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  مقدمه - 1
پایان جنگ دوم جهـانی  هاي گذشته زندگی بشر، پس از  دهه

گیري و رشد روزافـزون تـاثیر اطالعـات بـوده اسـت.       شاهد شکل
انــد. پــس از عصــر  هــایی کــه آن را عصــر اطالعــات نامیــده دهــه

کشاورزي و عصر صنعت، جامعه اطالعـاتی بـا تاکیـد بـر اهمیـت      
کارگیري آنها تغییـرات اساسـی در    اطالعات و دانش و کسب و به
. اما اکنـون در آغـاز نیمـه دوم از دهـه     شیوه زندگی به جاي نهاد

هاي گذر از عصـر وابسـته    دوم قرن بیست و یکم، آرام آرام زمزمه
بـه   ،به عصري که وابسته بـه توسـعه مفـاهیم اسـت     ،به اطالعات
اند. عصري کـه   نامیده 3رسد. این دوران را عصر مفهومی گوش می

 در آن تفکر تحلیلی و منطقی خطی جـاي خـود را بـه خالقیـت،    
جستجو و خلق معنا و مفهوم خواهـد داد.   ،تفکر همزمان، همدلی

از دیـدگاهی   4ذهـن کامـل نـو   دانیل پینک در کتاب خود به نـام  
تکیه بر اسـتعاره چـپ مغـزي و راسـت مغـزي       شناختی و با روان

کند گذار از عصر اطالعات به عصر مفهومی را تشـریح و   تالش می
ند دهه اخیـر بـر نـوع    کند که چ بندي کند. وي تصریح می صورت

؛ خاصــی از انســان بــا نــوع خاصــی از ذهــن تعلــق داشــته اســت
توانستند کدها را بنویسـند و الگـوریتم    یکه م رایانهنویسان  برنامه
ادي قرارداد تنظیم کننـد و  توانستند با است ند، وکالیی که میبساز

 توانستند با اعداد سر و کله بزنند. اما آینده به نوع مدیرانی که می
کامال متفاوتی از انسان با نوع کامال متفاوتی از ذهـن تعلـق دارد.   

گونـه از   خالقان و همدالن، سـازندگان معنـا و تصویرسـازان، ایـن    
و  کننـدگان  مراقبت گویان، هنرمندان، طراحان، داستان - ها انسان
دست خواهنـد آورد و در   ها را به ترین پاداش غنی -دهندگان تسلی
  ].1سهیم خواهند بود[ اه ترین شادي گبزر

  ســـپاري، اتوماســـیون و فراوانـــی نیروهـــایی ماننـــد بـــرون
هسـتند و شـش مهـارت کلیـدي      الگـو هاي ایـن تغییـر    پیشران 

ــتان  ــی، داس ــا    طراح ــازي و معن ــدلی، ب ــوایی، هم ــرایی، همن  س
  آیند. شمار می هاي الزم این عصر به ویژگی

شر تغییر عصر صنعت به عصر اطالعات به کلی شیوه زندگی ب
هـاي کـامال نـوینی را در تمـامی      را تغییر داد و مفاهیم و تئـوري 

خصوص علوم اجتماعی ایجـاد کـرد. مفـاهیمی     هاي علوم، به حوزه
اي، اقتصـاد دانـش بنیـان،     مانند جامعه اطالعاتی، جامعـه شـبکه  

ایــن تغییــر در حــوزه  العــاتی، اقتصــاد اطالعــاتی و...فرهنــگ اط
ز تاثیراتی عمیق داشـت. ظهـور   کار و مدیریت و فناوري نیو کسب

هـاي اطالعـات    مفاهیمی مانند مدیریت فناوري اطالعات، سیستم
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از جملـه ایـن تاثیرهـا     ، مدیریت دانش، کارگردانشـی و... مدیریت
  بوده است.
همین منوال ورود به عصر مفهومی نیـز پیامـدهاي بسـیار      به

  قــوي و تاثیرگــذاري خواهــد داشــت. بســیاري از مفــاهیم ایجــاد
کارهـا از بـین   و ؛ بسیاري از کسـب اند و یا ایجاد خواهند شد شده 

مشــاغل دیگــر ایجــاد  وکارهــا و کســب خواهنــد رفــت و بســیاري
  زندگی تغییر خواهند کرد و.... هایی از سبک مولفه ؛خواهند شد

در این مقالـه در پـی آن هسـتیم کـه ضـمن معرفـی ارکـان        
در حوزه توسـعه  اساسی عصر مفهومی، به برخی الزامات این عصر 

ر بـه آن،  عصـر مفهـومی و گـذا    ،بپردازیم. در بخـش بعـد   فناوري
ن بررسی خواهـد شـد. بخـش سـوم بـه      هاي آ ها و ویژگی پیشران
ارم مقالـه  و بخش چهـ  پردازد صورت مختصر می به فناوريتوسعه 

  در عصر مفهومی را بیان خواهد کرد. الزامات توسعه فناوري
  

 عصر مفهومی -2
سط یک رشته پیوسـته و تـدریجی از اکتشـافات،    تاریخ بشر تو   

هـا و تغییـرات در سـبک زنـدگی و شـیوه زیسـت آدمـی         نوآوري
هـا و   اسـت. همچنـین ایـن تـاریخ  شـامل جهـش       مشخص شـده 

هاي جدیـدي در تـاریخ بشـري ایجـاد      هایی است که دوره انقالب
ن کشـاورزي، صـنعتی و   یواهایی کـه عمومـا بـا عنـ     دوره .اند کرده

  .]4[اند نامیده شدهاطالعاتی 
ست. طی سالیان یکی از  نقاط عطف تاریخ ا انقالب کشاورزي

طـور کلـی    هـا بـه   بسیار طوالنی پیش از انقالب کشاورزي، انسـان 
کردنـد. جوامـع    زنـدگی مـی   گردآورنده -شکارچیعنوان عشایر  به

هــاي  تمایــل داشــتند همچنــان در گــروه گردآورنــده -شــکارچی
 ها اعتقاد داشتند. هـر  کوچک باقی بمانند و به تساوي کامل انسان

یـابی بـه    ه غـذایی و یـا دسـت   دبا کسب منـابع گسـتر   یچند گاه
سـازي منـابع غـذایی جمعیـت آنهـا گسـترش        هاي ذخیـره  شیوه
اي و طبقـات   تري نظیـر ریاسـت قبیلـه    جوامع پیچیدهیافت و  می

 .]2[دادند می اجتماعی تشکیل
سال پیش از میالد، در هالل حاصـلخیز،   7000تا  8500بین 

گیاهـان و حیوانـات کـرد. ایـن      سامانمندانسان شروع به پرورش 
شیوه زندگی از یک سو به سرعت به مناطق همسـایه گسـترش و   

صـورت مسـتقل در نقـاط دیگـر      بـه  ،توسعه یافت و از سوي دیگر
عنـوان   هـاي یکجانشـینی بـه    زمین بوجود آمد تا سرانجام زنـدگی 

هـاي   به آب پدید آمد. با گسترش راهکشاورزي در مناطق نزدیک 
ونقـل، ایـن    ارتباطی میان جوامع و پیدایش مفهوم تجارت و حمل

کــدیگر پیوســته و ی واحــدهاي کوچــک و جداگانــه بــه مــرور بــه
رگتري را تشکیل دادند. چنین رشدي در سایه امنیت واحدهاي بز
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 نسبی و افزایش تولید ناشی از گسـترش کشـاورزي ممکـن شـد.    
اضافه تولید محصوالت کشاورزي به مرور افزایش تقسیم کار، بـاال  

ها را ممکن  رفتن سطح آسایش و توسعه شهرها و در نتیجه تمدن
هــاي  سیســتم ،ســاخت. پیچیــدگی رو بــه رشــد جوامــع انســانی

حسابداري را غیرقابل اجتناب ساخت؛ چنین نیاز و تکاملی سـبب  
زمان و  هم . اختراع تقریبا]2[اختراع خط و آغاز نوشتن انسان شد

ه تـا  مستقل از یکدیگر خط در نقاط گونـاگون زمـین سـبب شـد    
 .]3[بشـري بخواننـد   بسیاري از این نقاط خـود را گهـواره تمـدن   

اران سال زیسـت بـه شـیوه    پس از هز تحول دوم طی زندگی بشر
صـنعتی شـدن بـه معنـی      با صـنعتی شـدن روي داد.   کشاورزي،

. انقـالب  ]3[به جاي نیروي انسان اسـت  ماشیناستفاده از نیروي 
پس از چندین  انگلستانصنعتی ابتدا از انگلستان شروع شد، زیرا 

قرن تحول سیاسی داخلـی، توسـعه اسـتعمار تجـاري، گسـترش      
ناوگان دریایی، رشد طبقه متوسط و بهبـود امـور قـانونی و اداري    

ارگر، سرمایه، مدیریت و حکومت وضـعیتی  کشور، از نظر زمین، ک
مطلوب و هماهنگ داشت کـه زمینـه پیشـرفت صـنعتی در ایـن      

. انقالب صنعتی در انگلسـتان در سـه   ]2[دنمو کشور را فراهم می
تحول  بیشتر نمود یافت. ذوب آهنو  زغال سنگ، بافندگیزمینه 

قرن هیجدهم آغاز و طی کمتـر از یـک قـرن بـه     صنعتی از نیمه 
 در زمینـه ماشـینی شـدن صـنایع نسـاجی،      هـایی  صورت نوآوري

مهـار   ،سـنگ  اسـتخراج زغـال   ،هاي فنی در تولیـد انبـوه   پیشرفت
هـاي میـانی    . دهـه ]2[کارگیري نیروي بخار ادامه یافت کردن و به
تـوان   را مـی  1850تـا   1830هـاي  سـال بـین  یعنی  ،قرن نوزدهم

قـرن  شـمار آورد کـه تـا پایـان      مرحله جدید بـه  یک زي برايآغا
آهـن   ادامه یافته است. در این مرحله است که صـنایع راه  نوزدهم

 ،رسـد  مـی  تولیـد انبـوه  فـوالد بـه    ،یابـد  رشد قابـل تـوجهی مـی   
شـود و در زمینـه کشـاورزي از     کار گرفته مـی  هاي بخار به کشتی
 ن مرحلـه طی ای شود. دید در سطح وسیعی استفاده میج فناوري

بـا   ،و شـمال آمریکـا   قـاره اروپـا  خصـوص غـرب    بـه  ،مع دیگرواج
مرحلـه بعـدي در واقـع از     شـوند.  اي صنعتی می گسترش فزاینده
 جنـگ دوم جهـانی  م آغاز و تا شروع هاي قرن نوزده واپسین سال
از وجـوه مشخصـه ایـن مرحلـه گسـترش صـنایع        یابـد.  ادامه می

اي  زنجیـره  بـا ایجـاد خـط متحـرك    اتومبیل و صنعت برق است. 
آالت  ماشین، براي تولید انبوه و استانداردتوسط هنري فورد تولید 

در سـطح کارگـاه    تقسیم کارو  کار گرفته شدند و ابزار جدیدي به
به مرحله اجرا گذاشته شد و هر کـارگر در یـک نـوع کـار معـین      

سازي  این انقالب که نخست در صنعت اتومبیل .]3[تخصص یافت
هاي فورد در آمریکا آغاز شد و سپس بـه دیگـر صـنایع و     کارخانه

هاي یکسان را  وردهآتولید انبوه و فر ،دیگر کشورها گسترش یافت

ـ    ردوارد نظام تولید ک شـد.   یو نظام تولید دچـار دگرگـونی فراوان
جنـگ جهـانی دوم،    توسعه چشمگیر صنایع هواپیمایی مقارن بـا 

هـاي جدیـد ارتبـاطی     فنـاوري ، پیـدایش  موتوسعه صنایع آلومینی
ایجاد و  ،هاي موجی تلویزیون ترانزیستوري و فرستنده ،چون رادیو

شـتاب   شـدن را کاربرد و توسعه صنعت الکترونیک روند صـنعتی  
در این عصـر و بـا    .]4[بخشید و طلیعه ورود به عصر اطالعات شد

شـود کـه    خوانده مـی  کشور صنعتیزمانی یک  منطق این دوران،
متـر  آن در بخش صنعت و یا ک جمعیت فعالبیش از یک چهارم 

از یک چهارم در بخش کشاورزي و یا سایر مشاغل به کار اشتغال 
توان صنعتی تلقی کـرد کـه    یک جامعه را زمانی می .داشته باشند
بلکه اکثـر   ؛هاي صنعتی در آن حایز اهمیت باشند نه تنها فعالیت
اي عقالنی و احراز کارایی صنعتی به کار بپردازند و  افراد با روحیه

هـایی اداره شـوند. یـک واحـد صـنعتی       نهادها نیز با چنین شـیوه 
تقسـیم کـار    ،نـی عملیـات  محاسبه عقال ،انباشتگی وسیع سرمایه

تفکیک محل کار از کانون خانواده یا  ،تخصص در کارها ،اجتماعی
 دارد. هـاي کـار را مفـروض مـی     تجمع وسـیع کـارگران در محـل   

 داري سـرمایه ها در نظام مـدیریتی   این شرایط و موقعیت  مجموعه
بـدون   نیـروي کـار  در یک چنین نظـامی سـرمایه و    .عملی است

مواد  ،و دخالت در امر منابع طبیعی ساخت و سازگسست در کار 
ــام ــتند   م ،خ ــانی هس ــاي انس ــدنی و نیروه ــابع مع ــام ن . در نظ
هـاي متنـوعی    جامعه به تخصص ،در اثر تقسیم کار ،داري سرمایه

هـاي   مهـارت  ،هـا فضـاي صـنعتی    امعـه در این ج شود. تقسیم می
کنـد و حـالتی کـه بـر      صنعتی و تفکر صنعتی در جامعه عمل می

ــه  ــین جامع ــخص    چن ــه ش ــر و اندیش ــت در تفک ــاکم اس  ،اي ح
ایـن   گـذارد.  اش اثـر مـی   هاي روزمره گیري کارکردهایش و تصمیم

هـاي   دارد که بـه وارسـی و انتخـاب    نوع خردورزي شخص را وامی
 .]3[پردازد و تصمیم بگیردمختلف دقیق موضوع ب

عصر اطالعات پس از دوران صنعتی تحـول مهـم دیگـري در    
زندگی بشر ایجاد کرد. اقتصاد مبتنی بـر صـنعت کـه بـا انقـالب      

جاي خود را به اقصاد مبتنی بـر اطالعـات    ،صنعتی آغاز شده بود
داد. اقتصادي که با انقالب دیجیتال آغاز شـد. عصـر اطالعـات بـا     

هـا آغـاز شـد و بـا ظهـور       رایانـه هاي شـگرف در زمینـه    پیشرفت
 ،. در ایـن عصـر  ]5[هاي شخصـی و اینترنـت بـه اوج رسـید     رایانه

هــاي  هــا، ماشــین رایانــهشــامل  -ارتباطــات و اطالعــات  فنــاوري
دار  میـدان  – هـا، اینترنـت و ....   ي، مـاهواره خودکار، فیبرهاي نـور 
هـاي قـدیمی    گـاه وکار شـدند. بسـیاري از بن   اصلی اقتصاد و کسب

پاي تحوالت پیش بیاینـد و   متحول شدند، بسیاري نتوانستند پابه
هاي جدید ایجاد شدند.  از بین رفتند و تعداد بسیار زیادي از بنگاه

ر عـات در ایـن دوره بـا محصـوالت بسـیا     ارتباطات و اطال فناوري
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افـزوده گشـت.    هازیادي آمیخته شد و هر روز بر حجم تنیدگی آن
ایی و ظهور اقتصاد دانش بنیان پیامد بسـیار مهـم ایـن    انقالب دان

آور دسترسـی   عصر بود که به نوبه خود متـاثر از افـزایش شـگفت   
بشر به اطالعات بود. روند افزایش ذخیـره دانـش بشـر بـه شـکل      
نمایی رو به گسترش گذاشت و حجـم اطالعـات در دسـترس بـه     

از مشـاغل   اي فزونی یافت. اتوماسیون بسیاري نحو بسیار گسترده
ها جـایگزین بخشـی از    و ربات ها رایانهساده پیشین را از بین برد، 

ــرو ــادي   نی ــراري و ع ــاي تک ــه کاره ــدند ک ــار ش ــام  ي ک را انج
هاي صنعتی به کشورهاي در حـال   . بسیاري از بخش]6[دادند می

پـا بـه عرصـه     نهایت کـارگران دانشـی  درتوسعه فرستاده شدند و 
اطالعــات و دانــایی بــه مراتــب از انقــالب نهادنــد. تــاثیر انقــالب 

تر بـوده اسـت و در    تر و گسترده کشاورزي و انقالب صنعتی عمیق
-ها و منازعات فکـري در حـوزه   دو دهه گذشته محل اصلی بحث

و بستر اصلی توسعه و پیشرفت کشورهاي توسعه  دانشگاهیهاي 
براسـاس اقتصـاد    -پـذیري اقتصـادي    یافته و مبناي محکم رقابت

این عصر نیـز پایـان تحـوالت نبـوده      بوده است. اما -نش بنیاندا
است. بشر در حال ورود به دوران جدیدي است که عصر مفهومی 

تفکــر و  و ازمتفــاوت  یشــود. عصــري کــه از شــکل خوانــده مــی
یرد. عصري کـه بـه ظرفیـت    گ جدید به زندگی مایه می يرویکرد

 نـري و منظـور خلـق زیبـایی ه    هـا بـه   تشخیص الگوهـا و فرصـت  
ــه   ــاخت هنرمندان ــاطفی، س ــاکننده و ترکیــب    ،ع ــی ارض روایت

از  دهـد.  هاي ظاهرا نامربوط در چیزي جدیـد میـدان مـی    اندیشه
توانـایی همـدلی بـا دیگـران، درك ظرایـف      هاي این عصر،  ویژگی

روابــط انســانی، یــافتن شــادي در خویشــتن و بــرانگیختن آن در 
طلـب معنـا و    درو یـابی بـه فراسـوي روزمرگـی      دیگران و دسـت 

هاي عصر اطالعات با تـوالی منطقـی و    . برترینبودن استمقصود 
ها، حسـابدارن   حقوقدان ؛تر هستند ي راحتا رایانهاندیشیدن شبه 

با تفکـر ترتیبـی، لغـوي، کـارکردي،      یننویسان و مهندس و برنامه
اما عصر جدید حاوي تفکر و نگرشی بـه زنـدگی   تحلیلی.  متنی و

اي و ترکیبـی   شناختی، زمینه استعاري، زیباییاست که همزمان، 
  .]1[است

یک وضعیت و فهمیدن معناي آن(به جـاي   دیدن همه عناصر
عنوان مثـال در تفسـیر چهـره     به جز) که به جزو دیدن زنجیروار 

نـاي  سان در مقابل کامپیوتر می دهد، معبرتري قابل توجهی به ان
معـانی کلـی و   هـا و   تفکر همزمـان اسـت. توانـایی درك اسـتعاره    

ویژگـی   ،وار و کلمه به کلمـه اجـزا   احساسی به جاي درك ماشین
مفهـومی قابلیـت ادراك    ردیگر نگرش عصر مفهومی است. در عص

ها و حاالت به جاي تمرکز بر محتـواي منطقـی نیازمنـد     چگونگی
تحلیل اطالعات ویژگی غالـب   درك و فهم زیبایی شناختی است.

ترکیـب، کنـار هـم قـراردادن      عصر اطالعات است. در حـالی کـه  
عناصر مجزا و درك آنها به صورتی کلـی ویژگـی عصـر مفهـومی     

بنـدي و تحلیـل جزییـات     است. پـی بـردن بـه جزییـات و طبقـه     
کـه دیـدن    درحـالی  ؛کنـد  تخصص را در عصر اطالعات فراهم مـی 

ویژگـی عصـر مفهـومی اسـت.      ،تصویر کلـی و تمرکـز بـر روابـط    
مفهومی با استعاره چپ مغزي و  اطالعات و عصر رهاي عص ویژگی

رویکـرد   ،اند. تفکر چـپ مغـزي   راست مغزي نیز توضیح داده شده
منطقـی و کـامپیوتري.    مسلط عصر اطالعات بوده است: تحلیلـی، 

رویکرد مسلط عصر مفهـومی اسـت: ترکیبـی،     ،تفکر راست مغزي
اي. در عصر مفهومی، عناصر عصر اطالعات هنـوز   همزمان و زمینه

هستند، اما دیگر کافی نیستند. در عـوض اسـتعدادهایی کـه    الزم 
شوند، ماننـد همـدلی،    در دوره اطالعات پست و مردود شمرده می

ــه   ــا ب ــالی و معن ــب تع ــدت، طل ــاه دراز م ــدي، نگ ــورت هنرمن   ص
گیرنـد و چـه    اوج مـی  کنند که چه کسـانی  اي تعیین می ایندهفز 

والت را جدول زیـر خالصـه ایـن تحـ     .]1[کنند کسانی سقوط می
نشان می دهد. اما دالیل و پیشران هاي این تغییـر چـه عـواملی    
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  ها پیشران - 2-1
عصر اطالعـات بـه    الگويتوان در تغییر  عوامل متعددي را می

عصـر مفهـومی دخیـل دانسـت. عـواملی چـون توسـعه فنـاوري،         
هــاي اطالعــاتی، فراوانــی کاالهــا و  گســترش اســتفاده از فنــاوري

اقتصـاد   :عامل اصلی ایـن تغییـر عبارتنـد از    3.. لیکن .خدمات و .
ســـپاري بـــه کشـــورهاي در حـــال توســـعه و  فراوانـــی، بـــرون

  . ]1[اتوماسیون
ومی بر پایه فراوانی بنا نهاده شـده اسـت.   اقتصاد در عصر مفه

واقعیت زندگی در کشورهاي توسعه یافته حکایت از آن دارد کـه  
دهـد.   فراوانی کاال و خدمات وجـه اصـلی اقتصـاد را تشـکیل مـی     



  منوچهر منطقیمهرداد شفیعی و   
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زندگی بشر که در طول تاریخ با کمیابی قرین بـوده اسـت، امـروز    
ز هـر کـاال و   شـود. ا  اروپا و ژاپن با فراوانی تعریـف مـی   ،در آمریکا

هـا و کارکردهـاي    طـرح  ،هـا  خدمات، انواع و اقسـام آن در شـکل  
مختلف وجود دارد که دامنه انتخاب بسـیار وسـیعی را در مقابـل    
مشتریان قرار داده است. سطح زندگی در عصر اطالعات در بخش 

اي از دنیاي توسعه یافته چنان بـاال رفتـه اسـت کـه بـراي       عمده
ها بـیش از   بود. در آمریکا تعداد اتومبیلپیشینیان غیر قابل تصور 

هـاي راننـدگی اسـت، بـیش از دو سـوم مـردم مالـک         گواهینامه
، صـنعت انبـارداري   دکننـ  اي هستند کـه در آن زنـدگی مـی    خانه

وکاري که محل نگهداري وسایل اضـافی مـردم را    کسب_شخصی 
میلیارد دالري تبدیل شـده اسـت.    17به صنعتی  _کند فراهم می
یسه زباله در این کشور بیش از هزینه نود کشور دیگر در هزینه ک

ــت ــام چیزهاســ ــی  .]1[...و تمــ ــن فراوانــ ــه ایــ ــا نتیجــ   امــ
ســابقه چیســت؟ در رقابــت بــین محصــوالت  العــاده و بــی خــارق 

. آینـد  شـمار نمـی   بـه قیمت و کیفیت دیگر عامل برتـري   ،مختلف
کافی نیست که محصول یک بنگـاه بـا قیمـت معتـدل و کـارکرد      

فـرد و پرمعنـا    مناسب عرضه شود. محصول بایـد زیبـا، منحصـربه   
باشد و از الزامات زیبایی شناختی پیروي کند. مشتریان امروز بـه  

و ...  طراحی محصول، زیبـایی آن، معنـاي آن، حـس و ظـاهر آن    
. اما از طرف دیگر این فراوانی لزوما به سـطح  ]9[دهند اهمیت می

. تناقض رفاه در این است کـه  باالتري از رضایت منجر نشده است
طـور پیوسـته افـزایش     وقتی سطح زندگی در طی چنـد دهـه بـه   

هـاي   یافته، رضایت از زنـدگی افزایشـی نداشـته اسـت. پـس آدم     
را فراهم نکرده  ایشان بیشتري که رفاه آزادشان کرده ولی رضایت

کنند. موضوعاتی چون معنویـت در   تناقض را با طلب معنا حل می
هــاي جدیــد،  شناســی هــاي نوظهــور، زیبــایی فــانمحــل کــار، عر

نشان ایـن طلـب معنـا و تعـالی در مـتن زنـدگی        ...و گرایی شرق
  روزمره مردم است.

عامل دیگري که گذار به عصر مفهومی را ایجاد کرده، انتقـال  
مشاغل عصر اطالعات به کشورهاي در حال توسـعه ماننـد هنـد،    

دهد حـدود نیمـی از    ی. آمارها نشان م]10[است ...چین، برزیل و
شود و ایـن شـرکت    افزارهاي جنرال الکتریک در هند تهیه می نرم

نفر  5000نفر را در هند در استخدام دارد. هیولت پاکارد  20000
نویس را در هند استخدام کرده اسـت.   نفر برنامه 3000و زیمنس 

ــرکت   700و  ــین دارد. ش ــدس در چ ــالی    مهن ــدمات م ــاي خ ه
اند.  هاي هندي منتقل کرده مالی را به شرکتهاي عددي و  تحلیل

افـزار در روسـیه    موتوروال، نورتل و اینتل چند مرکـز توسـعه نـرم   
دارند، بویینگ هم بخش بزرگی از کار مهندسی هوافضا را به آنجا 

افزارهـاي الکترونیـک دیتـا     فرستاده است. بخشـی از توسـعه نـرم   

. این فهرست ]1[شود سیستمز در مصر، برزیل و لهستان انجام می
  تـــوان ادامـــه داد. دلیـــل اصـــلی ایـــن      را همچنـــان مـــی 

ها دستمزدهاي به مراتب کمتـر کـارگران دانشـی در     سپاري برون
کشورهاي در حال توسعه نسبت بـه کشـورهاي پیشـرفته اسـت.     
بسیاري از مشاغل عصر اطالعات به دلیل دستمزدهاي کمتـر بـه   

روند همچنان ادامه کشورهاي در حال توسعه فرستاده شده و این 
دستمزدهایی که البته به نسـبت معیارهـاي اقتصـادي     .]10[دارد

کشورهاي در حال توسعه از متوسـط دسـتمزدهاي دیگـر بسـیار     
همچنـین هزینـه ارتبـاط بـا ایـن کشـورها، بـراي         باالتر هستند.

توان کـاري را در یـک    می .هاي بزرگ به صفر رسیده است شرکت
از طریق ابزارهاي ارتباطی در لحظه به  و نقطه از جهان انجام داد

تحویل داد. روند آموزش کارگران دانشی  ی در سوي دیگرمشتریان
ان دانشـی را  رنیـز انبـوهی از کـارگ    در کشورهاي در حال توسعه

این قضیه دقیقا مشـابه رونـدي اسـت     براي کار فراهم کرده است.
. که براي مشاغل عصر صـنعتی در نیمـه دوم قـرن بیسـتم افتـاد     

طـور کـه کـارگران دانشـی در کشـورهاي پیشـرفته جـاي         همان
کارگران صنعتی را گرفتند، امروز هم روندي در حال وقـوع اسـت   

رگران دانشـی را در ایـن کشـورها    سازان جـاي کـا   مکه باید مفهو
ن خـارجی  دهند که کارگرا کاري را انجام میرند. این کارکنان بگی
کمتـر انجـام دهنـد. ایـن      توانند به همان خوبی ولی با قیمت نمی

هایی چون طراحی، ایجاد رابطه،  روند به گسترش و تعمیق توانایی
  .]11[منجر خواهد شد خالقیت و ...

گونـه کـه در عصـر صـنعتی      عامل سوم آن اسـت کـه همـان    
ماشین توانست جایگزین عضالت انسـان شـود و بـه نـوعی عصـر      

کامپیوتر جـایگزین  تسلط ماشین را پدید آورد، در عصر اطالعات 
قدم به قدم و تحلیلی انسان شد. هر شغلی کـه بـه    ،تفکر منطقی

اي از قواعـد   توان آن را بـه مجموعـه   هایی مبتنی است و می روال
  توانـد توسـط   و به مراحل قابل تکرار تجزیـه کـرد، مـی    تقلیل داد

افزارهـاي حسـابداري، پزشـکی،     افزار انجـام شـود. انبـوه نـرم     نرم 
گــواه ایـن مدعاســت.  هــاي گونـاگون اینترنتـی    یتسـا  حقـوقی و 

نویسان باید بیشتر بر خالقیـت مسـلط    بنابراین مهندسان و برنامه
ــا     ــند ت ــته باش ــمنی داش ــش ض ــت و بیشــتر دان ــا قابلی ــوند ت ش

هـاي پزشـکی،    افزارهـا و سـایت   نرم هاي فنی. ابزارها، دستورالعمل
تغییر  چیزدان به مشاور همدل ان همهصنقش پزشکان را از متخص

د. وکال نیز باید بتواننـد از عهـده حـل مشـکالت پیچیـده      نده می
افزارهـا   هاي داده و نـرم  برآیند و خدماتی را فراهم کنند که پایگاه

  .]1[قادر به ارائه آنها نیستند
توانند خود را براي این عصر  با این توضیحات افراد چگونه می

شـمرده  آماده کنند؟ شش ویژگی الزم یا استعداد براي این عصـر  
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  معنا. ،همنوایی، همدلی، بازي: طراحی، داستان، است  شده
  هاي الزم ویژگی -2-2

بیـان   ،دانیل پینک که اصطالح عصر مفهـومی را وضـع کـرد    
 کند که افراد براي ورود به ایـن عصـر بایـد شـش اسـتعداد را      می

  :]1[پرورش دهند
  5طراحی -1

عملـی، ارزان و  حصـولی  مکافی نیست کـه  فقط این عصر  در
محصول بایـد جـذاب، زیبـا و گیـرا      .ارائه شود وساخته باکیفیت 

ترکیبـی از سـودمندي عملـی و اهمیـت معنـایی       ،طراحـی  باشد.

  است.
  6داستان -2

در عصري که اطالعات و داده در مورد همه چیز وجـود دارد؛  
توانـد اسـتداللی در    کسـی مـی   هـر  ل دیگر کـافی نیسـت.  استدال

هنگــامی مخالفــت پیــدا کنــد. ســاخت هنرمندانــه یــک داســتان 
منـد   وقتی ایـن همـه دانـش روال    زیباست که متقاعدکننده باشد.

هـا وارد کـرد،    رایانـه توان به قواعدي تقلیل داد و به  موجود را می
 ،کنـد  مـی  هـاي دشـوارتري کـه در داسـتان تجسـم پیـدا       توانایی

  شود. ارزشمندتر می
  7همنوایی -3

تجزیه و تحلیل مهارت عصر اطالعات اسـت و ترکیـب یعنـی    
گذشت از مرزها و توانایی ترکیب قطعـات  . دیدن تصویر کلی امور

 .اسـت  مهـارت مـورد نیـاز عصـر مفهـومی      کلی جذاب و نو،شدر 
همنوایی توانایی کنار هم گذاردن قطعات است. این توانایی بـیش  

دیدن روابـط   ؛استعداد ترکیب است ،آنکه استعداد تحلیل باشد از
از  تشخیص الگوهـاي کلـی بـیش    و هاي ظاهرا نامربوط بین رشته

  هاي خاص. ئه پاسخاار
  8همدلی -4

دیگـري بگـذاریم و    همدلی این است که خـود را جـاي فـرد   
توانایی درك اینکه دیگران چـرا   دریابیم که او چه احساسی دارد.

...  و کننـد  چرا توجه می کنند، چرا رابطه برقرار می کنند، عمل می
اما همدلی دلسوزي نیست؛ احساس کردن همراه با دیگري است. 

یـد چـه احساسـی داشـتید.     دحس اینکه اگر جاي کسی دیگـر بو 
منظور اینکه از منظر او جهان را تجربـه   صعود در ذهن دیگري به

  کنید.
  9بازي -5

  
5 Design 
6 Story 
7 Symphony 
8 Empathy 

همان قدر موثر باشد که انسان عقالنـی.  تواند  انسان بازیگر می
ار و بهـروزي شخصـی تبـدیل    وکـ  بازي به بخش مهمـی از کسـب  

هـاي ویـدیویی،    خواهد شد و اهمیت خود را به سـه شـکل بـازي   
دهـد. در عصـر مفهـومی قطـب      شوخ طبعی و دلشادي نشان مـی 

  مخالف بازي کار نیست؛ بلکه افسردگی است.
  10معنا -6

هاي روزمـره   ها میلیون نفر از سختیدر دنیاي فراوانی که صد
تعـالی و   معنـا،  مقصـود،  اهداف واالتري مورد نیاز است: اند؛ رهیده

مشغولی اصلی انسان کسب لذت یا اجتنـاب از   دل ارضاي معنوي.
بلکه بیشتر درك معنا در زندگی است. سائق بنیادین  درد نیست؛

طلـب   ،بخشـد  اي که به هستی انسان توان مـی  ما و موتور محرکه
  معناست.

  

  توسعه فناوري - 3

عنوان حاصل خالقیت و نـوآوري متکـی بـر فکـر و      فناوري به
هاست و بـا نـوآوري سـروکار دارد. توسـعه فنـاوري       اندیشه انسان

 توسعه فنـاوري  هاست. لزوما حاصل نوآوري در محصوالت و روش
با  عبارت است از خلق فناوري جدید و متناسب با نیازهاي جامعه

دهنده فناوري و مهارت و تجربیات کسـب   از دانش انتقالاستفاده 
 ي و همچنین تحقیق و توسـعه داخلـی.  فناور شده در روند انتقال

ارتقا سطح فناوري در یک بنگـاه   توسعه فناوري به دنبال ایجاد و
نـاوري نـوین   . این فرآیند شـامل خلـق ف  ]7[یا یک جامعه استو 

هاي بهتر یا کامال  قعیتها و مو براي محصوالت، فرآیندها، سیستم
گیري از فناوري اکتساب شده و دانش، تجربه  جدید از طریق بهره

مهـارت بـا    و مهارت حاصل از آن و تلفیق این دانـش و تجربـه و  
. ایجـاد  ]8[یک بنگـاه اسـت   هاي فناوري موجود در ها و یافته داده

هاي فنـاوري موجـود    هاي جدید و بهبود عملکرد سیستم سیستم
هـاي   یـا گسـترش توانمنـدي    گاه عموما به قصد ایجـاد و در هر بن

گیـرد و بـه تقویـت توانمنـدي در سـطح ملـی        فناوري انجام مـی 
هـاي جدیـد هرچنـد     توسعه فناوري و کـاربرد فنـاوري   انجامد. می

شـود؛ لـیکن    هاي بهتر یا مشابه منجر مـی  معموال به خلق سیستم
شـامل   نیزرا هاي کامال جدید  ها، فرآیندها و سیستم خلق فرآورده

طـور   بـه ها،  . توسعه فناوري عالوه بر افزایش کمی ظرفیتشود می
ذیري از پـ  به دنبال ارتقا کیفی و بهبود توانمنـدي و رقابـت   هعمد

سـازي   ها براي رفع نیازها و آسـان  . فناوري]7[طریق فناوري است
نیـز   . توسعه فنـاوري ستا ها به وجود آمده و توسعه یافته فعالیت

  
9 Play 
10 Meaning 
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هاي فناورانه است که با منظورهاي  به معنی عملکرد بهتر سیستم
توان در دو بعد تولیـداتی بـا    شوند و آن را می مشخص تعریف می

هایی بـا بـازدهی بیشـتر     کارایی و کیفیت برتر و فرآیندها و روش
. توســعه فنــاوري از طریــق تولیــد در موسســات ]9[درنظرگرفــت

و بهبـود فنـاوري و یـا ترکیبـی از      داخلی، انتقال از خارج و رشـد 
گیرد. توسعه فناوري در سطح ملی بـراي مقاصـد    اینها صورت می

هـا   ها و سـازمان  یابد و در سطح شرکت کالن اقتصادي اهمیت می
یابی به سود بیشتر بـا صـرف حـداقل منـابع و      منظور دست نیز به

رقابت براي حفـظ بقاسـت. توسـعه فنـاوري پایـه اساسـی رشـد        
کشور و در کشورهاي در حال توسـعه   وري در هر و بهرهاقتصادي 

زنـدگی در سـطح اسـتاندارد     یابی مردم به براي اطمینان از دست
  است.
  

  توسعه فناوري در عصر مفهومی -4
در عصر فراوانی متوسل شدن به نیازهاي معقـول، منطقـی و   
کارکردي دیگر کافی نیست. محصوالت تولیـد و ارائـه شـده بایـد     

. در یـک بـازار   ]13[و براي چشـم دلپـذیر باشـند    براي روح گیرا
شلوغ و پر از کاال مزیت رقابتی در طراحـی، همـدلی و معنـادهی    

هایی نرم از زندگی بشر که به ابزار اصلی برتري تبدیل  است. جلوه
اند. بخش دیگر واقعیت عصر فراوانی آن است که عمال صدها  شده

. این بخـش عمـده   ]13[اند ي بقا رها شدهارتالش بمیلیون نفر از 
هاي نسبتا ثروتمند دنیـاي پیشـرفته    در جامعهبیشتر جمعیت که 
در پی تحقق خود و شکوفایی خویشـتن، طالـب    ،کنند زندگی می

وکارهایی که این  اند. روند کلی استقبال از کسب معنا و تعالی شده
گویاي همین روند اسـت.   ،کنند معنا، تعالی و آرامش را فراهم می

هـاي یوگـا، مدیتیشـن، موسـیقی،      هایی چـون باشـگاه  وکار کسب
هاي سنتی و محلی، رستوران و غذاهاي محلی  ماساژ، انواع درمان

هاي نرم و دانش ضمنی و سینه به  بر فناوري بیشترکه و...  ملی و
د. میل فزاینده نوظهور بـراي زیبـایی و تعـالی    نسینه متکی هست

دهد کـه   یو یا توسعه مهایی را ایجاد کرده  ناوريفوکارها و  کسب
ــدگی اســت. در آمریکــا کســب  ــر از نیازهــاي اولیــه زن وکــار  فرات

برق همـه جـا   میلیارد دالر است.  3سازي صنعتی نزدیک به  شمع
بـه زیبـایی،   نیـاز   است امـا  ارزاننیز هاي روشنایی  المپ وحاضر 
فراتـر از نیـاز بـه روشـنایی     نیازي اسـت  که  پردازي و معنا مفهوم

  . ]1[ن صنعت شده استباعث رشد ای
سپاري مشاغل عصـر اطالعـات بـه کشـورهاي در حـال       برون

گـزاران ایـن    هاي متعـددي را پـیش روي سیاسـت    توسعه، گزینه
دهد. از طرفی فرصت کسب درآمد ایـن کشـورها    کشورها قرار می
اي براي  دریچه تواند یافته کشورهاي پیشرفته می از مشاغل انتقال

هاي فناورانـه   ي. گسترش همکار]11[باشدات ورود به عصر اطالع
اي براي هر دو طرف دارد؛ چراکه  العاده در این حوزه جذابیت فوق

هاي غربی و افزایش توانمنـدي   ها براي شرکت کاهش هزینهباعث 
. بنـابراین تمـامی   شود می براي کشورهاي در حال توسعه فناورانه

جـذب و  آنچه در مـورد توانمنـدي اکتسـاب فنـاوري، توانمنـدي      
شود با شدت و عمـق بیشـتري بـراي     توانمندي فناورانه گفته می

این کشورها مصداق پیدا خواهد کرد. اما این نظم جدید، بـاز هـم   
بـین دو طـرف را حفـظ خواهـد کـرد و چـه بسـا        فناورانه فاصله 

تـوان پرسـید    همین است. مینیز افزایش خواهد داد. چالش مهم 
توانند وارد عصر مفهـومی   ز میکه آیا کشورهاي در حال توسعه نی

توان بدون عبور از عصر صـنعتی و عصـر اطالعـاتی     شوند؟ آیا می
عنوان جهش فناورانـه خوانـده    وارد عصر مفهومی شد؟ آیا آنچه به

ها نیـز   در این زمینه نیز قابل تصور است؟ در سطح بنگاه ،شود می
عه هاي کشورهاي در حال توس همین روند را خواهیم داشت. بنگاه

ها و تغییرات هماهنگ کننـد.   خود را با این چالش دنیز باید بتوانن
هاي  هاي انسانی، فناوري حذف مشاغل اطالعاتی و تکیه بر قابلیت
از جملـه ایـن تغییـرات     نرم، اهمیت طراحی و زیبایی شناسی و...

هستند. بقاي یک بنگاه در این عصر وابسته به توانایی انجام کاري 
تـر انجـام دهنـد،     دانشی در خارج نتواننـد ارزان  است که کارگران

تر انجام دهند و این که یکـی   کامپیوترهاي قدرتمند نتوانند سریع
هاي غیرمـادي و متعـالی عصـر فراوانـی را ارضـا کنـد.        از خواست

دیگر کافی نیسـت. فنـاوري    باال ها فناوري بنابراین براي این بنگاه
هاي هنري و عاطفی، تشخیص  ي خلق زیباییاه باال باید با توانایی
ها، ساخت هنرمندانه و خالقیت، همـدلی کـردن،    الگوها و فرصت
هاي روابط انسانی، یافتن شادي و طلب معنا تکمیـل   درك ظرافت

شود. فناوري در این عصر به هنر نزدیک خواهد شد و محصـوالت  
ر بـه فـرد   دگی بشر حامل معنا و مفهوم منحصاستفاده شده در زن

که امروزه  حصول باید عالوه بر سودمندي عملی. یک مخواهد بود
اهمیـت معنـایی   باشد. یابی به آن آسان  رواج یافته، ارزان و دست

داشته باشد. کلید رقابت در طراحی است. طراحی تنها چیزي  نیز
کنـد.   است که یک محصول را از محصول دیگر بـازار متمـایز مـی   

یکـی از مـدیران    ارزش طراحی در تمامی محصوالت وجـود دارد. 
سازیم، مـا آثـار    ما اتومبیل نمی"و گفته است:  ام سازي بی اتومبیل

کننـد،   هنري متحرکی که عشق راننـده بـه کیفیـت را بیـان مـی     
. نکته مهمی که وجود دارد این است که یک محصـول  "سازیم می

کنـد، بقیـه اوقـات در معـرض      بخش کمی از عمر خود را کار مـی 
کمی از آن به سودمندي عملی اختصـاص  تماشاست. یعنی بخش 

عنـوان   دارد، بخش عمده آن به اهمیت معنایی اختصاص دارد. بـه 
وسـایل   جملـه  از وسایل الکترونیک شخصـی مثـل موبایـل    ،مثال
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عت و کارکردهاي خاص تاکیـد داشـتند   که بر سر هستند منطقی
 ،هاي عاطفی که معنادار و اختصاصی هسـتند  دستگاه به اما اکنون
اند. تجارت وسایل تزیینی موبایل و حتـی زنـگ    شکل یافته تغییر

  .]1[موبایل به اندازه خود موبایل اهمیت یافته است
در عصر مفهومی اطالعات در مـورد همـه چیـز وجـود دارد و     

اما این فراوانی ارزش تک تک قطعات  ؛درنگ در دسترس است بی
ار دادن شود توانـایی قـر   اطالعاتی را کم کرده است. آنچه مهم می

هـا و   . سـازمان ]12[شان با تاثیر عاطفی است آنها در زمینه و ارائه
ــب ــی     کس ــره م ــت به ــن واقعی ــد از ای ــاي جدی ــد و  وکاره گیرن
ــد ماننــد مشــاوره، نظرخــواهی و  کســب ایجــاد ... وکارهــایی جدی
شود. در این عصر تبدیل نوآوري به کاال چنان سریع است کـه   می

امان تغییر کننـد. آنهـا بایـد بـر      بیهاي موفق باید  افراد و سازمان
اي از اجــرا را  کــه بخــش عمــده نــوآوري تمرکــز کننــد، درحــالی

گرایـی و   کـل  ،. از طرف دیگر]13[کنند سپاري یا خودکار می برون
ــه ویژگــی اصــلی مــدیران و  ادیــدن تصــ ــه ســرعت ب ویر کلــی ب

تشخیص الگو و تفکر تصویر کلی که  شود. می وکارها تبدیل کسب
دهـد رونـدهاي معنـادار را در میـان انبـوه        امکـان مـی  به رهبران 

ورت راهبـردي بـه آینـده    ص به اطالعات پیرامون تشخیص دهند و
مجریان موفق از دیگران  و منجر به جداسازي خیلی دور بیندیشد

  .]1[شود می
  

  گیري نتیجه - 5
پـس از گـذار از    رود. سابقه پیش می زندگی بشر با سرعتی بی

زمـان  عصر کشاورزي به صنعت و از صنعت به اطالعـات، اکنـون   
فراوانـی   گذار از اطالعات به مفاهیم و معانی در حال وقوع اسـت. 

اي از دنیاي پیشرفته، تالش براي  کاالها و خدمات در بخش عمده
بقا را به تالش براي درك معنا و مفهوم زندگی تغییر داده اسـت.  

غل عصر اطالعات بـه کشـورهاي در حـال توسـعه     بسیاري از مشا

همانگونه که در ابتداي عصر اطالعـات بسـیاري از    اند. منتقل شده
هــا و  فعالیــت مشـاغل صــنعتی بــه ایـن کشــورها منتقــل شـدند.   

افزارهـا و   تواننـد توسـط نـرم    مـی  عاديمند و  وکارهاي روال کسب
همانگونـه   ند.تر از انسان انجام شـو  تر و دقیق بسیار سریع ها رایانه

هـا انجـام    که بسیاري از مشاغل عصر صنعتی امروز توسـط ربـات  
هاي الزم بـراي ایـن عصـر     شوند. از دیدگاه روانشناسی توانایی می

بـازي و   همـدلی،  همنـوایی،  سـرایی،  داسـتان  طراحی، :عبارتند از
 نیـز معنا. اما الزامات این تغییرات بنیادي در حوزه توسعه فناوري 

به افزایش است.  هاي نرم رو دهد. اهمیت فناوري خود را نشان می
 ،محصوالت نه تنها باید کارکردي باشـد بلکـه بایـد بتواننـد گیـرا     

فناوري به هنر نزدیک خواهـد شـد و    .دباشنیز نواز  جذاب و چشم
وکارهایی که بـراي   آید. کسب حساب می محصول یک اثر هنري به

به سرعت رو  ،دنکن مفهوم فراهم میآرامش، معنا و  خودمشتریان 
طلبی  درپی هر روز حس تنوع هاي پی به گسترش هستند. نوآوري

اما سوال اساسی بـراي مـا ایـن     کند. ناپذیر بشر را ارضا می سیري
رو شـویم؟ فرصـتی مجـدد     است که چگونه باید با این تغییر روبـه 

 پـر  هاي پیشین را بـه یکبـاره   تواند فاصله فراهم شده است که می
کند و یا چالشی که بـه دلیـل عـدم اسـتفاده درسـت از امکانـات       

ها را دوباره تعمیق خواهد کرد. آیا میراث گرانبهـاي   پیشین فاصله
بشـر عصـر    کار گرفتـه شـود و   تواند در این عصر به تاریخی ما می

عصـر مفهـومی    مفهومی را به معنا و مفهوم زندگی نزدیک کنـد؟ 
دي اسـت بـراي بقـا؟ تجربـه     فرصتی است براي جهـش یـا تهدیـ   

تواند  مواجهه جامعه ما با عصر صنعتی و عصر اطالعات چگونه می
دستانه بـه اسـتقبال عصـر     بصیرتی را فراهم نماید تا این بار پیش

  جدید برویم؟  
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