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 سیمای نوین جوامع فردا

 رال های سایبری"ننقش آفرینی ژ "

 جهان امروز آبستن دگرگونی های فراوانی است، رخدادهایی نظیر:          

 گذار از پندارهای ساده به محیط پیچیده و چند گانگی واقعیت ها -

 عبور از جهان و واقعیت های علمی به جهان پویا و داینامیک چندگانه -

 به نامشخص بودن و نا معین بودن جهان گرایش عمومی -

معلولی به روابط لوپ مانند و چرخشی با معادالت  –تغییر جهان از رابطه علت  -

 غیر خطی

 مناسبات و ارتباطات پیچیده، درهم و زایشی -

 گذار از عینیت گرائی به ژرف اندیشی و بعد نگری -

 مشارکت ها و ائتالف های شبکه ای -

 

نوعی هم آفرینی،خودکنترلی و تغییر مداوم است که در  نتیجه این نوآوری بشری   

آن، قدرت پاسخگوئی، انعطاف پذیری، سرعت عمل و تیم سازی تعیین کننده است. 

با سرعت عمل  رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگاناین بدان معناست که 

باالئی از تعقل ابزاری و منطق کارآمدی  و تصدی گری عبورکرده و اساس 

مسئولیت قدرت ها و حکومت ها بر مسائل شناختی و توانمند سازی انسانی 

 متمرکز می شود.

به زبان دیگر، در عصر نوین جهانی، حکمرانی راهبردی عالوه بر شفافیت و    

انون گرائی باید دارای تفکر شبکه ای و ارزشی پاسخگوئی و مسئولیت پذیری و ق

 جمعی و زیبائی شناسانه انسانی و با تحمل تغییر و متغیرهای گوناگون باشد.
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در چنین حالتی، دیگر مرزهای قراردادی و دیدگاههای بومی در تعامل رقابتی و   

مع گسترده، توان تاثیرگذاری نخواهند داشت و مرزبندی های نرم افزاری جدید جوا

 متداخل و مشارکتی و در هم پیچیده را خواهند ساخت.

این شرایط نوین، خط مشی گذاری های عمومی سنتی را درهم شکسته و   

بیرحمانه رقابت را به درون جوامع بومی خواهد کشاند. در این محیط نامنظم و 

چند بعدی، ژنرال های سایبری حکمروائی خواهند کرد و "نیتی زن ها" به "سیتی 

 ن ها" یورش خواهند برد.ز

این محیط پویای نوین، آینده اجتناب ناپذیر جوامع آینده است که نیازمند رهبری    

جدید و جمعی خواهد بود. رهبری پویائی که در گرو قدرت هوشمند برخوردار از 

 پایه های سخت افزاری و نرم افزاری روزآمد خواهد بود.

های دانش محور و پارلمان های بخش بنگاهها و تشکل  ،در این محیط جدید  

توافقات دولت ها را به چالش  برخاسته ازخصوصی کارکرد سازمانهای بین المللی 

شکل مرزهای جغرافیائی را  ،دولت های قدرتمند دورکار بدون سرزمینکشیده و 

با قدرت ژنرال های خواهند داد. این طوفان نوپدید، کانتون های قدرت کالسیک را 

درهم خواهند نوردید و مزیت های رقابتی نوینی خلق خواهد دیجیتالی بری و ایس

شد که با کسب و کارها و دستگاههای دولتی امروز نسبتی نخواهند داشت. این 

سیمای نوین هم فرصت است و هم تهدید، مهم آن است که هر ملتی در چه نقطه ای 

 از این طوفان ایستاده باشد!

 1396اسفند ماه 

 

 


