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Megatrends 



وندها چه هستند و چه  کالن ر
 کاربردهایی دارند؟

 سیاسی،اقتصادی، بزرگ تغییرات نشانگر روندها کالن

 یا و تکنولوژی و ،علم صنعتی فرهنگی، اجتماعی،

 .هستند محیط زیستی

 آینده پیش بینی برای ابزاری عنوان به روندها کالن  از

 پیش بینی ابزار تنها روندها کالن اما) .می شود استفاده

 .(نیستند آینده



شتابانه شهرنشینی و ظهور شهر های گسترش . 1
 تخصصی و دارای برند خاص

 جهانشهرها. 2
نرم، صنایع نرم،  شدن فناوری، که ظهور اقتصاد نرم . 3 

کسب و کارهای نرم و مشاغل و مهارت های نرم را در پی 
 دارد

 «فناوری های همگرا»فناوری ها و ظهور همگرایی . 4
 منابع آب در خاورمیانهتغییرات اقلیمی ـ کاهش . 5
 ظهور ابرشغل ها: فن آوری رباتیکگسترش . 6
 پیشرفت فن آوریسرعت گیری . 7
 2020سال تا   zero concept« مفهوم صفر»ظهور . 8
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 شدن آموزشاختصاصی . 11
 شدن آموزشاستعالیی . 12
شدن اقتصاد خالق به موتور رشد اقتصاد تبدیل . 13

 جهانی
 طبقه ی خالقظهور . 14
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نبودهحرکتتمدنبشرییکنواخت

بودهبلکهبافرازوفرودهاییهمراه

ایدههایمختلفیبرایمدلکردناینفراز

استوفرودهاپیشنهادشده



 مدل موجی
یک ایده برای مدل کردن سیر حرکت تمدن 

بشری، ایده ی موج است که از سوی آلوین 

اش پیشنهاد  «موج سوم»تافلر در کتاب 

 می شود



اقتصادی است  هر موج یک پارادایم فنی ـ

که نحوه ی خلق ثروت و قدرت را دگرگون 

 می کند



موج سوم تافلر در کتاب 

پس از تعیین موج های ( ام980)

اول و دوم جامعه بشری، موج سوم  

 کردرا پیش بینی 



 3موج 

 عصر اطالعات

  2موج 

 عصر صنعتی

 1موج 

 عصر کشاورزی

موج هایی که تافلر از آن ها سخن 
 گفت
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هرموجبهدنبالیکانقالبدرفنآوریمیآید

هرموجمهرخودرابرتمامیجنبههاوابعاد

جامعهمیکوبد



عصر دانش  

 (دانایی)

 یک نکته ی مهم در مورد موج سوم



 ( دانش)عصر دانایی  عصر صنعتی   عصر کشاورزی  

 کشاورزی جامعه•
 اقتصاد کشاورزی•
 اشتغال کشاورزی•
 خانواده گسترده•
 نهادهای فئودالی•

 صنعتی جامعه•
 اقتصاد صنعتی•
 صنعتی شهرهای•
تولید  )صنعتی سازمان•

 (بنیان
 (هسته ای)صنعتی خانواده•
 صنعتی اشتغال•

 

 دانش بنیان جامعه•
 دانش بنیان   اقتصاد•
 دانش بنیان شهرهای•
 دانش بنیان سازمان های•
 هسته ای خانواده•
 دانش بنیان اشتغال•
 





موج چهارم را فن آوری، کدام تحول در 
 ؟پدید آورده

گسترش و برجسته شدن  
 نقش فناوری های نرم

 



علومو

فناوریهای

سخت

علومو

فناوریهای

نرم

فناوری های نرم ریشه در علوم 

 انسانی و اجتماعی دارند

 «ذهنی»کنترل : کارکرد

فناوری های سخت ریشه در علوم  

 طبیعی دارند

 «ماده»کنترل : کارکرد



 خدمت در ، فناوری یک عنوان به خود .1
 .هستند انسان روان و ذهن اعتالی

 ارتقا را سخت فناوری های بهره وری .2
 .می دهند



پاسخگوییبهنیازهایروحیروانی

متعالیانسانکهنتیجهآناعتالی

روحیوروحانیانساناست



موجچهارمعصرنرمشدناقتصاد،

صنعت،کسبوکارها،فناوریها،

مشاغلومهارتهااست



عصرنرمینگینشانآناستکهنگاهانسان

بهجهاناصغر(طبیعت)ازجاناکبر

معطوفشدهاست(انسان)



 
 

نسل جدیـد انتاـار دارد کـه کـا  هـا و      

خدمات برآورنـده ی نیـاز هـای ارزشـی،     

اعتقادی، عالئق و سـبک زنـدگی آن هـا    

 .باشند



عالوهبرعصرنرمینگی،مامیتوانیمموجچهارم

زیرا.راعصرخالقیتوصنایعخالقهمبنامیم

.صنایعنرمدراینموجهمانصنایعخالقهستند



صنایعی که ریشه در خالقیت، مهارت و 
استعداد های فردی دارند، و می توانند از 
 پتانسیل مالکیت معنوی، خلق ثروت نمایند



ازنشانخالق،مشاغلوکسبوکارها،صنایع،برجستهشدن

شاملعمدتاکهداردخالقطبقهیبنامجدیدیطبقهیظهور

وکال،روحانیان،مربیان،ومعلمانپژوهشگران،هنرمندان،

.میشودرهبرانومدیرانومشاوران



چون بخش عمده ای از صنایع خالق را صنایع 

فرهنگی تشکیل می دهند، موج چهارم را می توان  

 .عصر فرهنگ و صنایع فرهنگی هم نامید



صنایعنرم

صنایعفرهنگی

صنایعفرهنگیقلبصنایعنرمراتشکیلمیدهند



صنعت نشر. 3  

صنعت تفریح و سرگرمی. 2  

صنعت گردشگری. 1  

صنعت سینما. 6  

صنعت رسانه های جدید. 5  

صنعت رسانه های سنتی. 4  



صنعت ورزش. 9  

صنعت معماری. 8  

صنعت هنر های تجسمی. 7  

صنعت موزه داری. 12  

صنایع دستی. 11  

صنعت تبلیغات. 10  



صنعت طراحی. 15  

صنعت آموزش. 14  

صنعت جشنواره. 13  

صنعت مد و لباس. 16  



برجسته شدن صنایع خالق حکایت از آن دارد  

که خالقیت بشری به عنوان منبع نهایی رشد و 

 توسعه ی اقتصادی به میدان آمده است





سهیل عنایت اهلل، آینده پژوه مشهور پاکستانی، موج چهارم  

 را عصر معنویت پیش بینی می کند

 این به عبارتی، همان پیش بینی ما است





تمامی کشور های موفق جهان، و اغلب اقتصاد های  

نوظهور وارد موج چهارم شده، و برای خود دست به 

 .جانمایی و تعیین جایگاه در این موج زده اند



 جهوری اسالمی ایران می تواند به

 تبدیل شود







 
 

اقتصادی که قادر بـه نـوآوری درونـزا    

اســـت، یعنـــی هـــم  توانـــایی تحقـــق و 

ــوآوری    ــایی ن ــم توان ــعه دارد و ه توس

 دارد



 
 

همه ی شرکت ها و حتی سازمان های دولتی 

باید دانش بنیان باشند؛ نـه ایـن کـه صـرفا     

تعــداد انــدکی از شــرکت هــا بــه عنــوان      

. شرکت هـای دانـش بنیـان شـناخته شـوند     

ــرکت هــای دانــش بنیــان، اصــلی تــرین       ش

 زیرساخت اقتصاد دانش بنیان هستند



در موج . اقتصاد دانش بنیان ویژه ی موج سوم است

اقتصاد . چهارم، اقتصاد به شکل اقتصاد خالق درمی آید

خالق اقتصادی است که موتور اصلی توسعه و رشد آن را 

 .صنایع و کسب وکار های خالق تشکیل می دهند



 خوشه های خالق
توسعه ی اقتصادی خالق نیازمند ایجاد و گسترش  
. شهر های خالق و خوشه های صنعتی خالق است

.  شهر های خالق محل استقرار خوشه های خالق هستند
یادآوری می شود که شهر های خالق گاهی با نام 

 شناخته می شوند



اینتواناییبایددرتمامساختارهاو
نهادهایجامعهیدانشبنیان

.باشدوجودداشته  
 

 توانایینوآوریدرونزا



  توسعه و تحقیق راه از (فناوری و علم )= خلق تونایی .1

(R&D) 

 خدمات /محصو ت به جدید دانش تبدیل توانایی .2
 جدید

 

 نوآوری درونزا



 :در حال حاضر چهار قطب خالق در کشور وجود دارد

 

 تهران. 1

 مشهد مقدس. 2

 قم مقدسه. 3

 اصفهان. 4




