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 . مقدمه 1

  شود، می   شناخته  نیز   اول   صنعتی  انقالب  عنوان  به  که   صنعتی  انقالب

  که  ترابری   و   تولید   کشاورزی،   صنعت،   در   بزرگ  هایدگرگونی   از  عبارتست

  در   ابتدااین تحول  .  آغاز شد   1۸4۰  سال  تا  1۷6۰  سال   زمانی  یه باز   در

  در   صنعتی   انقالب  .یافت  راه   آمریکا  و   اروپا  به  سپس   و  شد   آغاز  انگلستان

  . یافت  نمود  بیشتر  آهن  ذوب  و  سنگ  زغال  بافندگی،  زمینه  سه  در  انگلستان

  شیمیایی   مواد  ساخت  دستی،  تولید   هایروش   جای   به  هادستگاه  از  استفاده

  آب،   و  بخار  نیروی   از  استفاده   افزایش  آهن،  تولید جدید    هایروش   و  جدید 

  ترین مهم   جمله  از  ،مکانیزه   تولید   هایکارخانه  ظهور  و  ابزارها  ماشین  ساخت

 .باشد می  انقالب  این در تحوالت

مبتنی بر  که    انقالب صنعتی دومحدوداً یکصد سال به طول انجامید تا  

تولید انبوه، تقسیم کار و استفاده از الکتریسیته برای تولید بود از راه برسد  

این تغییرات  افزایش عرضه محصوالت صنعتی را به همراه بیاورد. و با خود 

نقش فناوری  سال ادامه داشت تا آن که افزایش    1۰۰انقالبی نیز حدود  

  ( PLC)  پذیربرنامه   یهای منطق گراطالعات در صنعت با ظهور اولین کنترل 

بر    انقالب صنعتی سومهای  جرقه ،  1969در سال   آن  اساس  را زد که 

استفاده از الکترونیک و فناوری اطالعات برای خودکارسازی تولید بنا شده  

سال بود به نحوی که در دهه    4۰اما طول عمر این انقالب کمتر از  بود.  

و یکم میالدی، شخصی  بیست  قرن  از  تولیدات،  اول  پیش  از  بیش  شدن 

یکپارچه  و  تأمین نزدیکتر  و  مشتریان  فرایندهای  کنندگشدن  و  ان 
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سیستمارزش  طریق  از  اشیاء  میان  ارتباط  هوشمند آفرین،  تلفیق    ،های 

موجودیت با  سایبری  فیزیکیهوشمندی  و    ( Cyber physical)  های 

های جدید تولید از طریق افزایش ارتباطات میان فرایندهای  شیوع شیوه 

  در   فعالیت  شالودهشد.    انقالب صنعتی چهارمنویدبخش آغاز    ،تولیدی

از  این ماژوالر    نسل  و  نامتقارن  تولید  بر  استصنعت  گرفته  لذا  قرار   .

سریع   تغییر  و  توانمندی  ماشین چینش  با  پیکربندی  تطبیق  برای  ها 

مشتریان،مشخصه  نظر  مورد  شخصی   های  فراهم  امکان  را  تولید  سازی 

مشتریان به جای خرید محصوالت    روددر این انقالب، انتظار می نماید.  می 

سوراخکاری( دستگاه دریل(، خواهان خدمت نهایی )مانند   مثالًای )واسطه 

های  ها و تحلیل داده ها باید از طریق فراهم نمودن پلتفرم و شرکت   باشند 

شده برای آنان  مربوط به مشتریان، خدمات مورد نظر را به صورت شخصی

 فراهم نمایند.

 

 انقالب های صنعتی در طول زمان  -1شکل 
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 آثار و تبعات انقالب صنعتی چهارم، . 2

  از پیشگامان تحقیقات در حوزه انقالب صنعتی چهارم، ، یکی  کالوس شوآب

 جنبه با پیشینیان خود تفاوت دارد:   3معتقد است این انقالب از  

های صنعتی قبلی، انقالب صنعتی چهارم  برخالف انقالبت:  سرع •

به جای سرعت خطی از سرعت نمایی برخوردار است. این موضوع  

و عمیقاً در هم   آن  تنیدهحاصل جهان چندوجهی  ما در  ای که 

های نوین موجب   کنیم و این واقعیت است که فناوری زندگی می  

 .شوند های جدیدتر و توانمندتر می  فناوری  توسعه

نقالب صنعتی چهارم بر انقالب دیجیتال مبتنی  ا  ق:گستره و عم •

کند که منجر به  های مختلف ایجاد می است و ترکیبی از فناوری  

بی   الگوهای  بخش  تغییر  در  کسب  سابقه  اقتصاد،  و  های  وکار 

شود. این انقالب نه تنها »چیستی«  جامعه به صورت جداگانه می 

 .دهد و »چگونگی« انجام کارها، بلکه هویت ما را تغییر می

ها در تمام   این انقالب شامل تحول کلی سیستمی:  تأثیر سیستم •

و جامعه    ها، صنایعکشورها )و داخل هر یک از کشورها(، شرکت  

 . به صورت کلی است

انقالبی که بر پایه فناوری دیجیتال استوار است و به لحاظ مقیاس و دامنه  

 ست که بشریت به واسطه انقالبتر از آن چیزیپیچیدگی بسیار متفاوت

  های صنعتی پیشین تجربه کرده است. در این انقالب، به واسطه تغییرات 

و  های اقتصادی، اجتماعی   برافکن، تحوالت عمیقی در سایر بخش  فناورانه 

جایی تمدنی همراه  سیاسی به وجود خواهد آمد که در نهایت با نوعی جابه  
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آن بود.  شوابخواهد  کالوس  که  چهارم،  د  طور  صنعتی  انقالب  کتاب  ر 

پیش سال   براساس  از  انقالب  این  کرده  مطرح  کارشناسان    2۰15بینی 

به نقطه اوج خود خواهد رسید و از آنجا    2۰3۰ز شده و در سال  میالدی آغا

های پیشین است، رهبری   که سرعت این انقالب بسیار بیشتر از انقالب

ها و فرصت  جهانی در آینده متعلق به کشورهایی است که بتوانند از ظرفیت  

 های پیش آمده به واسطه این انقالب نهایت بهره را ببرند.

 در انقالب صنعتی چهارم   فناورانه یرهای تغیحوزه 

 انقالب صنعتی چهارم با تغییرات بنیادین در سه حوزه اصلی شکل می

 :گیرد که این سه حوزه عبارت است از

 

 حوزه های تحت تاثیر از انقالب صنعتی -2شکل 

عالوه بر آنکه هر  در واقع، این سه حوزه در تعامل با یکدیگر قرار دارند و  

می  مواجه  تغییرات جدی  با  تنهایی  به  آنها  از  با   کدام  تعامل  در  شوند، 
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شوند که از آنها   تری می  یکدیگر نیز، باعث به وجود آمدن تغییرات عمیق

 .شود به عنوان تغییرات برافکن یاد می

انقالب  به واسطه   تغییر برافکن  4در حوزه فیزیکی شاهد   بر این اساس،

 :صنعتی چهارم هستیم که عبارتند از

صنعت خودرو یک حوزه فیزیکی است که  :  خودروهای خودران •

 با ترکیب حوزه دیجیتال، باعث به وجود آمدن خودروهایی می

بی  راستا، شرکت   شود که  راننده است. در همین  از  هایی نیاز 

به  همچون گوگل، با ایجاد تغییرات ساختاری در خود، شرکتی را  

های آن خودروهای  ه اند که یکی از پروژ ده اندازی کر  نام آلفابت راه

خودران یا بدون راننده است. در کتاب انقالب صنعتی چهارم نیز  

ترین حالت حدود  ، در خوش بینانه  2۰4۰بینی شده تا سال   پیش

 .شوند درصد خودروها خودران می   9۰

 

تغییر   :  بعدی سه چاپگرهای   • این  فضای  در  بین  تعاملی  نیز، 

شود، چراکه عالوه بر آنکه از مواد   فیزیکی و دیجیتال برقرار می 

شود، یک فضای سه بعدی نیز که با   جدید در پرینتر استفاده می 

 چاپگر ا فزار طراحی شده است برای چاپ به وسیله  استفاده از نرم

به پرینتر  گیرد. در واقع، با مواد جدیدی که   مورد استفاده قرار می

شئ، یک قسمت از بافت بدن، یک خانه و   تزریق شده است یک

افزار مربوطه  یا هر چیز دیگر که قابل استفاده باشد از طریق نرم  

اینک در تولید  به عنوان نمونه هم شود.   طراحی و سپس چاپ می 
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  ، بوئینگاز  هزار قطعه(    2۰برخی خودروها و برخی قطعات )حدود  

 شود. تفاده میاز چاپ سه بعدی اس 

 

پیشرفت • در   :روباتیک  فیزیکی  حوزه  در  که  دیگری  تغییر 

جریان است، روباتیک پیشرفته است که اتفاقاً در آینده تأثیرات  

جدی در حوزه اشتغال خواهد داشت. یکی از موضوعات ملموس 

مرتبط با این موضوع اتوماسیون صنعتی است. به طور مثال، در  

 وط تولید خودرو به کار گرفته شدهها در خط  حال حاضر، روبات

اند که این موضوع باعث کاهش نیروی کار انسانی شده است. در  

با   و  کامپیوتر  دستگاه  یک  پشت  گرفتن  قرار  با  نفر  یک  واقع، 

استفاده از آن، امکان مدیریت خط تولید خودرو را دارد و دیگر  

  نیازی نیست برای هر بخش از خط تولید نیروی مجزایی به کار 

 گرفت.  

 

مربوط به مواد جدید   ،تغییر دیگر در حوزه فیزیکی  : مواد جدید  •

و   دارند  بودن  هوشمند  قابلیت  جدید  مواد  این  واقع،  در  است. 

گیرد از مواد کمتر و با   تولیدی که به واسطه این مواد شکل می

گیرد، بنابراین مصرف مواد اولیه برای تولید   می تری بهره کیفیت  

 .یابد  به شدت در اقتصاد کاهش می
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 :یمرو هست  تغییر برافکن روبه   3در حوزه دیجیتال نیز با 

، اینترنت اشیاء زمینهاولین حوزه تغییر در این  ء:  اینترنت اشیا   ➢

ها و ... در زندگی بشر  ها، دستگاهاست؛ بدین معنی که تمام مکان

مثال ملموس   . ترنت و کنترل از راه دور را داردقابلیت اتصال به این

  تا حدی   نیز  ما  اتفاق در کشور های هوشمند است که این  آن خانه 

شکل گرفته است. در واقع، اتفاقی که به واسطه اینترنت اشیاء در  

تعامل میان کسب   در  وکار و  حال رخ دادن است، تحول جدی 

 .مشتری ایجاد خواهد کرد 

ای دیگری در   فناوری پایه   )زنجیره بلوکی(   چین بالک:  چینبالک ➢

ب صنعتی چهارم در حال  حوزه دیجیتال است که به واسطه انقال

گیری و گسترش است. این فناوری که غیرمتمرکز بودن،   شکل

های منحصر به فرد آن  شفافیت و امنیت و سرعت باال از ویژگی 

 . است
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اشتراک اقت ➢ به  ی:  صاد  مربوط  دیجیتال  حوزه  در  تغییر  سومین 

اقتصاد اشتراکی است که تقریباً این تغییر برای بسیاری از افراد  

پایه پلتفرم   بر  واقع، این حوزه تغییر که  شناخته شده است. در 

که،  دهد، به طوریاستوار است، مفهوم و ارزش دارایی را تغییر می  

بزرگ  حاضر،  حال  تاکسیرانی  در  شرکت  یک  ترین  حتی  دنیا 

بزرگ یا  و  ندارد  اختیار  در  خود  دارایی  عنوان  به  ترین  تاکسی 

نمی   تولید  محتوایی  هیچ  خودش  محتوا،  تولید  کند.  شرکت 

آفرین است،  آفرین و ارزش  بنابراین، آنچه که در این حوزه قدرت

 .باشد  پلتفرم می 

تغییرات حوزه  ی:  هوش مصنوع ➢ در  و جدی دیگر  مهم  موضوع 

، هوش مصنوعی است که ارتباط تنگاتنگی با تغییرات  دیجیتالی

 .های مختلف دارد در حوزه 
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ای است که شاهد تغییرات برافکن در آن  ، سومین حوزه  حوزه زیستی

 :خواهیم بود و این تغییرات عبارتند از

به دنبال خواهد    ،این تغییری:  یابی ژن والیت    - پزشکی شخصی شده را 

به   انسان  ژن  تفکیک  حاضر،  حال  در  که  صورت  بدین    های داده داشت؛ 

مختلف، قابلیت استفاده از آن را در تولید محصوالت مختلف در اختیار علم  

ای  در طب سنتی، با استفاده از نتیجه پزشکی قرار داده است و به طور مثال،  

شود، آن دارو برای مابقی  بدن انسان حاصل می  که از آزمایش یک دارو روی 

با بیماری مشابه قابل تعمیم است، در حالی که در پزشکی شخصی  افراد 

 .شود شده، با توجه به ژن هر فرد یک نوع دارو تولید و استفاده می

شناسی   تغییر دیگر در حوزه زیستی، زیست:  شناسی مصنوعیزیست   - 

مصنوعی است. این حوزه تحوالت شگرفی در آینده ایجاد خواهد کرد و با  

تواند به خلق موجودات جدیدی  دهد، میقابلیتی که در اختیار بشر قرار می  

ها را  نجامد و وضعیت زندگی انسان  ابی DNA با استفاده از عناصر اصلی 

نیز از    وعی، تولید مواد خوراکی مصنوعی، مانند گوشت مصن  .بهبود بخشد 

 دیگر دستاوردهای این بخش است. 

ش مربوط به رسانش مؤثر  سومین حوزه تغییر در این بخ  ر:رسانش مؤث- 

ای مشابه برای هر  هر در پزشکی شخصی شده، در بیماری باشد. مثالً اگ ی م

شود که  فرد با توجه به تفکیک ژنی صورت گرفته، یک نوع دارو تولید می 

مختص به آن فرد خاص است، در رسانش مؤثر، تأکید بر آن است که دارو  

برای یک قسمت از بافت بدن که آسیب دیده و نه تمام بدن، تجویز می  

ماری، تجویز یک دارو  شود. به طوریکه، اگر پیش از این برای درمان یک بی
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های بدن تأثیر داشت و عالوه بر درمان بیماری، عوارضی را  بر تمام بافت  

ه  نیز به همراه داشت، با فناوری رسانش مؤثر در پزشکی شخصی شده، بافت 

ایی که درگیر بیماری نیست، دارویی نیز دریافت نخواهند کرد. بنابراین،  

های  ن موضوعات در تغییرات فناوری  تریهای ژنی یکی از مهمپایگاه داده

های   های داده زیستی است و بسیاری از کشورها اقدام به تشکیل پایگاه  

 آور است و میها قدرت اند که این پایگاه داده همچون پلتفرم  ژنی کرده

   .تواند برای کشورهایی که این پایگاه را ندارند، تهدیدزا و خطرآفرین باشد 

هنوز  آنکه  دلیل  زیرساخت  به  همچنین،  و  موضوعی  چنین  های   درک 

آزمایش   حاضر،  حال  در  است،  نگرفته  شکل  کشور  در  آن  های  فناوری 

شود و پایگاه ژنی ایرانیان در  ژنتیکی ایران به خارج از کشور منتقل می  

گیری است   کره جنوبی( در حال شکل و کشور )کشورهای آلمانخارج از 

روند، کشور را با مسائل مشکالت امنیتی مواجه  که در صورت ادامه این  

 .خواهد کرد 
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 در انقالب صنعتی چهارماجتماعی های تأثیرپذیر حوزه 

از در هم تنیدگی سه   انقالب صنعتی چهارم  به آنچه گفته شد،  با توجه 

ها  حوزه تغییر در حال جریان است که این انقالب همچون سایر انقالب  

در حوزه را  اما سه حوزه  تأثیراتی  به همراه خواهد داشت.  مختلف    های 

،  اقتصاد اصلی که بیشترین تأثیر را از این جریان خواهند گرفت،  اجتماعی

 .باشند  می  ها کسب و کار و دولت 

 

اقتصاد -  بر  سه   :تأثیرات  در  چهارم  انقالب  اقتصادی  تأثیرات 

شود. در حوزه اقتصاد با  آشکار می اقتصاد، اشتغال و ماهیت کار زمینه 

را   وریکاهش رشد، افزایش سالمندی و کاهش بهره  سه مسئله جدی

گیری  لجایگزینی نیروی کار، شک . در حوزه اشتغال،شد مواجه خواهیم  

های فعلی و تحت تأثیر  اثر شدن مهارت  کمهای جدیدتر و  مهارت

گیرد، به طوریکه، در  شکل می   قرار دادن اقتصادهای در حال توسعه

که  کشورهای پیشرفته صحبت از بازگشت کارخانه به خانه است، در حالی

ای در جریان است  ه  در اقتصادهای در حال توسعه همچنان، تولید کارخان

و در چنین شرایطی، اقتصادهای در حال توسعه توانایی رقابت با اقتصادهای  
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کار، ماهیت  حوزه  در  داشت.  نخواهند  را  کارکنان   پیشرفته 

در واقع، در این مدل، این طور نیست که فرد    اند.شکل گرفته   فرماخویش 

یک کارمند باشد یا در یک محل مشخص مشغول به فعالیت باشد، بلکه در  

در نهایت،    .شرکت یا بیشتر باشد   1۰تواند همزمان کارمند  فضای ابری می  

منسوخ کرده و  این انقالب صنعتی درصدد است که شیوه خطی اقتصاد را  

آوری باقیمانده  د مواد خام گرفته تا مصرف، جمع )از ورو   ایاقتصاد چرخه 

 و بازیافت( را جایگزین آن نماید. 

 

در این حوزه نیز انقالب صنعتی چهارم تحوالت    :وکارتأثیرات بر کسب   - 

کرد خواهد  ایجاد  محصوالت  .  جدی  تولید  مشتری،  انتظارات  تغییر 

و مدل نوآوری گروهی  با داده،  یافته  از   عملیاتیهای جدید  بهبود 

بر   انقالب صنعتی چهارم  تأثیرگذاری  به واسطه  تغییراتی است که  جمله 

کسب مدل حوزه  خصوص  در  گرفت.  خواهد  شکل  جدید   وکار  های 

ها هستند که در آینده صاحب دارایی و ارزش  بارز آن پلتفرم عملیاتی، نمونه  

هاست که خودش  کافه بازار یکی از این پلتفرم  . به عنوان نمونه  شوند  می
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  3۰افزار و   هزار تولیدکننده نرم   1۸کند، اما   افزاری تولید نمی  هیچ نرم 

 فعال دارد.   کاربر میلیون 

 

 ترین تأثیر این انقالب بر دولت  ترین و اصلی شاید مهم  ت:تأثیرات بر دول -

تغییرات فناوری در حوزه دولت شکل  ها باشد. در واقع، اتفاقی که به واسطه  

کند. از یک طرف، با استفاده از   گیرد، همچون شمشیر دولبه عمل می می

های برافکن می  ی های به وجود آمده از طریق فناور ها و فرصت  ظرفیت  

های   توان سازوکار حکمرانی را بهبود بخشید و خدمات بهتری را به بخش 

ا ورود بازیگران  هاز سوی دیگر، این فناوری ه کرد و  مختلف یک جامعه ارائ 

و نقش حاکمیتی آنها   ها افزایش داده غیردولتی را به حوزه حکمرانی دولت

ها قدرت مسلط  . در واقع، دیگر دولت  کنند میر مسائل مختلف کمرنگ  درا  

های شکل گرفته، حوزه قدرت از  در یک کشور نیستند و به واسطه فناوری 

بازیگران غیر دولتی در جریان است. بنابراین، در مجموع  ها به سمت  دولت
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تر از  توان گفت، در انقالب صنعتی چهارم دستیابی به قدرت راحت   می

   .گذشته، استفاده از آن دشوار و از دست دادنش بسیار آسان شده است

 روندهای فناورانه . 3

که در حوزه  انقالب صنعتی چهارم، نشأت گرفته از تغییرات سریعی است  

های اخیر رشد نمایی  دهد به نحوی که این تغییرات در دهه فناوری رخ می 

 کند.را تجربه می 

 
 Fogel 1999 ز منبع: برگرفته اروند های انقالب فناورانه /  -3شکل 

ها  داده کالن ،  5نسل  فناوری اطالعات، اینترنت های نوین مانند  ظهور فناوری 

.  گیری انقالب صنعتی چهارم هستند و زنجیره بلوکی از مسببان اصلی شکل 

ای که انقالب صنعتی چهارم را  که روندهای فناورانه   سوال اینجاست  اینک

 ؟کنند ها به کدام سو حرکت می و این فناوری   کنند کدامند تسریع می 
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 Hypeشورانگیزی ) چرخه    توان نگاهی به میبرای پاسخ به این پرسش،  

cycleانداخت که در آن گارتنر  توسط موسسه  ارائه شده  های نوآوری   ( 

در   هیجانی«،    5فناورانه  انتظارات  »قله  نوآوری«،  »شروع  شامل  مرحله 

وری« به صورت ساالنه  « و »فالت بهره ظهور»نشیب سرخوردگی«، »شیب  

می  بررسیشوند.  بررسی  موسسه  مطابق  عمده    5گارتنر،  های  روند 

 عبارتند از:  2۰2۰های نوظهور در سال  فناوری 

به معنای ایجاد    (:Composite Architectures)ای  سازه چند   معماری

های ماژوالر در کسب و کار  توانمندیمعماری جدید سازمانی که شامل  

ها از طریق هوش مصنوعی، خود را به سرعت  با تحلیل داده تواند  بوده و می 

 با شرایط محیطی وفق دهد.

الگوریتمی  معنی    (:Algorithmic trust)  اعتماد  از  به  استفاده 

داده الگوریتم  اصلی  منابع  به  دستیابی  برای  مصنوعی  هوش  در    هاهای 

 . و تأیید یا رد صحت اخبار، اطالعات و اسناد  زنجیره بلوکی )بالکچین(

استفاده از مواد پیشرفته    به معنی  (:Beyond Silicon)  فراتر از سیلیکن

؛ هاو زیستی به جای سیلیکون برای افزایش سرعت و کاهش حجم فناوری 

از   استفاده  ذخیره   DNAمثل  و  محاسبه  کاربرد  و  ها  داده سازی  برای 

 های شیمیایی.ها برای ایجاد قابلیت پردازش از طریق واکنش آنزیم 

نوعی از هوش مصنوعی که  :  (Formative AI)   هوش مصنوعی هنجاری

تواند به صورت پویا خود را برای پاسخگویی در شرایط مختلف تغییر  می 

 دهد.   
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ماشین  ها میان مغز و  معنی ایجاد رابط به  :  (Digital Me)  منِ دیجیتال

به نحوی که امکان تأثیرگذاری دو جانبه مغز و ماشین بر یکدیگر وجود  

 ای دیجیتالی از هر فرد.  داشته باشد. به عبارت دیگر، ایجاد نسخه 

 

سال   موسسه،    2۰2۰برای  این  شامل    5نیز  نوین  حسگرهای  روند 

افزوده ،  پیشرفته پساکالسیک،  انسانِ  بوم  ، محاسبات  زیست 

های در حال ظهور معرفی  را به عنوان فناوری   مصنوعیهوش  و    دیجیتال

هوش  شود، حضور پررنگ  َ چه در همه این روندها مشاهده می کرده بود. آن 

ابرداده  بر  مبتنی  محاسبات  و  می   هامصنوعی  نظر  به  که  رسد است 

دچار تغییرات  دنیای آینده را از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی  

 .  شگرفی خواهند کرد
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 های سیاستیانقالب صنعتی چهارم در ایران: داللت . 4

ها و تهدیدهای   های جدید، همزمان فرصت پیشرفت دانش و ظهور فناوری 

طور که تجربه انقالب  دهد و همانروی کشورها قرار می   شماری را پیش  بی

دهد، قدرت رهبری و جایگاه کشورها  های صنعتی اول تا سوم نشان می 

حوزه   تقسیم  در  مختلف  جهانیهای  ظرفیت    ،بندی  و  توانایی  از  متأثر 

در   ما  متأسفانه کشور  است.  فناوری  و  دانش  این  از  استفاده  در  کشورها 

رشد    برایهای پیش آمده  های صنعتی پیشین نتوانست از فرصت  انقالب 

تنها   و  ببرد  بهره  جهانی  اقتصاد  در  اثرگذاری  همچنین  و  خود  توسعه  و 

این بار نیز، این    .شد   فناوری تبدیل به یک مصرف کننده نهایی دانش و  

اتفاق با ظهور انقالب صنعتی چهارم مجدداً در حال تکرار شدن است و با 

ر مسیر  د  ،وجود آنکه بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و یا در حال توسعه

کشور  اند،   های جدی و عملی اثرگذار برداشتهانقالب صنعتی چهارم گام  

برد.  های پیش آمده به سر میو ظرفیت   هاما همچنان در غفلت از فرصت

ایم و به  حال اگر، بر اساس اهداف بلندمدتی که برای کشور در نظر گرفته 

م، ناگزیر باید  های مختلف هستی دنبال نقش و اثرگذاری جهانی در حوزه 

ارائه یک پاسخ  با  امر  این  انقالب صنعتی چهارم عبور کنیم که  از مسیر 

زمینه   این  در  پیشرو  کشورهای  تجارب  از  استفاده  با  مناسب  سیاستی 

پذیر است. در غیر این صورت، اگر غفلت از این فرصت ادامه یابد، با  امکان

انقالب دارد،   این  به دامنه وسعت و سرعتی که  توانیم اهداف  می  نتوجه 

بندی کار جهانی محقق سازیم.  ای خود با توجه به تقسیم جهانی و منطقه 

بعد جامعه  مرحله  و در  دولت  اول  در وهله  از صنعتگران،    بنابراین،  )اعم 

های ها، تهدیدها و ظرفیت  باید نسبت به فرصت  صاحبنظران و عامه جامعه(
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و این   یابند  انقالب آگاهی  از یک سیاست این  موضوع به عنوان ترکیبی 

... در سیاستگذاری کالن کشور   بازرگانی، آموزشی و  اقتصادی، فرهنگی، 

ها در تعامل با یکدیگر نه یرد. در این میان، نخبگان و رسامورد توجه قرار گ 

بخشی و فراهم کردن بستر و شرایط  بیشترین نقش و تأثیر را در آگاهی  

د  های این انقالب در بطن جامعه و در نهافرصت  ها و  استفاده از ظرفیت  

 برای این منظور الزم است:د. دولت و مسئوالن سیاستگذار دارن

به دقت رصد  - انقالب صنعتی چهارم  با  فناورانه مرتبط  روندهای 

در اختیار سیاستگذاران صنعتی و صنعتگران    شده و گزارش آن 

 قرار گیرد؛ 

)بلوغ(   - آمادگی  بکارگیری  شرکتپیمایش  در  صنعتی  های 

از  های نسل چهارم در شرکتفناوری  انجام گرفته و  های پیشرو 

اولویت  برای  آن  مشوقنتایج  ارائه  به  توسعه دهی  به  های  ای 

 تر استفاده شود؛ بالغ  یهاشرکت

نقالب صنعتی چهارم های نرم و سخت مورد نیاز برای ازیرساخت -

ا) از نسل پنجم  های داده   بازارگاه و مقررات،    قوانینینترنت،  اعم 

 سازی شوند.  ( شناسایی و در کشور پیادهو...
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