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 مقدمه

. کند می دندگی فرهنگیانسااان امرود در بسااتری اد تحويا ساایاساای، افتصااادی، فناوری، اجتماعی و 

های جهانی ارتباطی شبکه هتوسع مرد، بدون افتصاد گیریشکل شوروی، جماهیر اتحاد حکومتی نظام فروپاشی

سانه صو انتقال داده، ایجاد ر شخ سبک دندگییهایی با برد جهانی، چالش در دمینه هویت  ضعیف  و ، انتخاب  ت

سان نیمشماری بودند د جمله تحويا بیا دولت اااا ملتها شاهد آن بود. تعدد تغییراا  هکه ان دوم فرن بیستم 

دمانی کوتاه، تحیر اندیشمندان را تا به آنجا برانگیخته که احساس رسیدن به پایان  هعمیق و عظیم در یک فاصل

ه نامید« پایان تاریخ»پرداد تاریخ( این عصر را )نظریه« فوکویاما»که یک دوران، احساسی فراگیر شده است. این

بینی یابی تحويا، تبیین و تعریف شرایط موجود و پیشاست شاهدی بر این مدعاست. بنابراین تالش برای علت

 هسادد. اد جملای است که خاطر اندیشمندان افتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیگر علوم را رها نمیآینده، دغدغه

رساااانی، بلکه بیشاااتر پردادان علوم اطالع گیری جامعه اطالعاتی اسااات که نه تنها نظریهاین تحويا، شاااکل

پردادان افتصااادی، ساایاساای و اجتماعی را متوجه خود ساااخته اساات. اد مباحا مطرو در این حوده، نوع نظریه

mailto:mahrokhmoghadam57@gmail.com
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اطالعاتی، علل وفوع این تغییر و شاخصه های سنجش جامعه اطالعاتی  هتغییر جامعه در حرکت به سوی جامع

 است.

  

 گيري جامعه اطالعاتيشكل

شكل  شرايط  سه رويكرد فكري متفاوت، در تبيين علل و  در ادبيات جامعة اطالعاتي، وجود 

 گيري اين جامعه، قابل تشخيص است: 

ــ مرور  ه تييير بافت ريروي  ار در جوامص عتعتي و تييير سااتار اقتدادي را  رويكرد بازار ـ

 عامل شكل گيري جامعه اطالعاتي مي دارد؛

ره، عوام تاورا ــلي رويكرد ف مل اع عا به عتوان  به آن را  هاي متعلق  تاوري ره و ف يا تد را مار لي 

 دارد؛ دگرگوري اجتماعي اعالم مي

در رويكرد سوم، دارش اساس تييير در شكل توليد از  اال به ارائة ادمات در جوامص فراعتعتي 

  معرفي و اطالعات، مبتاي اعلي شكل گيري جامعة اطالعاتي شتااته مي شود.

 

به خاطر تأثیر متغیرهای مختلف، رویکردهای فکری متعددی هم نسبت به موضوع تغییر جامعه به جامعه 

شیوه ست. اما برای انتخاب متغیر،  سته اد یک مکتب فکریاطالعاتی، مطرو ا  ای واحد با پذیرش همگانی و برخا

 ن عامل تغییر مطرو می کند. خاصی را به عنوا هپردادان مولفمنفرد وجود ندارد، دیرا هر یک اد نظریه

های شااغلی جامعه در انتخاب مشاااغل خدماتی، صاانعتی، کشاااوردی و گرایش بیشااتر آیا تغییر ساالیقه

شکل گذاریسرمایه صنعتی، به  شاوردی و  سبت به تولیداا ک ای گیری جامعهها به تولید در بخش خدماا، ن

 اطالعاتی منجر شده است؟  هنوین به نام جامع
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ای بویژه در بخش فناوری اطالعاا و جبر فناوری اسااات و فناوریهای رایانه هاطالعاتی، دائیدآیا جامعه 

 ارتباطاا، به تغییر ساختار جامعه، اد فرا صنعتی به اطالعاتی شده است؟ 

 ؟یا با توجه به دیرینگی حضور اطالعاا در دندگی بشر اد ابتدای تاریخ بشری

ناوری اتی ریشاااهتوان نتیجه گرفت که جامعه اطالعمی  به کارگیری ابزارهای ف با  ای کهن دارد، ولی 

 تر یافته است؟ اطالعاا و ارتباطاا، نمودی مشخص

شها جهت س شکلگیریاین پر ست. با  هگیری جامعهای متفاوتی را در رویکرد به  اطالعاتی ایجاد کرده ا

 به این موضوع، فابل تشخیص است.ها و رویکردهای متعدد، سه خط فکری اصلی در متون مربوط  وجود تعریف

 روی ها شکل گرفت، که محور اصلی آن تأثیر فناوری «بادار ااا محور»ها با رویکردهای اولین گروه فرضیه

در دهة  Fritz Machlup «مچالپ فریتز». بود «دانش صاانعت» گیریشااکل نهایت، در و کار نیروی و افتصاااد

شکل ه، با مطالعة رابط1960 سهم نیروی کار را  هو نیروی کار در جامعهای تولید  بین  شمگیر  شد چ آمریکا، ر

نشااان داد و آن را ناشاای اد یک انقالب افتصااادی ا  1959تا  1900های مرتبط با دانش بین سااالهای در حرفه

به آرامی در حال وفوع بوده است. وی در پژوهش خود به جای « فوردیسم»اجتماعی دانست که در سالهای اوج 

ند آمودش، پژوهش، توساااعه، رادیو، تلویزیون و خدماا حقوفی را توجه به ت ید کايها، مخارج مقويتی مان ول

بررسااای و به صااانایعی همچون تولید کتاب، رودنامه، برنامه های رادیو و تلویزیون، صااافحه های گرامافون و 

دانش یا وابسته به دانش،  همة این شکلهای تولید، مرتبط با« مچالپ»فیلمهای سینمایی توجه کرد. بنا به نظر 

شان 22، 1384شکلی اد تودیع دانش، یا با تولید دانش جدید در پیوند بود )نقل در دارنلی و فدر،  (. مچالپ با ن

ضوع کار نیروی کار اد فعالیتهای غیرعلمی به  شد فابل توجه نیروی کار فعال در بخش دانش، و تغییر مو دادن ر

تار افتصادی ااا اجتماعی یک کشور پیشرفتة صنعتی همچون آمریکا را نشان فعالیتهای دانش محور، تغییر ساخ

ضمن توجه به سبت تغییر داد. وی   در را علمی تولیداا سهم افزایش میزان غیرعلمی، و علمی کار نیروی بین ن

، میزان 9انش آمودان و دانشاااجویان تمام وفت پایة گیری کرد و با شااامارش تعداد ددادهان ملی ناخالص تولید
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سهم تولیداا این بخش اد  شدند و متعافباً افزایش  صادی می  ساختار افت نیروی کار علمی را که در آینده وارد 

  افتصاد را در تولید ناخالص ملی، فابل پیش بینی دانست.

تاریخی بود که مچالپ برای تحقیق خود انتخاب کرد. این دروه همزمان با سااه نکتة فابل توجه، آن دورة 

سادی و بادیابی اطالعاا منطبق است. شاید نقطة عطف این دوره را بتوان تغییر نگرش نسل اول نظامهای ذخیره

و فوریت نیاد  به نوع ذخیره سادی و در نهایت شکل بادیابی اطالعاا، دانست، که خود، برخاسته اد تغییر اولویت

( و درگیریهای 1945-1939(، دوم )1918-1914کاربران اطالعاا در شااارایط بحرانی جنگهای جهانی اول )

(. توجه جامعه به 2006 ،( بود )ایايا متحده1953-1950در پی آمریکا با کشاااورهایی مكل کره ) نظامی پی

شتوانه ضوع مورد نظر، که پ شینه های موجود اد مو صمیممنابع اطالعاتی و پی سی برای ت سا ست، ای ا سادی ا

دساااترسااای ساااریع و دفیق به اطالعاا را برای ساااادمانهای ذینفع تصااامیمها به امری حیاتی برای بقا بدل 

د ارکان جامعه در دندگی بشر حضور داشته است، ا یکی عنوان به اطالعاا نیز، این اد پیش است، بدیهی ساخت.

شرایط خاص دهه سب امتیاد در 1960تا  1940های اما توجه و اردش گذاری جامعه در  شی گرفتن برای ک ، پی

شرایط بحرانی جنگ و یا رفابت برای تصاحب سهم بیشتر اد بادار، حرکت نیروی انسانی بیشتر به این عرصه را 

ر کار مچالپ، پیش بینی افزایش نیروی کار اطالعاتی، فبل اد وفوع تغییراا فناوری کند. اردش دیگتوجیه می

شبکههمچون داده ست. مچالپ در تحقیقاا خود، تولید دانش را پردادی الکترونیک،  های اطالعاتی و اینترنت ا

گیری جامعه لاد نظر اهمیت افتصااادی، با تولید کاي فابل فیاس دانساات و با مطالعه تحويا افتصااادی، شااک

 اطالعاتی را در آمریکا پیش بینی کرد.

پس اد مچالپ، با محاسبة سهم تولیداا اطالعاتی در تولید ناخالص  Marc Porat  «مارك یوری پوراا»

ناپذیر دانساات. پوراا با افزودن ملی کشااور آمریکا، پذیرش تغییری در ساااختار افتصااادی این کشااور را اجتناب

به بخشهای سنتی افتصاد )شامل کشاوردی، صنعتی و خدماتی( تغییری « بخش اطالعاا»بخش جدیدی به نام 

در ساااختار افتصااادی مطرو کرد. اد نظر پوراا، این بخش، خود به بخش اصاالی و بخش ثانوی تفکیک  بنیادین

شااود. محصااول بخش اصاالی، اطالعاا اساات، در حالی که در بخش ثانوی، محصااويا و خدماتی تولید می می
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سنتی سه بخش  ست که پوراا، نیروی کار  ستند. نکتة جالب توجه این ا صاد را  شوند که اطالعاا محور ه افت

(. پوراا در صحت مجزا ساختن بخش سنتی افتصاد 23، 1384غیر اطالعاتی می دانست )نقل در دارنلی و فدر، 

«  جامعه اطالعاتی» 1997-8و غیر اطالعاتی فلمداد کردن آن، تردید کرد. یونسااکو در گزارش جهانی اطالعاا 

 را این گونه تعریف کرده است: 

اسااات که در آن، اطالعاا در جنبه های افتصاااادی، اجتماعی، فرهنگی و  جامعه اطالعاتی، جامعه ای»

شود. جامعة اطالعاتی اد دو نوع توسعة به هم وابسته ریشه می گیرد : اول، سیاسی دندگی، به شدا استفاده می

در توسعة افتصادی بلند مدا، منشأ استحکام افتصاد، اد بخش  و دوم، تغییراا فنی. توسعة افتصادی بلند مدا

ستخراج معدن( به بخش ثانویه )همچون تولید شاوردی، جنگلداری و ا شدی اولیه )در برگیرندة ک صنعت(، با ر و 

ست، پایدار تغییر می سریع ا سعة  سومی )به نام خدماا(، که خود نیز در حال تو کند، و اد بخش دوم به بخش 

فناوری »ر تغییر فنی، تأکید عمده بر یابد. دتغییر می ،حتی شاید با سهم بزرگتری در تولید ناخالص داخلی ملی

ا افزایش ظرفیتها طی دهة گذشته با 2ا امکان کاربرد وسیع 1است، دیرا این فناوری، سه مزیت دارد:  «اطالعاا

سی  صاعد هند سریع هزینه3ت سد که کاهش هزینهه نظر میطور بها، و اینااااا کاهش  ستفاده فناوری ر ها با ا

 «.  اطالعاا همچنان ادامه داشته باشد

تأکید بر توسااعة افتصااادی بلند مدا با اتکا بیشااتر به بخش خدماا )که خود تحول یافته اد دو بخش 

صاد را در بهره شهای افت شخص بین بخ سیم خط مردی م ست(، تر صنعت ا شاوردی و  ا به برداری اد اطالعاک

و تولید  سادد؛ بخصوص که این بخشها برای حفظ سهم خود در تولید ناخالص داخلیشیوه پوراا غیرممکن می

ستند و اینناخالص ملی، ناچار اد بهینه ضه در یک بادار رفابتی ه ستة تولید و عر سادی، تنها با بهینه سادی پیو

ا که سهم فابل توجهی اد اطالعاا را تشکیل میبهره ا مقدور است. در برداری اد نتایج تحقیقاا کاربردی  دهد 

هر سه بخش  نتیجه، تولید ناخالص داخلی و ملی در ساختار افتصادی نوین، حاصل فعالیت جمعی و نظام یافتة

اثر کردن دو بخش اولیه برای افزایش سااهم بخش خدماا، معقوينه به نظر نمی افتصاااد با یکدیگر اساات و بی

 رسد. 
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برداری اد بخش نهایی تعریف یونساااکو اد جامعة اطالعاتی، دلیل گرایش سااااختار افتصاااادی را به بهره

د آنجا که افتصااااد، علم تحلیل هزینه اااااا بهره برای بهترین گزینش در فناوریهای نوین مطرو می ساااادد. ا

ها همراه با افزایش منافع افتصااادی و اجتماعی، باعا شااده تمایل به موفعیتهای مختلف اساات، کاهش هزینه

کارا کاربرد مداوم فناوری نوین، مؤلفة انکارناپذیر جامعه اطالعاتی شااود. عالوه بر این، اد متن تعریف جامعه، آشاا

ای اد دندگی انسااان اد نفوذ اطالعاا، مصااون نیساات. بنابراین، اد نظر نگارنده، ساااختار آید که هیچ جنبهبرمی

افتصادی در جامعة اطالعاتی بر یک بخش اصلی و گسترده به نام اطالعاا تکیه دارد. این بخش، خود به دو دیر 

صويا اطالعا شاوردی، بخش، یکی تولید اطالعاا و دیگری تولید مح سه بخش ک شود و  سیم می  ا محور تق

 و اند یافته محور اطالعاا صنعت و خدماا برای حفظ بقای خود در این ساختار افتصادی جدید، ماهیتی کامالً

 . دارند اتکا اطالعاا ثانویة بخش به

  

با  Izo  «هایاشااای»و «کوهیاما»، «ماساااائو»، متفکران ژاپنی همچون «پوراا»و « مچالپ»همزمان 

Hayashi  ملی هدف یک در تالش بودند. این پژوهشگران، تنظیم «جامعه اطالعاتی در ژاپن»برای ایجاد مفهوم 

 مطالعاتشااان در آنها تمرکز و داشااتند خود کاری برنامة در را ژاپن کشااور برای اطالعاتی جامعه تحقق و جدید

در ژاپن بود. توجه به این دو شاخص، برای  اطالعاا گردش و آمریکا در جمعی ارتباط هایرسانه اثر روی بیشتر

نمود. بویژه در دمانی که ناپذیر میکرد، امری اجتنابرا طی می 1970کشااور ژاپن که بحرانهای افتصااادی دهة 

 (.2006 ،اشت، )تاریخ افتصادی ژاپنوری و رفابت را در بادار به همراه دفناوریهای اطالعاتی، افزایش بهره

«  خودکارسااادی»های شااکل گیری جامعه اطالعاتی، بر تغییراا فناوری اد لحا  رویکرد دوم در فرضاایه

توان یافت. وی تحويا فناوری می Thorsten Veblen «وبلن»های این رویکرد را در نظراا تمرکز دارد. ریشه

شمار می صلی دگرگونی اجتماعی به  شاید منبع ا ستو، را یکی اد منابع عمده و  (. این 1384آورد )نقل اد کیوی

ضیه شری را پس اد انقالبهافر سوم تاریخ تمدن ب صنعتی مطرو میها موج  شاوردی و  کنند و حتی حیاا ی ک
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اظهار  1995در ساااال  «نگروپونت»داند. چنانکه ای نمیفناوریهای اطالعاتی را خارج اد نفوذ فناوریهای رایانه

 داشت: 

صحبت نمیرایانه» شکالا پیچیدهکنند؛ آنها ها  شر و مرگ را حل نمیم کنند، اما با ای همچون حقوق ب

ست که نمی این حال انقالب رفومی صر رفومی همچون نیرویی طبیعی ا ست. ع ضعیت ا صلی بهبود و سبب ا ، م

یا متوف فت،  یده گر ناد ند اسااات: تمرکز توان آن را  فدرتم یت  ناوری رفومی دارای چهار ظرف خت. ف ف ساااا

، 2005 ،رسااد )پکاریاش به ظهور میکه در پیرودی نهایی و افتدارگرایی سااادیهماهنگ ،سااادیجهانیددایی،

3.») 

، در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، 1970و همکارانش در دهة  «دوردیک»این در حالی است که فبل اد وی، 

دار عصر اطالعاا باشد )نقل در رای و تواند طالیهاین فرضیه را مطرو ساختند که فناوری دوربرد و اطالعاتی می

سالهای  «جان نیس بت»(، یا 222، ص2000يل،  شور آمریکا در طول  ستديل کرد که ک در  1970و  1960ا

صنعتی به جامعه اطالعاتی فرار گرفته  شی آداد کننده بر معرض انتقال اد جامعة  ست و در این فرایند، رایانه نق ا

گونه که ماشین بخار و سادماندهی کار، به (. این گروه معتقدند همان20، ص1380عهده داشته است )محسنی، 

گیری گسست جامعه اد وضعیت کشاوردی و تبدیل آن به جامعة صنعتی منجر شد، رایانه و فناوری نیز به شکل

سبت به افتدار رایانهجامعة جدید و متفاو ست، اما این خوش بینی ن شین انجامیده ا ضعیت پی ای، که در ا اد و

خورد، دیرسااااخت نظریی مناساااب جامعة اطالعاتی ندارد و اد آنجا که نیز به چشااام می «الوین تافلر»آثار 

های فناوری مبنا، بنیانهای ضااروری برای تبیین وضااعیت افتصاااد و تجارا را نداشاات، گروه سااوم فرضاایه

      پردادان عنصر دیگری را وارد بحا نظریاا جامعة اطالعاتی کردند.نظریه

شناس جامعه «آرتور جی. پری»ای کهن دارد. ل گیری جامعه اطالعاتی، ریشههای شکگروه سوم فرضیه

سال  صناف آمریکا، در  سطة فراهم 1917ا صنعتی، به وا آوری اذعان کرد که افتصاد در حال حاضر در جامعة فرا

این  «داماساااو»(. پس اد آن 9، 1384رود )نقل در دارنلی و فدر، د کايسااات که به پیش میخدماا، و نه تولی

دهنده به توسعه جامعه احتمال را مطرو کرد به شرایطی برسیم که در آن، تولید اردشهای اطالعاتی نیروی شکل
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سنی، با  1970(، اما این نکته نه در دمان خود، که پس اد جنگ جهانی دوم در طی دهة 20، ص1380شد )مح

فرار گرفت. دانیل بل که در برخی اد متون،  «کاستلز مانوئل» و «دانیل بل»مورد توجه جامعه شناسانی همچون 

پرداد جامعه اطالعاتی معرفی شااده اساات، دانش را اساااس تغییر در تولید، اد کاي به ارائة خدماا اولین نظریه

صطالو می صنعتی دانش محور»داند و ا شنهاد کرد. نظریاا  «جامعة فرا درباره جامعه اطالعاتی، به « بل»را پی

مطالعاا مچالپ در دمینة تغییر بافت نیروی کار متکی است و با وجود انتقادهای متعدد، او جامعه را در گذار اد 

 داند. محور میفرا صنعتی به اطالعاتی و سپس اد اطالعاتی به جامعة دانش

بندی کرد که در آن بادارهای داری اطالعاتی صورارا بر مبنای سرمایه «ایجامعه شبکه»کاستلز مفهوم 

کنند. کاسااتلز در پرداخت فرضاایة خود به تغییراا پشااتیبانی می المللی، راهای تولید بینمالی جهانی و شاابکه

ساختار نظری منسجم  شت، اما نظر به اینکه او به جای ایجاد یک  افتصادی و کانونهای جریان اطالعاا توجه دا

ست، انتقاداا متعددی به مباحا وی وارد در باب جامعه اطالعاتی، به گردآوری اطالعاا تجر سنده کرده ا بی ب

  (.3، ص2005است )پکاری، 

  

  جامعه اطالعاتي، تكامل يا ترول

شرو نظریه صهای تبدیل جامعه به جامعه اطالعاتی مبحا فابل طرو پس اد  شاخ پردادیهای اولیه درباره 

ص ست که آیا جامعة اطالعاتی، نوع جهش یافتة جامعه فرا  صنعتی با کسب برخی این ا ست یا جامعه فرا  نعتی ا

یابد؟ سؤال رایج آنکه: آیا ورود به جامعة اطالعاتی، بدون گذر اد جامعة ها، به جامعة اطالعاتی تحول میخصیصه

دهنده صنعتی و سپس فراصنعتی امکان پذیر است؟ برای مكال، آیا کشورهای جهان سوم فادرند به عوامل شکل

گیری جامعة اطالعاتی با ویژگیهای خاص آن منجر ت یابند؟ آیا علل بیرونی خاص، به شکلجامعة اطالعاتی دس

 کند؟ هایی درون جامعه، آن را به جامعة اطالعاتی تبدیل میشود، یا برود خصیصهمی

ستر» شکل «فرانک وب شیوة  سادد: دیدگاهی گیری جامعة اطالعاتی مطرو میدو دیدگاه متمایز را درباره 

ای جدید و نو ظهور می شناسد و دیدگاهی که جامعه اطالعاتی را ناشی اد تغییراا جامعة اطالعاتی را پدیدهکه 
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که خود پیرو دیدگاه دوم است، رشد آگاهی نسبت به اهمیت اطالعاا و « وبستر»داند. پیوسته و بلند مدا می

ست جامعه اطالعاتی،  ،«آنتونی گیدنز»کند. تبادل آن را مبنای تغییر جامعه اعالم می ستر موافق و معتقد ا با وب

های تاریخی عمیقی دارد و اطالعاا همیشه جزء ضروری جامعه بوده است و تأکید بر اهمیت اطالعاا در ریشه

(. در صاااورا پذیرش این دیدگاه، امید رسااایدن به جامعة 1384جامعه مطلب تاده ای نیسااات )دارنلی و فدر، 

 اطالعاتی در کشورهای در حال توسعه، بدون گذر اد جامعه صنعتی و فراصنعتی، عبا خواهد بود. 

 


