارد که تفکر سک ران پیشزیستی با فیزیکی توأم است، چندین 

شامل وجود ها  ران پیشاین  .رانند می را به پیش یادگیری موزش ودر آ

نسل سوم، افزایش های  در دانشگاهای  و فرارشتهای  رشته میانهای  ویژگی

دیجیتالی، پدیداری اینترنت اشیاء، امکان ایجاد سطح های  توان زیرساخت

دن زنجیرة ارزشی آموزش و فراهم آمهای  نفع ذی پیوند باال در میان همة

 (.68) باشند می ترکیبی در آموزش بر پایة فناوریهای  مدل

( در AI) ۱ورود تفکر هوش مصنوعی ها، ترین آن امّا شاید برجسته

فراتر از تفکر در یک چهارچوب  هوش مصنوعیتفکر  .گسترة آموزش است

رف و ژ یادگیری اخت و سازگاری نسبت به قوانیننقالبی است و بر پایة ش

 (.8۹) از تجربیات استحاصل  ۲و سمانتیکگسترده خودکار 

بر  ییادگیر فرایندیک تفکر هوش مصنوعی نخستین بار به عنوان 

با قابلیت سمانتیک و  ۴محاسبة شناختی ،۳ژرف و گسترده یادگیری پایة

ساختار یافته، معرفی  (غیر) های داده 5تجزیه و تحلیل بر پایة متنیا 

پیشرفتة تجزیه و تحلیل ی ها در تفکر هوش مصنوعی، شیوه گردید.

                                                      
1 Artificial Intelligence Thinking 
2 Semantics 
3 Deep and wide learning 
4 Cognitive computing 
5 Context 
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با  ،ژرف به صورت خودکار یادگیری و ۱ماشینی یادگیری مانندها  داده

 ،در نتیجه .شوند می مسائل تجزیهپیچیده،  و مواردها  جنبهاستخراج 

 چرخه نیست تا الگوها را ترسیم نماید.این نیازی به قوة شناختی انسان در 

 

 
 سیر تکامل هوش مصنوعی :۲۱شکل 

 

را  یادگیری توان سکوی های انقالب صنعتی چهارم، میدستاوردایة بر پ

معروف  « eLab-cloud »ی که به کنش برهم و ۳به صورت آزاد ،۲بر پایة ابر

 توان است جهت تفکر هوش مصنوعی، چیدمان کرد. از این طریق می
                                                      
1 Machine Learning 
2 Cloud-based 
3 Open 
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را  ۱سازگارمند و شناختی یادگیری ژرف و گسترده و مفاهیم یادگیری

تواند  می Cloud-eLabآموزش  پلتفورمری نمود. جا جهت آموزش

رای باال، ب پذیری ی فردگرایانة آموزش را برای هر دانشجو، با انعطافامحتو

 دهد اجازه می ها، فراهم آورد. این فرایند تکرار تجربیات در سطح توان آن

 (.8۹) قرار بگیرد یادگیری ه در کنترل نمودن کل فرایندگیرند یاد که

 

 شدن، هوش مصنوعی و آموزش فردگرایانهدیجیتالی 

اقتصاد دیجیتالی به سرعت در حال رشد است و از خرده 

تجارت الکترونیکی یا حمل و نقل خودروهای خودران(، ) فروشی

 (،۲ادوات پوشیدنی الکترونیکی در پزشکی فردگرایانه) سالمت

 تااجتماعی( های  شبکه) اجتماعی و ارتباطات شخصیهای  کنش برهم

نوردد. بسیار دشوار است که راهبردهای نوآوری در  می زش را درآمو

در  ،دیجیتالیهای  بر روی توسعة مهارت نگرش ژرفآموزش را بدون 

 (.۳۲) گان تصور نمودگیرند یاد میان دانش آموزان و

اگوژیک نوآورانه دپهای  مدل ،دیجیتالیهای  دانیم فناوری می امروزه

های  بر پایة بازی، آزمایشگاههای  ند مدلمان) کنند می را در آموزش خلق

فکری و درک مفهومی را های  که مهارت ۳آنالین و ارزیابی بالدرنگ

ای ه و در بسیاری از موارد نیز خالقیت، تصویرسازی و مهارت ی دادهبهبود

                                                      
1 Cognitive and adaptation learning 
2 Personalized Medicine 
3 Real-time assessment 
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های  دهند(. امّا این فناوری می گان را فزونیگیرند یاد حل مسئله

نند آموزش را متحول نمایند امّا پتانسیل توا نمی به خودی خود ،دیجیتالی

در خود  ،یادگیری آموزش وهای  عظیمی را برای ایجاد تحول در شیوه

هر  (.۳۲) نمایند می نوینی را گشایشهای  که افقای  به گونه ؛ندنهفته دار

آنالین آزاد های  و دوره ۲، منابع آموزشی آزاد۱چند که آموزش الکترونیکی

شوند  می محسوبهای انقالب صنعتی سوم تاورددساز  ،موکس() ۳عظیم

های  امّا با ورود هوش مصنوعی و فناوری استاستوار  ICTکه بر پایة 

به عرصة آموزش در انقالب  ۴همراه با فناوری واقعیت افزوده ،پوشیدنی

دیجیتالی چگونه گسترة های  صنعتی چهارم، خواهیم دید که فناوری

 آموزش را متحول خواهند ساخت.

های  تالی در دانشگاهیدر راستای چشم انداز آموزش دیجها  کسمو

با ها  مفهوم و چهارچوب موکس (.۹۰) اند قرن بیست و یکمی بنیان یافته

 ریزی شدند زیرا دارای امید به ایجاد تغییرات رادیکال در آموزش عالی پایه

پذیر  دسترس فرد،کیفیت را برای هر پر این پتانسیل هستند که آموزش

ی د که با مدیریت زماننانگیز می برای  گان را به گونهگیرند یاد ویند نما

بر قالب  5موکس یابند. ایکس می تمرکز ،یادگیری خود، بر فرایند

ی ای و بوردهکنش برهم های سنتی مکمل یافته با تمرینهای  نامه درس

                                                      
1 E-learning 
2 Open educational resources 
3 Massive Open Online Courses 
4 Hyper reality 
5 xMOOCs 
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که  ۲از پداگوژی پیوندنگرانه ۱موکس سی .استوار است ،گفتگو بحث و

 یادگیری گان را برای درگیر شدن در فرایند خودسازماندهی وندیادگیر

تمایل دارد که از  موکس ایکس کند. می خواند، پیروی می اجتماعی فرا

 ،دهپیش تعریف ش از مواد آموزشی با حق لیسانس در قالب نسبتاً بسته و

ین ا ،از منابع آموزشی آزادبا استفاده موکس سی، اغلب امّا  .استفاده کند

 را از طریقخود  یادگیری دهد که فرایند می هگیرند یاد ه را بهاجاز

با سطح باال  ای را خالقانههای  و مهارت نمودهی، ساختار بندی کنش برهم

 کسب نماید.

که در دانشگاه هاروارد  Xed۳ پلتفورمقالب نام خود را از  ،موکس ایکس

ک به صورت ی پلتفورماین  .ه استوردآ دستبه  گردیدهگذاری  پایه MITو 

همگانی با هدف دسترسی  ،آنالینهای  پروژة مشترک برای طراحی دوره

ده ارائه شهای  دورهبا  موکس ایکستجربیات اولیه با قالب  طراحی گردید.

توسط اساتید دانشگاه استانفورد که سپس دو پروژة تجاری را تحت عنوان 

Udacity  وCoursera موکس از  سیهوم گذاری کردند، ارائه گردید. مف پایه

توسط پژوهشگران عرصة آموزش در  ۲۰۰8تجربیات یک دوره که در سال 

( ارائه شد و نیز بحث حاصله از آن 5و استفان دونز ۴جورج زیمنس) کانادا

 ،یبر پایة این تئور پیرامون تئوری پداگوژیکی پیوندنگرانه، پدید آمد.

                                                      
1 cMOOCs 
2 Connetivist Pedagogy 
3 https://www.edx.org 
4 George Siemens 
5 Stephen Downes 
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ی ها دولمیافتن  از پیوند ،به صورت فرایندی خالق و اجتماعی یادگیری

بسیاری از موکس موجب جلب توجه و عالقة  (.۹۱) شود می حاصلدانش 

نیویورک تایمز،  از نظر ۲۰۱۲سال  .از سراسر جهان گردیده است ،فراگیران

های  در کنار دانشگاه پلتفورمچندین زیرا  .سال انفجار موکس بوده است

، MIT (edX) و هاروارد و (Coursera) انفوردتمانند اس یسرشناس

 (.۹۲) نددپدید آورخود را های  موکس

 ، موکس را این گونه تعریف نموده است:۱یسیون اروپاکم

بدون  کسورود به آن برای هر آنالین که درسی  ای دوره ”

معموالً حول  . موکسآزاد استمجانی و بدون حضور( ) محدودیت

تی از موضوع مطالعاای  در گستره ،یادگیری ای از اهداف مجموعه

 شاملبا یک آغاز و زمان اتمام( را ) خاصیزمانی ای  که اغلب دوره

ین ب کنش برهم امکانو یابد  می ، ساختارپلتفورمدر یک  ،شود می

 فراهمای  به گونههمتایان یا میان دانشجویان و آموزش دهندگان را 

 (.۳۹)“ نماید می را تسهیل ۲هگیرند یاد که خلق جامعة آورد می

ای  ونهبه گ ،موکس پلتفورم کنونی عریف، زیرساختبر اساس این ت

علوم( را ) ها کند واقعیت می طراحی شده است که به دانشجویان کمک

 نماید و می موکس بسیار عالی عمل رو،از این  .ها بیاموزند تا مهارت

را که بار دانشی باالیی دارند ها  و فرمولها  تئوری ها، واقعیتتواند  می

                                                      
1 European Commission 
2 Learning Community 
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ه بهایی  گان بیاموزد و با طراحی آزمونگیرند یاد به صورت کارآمد به

مّا اآنان را سنجش نماید.  یادگیری شکل کوئیز و امتیازبندی، میزان

نقالب ا که بر پایةموجود دیجیتالی های  زیرساخت موکس بر پایة فناوری

کارایی  چندان ،ت آموزیاربرای مههنوز  استوار است،صنعتی سوم 

های انقالب صنعتی چهارم دستاوردو ها  ناوریموکس از فچنانچه  .ندارد

مانند همکاری با دیگران، ها  مهارت یادگیری تواند در می استفاده کند،

. کمک کننده باشد ،مدیریت زمان و تفکر نقادانه و حل مسائل پیچیده

 موکس برهای  پلتفورمدر  با فراگیران  کنش برهم امکان ،اکنون هم امّا

که شامل  باشد می ب صنعتی سوم استوارهای انقالدستاوردپایة 

درس گروهی کوچک، های  ، کالس۱زندههای  چت همچون ابزارهایی

حتّی امّا  است. ۲بر پایة پروژه و بوردهای گفتمانی یادگیری برگزاری

به زمان و تالش بسیار زیادی نیاز  ،انجام چنین راهکارهایی برای موکس

شرکت کننده در موکس،  با جمعیت بسیار زیاد فراگیرانولی دارد 

پایدار آن در آینده بر پایة  حل راه (.۹۴) نیستپذیر  چندان امکان

انقالب صنعتی چهارم، به ویژه در هوش های  فناوریهای  پیشرفت

 مصنوعی نهفته است.

 ۱۹56در سال  ،به عنوان یک رشتة دانشگاهی ،هوش مصنوعی

 ،مصنوعی هوش ۳خبرةهای  سامانه ۱۹8۰ریزی شد و در دهة  پایه

                                                      
1 Live Chats 
2 Discussion Boards 
3 Expert Systems 
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خبرگان انسانی را  تحلیلدانشی و های  معرفی گردید که مهارت

ه ب پذیری به دلیل دسترس ،دو دهة گذشتهطیّ  کرد. میسازی  شبیه

ماشینی  یادگیری های و تکنیکتر  سریعهای  ، رایانه۱بزرگهای  داده

موجود در گسترة های  متعددی برای چالشهای  حل راه پیشرفته،

 های ، ارائه شده است. پیشرفت۲« اجتماعی - یکیفیز - سایبری »

ویدئو،  پیرامون فرآوری تصویر/های  پژوهش ،ژرف یادگیری موجود در

 اند. دهران پیشآنالیز متن و درک صدا را به 

 عصبی معمولیهای  مانند شبکههایی  یادگیری ژرف شامل تکنیک

ت اسماشینی  یادگیری عصبی راجعه است که یک بخش ازهای  و شبکه

با  ۳را در سطح باال فراهم کرده و از گراف ژرفها  دادهسازی  که چکیده

شود که  می بینی پیش (.8۹) برد می بهره ،۴چندگانه پردازشیهای  الیه

بسیار اثرگذار  ،هوش مصنوعی بر پارادایم دانشگاهی آیندههای  سامانه

 این ینپیشاز کاربردهای هوش مصنوعی در بخش ای  (. به پاره۹5) باشد

قالب فناورانه در انهای  رسد که با پیشرفت می به نظر. گردید نوشتار اشاره

هوش مصنوعی گیرد،  می صنعتی چهارم که در هوش مصنوعی صورت

در سطحی بسیار پیشرفته،  ،ی آیندهکنش برهم یادگیری دربتواند 

 نوناک هم کاربردهای شگفت انگیز خود را رخنمود نماید که نشانگان آن را

                                                      
1 Big Data 
2 Cyber-physical-social 
3 Deep Graph 
4 Multiple processing layers 
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 مشاهده کرد. ۱(sVLC) مجازی یادگیری پایانهمتوان در  می

در  ،که یک دستیار آموزشی هوش مصنوعی است ۲ژیل واتسون

این دستیار آموزشی  .ساخته شده است IBMواتسون  پلتفورمفرادست 

ارائه شده توسط  ۳به موکس هوش مصنوعی بر پایة دانش هوش مصنوعی،

 ،های دانشجویان پرسش به تاکند  می کمکانیستیتو فناوری جورجیا، 

 این های باورپذیر، کنش برهم کردنفراهم به منظور  .داده شودپاسخ 

شبه انسانی مجهز های  که با ویژگیالزم دارند مجازی  یادگیریهمپایان 

 گیرندگان در محیط جهت هدایت یاد شگفتی سازشوند. یک همراه 

ارائه ، ها آن رایانةهدایت فردگ به منظور ،بر پایة جهان مجازی یادگیری

 با پایش پیشرفت هوش مصنوعی(،) ساز این همراه شگفتی شده است.

را  هگیرند یاد که کنجکاویای  یادگیری محتواهایتواند  می ه،گیرند یاد

د را مورد شناسایی نشو می موجب ابقاء عالقمندی وی ونموده برانگیخته 

اطالعات و فراخوانی چگونگی سازماندهی  ،قرار دهد. یک همراه یادآورنده

 عظیم دانشبا حجم او بتواند ه که گیرند یاد جهت کمک بهاز حافظه، 

طراحی گردیده است ای  همراه یادآورندهه است. شدارائه  ،شود رو به رو

را خوانده فرا نماید تا دانش اکتسابی پیشین  می ه کمکگیرند یاد بهکه 

صال دهد. بر پایة ات ۴در زمان واقعی ،کنونی یادگیری و به فعالیت

                                                      
1 Virtual Learning Companions 
2 Jill Watson 
3 The knowledge Base Artificial Intelligence MOOC 
4 Real Time 
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 ای، مجادله یادگیری و ۱با یاددهی یادگیری آموزشی مانندهای  تئوری

VLCs ه، آنچه را فرا گرفته است به گیرند یاد توانند کمک کنند که می

 سازماندهی کند. ،توسط تسهیل در بحث ای صورت دانش به هم پیوسته

 فرایندطیّ  در رارفتاری های  ند دادهتوا می ،VLCsبا  کنش برهم همچنین

 جهت تسهیل در تجزیه و تحلیل روند آموزشی و مهارت یادگیری

های  گان، تولید نماید. بر پایة نتایج تجزیه و تحلیلگیرند یاد یادگیری

 VLCsآیند،  می که این گونه به دست یادگیری های مربوط به مهارت

 یها هارتکمک نمایند تا م و بدین طریق ادهد تداخالت را ارائه دنتوان می

ست در چنین فضایی ا ، بهبودی بیابند.ای به صورت فرد گرایانه یادگیری

با هوش مصنوعی که به صورت فردگرایانه ) توسط موکس یادگیری که

 (.۴۹) دهد می خود را نشان (۲مسلح شده است

های  پلتفورمدر قالب  ،یادگیری این رهیافت فردگرایانه نسبت به

 شود از می نماید که گفته می را دنبالهمان هدفی  ،مبتنی بر موکس

 ،در انقالب صنعتی چهارمبدین سان اهداف بلند پروازانة موکس است که 

د، نه این رونطیّ  (.فردگرایانه یادگیری یعنی هدف) یابد می تجّلی کامل

بر طبق نیازها و ) تنها دوره، بلکه شیوه دوره، ارزیابی و بازخورد آن

مشاورة آموزشی نیز بر اساس سطح  .شود می ارائه (هگیرند یاد تقاضای

 ه نیزگیرند یاد . در این مسیر،گردد می انجامو اندازة دریافت وی 

                                                      
1 Learning- by- teaching 
2 AI-Powered Personalization 
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که با ) را بر طبق درک و هوش خود یادگیری تواند سرعت و زمان می

(. ۹5) نماید سازهم ،(شود می هوش مصنوعی توان یافتة موکس رصد

پناه  در ب صنعتی چهارم،انقال نماید که در می در هر صورت، چنین

که  (VLCs) مجازی یادگیریهمپایان خلق  ،فناوری هوش مصنوعی

 ،تحول ژرفی را در گسترة آموزش هستند، صفات انسانیدارای 

 گر باشیم. مشاهده

 

 
 کاربردهای همپایان یادگیری مجازی در آموزش :۲۲شکل 

 

ی بتوانند بحث و گفتگوهاها  VLCsنوینی که های  چنین قابلیت

 ییادگیر با انسان در فضای ،چه به صورت زبانی یا تصویری ،معناداری
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که در انقالب صنعتی چهارم شاهد  هستندهایی  از پدیده ،ایجاد نمایند

نسل سوم را با های  خواهیم بود و دانشجویان دانشگاه ها پدیداری آن

ممکن است همچون  اکنون هم مسلح خواهند نمود کهای  یادگیری مهارت

 ،کاربرد هوش مصنوعی در عرصة آموزش ،شک بی ا جلوه نماید.یؤر

را روشن نماید و درک ژرف، گسترده  ۱« یادگیری جعبة سیاه »تواند  می

 ،در نتیجه .دانشجو فراهم آورد یادگیری را از فرایندای  و بسیار عالمانه

را به خود اختصاص ای  نقش برجسته ،آموزش گسترةهوش مصنوعی در 

 یادگیری تواند می رشد نمایی که در پیش رو دارد باداده است و 

انسانی پیچیده های  و پاسخ فردگرایانه را برای هر دانشجو فراهم آورده

 با او در ،هگیرند یاد ترجمان کرده و به فراخور دریافترا مانند هیجانات 

 (.8۹و۹6) فرایند آموزش ورود نماید

که ویژگی آن  قرار داریم پارادایم آموزشی نوینما در یک 

ز این ا انتخابی برای هر فرد فراگیر است.های  همراه با گزینه پذیری انعطاف

بسیار ساده است: توانمند  ،در شکل عام ،رو، ایدة فردگرایانه شدن آموزش

 شود و چگونگی می آنچه آموزش داده که بتوانای  ن یاد دهنده به گونهنمود

 سازهم هر فرد فراگیرنده،شود را با نیازهای  می آنچه آموزش داده

موکس توان یافته با هوش  پلتفورم ای، (. بر اساس چنین ایده۹۷) نمود

 تواند یم کهبهترین ابزار دیجیتالی در انقالب صنعتی چهارم است  ،مصنوعی

نده از که آک در چنین فضای دیجیتالی .نمایدفردگرایانه را جاری  یادگیری

                                                      
1 Black box of learning 
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 ور به رو ل جوانی از فراگیرندگانما با نس ،استپذیر  دانش در دسترس

حتی از ) در سطح باالیی بوده ،خواهیم بود که از لحاظ سواد دیجیتالی

دسترسی خواهند  ،تر آموزگاران خود( و به آسانی به اطالعات گسترده

ا به سوی یک راهنم ،نقش یاددهندگان و اساتید ،داشت و در چنین شرایطی

ن سان، بدی .یابد می تغییر ،یادگیری دگر و مشارکت کننده در فراین و هادی

آن  به جای) فردگرایانه را مدیریت نمایند یادگیری توانند تجربة می ها آن

 یادگیری حرکت به سوی پارادایم ساختار، (. این۹8) منبع دانش باشند( که

 (.۹۹) کند می ترسیمی مشارکتی را کنش برهم

ه در گیرند یاد حاصل از فعالیت فردهای  دادهسازی  یکپارچه

 آموزشی ویهای  برخاسته از فعالیتهای  دیجیتالی با دادههای  پلتفورم

 ،(که به صورت هوشمند گردآوری خواهند شد) دانشگاهیهای  در محیط

 ،نهایارفردگ یادگیری را نسبت به ارائه ای های هوشمندانه تواند تصمیم می

آموزش سازی  در یک فراگرد کلی، یکپارچه (.۱۰۰) برای او فراهم آورد

های شگفت انگیز انقالب دستاورداز  ،الکترونیکی با هوش مصنوعی

جا مرز بر در همینها  البته این پیشرفت .شود می محسوب ،صنعتی چهارم

 را به پیش خواهند کشید یحیرت انگیز دیگرهای  نخواهد ماند و گستره

ه موجب ک یادگیری در گسترة آموزش و ۱فزون یافتهمانند کاربرد واقعیت )

 .(خواهد شدها  انقالب در این گستره

فناورانه است که واقعیت مجازی را با  پلتفورمواقعیت افزوده یک 

                                                      
1 Hyper Reality 
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ه ب ؛نماید می واقعیت فیزیکی و هوش مصنوعی را با هوش انسانی مخلوط

را  کنش برهم و اجازه قابل مشاهده نبودهها  حدومرزی میان آنکه ای  گونه

 ؛یابد می معنا ۱ایدة کالس افزوده چنین تصویری،بر پایة  نماید. می فراهم

در یک  و هم به این صورت که این کالس هم در ابعاد واقعی و هم مجازی

برگزاری کالس در ابعاد  توان می خواهد داشت. بنابراین،، وجود زمان

البته مفهوم آن  .دکرپذیر  در یک زمان امکان را محلی و جهانی های مکان

از طریق اینترنت و فضای  ،به صورت ارتباط از راه دوربرگزاری کالس درس 

ورت به این ص ؛را در خود نهفته داردتر  مجازی نیست بلکه مفهومی گسترده

شود با  می زمانهم ،در یک دانشگاه در یک کشورکه برگزاری کالس 

ورت یا به ص زمانهم برگزاری آن در کشور یا مکانی دیگر که فراگیرندگان

 حضور ،واقعیت مجازی() اقعیت فیزیکی( یا مجازیو) حضور فیزیکی

ها  هولوگرافیک یا پردازش حجم باالی دادههای  با فناوریاین کار  .یابند می

 توسط ابررایانه و ،به صورت مجازی ،از تصاویر شرکت کنندگان در کالس

 وگردیده انجام بعدی،  بعدی و سه بعدی و حتی چهار ارائه آن به شکل دو

از این  .یابند می حضور ها آن ه در فضای آنالین(گیرند یاد ه شدةشبی) آواتار

 حضور فیزیکی) و مرزی را میان واقعیت فیزیکی توان حدّ نمی دیگررو، 

 ه( و واقعیت مجازی یافت نمود.گیرند یاد

                                                      
1 HyperClass 



 123 دانشگاه نسل سوم در انقالب صنعتی چهارم: سومفصل 

 
 ده ابرروند در آموزش پزشکی: ۲۳شکل 

 

ل شک در حقیقت ،س افزوده بر پایة واقعیت افزودهدر این ایده، کال

عیت که واق بدین سان است .پیشرفتة واقعیت مجازی گسترده شده است

گر با یکدی ،هوش مصنوعی و هوش انسانی و نیزواقعیت مجازی  ،فیزیکی

 دهند که امکان می نشان کنش برهم ای شوند و به گونه می ممزوج

بد. حضور از راه یا می معنا ،برای هر فرد، در هر مکان و هر زمان یادگیری

همراه با هوش مصنوعی که ممکن  ،به صورت آواتار آنان() ر دانشجویاندو

ا ر ۱دهنده را ایفا نماید، ایدة معلم هوش مصنوعی در زمان است نقش یاد

 (.۹6) تجلی خواهد داد

                                                      
1 Just in Time Artificially Intelligent Tutors (JITAITS( 
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 های زندة مصنوعی هوشمند خودکار در آینده عملکرد فرم :۲۴شکل 

 

با  و بیولوژی رادیجیتالی، فیزیکی  گراییهم انقالب صنعتی چهارم،

در  یادگیری ةخود به ارمغان آورده است. بدین سان ما در فضای پیچید

های  فوروم با موجوداتی خواهیم شد که ۲زیستهم آینده، ۱جامعة دانایی

ارتباط خواهند ها  با انساناز طریق اینترنت ، ۳زندة هوش مصنوعی خودکار

ی چهارم برای ما تصویر ای که انقالب صنعت داشت. به زبان دیگر، در آینده

زندگی با مخلوقات هوشمند ولی مصنوعی کار خواهیم کرد.  درسازد، ما  می

، با ما مطالعه خواهند (AIife) های زندة هوش مصنوعی فوروم احتماالً این

 (.۹6) کرد، به ما آموزش خواهند داد و با ما در دانشگاه، پژوهش خواهند کرد

                                                      
1 Knowledge society 
2 Symbiosis 
3 Autonomous Intelligent Artificial Lifeforms (ALife( 
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 نوآوری اجتماعی

فعالیت که ها  سوم دانشگاه مأموریتشاره شد، در که ا گونه همان

آمیزی با شرکای هم ،شود می شاملنسل سوم را های  دانشگاه اصلی

تر  گستردههای  بیرونی و خلق سودمندیدر محیط  ،اقتصادی و اجتماعی

های  مأموریتاز این رو، در کنار  (.۱۰۱و۱) دهند روی می ،در جامعه

بر  .دو عنصر نهفته است ،سوم مأموریت در ها دانشگاه آموزش و پژوهش

این عناصر شامل  ،(OECD) آموزش و نوآوریهای  اساس مرکز پژوهش

 اکنون هم امّا آنچه که .باشند می ۲آمیزی با جامعهو هم ۱کار و کسبدنیای 

 ،شود می در حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم در سطح جهانی مشاهده

سوم  مأموریتدر بخش  کار و کسببه سوی دنیای ها  گام برداشتن آن

نسبتاً قشری فعالیت این های  آمیزی با جامعه در الیهاست و هم

نسل های  لی است که دانشگاهاین در حا ؛بر جا مانده است ها، دانشگاه

ای  گونه منابع و دارایی را برای حمایت از فرایندهای توسعه سوم همه

 .باشند می ، داراکار و کسبدر فراتر از حلقة  ،جامعه

برای بازکردن این بحث شاید بهتر باشد که از منظر فلسفة نوآوری 

 به این صورت که ؛افکنیمنسل سوم نظر های  سوم دانشگاه مأموریتبه 

 ۴« نوآوری اجتماعی  »و  ۳« نوآوری فناوری  »سوم را به  مأموریتتوان  می

                                                      
1 Business 
2 Community engagement 
3 Technological innovation 
4 Social innovation 
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قش ن زیرا یافت فرایندهای توسعة اجتماعی و لحاظ نمودن تقسیم نمود.

 اهمیت نوآوریپر تواند موضوع می نسل سوم در این فرایندها،های  دانشگاه

شد توانند در ر ها می اجتماعی را برجسته نماید. شکی نیست که دانشگاه

ار ، آشکارسازی و انتشبه کارگیری دانشاقتصادی با خلق سرمایة دانشی، 

انش کارگیری د توانند با به می همچنینها  نقش ایفا نمایند ولی آن ،دانش

دیگری نیز در توسعة جامعه، های  در شیوه ،خود در خلق توسعة اجتماعی

سل نهای  به بحث پیرامون نقش دانشگاه آن که پیش از خودنمایی کنند.

سوم در انقالب صنعتی چهارم در پیوند با نوآوری اجتماعی بپردازیم، به 

 ه باشیم.نیم نگاهی داشت ،جا است که به تعریف نوآوری اجتماعی

است که ادبیات پیرامون  ۱ای نوآوری اجتماعی یک مفهوم فرارشته

ساختاربندی گردیده است و تعدادی همایش و  ،۲۰۱۰آن از سال 

 برگزار گردیده است. دربارة نوآوری اجتماعی ،گردهمایی در سراسر جهان

خود قرار های  ، نوآوری اجتماعی را در صدر برنامه۲اقتصادی جهانی فوروم

از ای  نوآوری اجتماعی یک چتر واژه است که گستره (.۱۰۲) ده استدا

تعاریف فراوانی را از  ،وردهد و از این  می پوشش را در زیر خودها  فعالیت

کنیم امّا یکی از تعاریف عملیاتی  می مشاهده ،آن در سطح ادبیات جهانی

ه ک تعریفی است ،گیرد می نیز مورد استفاده قرار ای گستردهکه تا حد 

 (:۳۱۰) ارائه داده است ،ری اجتماعیاز نوآو ۳بنیاد یانگ

                                                      
1 Trans-disciplinary concept 
2 The World Economic Forum 
3 The Young Foundation 
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نوین و سودمندی که برای نیاز اجتماعی ارائه شود و  حل راه هر ”

این به معنای ) موجود بهتر باشدهای  باشد که از رهیافتای  به گونه

آن است که کارآمدتر، مؤثرتر و پایدارتر یا در همین مقیاس باشد( و 

در نخست به  ،حاصل از آن(های  یا سودمندی) دة آننیز ارزش افزو

 “ تعلق گیرد. ،تا افراد به شکل خصوصی ،جامعه به شکل کل

تعریف دیگر توسط مرکز نوآوری اجتماعی ارائه شده است و مورد 

 (:۱۰۱) استفادة پژوهشگران در این زمینه قرار گرفته است

 و قتصادیاجتماعی، فرهنگی، اهای  نوینی که چالشهای  ایده ”

زیست محیطی موجود را حل کرده و برای مردمان و سیاره سودمند 

تغییر دهندة سیستمی است  ،هستند. یک نوآوری اجتماعی واقعی

ادراکات، رفتارها و ساختارهایی که پیش  ،یعنی به شکل پا برجایی

 “ دهد. می ارائه شده بودند را تغییرها  از این برای این چالش

برخاسته از پیشرفت علم و  ،ل زیست محیطیاین چالش از مسائ

التی، عد بی سه انقالب صنعتی پیشین تا مسائل مربوط بهطیّ  فناوری

شوند. از این رو، هر چند که  می کنی فقر را شامل شکاف طبقاتی و ریشه

 فناورانه به عنوان جزء بحرانی رشد اقتصادی آینده محسوبهای  نوآوری

نوآوری  سانهم تواند می از این منظر نوآوری اجتماعی نیز شوند، می

تواند با ساخت سرمایة اجتماعی و بهبودی در  می زیرا .فناورانه، اهمیت یابد

مانند زدودن انزوای اجتماعی، ساخت جامعه و ) زندگیهای  شانس و شیوه

سهیم شود. در سطح  ،سطح باال(، در توسعة اقتصادیهای  تارتوسعة مه
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 تماعی با ساخت و سازماندهی جامعهاجهای  آموزشی نیز نوآوری

آن و پیوند ابعاد اجتماعی آموزش سازی  در رشد اقتصادی و زنده ،هگیرند یاد

هنوز  ،دهد. امّا متأسفانه می همتایی را از خود نشان بی نقش ،با اقتصاد

پیرامون راهبردهای استوار برای دستیابی به نوآوری اجتماعی کارآمد و یا 

تواند اثر اجتماعی خود را در گسترة  می سوم چگونه که دانشگاه نسل این

 (.۱۰۴) بسیار ناچیزی انجام شده استهای  جامعه نشان دهد، پژوهش

 

 
 جایگاه نوآوری اجتماعی در انقالب صنعتی چهارم: ۲5شکل 

 

بسیاری  یرد پژوهشاما راهبردهای تدوین شده و مو اکنون هم

فناورانه و های  در نوآورینسل سوم های  درگیر شدن دانشگاه پیرامون

 در دسترسرا  کار و کسببزرگنمایی سودآوری دانشگاه در عرصة دنیای 
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داریم ولی از آن جا که راهبرد، ارزیابی و مقیاس و سنجش و پایش عملکرد 

د ان اجتماعی ناشناخته ماندههای  نسل سوم در عرصة نوآوریهای  دانشگاه

 ،گفتگو پیرامون نوآوری اجتماعی اند، و به خوبی مورد کاوش قرار نگرفته

فقر پژوهش دربارة نوآوری  دانشگاه و جامعه، دشوار است. کنش برهم در

با نوآوری  اجتماعی بنیادین میان نوآوریهای  تفاوت از وجود ،اجتماعی

 .گیرد می ریشه ،هفناوران

یکی از این  ،سودآوری دادن بهفزونی  در سونگری نوآوری فناورانه

ر ، ببه شکل اولیه ،این در حالی است که نوآوری اجتماعی .استها  تفاوت

آن بر اصلی تمرکز دارد. هدف  بهتر برای مردمهای  حل راه ارائه و خلق

ای  است که نیازهای برآورده نشده مردم و جامعه( متمرکز) نهاییکاربر 

 پذیری سنجش یبهبود ممکن است در نوآوری اجتماعی که دوم آن. دارد

ه را ب ولی تغییر در منش، رفتار و ادراک س مشاهده نشودبه شکل ملمو

مفهوم  ،از این رو .بر جا گذارد در عملی همکارانه از خود ،نوین یشکل

به سادگی نوآوری اما بوده  ترو جامعه محورتر  نوآوری اجتماعی جامع

که نوآوری فناورانه از دامنة  قابل اندازه گیری نیست. سوم آن ،فناورانه

خیزد ولی  می پژوهش آکادمیک و با مشارکت حوزة صنعت برهای  بخش

 ،سونگری به تغییر و نوآوری اجتماعی از تجربیات زنده، ظرفیت سازی

را مدنظر قرار داده است تر  گستردهای  شبکه ،از این رو .گردد می حادث

عمومی، ارائه دهندگان خدمات های  که ممکن است شامل بخش

 ارک و کسباجتماعی و کارآفرینان حوزة ی ها اجتماعی، پیشگامان حرکت
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 ،که نوآوری اجتماعی ممکن است مانند نوآوری فناورانه باشد و آخر آن

 و نوین ترکیب منابع جدیدهای  چندان نوین نباشد بلکه اغلب شیوه

تا خلق چیزی کامالً نوین و بدیع. در شامل است اشکال نوین همکاری 

اجتماعی نقش مرکزی را در تولید در نوآوری اجتماعی، عوامل  ،حقیقت

 (.۱۰۱) ها دارند نوآوریسازی  و پیاده

 « نوآوری اجتماعی  »توان تمایزی کامل را میان  نمی البته همیشه

 از راه دور که یادگیری های ترسیم کرد، مانند مدل « نوآوری فناورانه  »با 

ن پس از آولی  شدنداجتماعی بنیان گذاشته های  نخست توسط سازمان

ی ا هفناورانهای  ا نوآورییو  ندقرار گرفت کار و کسبمورد استفاده جهان 

افتاده و  رای کمک رسانی برای افراد از کارب کار و کسبکه در جهان 

اجتماعی به شکل سنتی شامل گروهی بخش  (.۱۰5) ندمعلول پدید آمد

متمرکز بر ها  اجتماعی اختصاصی آن مأموریتبوده که هایی  از سازمان

. هدف این اهدایی بوده استهای  بیرونی و حمایتهای  سب گرانتک

کارآفرینانة های  سازمان اکنون هم امّانبوده است سودآوری ها  سازمان

اجتماعی و مالی را های  مأموریتنیز رو به رشد هستند که  ۱ای اجتماعی

 نیز اهداف اجتماعی زمانهم ،با یکدیگر ترکیب کرده و با کسب سودآوری

(. ۱۰۳) نمایند می دنبال ،یالملل بین ةفقرزدایی، آموزش و توسعنند ما را

بسیار  ،اجتماعیهای  گیری ارزش اجتماعی تحت نوآوری از این رو، اندازه

ی تندرست و استفاده کرد که رفاههایی  بایست از سنجه می دشوار است و

                                                      
1 Social entrepreneurial organizations 
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انسانی سنجیده و آموزش بهتر، محیط زیست بهتر، کیفیت  ةرا در جامع

بدون تردید،  (.۱۰۳) سازند می امید به زندگی بهتر را نمایانندگی و ز

هایی برای  حل راه توانند نقش فعالی را در پیدا کردن ها می دانشگاه

بر پایة های  های جوامع ایفا کرده و به توسعه و انتشار نوآوری چالش

 کمک نمایند. ،و خلق دانشها  فناوری

 را با ای بایست ارتباطات همکارانه می نسل سومهای  دانشگاه ،بنابراین

اجتماعی و زدودن های  استوار نموده و با ایجاد پل میان گروهها  نفع ذی

های  گروه اتصاالت نوینی را میان ها، و جمعیتها  انزوای اجتماعی از گروه

توانند دانش و  ها می اجتماعی برقرار نمایند. با انجام چنین اقداماتی، آن

 ،اجتماعیهای  به شکل نوآوری ،که قرار دارندای  را در منطقهجدید های  ایده

ا ه است که آنپذیر  تنها در صورتی امکانکسب و انتشار دهند. این هدف 

اجتماعی را در دیگر های  نقش خود را در جامعه، بازتعریف کرده و نوآوری

ن فناورانه و انتقال به کارآفریناهای  افزون بر نوآوری) خودهای  مأموریت

نسل سوم این های  دانشگاه (.۱۰۳) ، جستجو نمایند(ها آپ استارتتجاری و 

در  ،فعاالن درونی و بیرونیمیان  کنش برهم خلقتوانند با طراحی  می کار را

 (.۱۰6) به سرانجام برسانند ،نوآوری اجتماعیهای  قالب پروژه

 نرا به ارمغاهایی  در طول تاریخ، هر انقالب صنعتی با خود فناوری

مثبت و منفی بوده است و این های  آورده است که توأمان با پتانسیل

کاسته و ها  د از اثرات منفی آننتوان می اجتماعی هستند کههای  نوآوری

یز د. انقالب صنعتی چهارم ننبیفزایها  مثبت این فناوریهای  بر پتانسیل
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ولوژیک کبا خود تغییرات بنیان برافکنی را در حیات اقتصادی، اجتماعی، ا

اه جایگ ،نسل سومهای  و فرهنگی به ارمغان آورده است. از این رو، دانشگاه

توانند با  می اجتماعیهای  طرح این پرسش هستند که چگونه نوآوری

ان نش کنش برهم ،نوپدید انقالب صنعتی چهارمهای  های فناوریدستاورد

مندی برای همة مردمان سود تاداده و آینده جوامع ما را شکل دهند 

فناورانة انقالب صنعتی های  توانیم نوآوری می حاصل شود؟ چگونه ما

صنعت را های  چهارم در بخش سالمت، آموزش و بسیاری دیگر از گستره

به صورت ها  شکل دهیم که سودمندی آن را همة جمعیتای  به گونه

، دریافت نمایند؟ چگونه باید به صورت مساوی فقیر و غنیافراد  و عادالنه

تعریف شود تا شفافیت را در امور در این انقالب فناورانه بازها  ش دولتنق

 د؟نمتحول نمای ،اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

توانند  می سوم خود مأموریتنسل سوم در های  بی شک، دانشگاه

 بحرانیهای  نوپدید در بخشهای  فناوریهای  اثرات مثبت نوآوری

ها، واقعیت افزوده، اینترنت اشیاء ادپهپ هوش مصنوعی، روبوتیک، همچون

فزونی دهند و امکانات مرزشکنی  ،های نوآورانة اجتماعی حل را با ارائه راه

 ،سالمت، افزایش توانمندی مردم در سراسر دنیاهای  را در بخش مراقبت

ه ب پذیری جهت تبدیل شدن به کارآفرینان آینده و افزایش دسترس

شدن با  رو به رو را برایجامعی های  رهیافت و را فراهم آوردهآموزش 

زیست محیطی و اجتماعی که جوامع آینده در انقالب صنعتی های  چالش

های نسل  دانشگاه از این طریق .ارائه دهند ،شوند می رو به رو ها با آن
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ت را کمینه سازند و اثراها  با نتایج ناخواسته مقابله یا آنتوانند  می ،سوم

 بیشینه نمایند. ،را در جهت منافع عمومی ها مثبت آنهای  و سودمندی

بسیاری از مشاغل در انقالب  ةدانیم که آیند می ،در هر صورت

دیجیتالی  »و  « شدن خودکار »دچار تحول خواهد شد و با  ،صنعتی چهارم

کیفی مشاغل آینده به های  فرایند تولید و اقتصاد، نیازمندی « شدن

طلبند.  می را نوینیهای  و مهارت د خورد که دانشنرقم خواهای  گونه

رانه، های فناو ناپذیری از نوآوری بینی پیش به موج ،انقالب صنعتی چهارم

ها  انجامد که قابلیت سازگارمندی افراد و سازمان می صنعتی و اجتماعی

انسانی، ثبات اجتماعی و امنیت را نسبت به تهدیدات در زمینة هویت 

و ها  دولتهای  ین رو، یکی از اولویتکشد. از ا می به چالش ،اقتصادی

مداران آن است که فرهنگ و جامعه را چگونه باید آماده ساخت  سیاست

تا تحوالت شگفت انگیز و بنیان برافکن فناورانه را که در توأمان با انقالب 

 ند.باشپذیرا  ،صنعتی چهارم است

ت سآغاز در این فرایند آن اهای  پیشنهاد شده است که یکی از پایه

که ما از مفهوم پایداری در شکل فراگیر آن استفاده کنیم که هدف آن 

در  سامانی بی کنونی بدون ایجاد اختالل وهای  برآورد نیازهای نسل

ود ش می توصیه ،های آینده است. در این مدل پیشنهادی توانمندی نسل

 های فناورانه و اجتماعی، بایست با نوآوری می نسل سومهای  که دانشگاه

به ) پایدار را در زمینة اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطیهای  حل راه

 ،در حقیقت، مفهوم پایداری ارائه دهند. ،عنوان سه ستون توسعة پایدار(
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چهارچوبی است که به عنوان یک فیلتر عمل کرده و راهنمایی را برای 

 فراهم ،فناورانة حاصل از انقالب صنعتی چهارمهای  موشکافی توسعه

فناورانه و های  متقابل نوآوریهای  د و در این مدار باید بر نقشآور می

 تأکید ورزیده شود. ،اجتماعی

عامل موفقیت بحرانی در این رهیافت جامع آن است که  ،در حقیقت

ها  ای که شامل خبرگان از بخش به گونه ؛خالقانه طراحی شود پلتفورمیک 

قتصاددانان، دانشمندان مانند مهندسان، ا) گوناگون باشدهای  و رشته

گسترة علوم اجتماعی، محیط زیست، هنرمندان، آینده پژوهان و دیگر افراد 

اجتماعی  ةنوآورانهای  حل راه وکار خواهند کرد  پلتفورمخالقی که در این 

توانند از  می نسل سومهای  ، دانشگاهدر این مسیر دهند(. می را ارائه

زمینه واقعیت مجازی، واقعیت های انقالب صنعتی چهارم در دستاورد

 استفاده کنند تا محیطی مجازی را برای ،شبیه سازهای  افزوده و سامانه

بتوان رفتار طبیعی  تانوپدید پدید آورند های  افراد و فناوری کنش برهم

اثرات  یبین پیش را در این شرایط سنجیده و سنجش گرایانه نسبت بهها  آن

 همرزشکن در جامعهای  که این فناوری بیش از این ،سناریوهای گوناگون

 (.۱۰5) گسترده شوند، اقدام نمود
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