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ضرورت توجه استارتاپ ها
 به اخبار نادرست 

در مــارس ۲۰۱۸ ترامپ در توییتــي آمازون را  �
خطاب قرار داد و نوشــت «آمازون مالیات بســیار 
کمي بــه ایالت هاي محلي پرداخت مي کند». این 
توییت سبب شد سهام شرکت آمازون به پایین ترین 
حد ارزش خود در دو سال قبل از انتشار این توییت 
برســد. اگر یکي از شــرکت هاي بزرگ حمل ونقل 
اینترنتــي در بورس بــود، احتماال خبــر ناگهاني 
گران شدن بنزین نیز تأثیر مخرب مشابهي بر سهام 
آنها مي گذاشــت. این اتفاق ها یک مشکل بزرگ را 
برجســته مي کنند: شرکت ها به شــدت نسبت به 
انتشار اطالعات نادرست در رسانه هاي اجتماعي 
آسیب پذیر هســتند. حتي اگر شما در شرکت خود 
سهامي نداشته باشید، از اخبار منفي تأثیر مي گیرد 
و زندگي اقتصادي ، اجتماعي شــما متأثر مي شود. 
در توییتر فارســي به طور واضح اخبار نادرســت 
ســریع تر و با فرکانس بیشــتري منتشر مي شوند و 
بارها شــاهد آن بوده ایم که اخبار نادرست در این 
فضا، به ســرعت دست به دست مي چرخند. قبل 
از اینکه راه مقابله با اخبار نادرســت را بشناسیم 
بهتر اســت به این ســؤال جواب بدهیم؛ آیا اخبار 

نادرست واقعا خطرناک هستند؟
اخبــار نادرســت هنــگام انتخابــات آمریــکا 
به گونه اي در شــبکه هاي اجتماعي پخش شد که 
کســي مثل دونالد ترامــپ روي کار بیاید و جریان 
سیاســي و اقتصادي بسیاري از کشــورها را متأثر 
کنــد. در مورد برندهــا نباید این اخبــار فقط یک 
مزاحمت  قلمداد شــوند و مي تواننــد پرهزینه و 
آســیب زننده هم باشند. هجمه هایي که از فعاالن 
رســانه هاي خارجــي بــه کارمندان ایرانــي وارد 
مي شــود، یکي از بزرگ ترین آسیب هایي است که 
نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت. استفاده از 
پتانسیل هاي شبکه هاي اجتماعي الزاما بد نیست 
و دیده شــده جریان هایــي که در توییتر ســاخته 

مي شود موجب تغییرات مثبتي در اجراي بعضي 
از قوانین در کشــور شده است. نکته مهم در مورد 
چنین فضایي این نیست که جریان هاي شبکه هاي 
اجتماعــي براي هدف خوب یا بد مورد اســتفاده 
قرار بگیرند، مشــکل از آنجایي شروع مي شود که 
هر نهاد تصمیم گیر یا مجري بخواهد بر اساس این 
جریان ها تصمیم هاي بلندمدت و کالن براي کشور 
و صنعت بگیرد. واضح اســت در چنین شرایطي، 
جریان هــاي مختلف در شــبکه هاي اجتماعي با 
دنبال کــردن ســناریوهاي مختلــف مي توانند بر 

تصمیم هاي بلندمدت و کالن کشور اثر بگذارند.
اطالعات نادرست مي تواند ســرمایه گذاري را 
مخدوش کند. مثال در مورد تاکســي هاي اینترنتي، 
خبر اینکــه قیمت بنزین تغییــر نمي کند، احتماال 
سبب افزایش رشد جذب تاکسي شده است و خبر 
ناگهاني مي توانســت موجب ریزش یکباره سهام 
این شــرکت ها شــود. هیچ کس تاکنــون اثر اخبار 
نادرست را از نگاه اقتصادي و اجتماعي در کشور 
اندازه گیري نکرده اســت ولي مشــهود است که 

اثرهاي ایجادشده قابل توجه هستند.
تحقیقات ســروش وثوقي و تیــم همکارانش 
در ۲۰۱۶ نشــان داده که اخبار نادرســت برخالف 
تصور عموم بیشــتر توسط انســان ها بازنشر داده 
مي شــوند و آن قدرها پاي ربات ها در میان نیست. 
شــاید فکر کنید که این اخبار توسط افراد تأثیرگذار 
(اینفلوئنسر) سریع پخش مي شــوند ولي آمارها 
نشان مي دهد اخبار نادرست بیشتر توسط افرادي 
که تازه اکانت تأسیس کرده اند و دنبال کننده پایین 
دارند و کمتر تأیید شــده اند، بازنشر شدند. نکته اي 
که در مورد اخبار نادرست وجود دارد این است که 
اخبار نادرست بســیار تازه هستند و بیشتر از اخبار 
درســت با دیگر کاربران درگیــري ایجاد مي کنند. 
ما وقتي اخبار را مصــرف مي کنیم – به خصوص 
آنالین - اطالعات بسیار کمي داریم. ما نمي دانیم 
آیا منبع منتشــرکننده تمایل به انتشــار اطالعات 
واقعي یا نادرســت دارد یا خیر. ما نمي دانیم این 
خبر درســت یا نادرست است. ما حتي نمي دانیم 
چگونه این اخبار تولید شــده اند. طبق اســتاندارد 
ناشــر براي انتشار به سه منبع مســتقل نیاز دارد. 
ما نمي دانیــم چه تعداد از خبرنــگاران روي این 
داســتان کار کردند، چند مصاحبــه انجام داده اند 
یــا چه مــدت تحقیق کرده انــد. یکــي از بهترین 
راه هاي مقابله با اخبار نادرســت برچسب گذاري 
آنهاســت. برچســب گذاري از این جهت که ســه 
منبع بــراي خود پیدا کنیم کــه بتوانیم از صحت 
اطالعات مطمئن شــویم. اگر قاعده ســه منبع را 
نداشــته باشــیم، در مورد هر اظهــار نظري دچار 
ســوگیري خواهیم شــد و در تله هواداري از یک 
جناح مي افتیم. با دورنگه داشــتن اخبار نادرست 
بــه حیات اقتصادي و اجتماعــي بهتري خواهیم 
رســید و مي توانیم امیدوار باشــیم تصمیم هایي 
که براي زندگي شــخصي و کاري مي گیریم نتایج 

بهتري داشته باشند. 

در نهمیــن شــماره از مفاهیــم نــوآوری به ســراغ 
یکــی از پرکاربردتریــن تعابیــر در ادبیــات فنــاوری و 
نــوآوری؛ یعنی عبارت «فناوری هــای نوظهور» یا همان
(Emerging Technologies) می رویــم. اوایل که با این 
تعبیر برخورد می کردم، فکــر می کردم یک تعبیر ذوقی 
اســت و نباید روی تعریــف آن تأمل زیــاده از حد کرد. 
ســال ۸۲ از جانب یکی از نهادهای مرتبط با فناوری به 
مــن این مأموریت داده شــد تا درخصــوص این مفهوم 
کنکاشــی عمیق تر داشته باشــم. حاصل آن مطالعه در 
آن ســال این بود کــه اگرچه این عبــارت به یک معنای 

خــاص و اصطالحی اســتفاده می شــود، اما بــرای آن 
تعریــف مورد اجماعی هم وجود نــدارد. البته تا همان 
ســال، یکی از بهترین مراجع التین درخصوص مدیریت 
فناوری های نوظهور توســط مدرســه کسب وکار وارتون
(Wharton Business School) بــه چــاپ رســیده بود 
که از نظر من همچنان بهتریــن کتاب در زمینه مدیریت 
فناوری هــای نوظهور اســت و بــه زودی ترجمه آن به 
بازار نشــر خواهد رسید.  در ســال ۲۰۱۵ میالدی ژورنال 
تخصصی ریسرچ پالیسی (Research Policy) مقاله ای 
را توســط جمعــی از بهتریــن محققان دنیــا در زمینه 
سیاست گذاری و مدیریت فناوری منتشر کرد که عنوانش 
بود: «فناوری نوظهور چیســت؟» نفس اینکه در ســال 
۲۰۱۵ میالدی درباره چیســتی یک مفهــوم هنوز بحث 
علمی می شــود، مؤید این نظریه اســت که این مفهوم 
همچنان جدید و نو اســت. این مقاله پنج ویژگی را برای 

نوظهوردانستن یک فناوری ضروری می داند:
۱- این فناوری ها به طور عمیقی بدیع و تازه هستند: 
ممکن اســت کارکردی متفاوت نداشته باشند، اما برای 
تحقــق آن کارکرد از اصول و مبانــی و روش هایی کامال 

متفاوت استفاده می کنند.
۲- این فناوری ها در مقایسه با دیگر فناوری ها سرعت 
رشــد نســبتا باالیی دارند (اینکه دانشمندان و محققان 
این رشــد سریع را بر اساس چه مقیاس ها و سنجه هایی 
مشــخص می کنند، موضوع دیگری اســت که در خود 

مقاله به آن پرداخته شده).
۳- فناوری های نوظهور هویت و تشــخص دارند. 
نشــانه بســیاری از موضوعات جدید که به این درجه 
از تشخص نرسیده اند، این است که حول آنها ادبیات 
علمی یکتایی شکل نگرفته، واژگان و حتی مخفف ها 
و عالمت ها معنای یکسان و اســتانداردی نیافته اند. 

فناوری های نوظهور از این مرحله گذشــته اند و حول 
آنها ادبیات علمی شناخته شده ای در تمام دنیا شکل 

گرفته است.
۴- یکی دیگر از خصوصیات و ویژگی های فناوری های 
نوظهور آن است که دارای تأثیرات غالب و چشمگیری بر 
سیستم های اجتماعی و اقتصادی پیرامونشان هستند. این 
تغییر نمایان عمدتا از طریق تغییر در ترکیب کنشــگران، 
نهادها، الگوهای تعامل فیمابین آنها و فرایندهای خلق 

دانش مرتبط با این فناوری ها رخ خواهد داد.
 ۵- بــا همــه اینها آخریــن مشــخصه فناوری های 
نوظهــور عــدم قطعیت و ابهــام فراوان همــراه با این 
فناوری هاســت؛ عدم قطعیتی که در مورد برون دادهای 
این فناوری ها و نیز موارد اســتفاده از آنهــا وجود دارد، 
هرچند غیرارادی و نامطلوب باشــد و ابهامی که ناشی 
از معانی و برداشــت های گوناگوني است که گروه های 
مختلف اجتماعی از آن فناوری خواهند داشت. بااین حال 
برای همه کســب وکارهایی که با فناوری سروکار دارند و 
مخصوصا کســب وکارهای نوپا و نوآفرین، درک مفهوم 
و اقتضائات خاص فناوری هــای نوظهور ضرورت دارد. 
تعداد زیادی از اســتارتاپ ها حول یــک فناوری نوظهور 
شکل می گیرند، ولی موارد بســیاری دیده شده که خود 
بنیان گذاران اســتارتاپ ها توجه به شرایط و ویژگی های 
خاص این فناوری ها را ندارند؛ مثال به ســرعت رشد این 
فناوری ها (که طبیعتا در هر کسب وکار مرتبطی تبعاتی 
خواهد داشــت) یا اینکه عدم قطعیت حول فناوری چه 
داللت هایی به لحاظ راهبردی خواهد داشت. اینها نکاتی 
اســت که کم وبیش باید به آنها توجه کرد. چیزی که در 
این میان کمک حال اســتارتاپ ها و تیم های جوان است 
اینکه مؤسســات مختلفی در دنیا به طور مداوم در حال 
پایش، تحلیل و ارزیابی حال و آینده فناوری های نوظهور 
هســتند. یکــی از ســنت های رایجی که در مؤسســات 
تخصصــی مطالعات فناوری در دنیا وجــود دارد اینکه 
هرساله فهرســت فناوری های نوظهور و خوش آتیه ای 
را که پتانســیل ایجاد تحوالت برافکــن را در دنیا دارند، 
شناســایی و معرفی می کنند. فراتر از اینها همان طور که 
در یادداشت قبلی ذکر شد، مجموعه مطالعاتی که آقای 
ریچارد واتســون در مورد فناوری های آینده دارد و نقشه 
جالبی که از این فناوری های نوظهور تهیه کرده اســت، 
مبنای جالب و مهمی برای کســانی است که عالقه مند 
هستند در مورد فناوری های نوظهور بیشتر بدانند. (برای 
www.nowand- اطالعات بیشتر پیشنهاد می کنم سایت
next.com را مالحظه کنیــد) امیدوارم روزی این مجال 
پیــش بیاید که ابعــاد مختلف و هیجان برانگیز نقشــه 
فناوری های نوظهور آقای واتســون را بتوانیم در همین 

صفحه برای همراهان استارتاپی واکاوی کنیم. 

یادداشت

«کارنامه»، ابزار جدید خریدوفروش خودرو روی «دیوار»

کارنامــه، همــکار جدید ســایت دیــوار در بخش 
کارشناسی و قیمت گذاری خودروست تا بتواند اعتماد 
بیشــتری بین خریدار و فروشنده ایجاد کند. کارشناسان 
کارنامه با ثبت درخواســت قبلی، رأس ساعت مقرر در 
محلی که شما تعیین کرده اید حضور می یابند و در کمتر 
از یک ســاعت، گزارش کاملی شامل بررسی ۴۳۵ آیتم 
از خــودرو را ارائه می دهند. گزارش کارنامه، گزارشــی 
جامع، دقیق و قابل فهم از وضعیت ســالمت خودرو 
اســت. این گزارش حداقل و حداکثر قیمت خودرو را با 
دسترسی به آگهی های روز ســایت دیوار و همین طور 
بررسی وضعیت بازار مشخص می کند تا قیمت گذاری 

برای شما ســاده تر شود. انتشــار کارشناسی خودروی 
کارنامــه روی آگهــی خودرو در دیوار باعث می شــود 
خریدار بیشــتر به شــما اعتماد کند و خودروی شــما 
راحت تر و ســریع تر به فروش برسد. با گزارش کارنامه 
دیگر مجبور نیستید به سؤاالت تک تک خریداران جواب 
دهید، چون گزارش کارنامه به همه این سؤاالت پاسخ 
خواهد داد. مشــاوره قیمت کارنامه با توجه به دقت و 
کیفیت آن می تواند برگ برنده شــما در معامله باشد. 
خریداران خودرو هم می توانند درخواست کارشناسی 
بدهند تا خرید مطمئن تر و دقیق تری داشــته باشــند. 
کارشناسی کارنامه به شما کمک می کند که خودرویی 

با مشــکالت پنهان فنی و باالتر از قیمت بازار نخرید و 
پولتان را هدر ندهید.

ویژگی های گزارش کارنامه
گــزارش کارشناســی کارنامه با همه مشــابه های 
موجود در بازار تفاوت دارد؛ به عنوان مثال کارنامه بیش 
از ۴۳۵ آیتــم در خودرو را مورد بررســی قرار می دهد. 
کارشناســی های موجود در بازار بــه بیش از ۲۵۰ آیتم 
نمی رســند. از همه مهم تر، ضمانت کار کارشناســی 
اســت. کارنامه گزارش خود را ضمانــت می کند و در 
صورت بروز هرگونه خطایی،  خسارت مشتری را جبران 
خواهد کرد. گزارشــی که کارنامه ارائه می دهد شامل 

هفت بخش مجزا شــامل: بدنه، الســتیک ها، فضای 
داخلــی و تجهیــزات، موتور و انتقال قــدرت، تعلیق، 
فرمان، ترمز، آپشن ها و اســناد و مدارک است. گزارش 
کارنامــه، دقیق، جامع و مصور اســت. تصاویر دقیقی 
از خودرو تهیه می شود تا مشــتری بتواند تمام زوایای 
خودرو، به ویژه مشکالت بدنه خودرو مثل خراشیدگی ها 
و رنگ شدگی ها را ببیند. با دیدن این گزارش شما نیازی 
بــرای بازدید از خــودرو نخواهید داشــت، چون همه 
اطالعات در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این گزارش 
ضمیمه  آگهی شــما در دیوار می شود. کافی  است سر 
قیمت با فروشنده به توافق برسید؛ معامله تمام است. 

ربا حمایت کافه بازار

دیجیتال  مارکتینگ

بازاریابي درون گرا

۱۶ - بازاریابي از طریق شبکه هاي اجتماعي )۳(
در دو شــماره قبل به یکي از موضوعات زیرشاخه 
بازاریابي درون گرا یعني «بازاریابي از طریق شبکه هاي 
اجتماعــي» پرداختیــم. ابتــدا موضوعــات «تدوین 
استراتژي محتوا» و «برنامه ریزي براي انتشار محتوا» 
را بررســي و سپس موضوع «درگیرشــدن با کاربران» 
را مطــرح کردیم. در این شــماره دو گام نهایي مقوله 
«بازاریابــي از طریق شــبکه هاي اجتماعــي» یعني 
«تحلیل و آنالیز» و «تبلیغات» را معرفي خواهیم کرد.

تحلیل و آنالیز
یکــي از مزایــاي بازاریابي در محیــط اینترنت به 
نسبت محیط فیزیکي قابلیت استخراج اعداد و ارقام 
و آنالیز آنهاست. شاید استخراج دقیق تعداد افرادي 
که یک بیلبــورد را در خیابان مشــاهده کرده اند، زیاد 
آســان نباشــد یا میزان اثربخشي بروشــور چاپي یک 
کســب وکار را نتوان به دقت تحلیل کرد، اما در مقابل 
در بازاریابي دیجیتال و به صورت مشخص در بازاریابي 
از طریق شبکه هاي اجتماعي تأثیر فعالیت کسب وکار 
شما به صورت دقیق و َکمي قابل اندازه گیري است. آیا 
این ماه میزان دسترســي کاربران به صفحات شما در 
شبکه هاي اجتماعي نسبت به ماه قبل تغییري داشته 
است؟ چه تعداد بازخورد مثبت یا منفي در این ماه (یا 
هر بازه زماني دیگري) داشــته اید؟ در این بازه زماني 
چه تعداد از کاربران هشــتگ هاي مرتبط با کسب وکار 
شما را استفاده یا به کســب وکار شما اشاره (منشن) 
کرده اند؟ تعداد بازنشــر پیام هاي منتشرشــده توسط 
شما در شــبکه هاي اجتماعي نســبت به بازه زماني 
مشابه چقدر تغییر کرده است؟ و... همه این سؤال ها، 
نکاتي هستند که به عنوان مدیر بازاریابي دیجیتال یک 
کسب وکار یا مدیر یک کسب وکار نیاز است که استخراج 
و تحلیل شوند. شبکه هاي اجتماعي یک سري ارقام و 
اطالعات را به صورت کلي به کاربران ارائه مي دهند، 
برخــي از این ارقــام مثل «تعداد بازدیــد»، «بازه هاي 
زماني بازدید کاربران»، «موقعیت فیزیکي کاربران» و... 
ارقامي هســتند که به صورت خام توسط شبکه هاي 
اجتماعــي در اختیــار صاحبان حســاب هاي کاربري 
قرار مي گیرنــد. اما این اعداد به خــودي خود کاربرد 
تحلیلي دقیقي ندارند و الزم است مدیران شبکه هاي 
اجتماعي به کمک ابزارهاي جانبي با استخراج اعداد 
مذکور، تحلیل هاي دقیق و کاربردي تري را تولید کنند.

ابزارهاي تحلیل شــبکه هاي اجتماعي نیز وجود 
دارنــد که به صــورت رایگان تحلیل هایي نســبت به 
فعالیت یک حساب کاربري یا  به صورت مقایسه بین 
چند حســاب کاربري ارائه مي دهند. بهتر است مدیر 
شبکه اجتماعي یک کسب وکار از چند ابزار تحلیل به 
صورت هم زمان و در بازه هاي زماني معین اســتفاده 
کــرده و بازخــورد فعالیت هاي خود و تیــم بازاریابي 

دیجیتال کسب وکار را به صورت دقیق بررسي کند.
تبلیغات

در کنار همه فعالیت هایي که ذکر شد که مهم ترین 
آنهــا «تولید و توزیع محتواي مفیــد و کاربردي» بود، 
گاهي الزم اســت از شــبکه هاي اجتماعي به عنوان 
ابزاري براي «تبلیغات» اســتفاده کنیــد. تقریبا همه 
شــبکه هاي اجتماعي امکان «تبلیغات» را به کاربران 
خود ارائه مي دهند. تبلیغات در شبکه هاي اجتماعي 
دسترســي به کاربران هــدف را بیــش از پیش براي 
شما آســان مي کند. به کمک تبلیغات در شبکه هاي 
اجتماعــي یــا Social Media Ads شــما بــه بخش 
زیادي از کاربراني که هنوز فعالیت هاي شما را دنبال 
نمي کنند، دست مي یابید. دسترسي به مخاطبان هدف 
از طریق ابزارهاي تبلیغات در شــبکه هاي اجتماعي 
بســیار دقیق تر از ابزارهاي دیگر است. شما مي توانید 
تعیین کنید تبلیغات مدنظرتان در محدوده جغرافیایي 
مشخص، براي کاربراني که عالیق خاصي دارند (مثال 
کاربراني کــه صفحات فوتبالي را دنبــال مي کنند) یا 
کاربراني که رفتارهاي معیني در شبکه هاي اجتماعي 
دارند، نمایش داده شــوند. تبلیغات در شــبکه هاي 
اجتماعي همچنین مي توانــد به عنوان ابزاري جهت 
تقویــت کمپین هاي بازاریابي اســتفاده شــود. به این 
منظور بهتر اســت هم زمــان با فعال کــردن کمپین 
تبلیغاتي، مشــخصات و اهداف این کمپین به کمک 
تبلیغات در شبکه هاي اجتماعي و براي کاربران هدف 

معرفي مي شود.
کمپین تبلیغاتي چیست؟

یک کمپین تبلیغاتي مجموعــه اي از برنامه هاي 
مســتقل اما هماهنگ اســت کــه تمــام حوزه هاي 
تبلیغاتي، رسانه اي، پیشبردي و روابط عمومي در مورد 
یــک کاال، خدمت یا بنگاه اقتصادي را در رســانه هاي 
مختلف صوتي، تصویري، چاپي و محیطي پوشــش 
مي دهد. بــه صورتي که بــا یک محتــوا و مضمون 
مشــترک، اما پیام هاي متنــوع و گوناگون در یک دوره 
زماني معین و با بودجه اي مشخص براي دستیابي به 
هدف هاي کمي و کیفي معین طراحي و اجرا مي شود.
یکي از اصلي ترین مؤلفه هــاي کمپین هاي تبلیغاتي 
هماهنگ بودن همه اجزا با یکدیگر در رســاندن پیام 
مدنظر به مخاطب هدف است. به عبارت دیگر در یک 
کمپین تبلیغاتي همه رسانه ها و ابزارهایي که تاکنون 
مطرح شد، در یک برنامه مدون با یک هدف مشخص 
در یــک بازه زمانــي خاص به کار گرفته مي شــوند تا 
یک پیام مشــخص به مخاطبان هدف برسد. فعاالن 
حــوزه بازاریابــي و بازاریابــي دیجیتــال کمپین هاي 
تبلیغاتي را به پرخرج بودن مي شناســند، اما به کمک 
بازاریابي درون گرا مي توان هزینه هاي ایجاد، مدیریت، 
بازخوردگیري و بازسازي کمپین ها را بهتر مدیریت کرد.

 هادي نیل فروشان
 عضو هیئت علمی دانشگاه

   شهید بهشتی

در ایــن نوشــته با توجه بــه اهمیت ارتبــاط بین آینده پژوهــي و تحلیل 
اکوسیستم اســتارتاپي، رابطه بین «اســتارتاپ ها» و «آینده فناوري» را تشریح 
کرده ام. از قضا ظهور و ماهیت استارتاپ ها کامال متناظر با پیشرفت هایي است 
کــه در انقالب صنعتي چهارم اتفاق مي افتد؛ انقالبي پر از تحوالت ســریع و 
پرشتاب در فناوري هاي نوین. یعني به سبب مدل و عملکرد استارتاپ ها انتظار 
مي رود استفاده از فناوري هاي نوظهور و برافکني (Disruptive) مانند هوش 
مصنوعي، اینترنت اشیا، پرینت ســه بعدي، بالک چین، رباتیک، زیست فناوري 
و... با ســرعت بیشتري توسعه یابد. همچنین در برخي از استارتاپ ها به سبب 
کاربســت فناوري هاي پیشــرفته و تیم هاي بین رشــته اي و خــالق، احتماال 
فناوري هاي جدیدتري ظهور مي کنند. به طور مثال «نانوربات هاي هوشمند» 
بــراي درمان بیماري ها ظهور کنند یا با اســتفاده از ارائــه راهکار بالک چیني، 
انرژي هاي نو با ســرعت بیشــتري گســترش پیدا کنند. به عبارت دیگر، اینکه 
استارتاپ ها بر چه «مســائل و راهکارهایي» تمرکز کنند، بر آینده فناوري هاي 
امــروزي و فناوري هایي که در آینده ظهور خواهند کرد مؤثر اســت. بنابراین 
بــراي آینده پژوهــان و به عنوان یک ورودي، پایش فضاي اســتارتاپي بســیار 
اهمیت دارد تا مشــخص شــود که آیا فناوري ها موجود منسوخ مي شوند یا 
نســل هاي پیشرفته تر آن ظهور مي کنند؟ کدام یک از فناوري هاي نوین توسعه 
پیدا مي کنند؟ آیا فناوري هاي جدیدي ظهور خواهند کرد که تجســمي از آنها 
نداریم ولي فقط نیاز به آنها را احســاس مي کنیم؟ براي فهم ســاده تر بر دو 
خصیصه استارتاپ ها تمرکز مي کنیم: «ماهیت مسئله و نوع راهکار». نخست 
اینکه آیا استارتاپ به مسئله امروز جامعه مي پردازد یا به مسائلي که جامعه 
بشــري احتماال در آینده با آن مواجه خواهد شــد؟ به طور مثال چالش هاي 
حمل و نقل درون شــهري، مســئله امروز جامعه اســت ولي احتماال ترافیک 
حمل و نقل فضایي و خارج از محدوده زمین، مســئله جامعه فردا باشد. دوم 
اینکه آیا استارتاپ این مسائل را با فناوري هاي شناخته شده و بالغ امروزي حل 
مي کند یا اینکه بــراي ارائه راه حل به فناوري هاي نوین نیاز اســت؟ در اصل 
بــا یک وضعیت ســه گانه (به جاي چهارگانه) مواجه هســتیم زیرا زماني  که 
استارتاپي مي خواهد مسئله اي از جنس آینده را حل کند، احتماال با ابزارهاي 

فناورانه امروزي این مســئله قابل حل نیســت. در ادامه این ســه وضعیت و 
رویکرد مناسب آینده پژوهي نسبت به آن را توضیح داده ام.

۱) در حالت نخســت، استارتاپ، مســئله امروز را با فناوري هاي مرسوم و 
موجود حل مي کند. به عنوان نمونه تاکســي هاي اینترنتي مانند اوبر یا اسنپ، 
بــا اســتفاده از فناوري هاي موجود مانند گوشــي هاي هوشــمند امکان پذیر 
شــده اســت. البته ظهور مفاهیمي چون «اقتصاد اشتراکي» در توسعه مدل 
کسب وکار این تاکســي ها مؤثر بوده اند. با اینکه اســتارتاپ هاي موفق در این 
دسته بسیار زود رشد کرده و به مزایاي اقتصادي دست پیدا مي کنند ولي از نگاه 
آینده پژوهي، راهکارهاي فناورانه این چنیني همیشه در معرض منسوخ شدن 
هستند. یک آینده پژوه با استفاده از ابزارهاي «پایش هوشمندانه فناورانه» باید 
با تردید بسیار، راهکارهاي فعلي این استارتاپ ها را بررسي و تحلیل کند. در این 
حالت همواره باید منتظر ظهور راهکارهاي بدیل، فناوري هاي نسل نو، مفاهیم 
جدید و اســتارتاپ هاي تازه بود و بنابراین آینده هر چیزي خواهد بود به  غیر از 

وضعیت امروز این استارتاپ ها.
۲) اما ممکن است اســتارتاپي براي حل همین مسئله امروز، فناوري هاي 
نویني را پیشــنهاد دهد. به عنوان نمونه به جاي شــرکت متمرکزي مانند اوبر 
یا اســنپ، از یک شبکه مبتني بر بالک چین اســتفاده کند و عمال دیگر شرکت 
واســطه اي در میان نباشد و خود رانندگان و مسافران و شبکه اي از داوطلبان 
این خدمت را انجام دهند. یا اینکه مانند شــرکت تسال با توسعه خودروهاي 
هوشمند و خودران و ارائه یک اپلیکیشن، در ساعاتي که مالک نیازي به خودرو 
ندارد، خودروي بدون راننده مانند یک تاکسي، مسافران را جابه جا و درآمدزایي 
کند. بــراي ارائه راهکارهاي اخیــر، نیاز به پیشــرفت فناوري هاي بالک چین، 
خودروهــاي خودران و هــوش مصنوعي وجود دارد کــه بعضا همچنان در 
مراحل اولیه توســعه خود هســتند. در این حالت، درصورتي که نشــانه هاي 
موفقیت اســتارتاپ ظاهر شود، آینده پژوه مي تواند انتظار داشته باشد که رشد 
و شــتاب فناوري نوین و ارزش  اقتصادي و کاربردهاي آن بیشــتر خواهد شد 
و در آینده به حوزه هاي بیشــتري تســري پیدا خواهد کرد. به عبارتي دقت در 
شناســایي و عملکرد این استارتاپ ها و پایش مستمر نشانه هاي موفقیت آنها 

در حل مســائل امروز، سیگنال مهمي براي ارزیابي آینده فناوري هاي نوظهور 
خواهد بود. نکته دیگر اینکه در صورت موفقیت استارتاپ هاي دسته دوم، آنها 

جایگزین یا رقیب جدي استارتاپ هاي دسته اول خواهند شد.
۳) اما حالت مهم و آخر، اســتارتاپ هایي هســتند که بر مســائل آینده 
جامعه بشــري تمرکــز کرده اند و طبعا راهکارهاي آنهــا نیز از جنس آینده 
است. مسئله حمل ونقل فضایي، گردشگري در مریخ و مسائلي از این دست، 
موضوعــات جامعه امروزي نیســتند ولي زماني  که اســتارتاپي به آن ورود 
مي کند و موفق به جذب ســرمایه اولیه از ســرمایه گذاران مي شود، عمال به 
دســته اي از فناوري هاي جدید نیاز پیدا مي کند. بنابراین توسعه فناوري هاي 
نوظهور و ابداع فناوري هاي جدید براي فعالیت این استارتاپ ها الزامي  است. 
همچنین براي آینده پژوهان، نیازها و سؤاالتي که این استارتاپ ها با آن مواجه 
هســتند خیلي جذاب خواهد بود. اینکه چگونه مي توان به مریخ رفت؟ به 
چه شــکلي مي توان غذا تولید کرد یا گیاه پــرورش داد؟ اینکه چگونه براي 
مسافران سکونتگاه ساخته مي شود؟ احتماال این سؤاالت، آینده فناوري هاي 
حمل و نقل تا کشاورزي را تحت تأثیر قرار مي دهد. یا تأثیر کلیدي در توسعه 
نسل هاي آینده زیست فناوري، پرینت سه بعدي و چهار بعدي و مواد پیشرفته 
خواهد داشت و طبعا نسل فناوري هاي آتي ساخت وساز در زمین را نیز تحت 
تأثیر قرار مي دهد. البته بازیگران و قاعده بازي این استارتاپ ها بسیار متفاوت 
اســت و ســطح راهبردي و عدم  قطعیت هاي آنها نیز باالســت. همچنین 
شناســایي و پایش این استارتاپ ها، سریع و ســاده نیست و خبرگي بیشتري 
مي خواهد. به طور خالصه، حالت آخر براي آینده پژوهان اهمیت بســیاري 
دارد. با اینکه حوزه کاري این اســتارتاپ ها بیشتر شبیه داستان هاي علمي-
تخیلي است ولي یک آینده پژوه در عصر انقالب صنعتي چهارم، بدون تخیل 
درســت و پویا، نمي تواند آینده را خوب تجســم کند. دقت در نوع نگاه این 
استارتاپ ها به آینده و فهرست فناوري هایي که مورد نیاز آنهاست، سیگنال 
نســبتا خوبي براي برآورد فناوري هایي است که در آینده ظهور خواهند کرد. 
نتیجتا در این حالت با اســتارتاپ هایي مواجه هستیم که در اصل براي آینده 

هستند و البته آینده نیز براي این استارتاپ ها خواهد بود. 
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نقشه فناوري هاي نوظهور واتسون

استارتاپی براي گردشگري در مریخ به چه درد می خورد؟
آینده براي استارتاپ ها یا استارتاپ ها براي آینده!

هومن فرزامی . مشاور هوشمندي فناوري

علیرضا کاربر . مدیر عامل صبح وصال

فناوری های نوظهور


