يیژگی های جامؼه اطالػاتی
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ويژگيهاي جامعه اطالعاتي

جامعٍ اطالعاتي ارائٍ كىىدٌ مدلي وًيه از جامعٍ است كٍ در آن :
• مفاَيم سىتي آمًزش  ،كسب ي كار  ،اقتصاد ي تجارت متحًل ميگردد.

• ارزشُاي اطالعاتي جايگسيه ارزشُاي مادي ميشًد.
• اطالعات بسرعت تًليد ي در اختيار َمٍ قرار ميگيرد.

• فعاليتُاي كاري بيشتر در پردازش اطالعات است تا در تًليد صىعتي يا
كشايرزي.
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ويژگيهاي جامعه اطالعاتي







پردازشها بصورت الكترونيكي انجام ميشود.
نقش زمان و مكان فيسيكي كم رنگتر و امكان حضور مجازي
ايجاد مي شود.
مهارتها و مشاغل جديد در عرصه فناوري ارتباطات و اطالعات
ايجاد ميگردد.
نحوه ارتباط و تعامل انسانها تغيير مي كند.
شاخصهاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و روشهاي مديريت و
سازماندهي متحول ميگردد.
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در جامؼه اطالػاتی ...


ارزش های اطالػاتی جایگسیه ارزش های مادی می شًد



اطالػات به سرػت تًلید ي در اختیار همه قرار می گیرد



فؼالیت های کاری بیشتر در پردازش اطالػات است تا تًلید
صىؼتی یا کشايرزی



اکثر پردازش ها بصًرت الکتريویکی اوجام می شًد



وهادهای الکتريویکی ي سازمان های مجازی شکل می گیرود
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در جامؼه اطالػاتی ...


مفهًم کسب ي کار ي شیًة زودگی تغییر می کىد



مهارت ها ي مشاغل جدید در ػرصة  ICTایجاد می گردد



تؼامل با سایر کشًرها ي جًامغ به میسان چشمگیری گسترش می یابد



وظام های سیاسی  ،اقتصادی ي اجتماػی  ،مدیریت ي سازماودهی متحًل می

شًد.
اطالع رساوی در رابطه با کلیة ویازمىدی های جامؼه از وقشی کلیدی ي ارزشمىد



برخًردار می شًد
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بنابزاین جوامع اطالعاتی مبتنی بز فناوری اطالعات در حال شکل گیزی
هستنذ و بشز به تذریج بیش اس پیش سنذگی در این گونه جوامع را
تجزبه می کنذ.



اما فناوری مولذ و استفاده اس آن در سنذگی بشز حذف نخواهذ شذ.
به تذریج ربات ها جایگشین انسان در جامعه صنعتی شذه و با نظارت
اطالعاتی انسان مایحتاج صنعتی بشز را تامین می کننذ.



به این معنا که بشز در جامعه اطالعاتی سنذگی کزده و ربات ها در جامعه
صنعتی به سز می بزنذ.
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مذل توسعه فناوری اطالعات و جامعه اطالعاتی ()UNDP
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سیز گذر اس جَاهع سٌتی ٍ صٌعتی تِ عصز اطالعات هستلشم صزف ّشیٌِ ّای هادی
ٍ اًساًی ّوچٌیي ٍجَد تزًاهِ ای دلیك تزای صزف هٌاتع است.
تزای گذر تِ جَاهع اطالعاتی هذل ّایی ارائِ هی ضَد.
هذل  UNDPکِ تا ّوکاری چٌذ هَسسِ تیي الوللی هعتثز تزای تَسعِ فٌاٍری
اطالعات در کطَرّای در حال تَسعِ فزاّن ضذُ است ضاهل پٌج هَلفِ است:

اداهِ...


توسعه سیزساخت
ایجاد ضثکِ ارتثاطی هٌاسة
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تَسعِ دستزسی ّوگاًی
توسعه منابع انسانی
آهَسش ٍ تزتیت هتخصصاى
افشایص هْارت ّای فٌی در کارتزاى
افشایص لاتلیت ّای کارآفزیٌی
توسعه سیاست ها (محیط حقوقی ،قوانین نظارتی و خط مشی های اجزایی)
تذٍیي سیاست ّای ضفاف ٍ جاهع
تَسعِ چْارچَب لاًًَی ٍ ًظارتی
حمَق هالکیت هعٌَی
ًظام هالیاتی عادالًِ

ادامه...


توسعه محتوا و کاربزد
تَسعِ کارتزدّا در سهیٌِ ّای تْذاضت ٍ درهاى الکتزًٍیکی ،تجارت الکتزًٍیکی ،آهَسش
الکتزًٍیکی ،دٍلت الکتزًٍیکی ٍ غیزُ
تَهی ساسی کارتزدّا (اس لحاظ ستاى هَرد استفادُ ٍ غیزُ)
تَسعِ دستزسی ّوگاًی تِ کارتزدّا



توسعه نهادها
ایجاد ٍ تَسعِ ضزکت ّای کَچک ٍ هتَسط
ایجاد ٍ تَسعِ اًکَتاتَرّا (هزاکش رضذ)
تاهیي هالی ٍ اعتثارات
حوایت اس افشایص کارایی ٍ اثزتخطی ًْادّا
ایجاد دستزسی تِ تاسارّای هحلی ٍ تیي الوللی تزای تخص خصَصی
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تاث٘ز فٌاٍرٕ اعالعات تز ٍجَُ جاهعِ
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جاهعِ اعالعاتٖ ٍ هذٗزٗت
جاهعٔ اعالعاتٖ ٍ تجارت
جاهعٔ اعالعاتٖ ٍ آهَسش
جاهعٔ اعالعاتٖ ٍ جٌگ
جاهعٔ اعالعاتٖ ٍ کار
جاهعٔ اعالعاتٖ ٍ حکَهت
جاهعٔ اعالعاتٖ ٍ فزٌّگ
جاهعٔ اعالعاتٖ ٍ ضْزّإ الکتزًٍ٘کٖ

جامؼه اطالػاتی ي مدیریت
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ً٘اس تِ س٘ستن اعالعاتٖ هْوتزٗي ً٘اس هذٗزاى در عصز حاضز است.
ّ٘چ ساسهاًٖ ًوٖ تَاًذ تذٍى اعالعاتٖ کِ در خارج اس ساسهاى ٍجَد دارد تِ
ح٘ات خَد اداهِ دّذ.
ّوِ هذٗزاى ً٘اس تِ جْاًٖ ضذى در عصز حاضز را احساس کزدُ اًذ ٍ خَد را
ً٘اسهٌذ ارتثاعات ٍ ّوکارٕ ّإ جْاًٖ هٖ داًٌذ تا تتَاًٌذ س٘است ّإ
استزاتژٗکٖ ساسهاى را تع٘٘ي کٌٌذ.

جامؼه اطالػاتی ي تجارت


در اقتصاد دٗج٘تالٖ هثتٌٖ تزکارتزدّإ  ICTارتثاط ت٘ي تَل٘ذ کٌٌذگاى ٍ هصزف کٌٌذگاى
ت٘طتز هٖ ضَد.



هفاّ٘ن جذٗذٕ چَى کسة ٍ کار الکتزًٍ٘ک ٍ تجارت الکتزًٍ٘ک تعزٗف هٖضَد.



هطتزٕ گزاٖٗ ت٘طتز هٖ ضَد ٍ هحصَالت ٍ خذهات کاهال سفارضٖ ٍ هثتٌٖ تز سالٗق ّز
ٗک اس هطتزٗاى ارائِ هٖ گزدًذ.



تزخَردارٕ اس اعالعات ت٘طتز ٍ اهکاى اًتخاب تْتز ٍ خزٗذ ارساى تز اس دٗگز رُ آٍردّإ
 ICTهٖ تاضذ

12

جامؼه اطالػاتی ي آمًزش


ٗادگ٘زٕ تِ عٌَاى ٗکٖ اس ً٘اسّإ اساسٖ اًساى تحت تاث٘ز رٍش ّإ ًَٗي ًاضٖ اس
کارتزدّإ  ICTقزار گزفتِ است



آهَسش ضثکِ إ ،صٌف ّإ هجاسٕ  ،داًطگاُ اٌٗتزًتٖ ٍ آهَسش اس راُ دٍر هَضَعاتٖ
است کِ اس کارتزدّإ  ICTدر سهٌ٘ٔ آهَسش هحسَب هٖ ضَد.



تزخٖ اس هشاٗإ استفادُ اس  ICTدر اٗي سهٌِ٘ عثارتٌذ اس :
 حذف عَاهلٖ چَى دٍرٕ فاصلِ
 عذم ً٘اس تِ جا تِ جاٖٗ اسات٘ذ

 کاّص کلٖ ّشٌِٗ ّا
 افشاٗص ک٘ف٘ت آهَسضٖ
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جامؼه اطالػاتی ي جىگ


در عصز اعالعات هفاّ٘ن سٌتٖ جٌگ راٗج در عصز صٌعت جإ خَد را تِ هفاّ٘ن جذٗذٕ
دادُ است؛ تِ گًَِ إ کِ تحت عٌاٌٍٖٗ چَى جٌگ دٗج٘تالٖ ٍ ٗا جٌگ اعالعات اس آى ٗاد
هٖ ضَد.



ّواًگًَِ کِ جٌگ ّإ « هَج اٍل» ٗا دٍراى کطاٍرسٕ تزإ سزسه٘ي ٍ جٌگ ّإ «هَج

دٍم» ٗا دٍراى صٌعتٖ تزإ کٌتزل ظزف٘ت تَل٘ذ تَد ،جٌگ ّإ «هَج سَم» ٗا دٍراى
اعالعات تزإ کٌتزل داًص ٍ اعالعات است.
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جامؼه اطالػاتی ي کار



عصز اعالعات تا ٍٗژگٖ ّإ خاظ خَد  ،هاّ٘ت کار ٍ اضتغال را دستخَش
تغ٘ز ٍ تحَالت فزاٍاًٖ هٖ کٌذ
تزخٖ اس اٗي تغ٘٘ز ٍ تحَالت عثارتٌذ اس :
 اس ت٘ي رفتي تزخٖ اس هطاغل
 تغ٘٘ز تزخٖ اس هطاغل
 اٗجاد هطاغل جذٗذ
 اٗجاد پذٗذٓ دٍر کارٕ
 تخصصٖ تز ضذى هطاغل ٍ پز اّو٘ت ضذى ارتقا رٍس افشٍى سغح هْارت کارکٌاى
 هطاٍرٓ ضغلٖ َّضوٌذ ٍ گستزش تاسار کار
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جامؼه اطالػاتی ي حکًمت


فٌاٍرٕ اعالعات حکَهت ّا ٍ ًْادّإ اجزاٖٗ را تحت تاث٘ز قزار هٖ دّذ



در گذضتِ ًظارت لحظِ إ تز اجزإ قاًَى  ،رإ گ٘زٕ سزاسزٕ کن ّشٌِٗ  ،دادرسٖ ارساى
ٍ  ...ه٘سز ًثَد  ،اها اهزٍسُ تِ هذد ًْ ICTادّإ هختلف حکَهت اس اهکاًات سٗز تْزُ تزدُ

است  ،تگًَِ إ کِ دٍلت ّإ الکتزًٍ٘ک تطک٘ل ضذُ اًذ
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جامؼه اطالػاتی ي فرهىگ


دستزسٖ سزٗع ٍ ارساى تِ اعالعات هَجة ًطز سزٗع اخثار  ،رٍٗذادّا ٍ ارتقإ آگاّٖ ّإ
عوَهٖ در جاهعِ هٖ ضَد.



اهکاى ٗادگ٘زٕ در ّز سهاى ٍ ّز هکاى ٗک آهَسش ّوِ جاًثِ را تزإ کل٘ٔ اقطار جاهعِ
فزاّن هٖ کٌذ



تٌاتز اٗي فٌاٍرٕ اعالعات ٍ ارتثاعات ٍ تغَر کلٖ تطک٘ل جاهعٔ اعالعاتٖ در تَسعٔ فزٌّگ
جاهعِ تاث٘ز تسشاٖٗ دارد.
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جامؼه اطالػاتی ي شهرهای الکتريویکی




فٌاٍرٕ اعالعات در هذٗزٗت ٍ خذهات ضْزٕ ً٘ش تاث٘ز سٗادٕ را خَاّذ گذاضت.
”ضْز الکتزًٍ٘ک“ ٗا ”ضْز َّضوٌذ“ ًت٘جٔ تاث٘ز  ICTتز اتعاد هختلف ضْزٕ
هٖ تاضذ
تزخٖ اس هشاٗإ چٌ٘ي ضْزٕ عثارتٌذ اس:
 افشاٗص تْزُ ٍرٕ ٍ ک٘ف٘ت در ارائٔ خذهات ضْزٕ
 حذف تزٍکزاسٖ ٍ افشاٗص رضاٗت ضْزًٍذاى
 افشاٗص ًقص هزدم در تصو٘ن ساسٕ ّإ ضْزٕ
 حفظ هح٘ظ سٗست ٍ کاّص آلَدگٖ ٍ تزاف٘ک
 اهکاى تاسدٗذ ٍ استفادُ اس ًواٗطگاُ ّا  ،هَسٗن ّا  ،کتاتخاًِ ّا تذٍى حضَر ف٘شٗکٖ
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