שלום לך,
אנו שמחים להגיש לך סקירה נוספת בסדרת .Managing By The Book
כתמיד ,כדאי לנצל גם את ההרחבות והקישורים הרבים למידע נוסף ומעשיר.
קריאה מהנה ומועילה ,עידן בכור

הכוח החמישי  /ד"ר אשר עידן
סוד הרשתות שמשנות את העולם

הוצאת ידיעות ספרים
יצא לאור :אוגוסט 2014
כריכה רכה 221 ,עמודים

ד"ר עידן עושה סדר במורכבות של
העולם המודרני ומאפשר לכולנו להבין
ולהתמודד איתו טוב יותר.
מאיר ברנד
מנכ"ל גוגל ישראל

חוויית קריאה שלאחריה ישתנה לבלי
הכר האופן שבו אתם מתבוננים
במציאות ,בעידן שבו כל חלקת חיים
נדרשת להמציא את עצמה מחדש.
אל"מ (מיל) ישראל ג'
לשעבר מפקד מרכז הסייבר8200 ,

ספריו הקודמים של אשר עידן:
מהי אידיאולוגיה ()1990
מדריך למאה ה)2000( 21-

"כל אדם ברשת מקביל לנוירון במוח .כלומר ,כל אדם מסוגל להניע לפעולה את
הרשת כולה ,את העולם כולו" (עמוד .)15
ארבעת חלקיו של הספר עוסקים בתיאור מאפייניהן של רשתות המוכרות לנו
ובבחינת הדמיון והזיקות שבינן לבין מאפייני הרשתות החברתיות החדשות:
• רשתות חברתיות ,ארגוניות ומדעיות " -ההמון חכם מהגאון" (עמוד .)57
• רשתות נוירולוגיות ,לשוניות ולימודיות ומגוון סוגי הקשרים שבתוכן (עמ' .)103
• רשתות ביולוגיות ,פיזיקליות ופסיכולוגיות  -שכל ,חושים ואינטואיציה (.)133
• המבנה והתפקוד של רשתות "מלאכותיות" והכוח האינפו-סוציאלי (עמ' .)175
את הספר חותמים  3נספחים אליהם מבוצעות הפניות רבות לאורך הספר כולו:
ספר החוקים – הכולל  15חוקים פופולאריים בתחומים רלוונטיים לתכני הספר,
הקרויים לרוב ע"ש מחבריהם :מטקלף ,שירקי ,ברט ,גילדר ,קורצוויל ועוד.
מילון מושגים – הסברים לעשרות מושגים מקצועיים המוזכרים לאורך הספר.
אינדקס שמות (הכולל סקירה קצרה של כל שם)  +רשימת מקורות מפורטת.
**** השורה התחתונה :ספר חכם ומעורר מחשבה ,עבור כל המתעניינים בעולם
"הרשתות" והשפעתו הצפויה על חיינו בשנים הבאות ,ובמיוחד עבור המתעניינים
במאפיינים ובהשלכות של השינויים הצפויים והשפעתם על התנהלותנו העתידית
בתחומים האישיים ,החברתיים ,הפוליטיים ,הצרכניים והארגוניים.
הרחבות מומלצות (הקלקה לקישור ישיר לסרטונים ,לאתרים ולמאמרים מטה)
דף הפייסבוק של ד"ר אשר עידן (מכסת החברים מלאה ניתן לעקוב ללא "חברות")
השפעות המדיה החברתית והגלובליזציה על הקריירה בעשור הבא (וידאו  53דק')
שיחה עם ד"ר אשר עידן בתכנית "אפקט הפרפר"  -פורסם ( 2012וידאו דקות )9-37
מצגת של ד"ר אשר עידן המציגה כמה מהרעיונות המרכזיים של הספר ()20 Slides
לרכישה מקוונת של הספר :אתר ידיעות ספרים ,צומת ספרים ,רשת סטימצקי
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עתידנות  /רשתות חברתיות

ד"ר אשר עידן
נולד  ,1951במושב שרשרת בנגב.
מומחה ,מרצה ,חוקר ויועץ בתחומי
חדשנות ורשתות חברתיות .שימש
כמנהל "התכנית לניהול עתיד" בלהב
(אונ' ת"א) ,ומרצה בתחומי עתידנות
באונ' בר-אילן ובאונ' הפתוחה.
מידע נוסף כאן

האם הרשתות החברתיות החדשות (פייסבוק ,גוגל ,אינסטגרם וכדומה) מבטאות
מהפכה טכנולוגית בלבד ,או שהן עומדות לשנות לחלוטין את "חוקי המשחק"
של כל תחומי חיינו :האישיים ,הארגוניים ,הכלכליים ,התרבותיים והחברתיים?
תשובתו של אשר עידן הינה חד משמעית :מהפכת הרשתות משנה את העולם.
כבר במבוא לספר מציג עידן את חמשת החידושים החשובים שהוא מביא:
א .הניסיון למזג את תורת הרשתות החברתיות עם תורת רשתות הנוירונים
כפתח ליצירת "תורת רשתות מאוחדת" בעלת מאפיינים וחוקים אחידים.
ב .התובנה לפיה רשתות כמו גוגל ופייסבוק מספקות לנו כלי מחקר חדשים
בעולם מדעי החברה ,בדומה לתפקידי המיקרוסקופ והטלסקופ בעולם המדעים.
ג .הבנת כוחו של "ההמון האנונימי" והשפעתו הדרמטית על תהליכים חברתיים,
תוך הקטנת השפעתם של "המנהיגים והגנרלים" הנמצאים באור הזרקורים.
ד .חזרה להתבוננות וחקירה של אינטואיציות חברתיות ותקשורתיות בסיסיות,
כבסיס להבנת התנהלות "ההמונים" והכוחות הפועלים ברשתות החברתיות.
ה .הוכחת הדמיון שבין רשתות נוירונים (חשמליות) לרשתות אנשים (חברתיות)
וביסוס של מושג הכוח האינפו-סוציאלי (שהוא "הכוח החמישי") המבטא את
ההקבלה בין כוחו של האדם הבודד ביחס למערכתו החברתיות שבהן הוא פועל
לבין כוחו של נוירון בודד ביחס למערכת המוח.

