
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تخصصی جلسه برگزاری گزارش
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 ندهیآ تیدهنده وضعشکل یروهایبه عنوان ن یو توسعه فناور ستیز طیمح ،یاجتماع راتییتغ یکالن روندها

 شدند یمعرفجها

 
  چکیده 

 

 سال جاری در سه حوزه تغییر و تحوالت زیست محیطی،  جهان دربیشتر پژوهش های انجام شده آینده پژوهی در

  .تغییر و تحوالت اجتماعی و تغییر و تحوالت تکنولوژیکی انجام شده است

 خودکامگی  به دلیل توجهات صورت گرفته است کهکمترین  تا به حال دربحث محیطی زیستی و مخاطرات آن

 است. های سودگرایانهخصوصی  غربی بدلیل رقابت هاینظام کاپیتالیست و شرکت

 ممکن است همراه با  راتییتغ نیکند اما ا لیرا تسه ریدپذیتجد یهایانرژ یریبه کارگ تواندیم یفناور توسعه

با  یکار در کشورها یروین یکه با توجه به سالخوردگباشد یاجتماع راتییساز تغ نهیزم ینیشهر نش شیافزا

 .دینما یم تیاهم زیکار را حا یرویطول عمر ن انهیم شیدرآمد باال و در حال توسعه، افزا

 تحول صنعت ارتباطات با انقراض  شرانیو پ اءیاش نترنتیکننده الیهمراه که تسه نترنتینسل پنج ا یریکارگ به

خود سر هم  یهاو ربات یسه بعد یچاپگرها ،یهوش مصنوع یبانیهوشمند است با پشت یهایگوش ینسل فعل

 در کسب و کارها است. یفراوان راتییبخش تغ دینو ،شونده نرم
 

 

 

 

  مقدمه 

در مورد مسائل اجتماعی و زیست محیطی ما تغییرات شدید آب و هوا را داریم. پدیده ای که به شکل باران های سیل آسا 

بحث درآمد حداقل جهانی را داریم، کشور فنالند دو سال هست که این کار را  . در حال حاضرمواجه شده ایمهم اکنون 

 ،کنندها گرایش پیدا میتوجه به اینکه روزنامه نگارها به سمت کالن داده انجام می دهد. در بحث خبر و روزنامه نگاری، با

های خبری به سرویس های تجاری تبدیل شوند، خبرنگار در مورد یک پدیده یا پیش بینی شده در آینده نزدیک سرویس

تواند به یک عات میکند که مبتنی بر کلی تجزیه و تحلیل اطالعات می باشد این اطالموضوعی گزارش خبری تولید می

 شرکت فروخته شود.

بیشتر پژوهش های انجام شده آینده پژوهی در سال جاری در سه حوزه تغییر و تحوالت زیست محیطی، تغییر و تحوالت 

 طیمح ،یاجتماع راتییتغ یکالن روندها به نظر می رسد که .اجتماعی و تغییر و تحوالت تکنولوژیکی انجام شده است

هستند. دربحث محیطی زیستی و مخاطرات جهان  ندهیآ تیدهنده وضعشکل یروهایبه عنوان ن یو توسعه فناور ستیز

غربی خصوصی  آن تا به حال کمترین توجهات صورت گرفته است که به دلیل خودکامگی نظام کاپیتالیست و شرکتهای

 نیکند اما ا لیرا تسه ریدپذیتجد یهایانرژ یریگبه کار تواندیم یفناور توسعه های سودگرایانه است.دلیل رقابته ب

کار  یروین یکه با توجه به سالخوردگ باشد یاجتماع راتییساز تغ نهیزم ینیشهر نش شیممکن است همراه با افزا راتییتغ

نسل  یریکارگ به. دینما یم تیاهم زیکار را حا یرویطول عمر ن انهیم شیبا درآمد باال و در حال توسعه، افزا یدر کشورها
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 یهایگوش یتحول صنعت ارتباطات با انقراض نسل فعل شرانیو پ اءیاش نترنتیکننده الیهمراه که تسه نترنتیپنج ا

 راتییبخش تغ دینو، خود سر هم شونده یهاو ربات یسه بعد یچاپگرها ،یهوش مصنوع یبانیبا پشتکه  هوشمند است

افتهی نیدتریجد ،یپژوه ندهیآ یدکتر انیاحمد مهد آینده پژوهی آقای تخصصی در جلسه در کسب و کارهاست. یفراوان

مطالعات  نیب یقیدهنده شکاف عمنشان یپژوهندهیگزارشات آ یبررس مورد مطالعه قرار گرفته است. یپژوه ندهیآ یها

 .باشد ندهیآ یهاتیکسب موفق یمراجع مختلف برا یرقابت یجنبه ها لیتواند به دل یاست که م یو عمل ینظر

  را در تحقیقات آینده پژوهی نشان می دهد. که سه روند کلیارائه می شود  تحقیقاتی ازای خالصهفهرست در شکل زیر  

 
 

 نترنتینسل پنج ا یبه سو ( 5همراه Gارز :)تلفن همراه  یمخابرات یها رساختیز ندهیآ یعرضه و تقاضا یبرا ویبر سنار یمبتن یابی

 سیانگل یکیزیو علوم ف یمهندس قاتیتحق یشورا یبانیبا پشت

بکارگیری نسل پنجم  است، انگلستان پشتیبانی شده فیزیکی علوم و مهندسی تحقیقات شورای از سویکه  این تحقیق 

میزان تقاضا برای مصرف اینترنت  ارائه کرده است که 2030سال  برای( را بررسی کرده و یک نموداری G 5) همراه اینترنت

، در حال ننددر کشور ما چند موسسه تحقیقاتی روی پروژه نسل پنجم اینترنت کار می ک .است همراه را برآورده کرده

خیلی  شنسل چهارم اینترنت سرعت .بکار گرفته نشده استتجاری در هیچ جای دنیا  نسل پنجم اینترنت بصورت حاضر

 صتی خوبی باشد برای صنعت مخابرات.نسل پنجم اینترنت می تواند فر ما وجود دارد.تر از سرعتی است که در کشور فرا
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تواند به مخابرات می . در اینترنت نسل پنجمی نیاز داردنسل پنجم اینترنت به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری جدید

 وراد شود.سرمایه گذاری خوب  با طور جدی و
 

 (1 شکل) های مختلف کشور انگلستاندر بخش 2030های اینترنت همراه سال سناریوی تقاضای حداکثری دادهـ 
 

 
 

 (2 شکل)مودار میزان مصرف اینترنت همراه برای هر نفر بر مبنای گیگا بایت ماهیانه در سناریوهای مختلف ـ ن
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شده بررسی و پشتیبانی  ایوزارت آموزش و پرورش اسپانو همچنین  ایاسپان یریپذوزارت اقتصاد و رقابت از سویتحقیق  این

اطالعات از فیس بوک، توئیتر، اینستاگرام  .های دولت باشدتواند یک منبع خوبی برای تجزیه و تحلیلفضای مجازی میاست. 

و هم چنین سایر منابع جمع آوری می شود و روی آن تجزیه و تحلیل انجام می شود و خروجی آن برای سیاست گذاری 

از فضای مجازی برای  .کار سایر محققان را تسهیل می کند ،کردند در حقیقت الگوریتمی که اینها ترسیم .استفاده می شود

به صورت اثر دیجیتالی ضبط  شودهر رفتاری که در فضای مجازی انجام می  می شود،استفاده  در این زمینه سیاست گذاری

 .استفاده کنند خودشانمنابع اطالعات به راحتی برای تجزیه و تحلیل های مختلف این لذا دولت ها می توانند از  می شود.

 علوم  یمل ادیبن یبانیبا پشت نیدر چ یچاپ سه بعد یو کسب و کارها: مورد کاو هایعلوم، فناور یدر تمام ینوآور ستمیاکوس یبررس

 نیو وزارت آموزش و پرورش چ نیچ یعیطب

پشتیبانی شده به کارگیری  2018 سال در نیو وزارت آموزش و پرورش چ نیچ یعیعلوم طب یمل ادیبنتحقیق بعدی که توسط 

اولین جرقه  1980تقریباً از سال  ،نگاه بکنید اگرزیر در نمودار است.  سال بررسی نموده 40در طی حدود  پرینترهای سه بعدی

 سال هستیم. 38های ایده پرینترهای سه بعدی بوجود آمد و ما امروز شاهد تجاری شدن پرینتر سه بعدی بعد از 

ین با تفکیک دیتاها، ستون آبی مقاالت علمی که در ارتباط با پرینترهای سه بعدی در حوزه های مختلف منتشر شده، در نمودار پائ

مقدار تجاری شدن پرینتر سه بعدی را نشان  ستون قرمز در حقیقت میزان ثبت اختراعات پرینتر سه بعدی هست و ستون سبز

 می دهد.

 
 

با  تی رامحصوال تا در آیندهدهند نشان می در کالس درس بعدی را به دانش آموزانامروزه حتی در مواردی پرینتر سه 

دانش آموزان به دنبال اینکه ایده در نظام آموزشی شود و رشد تواند باعث توجه به سالیق و نیازشان تولید بکنند و این می

  آینده را برای خود تصویر کنند.چگونه ای بروند و چه رشته



 

5 

 

با داشتن اقتصاد مدور نیاز به این دارد  نظام سرمایه داری مبتنی بر خود محوری و خود کامگیکه  است بحث کرده این تحقیق

طرف از طرف دیگر قدرت زمان گذشته و ، از یک طرف کشش آینده از مثلث آینده پژوهیبراساس  .هدر نرودکه منابعش 

سرمایه خودکامگی بایستی مدارها سیاست به وضعیت مطلوب برسیم حضور دارند. اگر بخواهیم فعلیدیگر فشار روندهای 

داشته باشند، مثالً جنبش هم افزا  به طور مردم بتوانند در کنار هم یک اقتصاد همکار محور را تارا به نوعی تعدیل کنند داران 

از منافع بدست آمده جدا  جوامعبسیار کوچکی مدیریت می شود و اکثر  نشان می دهد که دنیا توسط تعداددرصدی  99

 .اول دنیا برابر ثروت نصف جمعیت جهان است نفر ثروتمند 8ثروت مثال هستند، 
 

 
 

نشان می دهد که میزان است  1968آینده پژوهی از سال  مربوط به ارایه چندین نقشه از وضعیتتحقیق بعدی که این  

جمعیت بهم مرتبطی از اروپا و آمریکا پژوهی افزایش پیدا کرده است. عمده مطالعات توسط یک مطالعات آیندهبه توجه 

و تنوع موضوعی آنها به چه صورتی در آینده پژوهی این تحقیق نشان می دهد که روند انتشار مقاالت  انجام شده است،

 بوده است.
 

 

 

آینده های 
ممکن

کشش همکاری های 
اجتماعی فزاینده

وزن روانشناختی پایبندی
به سرمایه داری

فشار روندهای معطوف به 
حذف نظام سرمایه داری
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 جهان در سال  یها شکدهیاند یابیارز یگزارش جهان

 ایلوانیدانشگاه پنس یبانیبا پشت 2018

 

 

لواینا انجام شده به این صورت یدانشگاه پنسکه توسط  این تحقیق

یا اندیشکده های دنیا را تجزیه و تحلیل  های فکراتاقهست که تمام 

 1871 . آمریکا با داشتن می باشد 22کشور ما دارای رتبه  نموده که

این  . وظیفه اصلی اندیشکده هادارددر دنیا  اندیشکده رتبه اول را 

 که نشان می دهداین است برای رشد اندیشکده ها  مهم یک دلیل .انش و ساستگذاری عمومی را پر نمایندفاصله بین داست که 

در دنیا صاحب نظر شدند  به دلیل فضای مجازی و انقالب اطالعات افراد مختلفی.انحصار دولت ها بر اطالعات از بین رفته است

به علت اینکه مردم به اطالعات ای گذشته داشتند ه دوران طالیی در دههها یک . اندیشکدهو انحصار اطالعات از بین رفته است

امروزه هر فردی می تواند یک اتاق فکر باشد به علت دسترسی  .ها می دادندها پول خوبی را به اندیشکدهدسترسی نداشتند، دولت

و اطالعات جدید قادر به  داده تواند بدون اعالم می کند امروز هیچ صنعتی نمیی نزیمک ک یمؤسسه جهان باشد. به اطالعات 

 اندیشکده دارد. 68در حال حاضر کشور ما  .حیات خود باشد

. 

 امروز ندهیتوسط موسسه آ یفناور یگزارش روندها 

 فناوریتمام روندهای در این تحقیق  می داند. آینده همین امروزهرا  شعارش انجام شده است که موسسه ایاين تحقيق توسط 

کند، ان دیگری باید به کشور چین توجه بیش از هر زم که هر کس می شودگرفته و نتیجه است   شدهدنیا تجزیه و تحلیل 

خواهند جای بازیگران هالیوودی های چینی میباشد، در صنعت سینما هنرپیشههای مختلف در حال رشد میچین در تمام حوزه

نسل جدیدی از عوض با  درو  کنونی خواهیم بود.نسل گوشی های هوشمند  انقراضشاهد به بعد  2018از سال  .را بگیرند

های مواجهه خواهیم شد مثل عینک ،و با بدن انسان تعامل درونی دارندسیستم های ارتباطی که بیشتر پوشیدنی هستند 

ای در چه مرحلهمورد نظر نشان می دهد فناوری  که است شدهدر این جا یک ماتریس چهار بعدی برای هر روند ارائه . هوشمند

انگستان افرادی  های وابسته بهخانهسفارت در اغلباز چند سال پیش مثال  .باشیم و نیازمند چه واکنشی در مقابل آن می می باشد

و همچنین ضبط کنند،  ن را اعالم کنند تا صدایشان راامیشااس شد،  درخواست می آنهاکردند از که برای گرفتن ویزا مراجعه می

یعنی از بابت کردند تصویر چهره را ضبط می

تشخیص هویتی نیازی به شناسنامه و کارت 

این  نبود.ملی و اسناد هویتی دیگری در آینده 

 فناوری در حال نزدیک شدن به واقعیت است.

های کوچکی هستند که بحث دیگر ربات

دارای قابلیت سر هم شوندگی خودکار 

هستند تا با هم یک ماشین جدید را تولید 

کنند، در حال حاضر این ربات ها عملیاتی 
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گرد و غبار را به شکل و اندازه ی یهافراتر از آن ربات حتیهای نرم که در حال توسعه هستند. همچنین ربات ،اندنشده

ها تمام اینالبته . هستندبه اندازه گرد و غبار ریز  می نشینند ولیکنکه با دوربین و حس گر در جایی رباتهایی م داری

پیش آمده نهایت استفاده را  صنعت علمی و دانشگاهی ما می تواند از این فرصت پشتوانه اش هوش مصنوعی می باشد.

  .بکند و روی ساخت این باتری تمرکز کند

 توسط سازمان ملل 2050افق  تا ترانهیو توسعه در مد ستیز طیمح ینیب شیمطالعه پ 

در مورد توسعه پایدار  2018گزارش سال  شد.توسط سازمان ملل انجام  ی کهبسیار جالب دیگر پژوهش آینده پژوهی 

آینده نگاری راهبردی در جامعه کشورهای هدف شمال حوزه  است. پژوهش های 2050افق  تا مدیترانهاروپایی  هایکشور

مشارکت دادن و  -3بحث برنامه ریزی و اجرا  -2تحقیقات آینده پژوهانه  -1مبتنی بر سه ضلع اصلی است که  مدیترانه 

ی همانطور که مشاهده می کنید از جمله شاخص ارزیابی این تحقیقات به کارگیربحث کردن در بین گروه های هدف. 

تعامل و چگونگی تغییرات آب و هوایی و  سیاست گذاران مشارکت دادن، افق زمانی مورد مطالعه، پیش بینی، پس نگری

 باشد. می با ذینفعان

یتوسط سازمان غذا و کشاورز 2050تا سال  نیگزیجا ی: راه هایو کشاورز ییمواد غذا ندهیآ ( سازمان ملل متحدFAO) 

در مورد وضعیت  ،( پشتیبانی شدسازمان ملل متحد یسازمان غذا و کشاورزتوسط فائو ) 2018تحقیق دیگری که در سال  

 2100البته در این گزارش کشاورزی شامل جنگلداری و ماهیگیری هم می شود تا است.  2050غذا و کشاورزی تا سال 

می رسد که نیازمند تقاضای زیادی برای غذا می باشد که این میلیارد نفر  12میلیارد نفر به  8جمعیت دنیا از حدود 

ها از سرمایه. کندتقاضای زیاد برای غذا همزمان با افزایش درآمد و شهرنشینی مردم می شود که این تقاضا را تشدید می

تامین مواد غذایی ، و هم چنین در زنجیره باشدمیبه ابزارهای جدید جایگزین آن و نیاز  انددر صنعت کشاورزی فرسوده

 .میزان ضایعات کاهش پیدا کندبایستی بخش زیادی از غذا از دست می رود که با فناوری و تکنولوژی 

 

 
 

کند در کند بلکه جمعیتی که افزایش پیدا میشوید که میزان جمعیت روستاها تغییر پیدا نمیدر نمودار پائین متوجه می

اثر میزان مهاجرت از روستا بی بررسیدر این البته درون شهر می باشد، به نوعی شهرنشینی افزایش زیادی پیدا می کنند، 

 شود، منتقل به شهرها می اضافه می شودجمعیتی که در کل دنیا اغلب نیست، رشد جمعیت در روستا تقریباٌ ثابت است، 



 

8 

 

 
 

غذایی مردم را بررسی کرده و در حقیقت فقر غذایی در دنیا رو به کاهش هست بیشتر  در این نمودار پیش رو میزان فقر

یی درآمد باال است که کشورهایی مربوط بهقسمت قهوه ای نمودار  .استکاهش مربوط به جنوب آسیا و هم چنین در آفریق

جاست، درصدی که در آنجا دارای ها هم چنان بصورت ثابت پا برورر این کشیمیزان جمعیت فق دارند و نشان می دهد که

 باشد کاهش پیدا می کند،زیاد می فقیر در جاهایی که درصد جمعیتاما فقر غذایی هستند تغییر خاصی پیدا نمی کنند 

 

 
 

 فشار روانیمیزان  ه کهای قرار گرفتدهد، کشور ما در محدودهتوجه قرار میدر گزارش فائو، بحث آب شیرین را مورد 

، در آمریکا بین گیردمورد استفاده قرار میدرصد منابع آب شیرین  80تا  60دسترسی به آب شیرین باالست، در کشور ما 
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بسیار  یفشار روان ای ازمصرف آب شیرین در کشور ما نشانه میزان ند،نکدرصد منابع آب شیرین را استفاده می 20تا  10

 باال بر جامعه است.

 

 
بیشترین گروه هایی غذایی با طبقه  است. گروه های غذایی را پیش بینی کردهتغییرات  2050در ادامه این گزارش تا سال 

تشکیل غالت را درصد بسیاری از غذا و متوسط، پائین  درآمد، در کشورهایی با شده استباال با درآمد باال و پایین تفکیک 

می باشد  ترو میزان مصرف گوشت باال ترورهای با درآمد باال، میزان غالت کمو میزان گوشت کم می باشد، در کش می دهد

در  یچه تغییرات 2050که تا سال شده است پیش بینی  گیاهی هم باالست. در این تحقیق هایروغن مصرف و هم چنین

 .افتدزنجیره غذایی اتفاق می
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 گیرینتیجه 

سال جاری در سه حوزه تغییر و تحوالت زیست محیطی، تغییر و تحوالت اجتماعی پژوهش های انجام شده آینده پژوهی در 

دربحث محیطی زیستی و مخاطرات آن تا به حال کمترین توجهات صورت  .و تغییر و تحوالت تکنولوژیکی انجام شده است

 ی سودگرایانه است.هادلیل رقابته غربی بخصوصی  گرفته است که به دلیل خودکامگی نظام کاپیتالیست و شرکتهای

 شیممکن است همراه با افزا راتییتغ نیکند اما ا لیرا تسه ریدپذیتجد یهایانرژ یریبه کارگ تواندیم یفناور توسعه

با درآمد باال و در حال  یکار در کشورها یروین یکه با توجه به سالخوردگ باشد یاجتماع راتییساز تغ نهیزم ینیشهر نش

کننده لیهمراه که تسه نترنتینسل پنج ا یریکارگ به. دینما تیاهم زیکار را حا یرویطول عمر ن انهیم شیتوسعه، افزا

هوش  یبانیبا پشتکه  هوشمند است یهایگوش یتحول صنعت ارتباطات با انقراض نسل فعل شرانیو پ اءیاش نترنتیا

 در کسب و کارهاست. یفراوان راتییبخش تغ دینو، خود سر هم شونده یهاو ربات یسه بعد یچاپگرها ،یمصنوع

  


