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 تصويري از ايده جامعه اطالعات

 )تأثير فناوري بر توسعه انساني(

 

 

 

 

 دوم()ويرايش
 

 

 

 چكيده

. اطالعات در اين جامعه شودتشكيل نمياي است كه بدون اطالعات جامعه 1جامعه اطالعات،

ترين دهد. اساسيهاي نامتمركز جوامع بشري را بهم پيوند ميمتعدد و هستههاي اليه

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين جامعه، شكلي از فرآوري، توزيع و فعاليت

مصرف اطالعات و كسب دانايي است. بنابراين تمايز اصلي جامعه اطالعات، كاربست روزافزون 

سازي، بازيابي، پردازش، توزيع و ارائه اطالعات ات در ورود، ذخيرهفناوري اطالعات و ارتباط

اي آرماني است. منظور كسب دانش و كنش خردمندانه است. جامعه اطالعات جامعهمتمركز به

بارتي عگيري در اين جامعه مانند يک سازمان افقي بزرگ، در سطح همه شهروندان يا بهتصميم

سازي در جامعه داده، اطالعات، دانش و حكمت مبناي تصميمخورد. هرم رقم مي وندانشبكه

از فناوري اطالعات و  بردارياطالعات است. امروزه در بسياري از كشورها، گسترش بهره

محور بودن جامعه انسان شود،مورد غفلت واقع مي ارتباطات اولويت يافته است. اما آنچه عموماً

نفوذ فناوري اطالعات در جامعه بخشي از وظايف  هاي كاربرد واطالعات است. پايش شاخص

به تسريع و  فناوري منجربرداري از در جامعه اطالعات است، اما بدون محوريت انسان، بهره
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اما گسترش كاربرد فناوري اطالعات  سوي نامعلوم خواهد شد.وسمت تراكم رخدادها در جامعه به

يني ها و جايگزسيله تقويت كار ذهني انسانوسان، بهامعه اطالعات با محوريت انو ارتباطات در ج

ها خواهد شد. همه شهروندان با تكيه بر اطالعات و انسان يآن با كار فيزيكي منجر به ارتقا

اي كه در دسترس همگان قرار دارد، آينده مطلوب فرضي خود را بر بومي هاي فرآوري شدهداده

در اختيار خود براي نائل آمدن به آن تصوير بهره « نزما –ارزش »كنند و از نامرئي ترسيم مي

در اين جامعه، زماني است كه شهروندان براي رسيدن به آينده مطلوب « زمان –ارزش »برند. مي

پردازان همسو با شود. نظريهكنند و منجر به توليد ارزش در جامعه اطالعات ميخود صرف مي

بر شناخت و دانايي نظري را اي مبتنيظريه، جامعهسازي اين نجامعه اطالعات معتقدند پياده

رقم خواهد زد. بديهي است جامعه بشري تا تحقق كامل اين ايده، راه بسياري پيش رو دارد. با 

اند، اما كشورهاي هايي درباره آن طرح كردهوجود آنكه برخي منتقدان جامعه اطالعات، نگراني

هاي جديد و كسب رو و ايفاي نقش براي جهان پيشسازي شهروندانشان منظور آمادهپيشرو به

اند. اما كشورهاي در هاي رقابتي در جهان پيچيده و نو، از ايده جامعه اطالعات بهره بردهمزيت

به استفاده از  ريت انسان در جامعه اطالعات صرفاًمحو با نگاهي ابزاري و غفلت ازحال توسعه 

اند. در اين ميان تجربه استقرار و ارتباطات اكتفا كرده برداري از فناوري اطالعاتمزاياي بهره

جامعه اطالعات ژاپن، كه به راهبري يونجي ماسودا انجام شده است، نقش مهمي در توسعه 

جامعه اطالعات كشور را هاي تواند كاستيجامعه ژاپني ايفا كرده است. مرور تجربه ژاپن مي

  ين كند.تبي

 

 مقدمه

امروزه اگرچه نقش كليدي اطالعات در همه وجوه مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي و 
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اجتماعي زندگي بشر آشكار است و براي انسان معاصر جايگزين شدن ارزش اطالعات و 

هاي مادي جامعه صنعتي جاي ارزشعنوان كاالي غيرمادي بهخدمات مرتبط با آن به

-1111)پژوه پيشرو ژاپني آينده« ماسودا يونجي»پيشين ملموس است، اما در عصر 

بيني اين روند نيازمند فراست و هوشمندي ويژه بود كه وي و برخي از ، پيش(1111

هاي مند بودند. خوانندگان نوشتهنظران فناوري و جامعه دوران او از آن بهرهصاحب

فر هاي بسياري سها و پادشاهيپژوهانه سوار بر قلم نويسندگان اين متون، به دولتآينده

نامگذاري  1شهر خود را كه كامپيوتوپيابار خوانندگان آرماناند، اما ماسودا براي اولينكرده

 كرده بود، در قالب يک نقشه راه با جزئيات كامالً اجرايي به اين سياحت برد.

هاي متعدد و مهمي با دولت ژاپن همكاري كرده است. وي يونجي ماسودا در سمت 

انگذار مؤسسه جامعه اطالعات ژاپن بوده و همچنين مديريت مؤسسه گسترش رئيس و بني

، مدير اجرايي 2كاربرد كامپيوتر اين كشور را برعهده داشته است. استادي دانشگاه آموري

هاي وري اين كشور، از ديگر كسوتانجمن خالقيت ژاپن و پژوهشگر ارشد مركز بهره

شود و از اواخر دهه اي كردن ژاپن محسوب مينهماسودا بوده است. وي از پيشگامان رايا

 1111شصت ميالدي در تدوين گزارش نهايي مؤسسه توسعه كاربرد كامپيوتر كه در سال 

منتشر شد، نقش بارزي داشت. اين گزارش مدلي براي تدوين طرح ملي جامعه اطالعات 

« 2111پن سال طرحي براي يک جامعه اطالعات: برنامه ملي ژا»ارائه كرد و با عنوان 

مشهور است و طي حدود دو « JCUDI»منتشر شده است. اين طرح در ژاپن به برنامه 

اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ژاپن ايفا كرد. ماسودا دهه بعد از انتشار، نقش برجسته

هاي خصوصي ژاپن مشاوره داده است در عين حال به بسياري از نهادهاي دولتي و سازمان
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المللي در سراسر جهان در ارتباط با هاي بينبسياري از سمينارها و همايشو بارها در 

ها و آينده، در نقش سخنران مشاركت فعال داشته است. همچنين وي در موضوعات رايانه

انديشي و فعاالن كه رهبران آينده 1181پژوهي در سال المللي آيندهاولين كنفرانس بين

برتراند » 1،«كان هرمن»آورد در كنار اشخاصي مانند اين حوزه را در آن دوره گردهم 

عنوان نماينده ژاپن شركت كرده است. از به 1«آرليو پتي»و  2«لستر براون»، 2«جونل

 ماسودا بيش از بيست كتاب و چهل مقاله درباره جامعه و فناوري بجا مانده است. 

، «كامپيوتر مبنا(كامپيوتوپيا )اتوپيايي »هاي ماسودا در عناويني مانند كتاب

اقتصاد »و « جامعه اطالعات و آموزش»، «هاي اطالعات مديريتاي بر سيستممقدمه»

عموماً به زبان ژاپني منتشر شده است. اما مهمترين و نخستين كتاب او به زبان « اطالعات

توسط مؤسسه فناوري « مثابه جامعه پساصنعتيجامعه اطالعات به»انگليسي با عنوان 

عنوان يكي از ده اثر تأثيرگذار در زمينه مطالعات مربوط به فناوري به 1ماسوچوست

زبان زنده دنيا ترجمه و بارها  1اطالعات و ارتباطات برگزيده شده است. اين كتاب به 

 تجديد چاپ شده است.

گيري جامعه اطالعات در ژاپن و جهان را ماسودا در بخش اول اين كتاب، سير شكل

پروژه معين  1ژاپن با « جامعه اطالعات»بخش حاوي شرح كاملي از طرح كند. اين مرور مي

همراه با جزئيات اجرايي مفيدي مانند بودجه تخصيص داده شده به هركدام و وظايف 

متعاقب بخش دولتي و خصوصي است. هدف غايي طرح، ايجاد يک دگرگوني اجتماعي در 
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ه منابع شكوفايي آن بجاي مواد اي كمنظور تحقق جامعهبه 1181جامعه ژاپن تا سال 

هاي فكري انسان باشد، اعالم شده است. اين طرح شامل يک قيمت، خالقيتمصرفي ذي

ميالدي(  1111تا  1112مدت )مدت و يک برنامه بلندمدت است. در برنامه ميانبرنامه ميان

 1112هاي )مدت طي سالگذاري نيازسنجي شده است. در برنامه بلندميليارد دالر سرمايه 2

منظور ارزيابي گذاري نيازسنجي شده است. بهميليارد دالر سرمايه 11ميالدي(  1181تا 

طرح و جلب مشاركت صاحبنظران و نخبگان داخل و خارج از كشور حين اجراي طرح، يک 

نظرسنجي ملي براي تعيين انتظارات كليدي از آن انجام شده است. در اين نظرسنجي از 

نفر (  188كردند و مابقي )نفر در ژاپن زندگي مي 212هي شده است. كه نفر نظرخوا 111

هاي نفر از خارج ژاپن پاسخ 18نفر ژاپني و  111كردند. از اين ميان خارج از كشور زندگي مي

 1/11اند )كنندگان امتياز بااليي به طرح دادهاند و تقريباً همه مشاركتخود را ارسال كرده

 ها(. درصدي غيرژاپني 111ها و درصد ژاپني

 شرح ذيل است:محور به 1رئوس كلي طرح جامعه اطالعات ژاپن در 

 ميليون دالر( 211بانک اطالعات راهبري ) الف(

 ميليون دالر( 1111)شهر كامپيوتري( )1طرح كامپيوتوپوليس ب(

 ميليون دالر( 211اي )هاي پزشكي از راه دور منطقهسيستم مراقبت ج(

 ميليون دالر(  211محور در مدارس تجربي )پيوترآموزش كام د(

 ميليون دالر(  181اي وسيع )سامانه پيشگيري از انتشار آلودگي در منطقه هـ(

 ميليون دالر(  281مركز اتاق فكر ) و(

 ميليون دالر(  121هاي كوچک )معرفي سيستم اطالعات مديريت به سازمان ز(
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 ميليون دالر( 111مركز توسعه كار ) ح(

 ميليون دالر( 11گروه صلح كامپيوتر ) ط(

هاي آن هنوز با وجود گذشت بيش از چهل سال از تهيه اين طرح، بسياري از ايده

وند. شانديشان در كشورهاي مختلف محسوب ميرسند و الگوي كار آيندهنظر ميبديع به

ر مركز ران دبراي مثال در طرح شهر كامپيوتري )كامپيوتوپوليس(، طرح وسايل نقليه خود

 شهر براي ممانعت از افزايش ترافيک در نظر گرفته شده است. 

از طرح فوق تأسيس يک اتاق فكر مركزي با هدف گردآوري تحقيقات « و»در بند 

هاي تفكر خصوصي و عمومي كشور و استقرار فيزيكي آنها در يک مكان، در همه كانون

 به بانک اطالعات راهبري و منابع ديگر افزايي و تسهيل دسترسيمنظور هممركز توكيو به

از نتايج اجراي اين طرح بوده و همانطور كه به  1پيشنهاد شده است. تأسيس كانون نيرا

شرح داده شده، نقشي  2هاي تفكر ژاپن )نيرا يک تجربه شرقي(تفضيل در گزارش كانون

هاي ورهپيشنهاد تأسيس دهاي تفكر ژاپن ايفاد كرده است. كليدي در سير كانون

دانشگاهي و مراكز مشاركت شهروندي در ساختمان مركزي تدارك ديده شده براي 

كند. جزئيات ديگر طرح و دستاوردهاي هاي تفكر در اين بند نيز جلب نظر ميكانون

ظهورجامعه اطالعات »هاي آن، در گزارش بعدي با عنوان اختصاصي اجراي هر يک از بند

 ارائه خواهد شد. « در ژاپن

اي از بخش دوم كتاب ماسودا با عنوان چارچوب جامعه در گزارش جاري خالصه

« معجزه اقتصاد ژاپني»اطالعات ارائه شده است. اين كتاب بعد از رقم خوردن آنچه به 

اين كتاب با تغييراتي با عنوان  1111مشهور شد، بسيار مورد توجه قرار گرفت. در سال 
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بازنشر يافته است. انتشار اين « فزايي به شيوه ژاپنيامديريت در جامعه اطالعاتي، هم»

جامعه »را رواج داد. با توجه به اينكه عبارت « مدل مديريت ژاپني»كتاب، اصطالح 

است، ضروري است مبناي « جامعه اطالعات»تر از عبارت در ايران متداول« اطالعاتي

في آن شرح داده اليه اين عبارت، بر صورت صفت موصوترجيح صورت مضاف و مضافُ

نظر به 1هاي صاحبنظران در مورد نظريه جامعه اطالعات،شود. عليرغم تباين ديدگاه

پردازان مغاير است. جامعه رسد اتصاف جامعه به صفت اطالعات با مقصود همه نظريهمي

ن . ايشودتشكيل نمياي است كه بدون اطالعات، پردازان جامعهاطالعات از ديدگاه نظريه

اي كه متصف به به معناي جامعه« جامعه اطالعاتي»تر از مفهومي بسيار گستردهعبارت 

جامعه نويني است كه  «جامعه اطالعات»عبارت ديگر رساند. بهصفت اطالعات است را مي

اطالعات و ارتباطات در چارچوب يک طرح توسعه  هايفناوريبرداري هدفمند از بهره

جامعه كنوني كه در آينده « جامعه اطالعاتي»كه عبارت يزند. در حالانساني جامع رقم مي

 توجهي به اينكند. بيمي شود را به ذهن متبادرمجهز به فناوري اطالعات و ارتباطات مي

ه يافتهاي توسعهكنندگان فناوريكوچک، كشورهاي در حال توسعه را به مصرفاختالف 

هاي نوين براي ارتقاي خالقيت و نوآوري آحاد كند كه از فناوريتوسط جوامعي تبديل مي

در اين دوگانگي نخبگاني كه فناوري را به مثابه ابزاري براي اند. جامعه خود بهره برده

ورشان اي در پيشتازي كشكنندهكنند نقش تعيينتوسعه انساني به جامعه خود معرفي مي

انه از ماهيت فناوري و بينر شناخت روشنباستوار خاستگاه اين نخبگي اند. داشته

  است. دهنده جامعههاي شكللفهؤم

ظريه در رواج ن« آلوين تافلر»و « مانوئل كاستلز»نقش ماسودا در كنار اشخاصي مانند 

                                                 
 های آتی قابل بررسی است.نیز در گزارش« جامعه اطالعات»های متباین از . تحلیل1
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پردازان در اين حوزه، جامعه اطالعات بسيار برجسته است. تفاوت ماسودا با ديگر نظريه

تجربه بارز وي در اجراست. يونجي ماسودا، جامعه اطالعات را در دو وجه اجتماعي و فني 

سازي جامعه اطالعات، مستلزم تغيير بنيادين دهد پيادهكند. وي نشان ميتعريف مي

دهي است. هاي خدماتها و ابزارهاي توليد و شيوهزماندهي، مهارتفرآيندهاي مديريت، سا

د زند و معتقوي وجوه فني، سازماني، مديريتي و نهادي فناوري اطالعات را بهم پيوند مي

هاي جديد، بايد برداري از تأثيرات اجتماعي و اقتصادي فناورياست براي درك و بهره

ماسودا همچنين معتقد است جامعه اطالعاتي  همه وجوه آنها را توأمان در نظر گرفت.

شود. ارزيابي منجر به بازتعريف چهار ركن اساسي مردم، خدمات، فناوري و اطالعات مي

كند. در پايان و سنجش تغييرات اين اركان، ميزان تحقق جامعه اطالعات را بيان مي

اطالعات در ايران  برداري از نظريه جامعههاي بهرهگزارش پيشنهادهايي در زمينه فرصت

 ارائه شده است. 

 

 مردي كه ژاپن به وي مديون است

نام يونجي برجسته به 1ساالريدر سوگ پژوهشگر و ديوان 1111جامعه ژاپن در سال 

هاي راهبردي دو ماسودا نشست كه در جايگاه راهبري و مشاوره براي برخي پروژه

سازي مدل راهبردي جامعه فناورانه اين وزارتخانه كار و آموزش ژاپن، در طراحي و پياده

هاي هفتاد و هشتاد ميالدي نقش مهمي ايفا كرده بود. شكست ژاپن در كشور طي دهه

جنگ جهاني دوم، فرهيختگان اين كشور ازجمله يونجي ماسودا را ـ كه در آن هنگام در 

دنياي  ا مجلهآستانه دهه پنجم زندگي خود بود ـ به تفكر و تأمل وا داشت. وي در گفتگو ب

                                                 
.1 Bureaucratie ز نوع سازمان معقول وبری.ا 
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شكست در جنگ جهاني دوم پايان يک دوره »گويد: مي 1182كامپيوتر در ژوئن سال 

دانم چه چيزي باعث شد به زندگي ادامه دهم. بود. دليلي براي زندگي وجود نداشت. نمي

داد... بيش از ده سال زمان كشيديم... انتظار براي اتفاقي كه روي نميهمگي انتظار مي

ندگي بازگردم و براي زندگي معنايي بيابم ... مفهومي كه بودنم را توجيه كند و برد تا به ز

احساس شادي و آرامش به من ببخشد ... فناوري اطالعات فرصتي بود كه راه سربلندي 

 «. كردرا براي ملت ژاپن فراهم مي

هاي شناسي را در دانشگاهدر توكيو متولد شد. رشته جامعه 1111ماسودا در سال 

عنوان استاديار دانشگاه آموري به تدريس و وكيو و آموري، تكميل كرد و از آن پس بهت

نوان عهاي آكادميک اكتفا نكرد و همزمان بهتحقيق در اين رشته پرداخت. وي به فعاليت

اي خود، تجارب ارزشمندي اندوخت. هاي حرفههاي تجاري، در فعاليتمشاور شركت

گذشته و معطوف به آينده، ايستاده بر شانه نبوغ و تحصيالت ماسودا با نگرشي آموخته از 

كارگيري اي در بهو با دغدغه حل معضالت جامعه پيرامون خود، نقش برجسته اجتماعي

گسيخته دانش مدرن فناوري اطالعات، با هدف احيا و ساماندهي جامعه و صنعت از هم

ي پردازي تئورسازي و نظريها با مفهومژاپن، بعد از اشغال آمريكا ايفا كرد. وي اين روند ر

هاي توليد و اصالح و بازطراحي روندهاي آموزشي در جايگاه جامعه اطالعات، ارتقاي شيوه

مشاور ارشد دو وزارتخانه كار و آموزش در اين كشور نهادينه كرده است. اين ايده با 

تكنولوژيک( اورانه )سرعت در جايگاه يک قدرت فنهمراهي رهبران ژاپن، اين كشور را به

، شخصاً مشاركت 1111وزير وقت ژاپن در سوگ ماسودا در سال بديل قرار داد. نخستبي

ملت ژاپن به اين انسان فرهيخته مديون است. او در يكي از مهمترين »كرد و گفت: 

 «.هاي تاريخ ژاپن مسير درست را به ما نشان دادبرهه
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 اقتصادي و اجتماعي تأثير فناوري جديد بر تحوالت 

هاي جديد بر جامعه، آغاز ژاپن اين مسير را با مطالعه و پژوهش در زمينه تأثير فناوري

كرده است. همزمان با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در دهه شصت ميالدي، 

طي  1112ها به فراست به نقش اين فناوري در تغيير جهان پي بردند. در سال ژاپني

شناس و تاريخدان )انسان 2«تادائو اومسائو»)معمار( و  1«كيشو كوركاوا»ان گفتگويي مي

درباره نقش فناوري اطالعات و ارتباطات  2«مرحله باالتر تكامل اجتماعي»ژاپني( اصطالح 

در تغيير جهان مطرح شد. اين دو دانشمند در سلسله گفتگوهايي تالش كردند درك 

 «تادائو اومسائو»جتماعي ارائه كنند. چند ماه بعد، دقيقي از تأثير فناوري بر تحوالت ا

نايع بر صنظريه تكامل مبتني»اي با عنوان هاي خود را در مقالهها و برداشتنتايج يافته

ميچيكو »بار در ژاپن توسط، منتشر كرد. اصطالح جامعه اطالعات نخستين« اطالعات

ده است. وي مقاالت فراواني شناس مشهور ژاپني و نويسنده طرح شجامعه 1«ايگاراشي

فرهنگي طي سال هاي نوين در تحوالت اجتماعي درباره تأثير فناوري ارتباطات و رسانه

 منتشر كرد، اما در اين مرحله مورد توجه قرار نگرفت. 1111

  

                                                 
1  . Kisho Kurokawa 

2  . Tadao Umesao 

3  . Joho Shakai 

4  . Michiko Igarashi 
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 ساالري مورد اعتماد با دغدغه احياي شكوه ژاپن ماسودا ديوان

اي متعددي درباره آثار اجتماعي فناوري اطالعات هماسودا به سفارش دولت ژاپن، پژوهش

هاي نوين بر تحوالت اقتصادي انجام داد. وي مطالعات انجام شده درباره تأثيرات فناوري

ها و كاغذها، به عرصه عمل كشاند. او براي نخستين آثاري كه و اجتماعي را از ميان كتاب

را  «جامعه اطالعات»تشر كرد عنوان منظور تبيين اين ايده در كشور به زبان ژاپني منبه

نتايج اولين تحقيقات وي و  1118برگزيد و به اين تئوري محوريت بخشيد. در سال 

منتشر شد. « اي بر جامعه اطالعاتمقدمه»عنوان در كتابي با 1«كونچي كوياما»همكارش 

: از جامعه جامعه اطالعات»عنوان و با 2«يوجيرو هاياشي»يكسال بعد كتاب دوم با همكاري 

به زبان ژاپني انتشار يافت. پس از انتشار اين دو كتاب اصطالح « سخت به جامعه نرم

جامعه اطالعات در ژاپن رواج و مفهومي ويژه پيدا كرد و بر سياستگذاري راهبردي اين 

 كشور تأثيري عميق گذاشت.

 «جامعه اطالعات»يده ماسودا موفق شد اعتماد رهبران ژاپن را كسب و آنها را متقاعد كند كه ا

سجام منظور ايجاد اناي دقيق و عالمانه بهتواند فناوري اطالعات را به بستري براي تدوين برنامهمي

جامعه »مديريتي و اجرايي در سطح كالن كشور تبديل كند. او در نقش مدير و مجري پروژه 

 كرد. كشور ايفاانكار در توسعه و رشد اين ژاپن، نقشي غيرقابل« اطالعات

  

                                                 
1  . Konichi Kohyama 

2  . Yujiro Hayashi 
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 بر تكوين ايده جامعه اطالعاتسير تأسيس و تغيير ساختارها و نهادها مبتني

تطبيق زماني تأسيس و تغييرات سازمان و نهاد فناوري اطالعات در ژاپن با سير مطالعاتي 

ماسودا، بيانگر نتايج جالبي است. گزاف نيست اگر مهمترين خصوصيت سازمان حكمراني 

هاي علمي به ساختارها و نهادهاي آن بدانيم. ها و يافتهسريع و چابک ايدهژاپن را سرايت 

با حمايت وزارت صنعت و  1، مركز توسعه پردازش اطالعات ژاپن1111در بيستم دسامبر 

 1 ،، وزارت پست و ارتباطات وقت ژاپن2METIاكنون، هم2الملل وقت ژاپنتجارت بين

عنوان و صاحبان صنايع ازجمله صنعت رايانه به 1داخلياكنون وزارت ارتباطات و امور هم

اندازي شد. هدف نهايي اين مؤسسه، ارتقاي صنعت كامپيوتر در دولتي راهيک سازمان غير

، به پيشنهاد دولت ژاپن مؤسسه گسترش كاربرد 1118سپتامبر  12ژاپن تعيين شد. در 

. اين مؤسسه با همكاري پژوهشگران اندازي شدبا اجماع نهادهاي تجاري راه 1كامپيوتر ژاپن

ي هاهاي دقيقي در مورد تأثير فناوريبررسي ،و استادان دانشگاه ازجمله يونجي ماسودا

نوين بر صنعت و تجارت انجام داد و ازسوي دولت ژاپن متولي تهيه گزارشي در اين باره 

 ق ارتقايهاي ترويج كسب و كارهاي كامپيوتري از طريشد. همچنين اين مؤسسه شيوه

هاي آموزشي مرتبط را مورد مطالعه و بررسي قرار ها فعاليتبرداري پيشرفته از رايانهبهره

منظور آموزش متخصصان و به 1مؤسسه فناوري اطالعات 1111مارس  21داد. در 

                                                 
1  . Japan Information Processing Development Center (JIPDEC) 

2  . Ministry of International Trade and Industry(MITI) 

3  . Ministry of Economy, Trade and Industry(METI) 

4  . Ministry of Posts and Telecommunications(MPT) 

5  . Ministry of Internal Affairs and Communications(MIAC) 

6  . Japan Computer Usage Development Institute(JCUDI) 

7  . Institute of Information Technology(IIT) 
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مهندسان پيشرفته در حوزه فناوري اطالعات تأسيس شد. گزارش نهايي مؤسسه توسعه 

منتشر شد. اين گزارش به  1111يريت يونجي ماسودا در سال كاربرد كامپيوتر به مد

 21111طرح جامعه اطالعات: برنامه ملي ژاپن سال »تدوين مدل جامعه اطالعات با عنوان 

مشهور است و طي دو دهه بعد از انتشار،  JCUDI. اين طرح در ژاپن به برنامه انجاميد

 اي در توسعه اقتصادي ژاپن ايفا كرد. نقش برجسته

در اول آپريل « مؤسسه فناوري اطالعات»و « توسعه كاربري كامپيوتر»دو مؤسسه 

ادغام شد. ماسودا براي ارتقاي  2با عنوان مركز توسعه و پردازش اطالعات ژاپن 1111

 منظور افزايشصنعت و آموزش در كشور به تغييرات ساختاري و نهادي اكتفا نكرد و به

 ،هاي مختلفهاي جديد در حوزههاي فناوريره پيامددرك بدنه تخصصي جامعه ژاپن دربا

ها و سمينارهاي كارآمد مبادرت هاي مختلف آموزشي و طراحي نشستبه برگزاري دوره

ورزيد. وي مفاهيم پيچيده آكادميک را با استفاده از اشكال، نمودارها و جداول به 

ان حوزه آموزش و فعاالن ريزسياستمداران، وزرا، مديران ارشد، مديران مياني و برنامه

م پردازي و حتي ترسيدانست اكتفا به ايدهماسودا نيک مي داد.وكار انتقال ميحوزه كسب

ا و هتواند به مانعي براي تحقق ايدهنقشه راه و سپردن برنامه براي اجرا به ديگران مي

ن سطوح تريپردازي با عميقبنابراين فراتر از طرح و برنامه و نظريه .اميدهايش تبديل شود

جامعه اطالعات را به بدنه اجرايي كشور ارتباط گرفت و در نقش يک معلم دلسوز ايده 

 داد.  ديگران انتقال

 

 

                                                 
1  . The plan for Information Society – A national goal toward the year 

2  . Japan Information Processing and Development Center (JIPDEC) 
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 ماسودا پدر ايده جامعه اطالعات

هايي منتشر و كتابيونجي ماسودا در روند نهادينه كردن ايده جامعه اطالعات، مقاالت 

است. تالش مستمر و طوالني را با نام وي قرين كرده « جامعه اطالعات»كرد كه نظريه 

هاي ايجاد شده، به ارائه روشمند برداري از مزايا و فرصتسازي اين ايده و بهرهبراي پياده

 نظريه جامعه اطالعات در آثار وي انجاميده است. 

له خود )جامعه اطالعات( را به زبان انگليسي در اولين مقا 1111ماسودا در سال 

كنفرانسي در نيويورك ارائه كرد. از آنجا كه اين نخستين متن در زبان انگليسي است كه 

عنوان يک ايده كاربردي نام برده است، برخي وي را پدر ايده از اصطالح جامعه اطالعات به

يک دوره گذار و تولد عصر اطالعات  اند. در اين مقاله ماسودا ازجامعه اطالعات خوانده

كند كه هر روز بر ارزش اطالعات افزوده خواهد شد. ماسودا بيني ميگويد و پيشسخن مي

نقشي حياتي در رواج  2،«الوين تافلر»و  1«پيتر دراكر»در دهه هشتاد ميالدي، همگام با 

نظريه جامعه اطالعات در سطح جهاني داشته است. از وي بيش از بيست كتاب و چهل 

جامعه اطالعات »مقاله درباره جامعه و فناوري بجا مانده است. مهمترين كتاب او با عنوان 

عنوان يكي از ده اثر به 2توسط مؤسسه فناوري ماسوچوست،« مثابه جامعه پساصنعتيبه

 يرگذار در زمينه مطالعات مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات برگزيده شده است.تأث

يونجي ماسودا با درك تأثير و ضرورت نوآوري و خالقيت در روند توسعه جامعه  

اطالعات، انجمن خالقيت ژاپن را بنا نهاده است. پس از جهش اقتصادي و صنعتي 

جي ماسودا بسيار مورد توجه قرار گرفتند. در چشمگير ژاپن، نظريه جامعه اطالعات و يون

                                                 
1  . Peter Drucker 

2. Alvin Taffler 

3. MIT 
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وزير فرانسه خواستار گزارشي درباره مدل جامعه اطالعات ژاپن شد. ، نخست1118سال 

واقع ترجمه خالصه  تهيه شده كه در 2«آلن مينک»و  1«سايمن نورا»اين گزارش توسط 

اي يافت و گاه ويژه، جايگزارش ماسودا است. جامعه اطالعات از اين پس در ادبيات توسعه

 تا امروز مقاالت و كتب متعددي درباره آن منتشر شده است. 

 

 نقش كليدي دانايي در جامعه اطالعات 

ماسودا جامعه اطالعات را يک جامعه چندوجهي ترسيم كرده است كه همه عناصر و 

سوي سطوح آن به استفاده از اطالعات نيازمندند. او همه جوامع را ناگزير از حركت به

تر رخ دهد، نتيجه دانست، اما معتقد بود هراندازه اين تحول سريعجامعه اطالعات مي

يافتگي قدرتمندتري فراهم خواهد آمد. وي تر خواهد بود و زمينه رشد و توسعهمطلوب

 داند.هاي جامع فناوري اطالعات متناظر مياين دستاورد را با ميزان گسترش زيرساخت

هاي مختلف اقتصادي، محوري حوزهجانبه را در گرو داناييماسودا توسعه همه 

اطالعات مهمترين شاخصه يک جامعه است »نويسد: اجتماعي و صنعتي برشمرد. وي مي

وي جامعه اطالعات را نسبت به جامعه صنعتي از منظر «. تواند منجر به دانايي شودكه مي

ه ته خوانده است. ماسودا در مقالتشبيه تكامل بيولوژيک، يک تكامل اجتماعي به هم پيوس

منتشر كرد(، جامعه  1111)كه در سال « جامعه اطالعات از منظر تكامل بيولوژيک»

ري نقش هاي كامپيوتكند، در اين تصوير شبكهمياطالعات را به يک ارگانيسم جاندار تشبيه 

 2اند.عهده گرفتهمنظور ايجاد ساختاري يكپارچه و متراكم را براتصال نقاط تمركز متعدد به

                                                 
1. Simon Nora 

2. Alain Minc 

 .85مثابه جامعه پساصنعتي، ص. يونجي ماسودا. جامعه اطالعات به3
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 تأثير اجتماعي عصر اطالعات 

هاي ارتباطات و برداري از فناوريواسطه بهرهماسودا معتقد است عصر اطالعات صرفاً به

اجتماعي بر جامعه صنعتي  –ها رقم نخورده است، بلكه تأثيرات بزرگ اقتصادي رايانه

معاصر از طريق نيروي تغييرات اجتماعي قدرتمندي رخ داده است كه تحول جامعه به 

 نام جامعه اطالعات را رقم زده است. يک جامعه بشري كامالً جديد به

هاي اجتماعي و اقتصادي را در سه مرحله هاي نوآورانه، زيرساختطور كلي فناوريبه

 دهند: تغيير مي

 تر انسان آن را برعهده داشت. گيرد كه پيش: فناوري كاري را بر عهده ميرحله اولم

تر دهد كه پيشواسطه خلق دانش جديد كاري را انجام ميفناوري به مرحله دوم:

 انسان قادر به انجام آن نبوده است. 

هاي جديد ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي گذشته به سيستم مرحله سوم: 

 شوند.و اقتصادي تبديل مياجتماعي 

هاي مادي جاي محرك اين تحوالت موجب جايگزيني و تقويت كار ذهني بشر به

شوند. كار ذهني بشر در مرحله اول از طريق دنياي صنعتي و تحول جامعه بشري مي

وري منظور اتوماسيون فرآيندهاي صنعتي و بهرهكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات بهبه

كند. سپس در مرحله دوم خلق دانش جديد، موجب تقويت كار ذهني تغيير ميبيشتر 

اي از تحوالت بشر خواهد شد و در مرحله سوم در نتيجه گذار از دو مرحله قبل، مجموعه

  1دهد.سياسي، اجتماعي و اقتصادي روي مي
 

 

 

 

 

                                                 
 .85، ص همان 1.
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 ها؛ فناوري كليدي جامعه اطالعات رايانه

ها در نظريه جامعه اطالعات سه ها هستند. رايانهاطالعات، رايانهفناوري كليدي جامعه 

 كنند.نقش عمده ايفا مي

بخشند. كامپيوترها با توليد دانش جديد و عينيت اينكه به دانش عينيت مي اول ـ

 بخشيدن به آن در ارتقا و توسعه كار ذهني بشر نقش بارزي داشتند. 

است. اين نوع اطالعات  1ات شناختي پيچيدهها، توليد اطالعخصوصيت رايانه دوم ـ

ند توانرو اطالعات ميبيني آينده در خود گنجانده باشد. ازايناي به پيشتواند اشارهمي

از نظر ماسودا اين نوع  2برداري قرار گيرند.بيني و حل مسائل، مورد بهرهبراي پيش

 2آورد.اطالعات، تعامل پويا با محيط خارجي را فراهم مي

 ها درهاي اطالعات است. اين شبكهدهي شبكهها در شكلنقش برجسته رايانه م ـسو

هاي اطالعات شوند: شبكهبندي ميتقسيم 1و محيطي 1نظر ماسودا به دو نوع ارگانيسميک

هاي در حالي كه شبكه 1محيطي به ارتباط بين يک ارگانيسم و جهان خارج از آن اهتمام دارند،

ماسودا تركيب اين دو  1شوند.اطالعات ارگانيسميک محدود به كاركردهاي يک ارگانيسم مي

اي با داند. فقط جامعهمي 8«جامعه پيچيده چندين مركزي»ساز پديد آمدن ساختار را زمينه

 اين ويژگي، قابليت پاسخگويي سريع به تغييرات را خواهد داشت. 

                                                 
1  . Sophisticated Cognitive Information 

 .25. ماسودا، يونجي. مديريت در جامعه اطالعات، ص 2

 .25، ص همان. 3

4  . Organismic 

5  . Environmental 

 .32، ص همان. 6

 .33، ص همان. 7

8  . Multi-centered Complex Society 
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 زمان در جامعه اطالعات مديريت و سا

ساختارهاي مديريتي در جامعه اطالعات بايد  برخالف الگوي مديريتي فورد در جامعه صنعتي،

انعي پذيري و مصورت افقي و يكپارچه باشد. هرگونه تمركز در سازمان به معناي عدم انعطافبه

ترين ر پايينهاي جامعه اطالعات دگيري در سازمانبراي موفقيت آن است. سطح تصميم

صورت جمعي است. بايد با استفاده از يک سامانه ارتباطي يكپارچه از ظرفيت همه سطح و به

رين تكاركنان و نيروهاي خارج از سازمان و حتي در صورت نياز كاركنان بازنشسته در سريع

كنان ربهره برد. مديران و كازمان ممكن و بدون تعيين ساعات كاري تغييرناپذير و غير منعطف

و  صورت يک جامعه فعالطور پيوسته درحال يادگيري هستند و بهدر اين الگوي مديريتي، به

ات ، محوريت با اطالعكنند. در اين نسخه مديريتيهاي خود را تبادل ميمرتبط، اطالعات يافته

رعت سطور پيوسته تغييرات را در حوزه توليد و تقاضا رصد كرده و بهاست. رهبران سازمان به

ب كنند. جهاني شدن، سبتغييرات ايجاد مي دهند و در تركيب ارائه محصوالت،به آن پاسخ مي

هايي كه معماري رو سازماناينوري در جهان شده است. ازها و ارتقاي بهرهتشديد رقابت

 اند با شكست مواجه خواهند شد. دهسازماني خود را مطابق با الگوي جامعه صنعتي حفظ كر

دا تجارب خود را در طول اجراي پروژه ارزيابي جامعه اطالعات ژاپن، نخستين بار ماسو

منتشر كرده « مديريت و سازمان در جامعه اطالعاتي»اي با عنوان در مقاله 1111در سال 

افزايي مديريت در جامعه اطالعات؛ هم»( كتاب تأثيرگذار 1181است. حدوداً ده سال  بعد )

ه اين مقاله و تجارب ماسودا از تعامل پيوسته با مديران ارشد برپاي« به شيوه ژاپني

هاي خصوصي و نهادهاي دولتي منتشر شد. اين كتاب به چند زبان ديگر ترجمه سازمان
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انتشار و  1،«روني لسم» اي به قلمبا مقدمه 1111شده است. ترجمه انگليسي آن در سال 

رواج يافت. ماسودا در اين كتاب كه شامل  پس از انتشار اين كتاب« مديريت ژاپني»اصطالح 

كار و الگوهاي مديريتي در كشور ژاپن، پس از اجراي طرح ومروري بر تحوالت حوزه كسب

ملي جامعه اطالعاتي ژاپن است، روند يكي شدن اقتصاد و صنعت را در جهان مستمر دانسته 

وكار تحت تأثير سبشناسد. بنابراين معتقد است ماهيت كو مفرّي از جهاني شدن نمي

ها و روزرساني شيوهفناوري اطالعات و ارتباطات، تطور يافته و به تناسب اين تحوالت به

 .الگوهاي مديريت نيز ضروري است

جامعه اطالعات، نوع جديدي از جامعه بشري است كه كامالً با جامعه صنعتي متفاوت 

اطالعات، شرايط خاص و  است. برخالف اصطالح مبهم جامعه پساصنعتي، عبارت جامعه

 2هاي اطالعاتيكند. در جوامع آينده، توليد ارزشهاي جامعه آينده را توصيف ميويژگي

دهي و توسعه خواهد شد و نقش نيروي پيشران شكل 2هاي ماديجايگزين توليد ارزش

هاي اطالعاتي، محوريت بر ارزشدر اين راستا خدمات مبتني 1جامعه را ايفا خواهد كرد.

 واهند يافت. خ

 

 هاي نهادينه بوميماسودا مبدع روش

منتشر  1181كه در سال « مثابه جامعه پساصنعتيجامعه اطالعات؛ به»ماسودا در كتاب 

وليد ت»كرد، به تبيين جامع نظريه جامعه اطالعات پرداخت. وي در اين كتاب، از دو كتاب 

                                                 
1  . Ronnie Lessem 

2  . Information Values 

3  . Material Values 

 .25مثابه جامعه پساصنعتي، ص . ماسودا، يونجي. جامعه اطالعات به4
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« ظهور جامعه پساصنعتي»و  1«فريتز ماچلوپ»نوشته « و توزيع دانش در اياالت متحده

ها در بستر مطالعات و كارگيري آن ايدهتأثير پذيرفته است اما با به 2«دانيل بل»به قلم 

عنوان مدير مؤسسه جامعه اطالعات ژاپن انجام داده است، به نهادينه و هايي كه بهبررسي

ر توسعه انساني منظواي كاربردي و منسجم بهسازي آنها مبادرت ورزيده و نظريهدروني

ژوهي پمهمترين نهاد آينده جامعه ژاپن ارائه كرده است. يک سال پس از انتشار اين كتاب،

انتشار آن اقدام كرد. پس از شهرت ماسودا، ، به باز«انجمن جهاني آينده»نام  جهان با

هاي آمريكا به وي پيشنهاد شد، اما وي نپذيرفت و تا كرسي استادي مهمترين دانشگاه

پايان عمر در ژاپن ماند. او مردي بود كه تنها دو بار مصاحبه كرد و هيچگاه روي صحنه 

 نرفت و مقابل دوربين تلويزيون قرار نگرفت. 

 
 

 هاي اخالقيجامعه اطالعات و پرسش

ساز زمينه برخي رخدادهايي كه فناوري در دهه هفتاد در دستكاري مغز و... رقم زد،

هاي اخالقي نزد صاحبنظران جامعه فناوري، ازجمله ماسودا شد. وي با رويكردي پرسش

منتشر كرد. ماسودا براي « جامعه اطالعات و كنترل ذهن»اي با عنوان انتقادي، مقاله

د و كنتصاويري از كاربردهاي نادرست فناوري جديد ارائه ميبار در اين مقاله، نخستين

تواند رشد جامعه اطالعات و نتايج مفيد آن را تحت دهد اين گونه پيآمدها ميهشدار مي

 تأثير قرار دهد. 

هاي فناوري را زمينه تهديداتي مانند زوال آزادي و تبديل رويه از تواناييماسودا استفاده بي

                                                 
1  . Fritz Machlup 

2  . Daniel Bell 
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شمرد و تنها راه مقابله ( برمي1181اشاره به كتاب جورج اورول سال لي )والگوي اورشدن جامعه به 

المللي و تضارب آرا در با اين تهديدات را آموزش گسترده مردم، وضع قوانين محدودكننده بين

داند. وي المللي ميهاي بينها در گردهماييميان نخبگان از طريق ارائه مقاالت و سخنراني

داند و معتقد است در صورت ممانعت از بروز ادي انسان و آسايش او را هدف غايي ميگسترش آز

 خطاها، جامعه اطالعات به سوي اين هدف درحال حركت است. 

 

 فرهنگ و جامعه اطالعات

هايي نيز براي رفع مشكالت جهان ارائه حلماسودا با تكيه بر نظريه جامعه اطالعات، راه

« سه جايگزين براي حل مشكالت جهاني»با عنوان  1182سال  كرده است. مقاله وي در

منتشر و منجر به تدوين متون پايه يونسكو درباره جامعه اطالعات شد. همچنين وي 

اي در مجله خانواده آمريكايي منتشر كرده درباره تأثير جامعه اطالعات در خانواده، مقاله

تاري در جامعه و خانواده ژاپن مرور شناسي، تغييرات ساخاست كه در آن از منظر جامعه

  1شده است.

كند. دايره ماسودا معتقد است در جامعه اطالعات، مفاهيم مردم و فرد تغيير مي

يابد و خدمات اهميت بيشتري خواهند يافت تا جايي كه ارتباطات افراد گسترش مي

د هزينه توليد باال جايگزين اولويت توليد خواهند شد. از آنجا كه هزينه ارائه خدمات مانن

تواند به ارائه و خريداري ها كاهش يافته و هركس در هر مكان و زماني مينيست، هزينه

شود. اطالعات در خدمات اقدام كند. شيوه پرداخت، الگوي كار و فراغت نيز دگرگون مي

ه ر نحوهاي انسان و مهمتر از آن بها و دانستهها، ديدهجامعه نقش محوري يافته و بر شنيده

                                                 
 .59، ص 22. مانا.نیستاني، ماهنامه پیوست، شماره 1
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ها هبرداري از رايانهاي نوين با بهرهگذارد. فناوريشنيدن، خواندن، ديدن و درك فرد تأثير مي

نقش اتصال بين عناصر مردم، خدمات و اطالعات را برعهده گرفته و بر گستره باورها و 

گذارند. ماسودا معتقد است اين روند عملكردهاي فردي و اجتماعي بشري تأثير مي

كند و تضادهاي قومي، مذهبي و هاي مشاركتي را جايگزين بوروكراسي ميدمكراسي

هاي جهاني رنگ خواهند باخت و روند جهاني شدن، يابد. بحرانناسيوناليستي كاهش مي

امكان ارتباط مستقيم شهروندان جهان را فراهم خواهد آورد. وي چنين اوضاعي را بهترين 

ه جامعه اطالعات به بشريت فرصت خواهد داد كه به دوره تاريخ بشر خوانده و باور دارد ك

 اي زندگي كند كه ارزش زيستن داشته باشد. شيوه

 

 كتابخواني و جامعه اطالعات

جامعه اطالعات محدوديت زماني و مكاني دسترسي به منابع را از ميان برداشته و حجم وسيعي 

اي كه در سال گيرد. ماسودا در مقالهمياز اطالعات، بدون محدوديت در اختيار كاربران قرار 

اطالعات  كند و تأثير فناوريبيني ميهاي ديجيتال را پيشمنتشر كرد، گسترش كتابخانه 1182

ها را در سه بُعد فني، اجتماعي و انساني بررسي كرده برداري از كتابخانهدر تغيير الگوهاي بهره

ت كند و اين پديده را موجب تغيير ماهيجسته مياست. وي تأثير جهاني شدن را بر كتابخواني بر

زيكي هاي فيهاي آينده را از نظر ماهوي، متفاوت از كتابخانهداند. ماسودا كتابخانهكتابخواني مي

صورت خودكار ها ماهيت فيزيكي نداشته و بهنحوي كه كتاب به 1كند.عصر خود ترسيم ميهم

 قابليت تبادل دارند.

 

                                                 
 .51، ص همان. 1
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 و كشورهاي درحال توسعه جامعه اطالعات 

برداري كشورهاي درحال توسعه از جامعه اطالعات، فرصتي براي جبران از نظر ماسودا بهره

گرچه كند، انيافتگي و كاهش شكاف بين كشورهاي صنعتي و آن كشورها فراهم ميتوسعه

 ر اغلباي تدوين كند اما ددر اين راستا هر كشوري بايد برنامه ملي جامعه اطالعاتي ويژه

ي هاي فرهنگها در ظرفيترو مطابقت دارد. تفاوتموارد اين برنامه با برنامه كشورهاي پيش

خورد. اما به هر حال، قدم اول، ايجاد، توسعه و تكميل و اقتصادي جامعه رقم مي

اي اطالعات و ارتباطات است. عدم التزام به چارچوبي تدوين هاي ملي و منطقهزيرساخت

 برداري از فناوري اطالعات و ارتباطات در جهت توسعه انساني موجب درجاهشده براي بهر

  .شودزدن كشورهاي درحال توسعه در گام اول مي

داند، به نحوي كه هم پيوسته ميوي جامعه اطالعات را يک مفهوم يكپارچه و به

هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فناورانه و فرهنگي آن را از هم تفكيک كرد. توان بخشنمي

آورد و در نهايت، ها به وجود ميفناوري اطالعات و ارتباطات، تحول عميقي در همه بخش

رد كه ماهيتي كامالً متفاوت با جامعه پيشين دارد. در اين گذاجامعه جديدي بنيان مي

جامعه استفاده مستمر از فناوري اطالعات و ارتباطات، توسط شهروندان به ارتقاي كيفيت 

 انجامد و اطالعات در اين جامعه، منبع اصلي نوآوري و توسعه خواهد بود. زندگي مي

 

 و دانشگاهي هاي جديد توسط مراكز پژوهشي تدوين استراتژي

كند كه در هاي مختلف ايجاد ميفرآيند ورود به جامعه اطالعات، تغييراتي در حوزه

دهد. اين پديده هم ريختگي را شكل ميبهنظمي ومدت، نوعي رقابت منجر به بيكوتاه
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بيني شود. درك اين تحول و پيشباعث ناپايداري در عرصه سياست، اقتصاد و فرهنگ مي

لي و پذيرش اين دوره ناپايداري، توسط دولتمردان و نخبگان جامعه مخاطرات احتما

ضروري است. به اين منظور، مراكز پژوهشي و دانشگاهي با تدوين راهبردهاي جديد 

اقتصادي و فرهنگي و با استفاده از تضارب آراي نخبگان و با جلب مشاركت حداكثري 

وكار پس از براي مثال در حوزه كسب كنند.آنها، زمينه گذار از اين مرحله را فراهم مي

اي اطالعات و ارتباطات، فرآيند ورود به جامعه اطالعات، ايجاد زيرساخت ملي يا منطقه

هاي نوظهور را ميسر خواهد كرد و تغيير هاي نوپا و سازمانزمينه ورود و رقابت شركت

مدت با اني كوتاهمرزهاي اقتصاد و صنعت را سبب خواهد شد. بنابراين بازار در دوره زم

ته، يافآشفتگي مواجه خواهد شد. اين آشفتگي در اقتصاد و بازار براي كشورهاي توسعه

رو ضروري است مراكز پژوهشي اينمهلک و براي كشورهاي درحال توسعه پرفشار است. از

طور مستمر و با پايش و و دانشگاهي با طراحي و اجراي دقيق طرح تدوين شده به

 نتايج اجراي طرح، مانع از رخوت يا انحراف آن شوند. بازخوردگيري 

 

 مقايسه الگوي جامعه صنعتي و الگوي جامعه اطالعات

هاي جامعه صنعتي )كه در گذشته شكل گرفته است( با جامعه اطالعات مقايسه ويژگي

گيرد( در سه محور اساسي فناوري ابداعي )نوآورانه(، ساختار )كه در آينده شكل مي

تري از جامعه اطالعات ترسيم ها، تصوير دقيقو اجتماعي و همچنين ارزش اقتصادي

هاي جامعه صنعتي و جامعه اطالعات در سه خواهد كرد. جدول ذيل به مقايسه الگوي

 1پردازد:محور مذكور مي
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 . مقايسه الگوي جامعه اطالعات و جامعه صنعتي2جدول 

 
 نوآورانه(هاي ابداعي )فناوري

 جامعه اطالعات صنعتيجامعه 

 كامپيوتر )حافظه، محاسبه، كنترل( ماشين بخار )نيرو( 1هسته

 2گسترش )تقويت( كار ذهنيجايگزيني، كار فيزيكي 2جايگزيني، گسترش )تقويت( كاركرد اصلي

 نيروي توليدي
افزايش بهينه نيروي توليدي اطالعات ) نيروي توليدي مادي

 هاي انتخاب عمل(قابليت

 ساختار اقتصادي و اجتماعي

 اطالعات، فناوري، دانايي كاالها و خدمات سودمند توليدات

 مركز توليد
آالت، لوازم و هاي مدرن )ماشينكارخانه

 تجهيزات(

 گسترش مرزهاي دانش، فضاي اطالعات

 بازار
جهان جديد، مستعمرات، مصرف، قدرت 

 خريد

 گسترش مرزهاي دانش، فضاي اطالعات

اصلي صنايع 

 )پيشتاز(

 صنايعصنايع توليدي)صنايع ماشيني،

 ماشيني(

صنايع فكري )صنعت اطالعات، صنعت 

 دانايي(

 ساختار صنعتي
ثانويه، ماتريس ساختار صنعتي )اوليه،  ثانويه و درجه سوم صنايع اوليه،

 ها(صنايع سيستم –درجه سوم و چهارم 

 ساختار اقتصادي
ليد انفكاك تواقتصاد كااليي )تقسيم كار، 

 و مصرف(

كنشي )توليد عام و استفاده اقتصاد هم

 مشترك( 

 -اصول اقتصادي

 اجتماعي

قانون اهداف )اصل تقويت و پيشبرد  گذاري )تعادل عرضه و تقاضا( قاعده قيمت

 كنشي(هم

 -نهاد اقتصادي

 اجتماعي

بنگاه عمومي، ها )بنگاه خصوصي، بنگاه

 بخش سوم(

اجتماعات اطالعات اجتماعات خودمختار )

 و محلي(

 -نظام اقتصادي

 اجتماعي

مالكيت خصوصي سرمايه، رقابت آزاد، 

 سود حداكثري

كنشي، اولويت زيرساخت، اصل هم

 سودمندي اجتماعي

جامعه كاركردي )چندمركزي، كاركرد، جامعه طبقاتي )قدرت متمركز، طبقات،  شكل جامعه

                                                 
1  . Core 

2. Amplification 

3  . Mental Labor 
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 نوآورانه(هاي ابداعي )فناوري

 جامعه اطالعات صنعتيجامعه 

 استقالل(  كنترل(

 خشنودي ملي تأمين اجتماعيرفاه عمومي و  هدف ملي

 دمكراسي مشاركتي دمكراسي پارلماني  شكل حكومت

نيروي تغيير 

 اجتماعي

 هاي شهروندي، دادخواهيجنبش هاهاي كارگري، اعتصابجنبش

هاي چالش

 اجتماعي

شوك آينده، ترور و تجاوز به حريم  بيكاري، جنگ و فاشيسم

 خصوصي

ترين پيشرفته

 مرحله

 خلق دانايي با انبوه باال باالمصرف انبوه 

 هاارزش

 ارزش زمان، )ارضاي نياز به موفقيت( هاي مادي، )ارضاي نيازهاي مادي(ارزش معيارهاي ارزشي

 مشاركت اجتماعي(انضباطي )خود حقوق بنيادي انسان، انسانيت معيارهاي اخالقي

 طبيعت(شدن )سازگاري انسان و جهاني رنسانس )اومانيسم( روح زمان
 

 
 سازي: الگوي اساسي حيات آينده

هاي داوطلبانه هسته اصلي ساختار و سامان اجتماعي جامعه اطالعات در آينده اجتماع

خواهد بود. در جوامع صنعتي اين نقش برعهده بخش خصوصي يا بخش عمومي بود، اما 

نظور مهايشان، بهانتخابكنند كه در آن مردم براساس اي را بنا مياين نهادها شاكله جامعه

 كنند. )مردم نقش مركزي دارند(ميهاي خود مشاركت بر تالشساختن اجتماعي مبتني

داند. مي 1«سازيآينده»شرط اصلي بنيان گذاشتن چنين جوامعي را ماسودا پيش

ه ب« آينده»و تبديل « رخت حقيقت بر تن آينده پوشاندن»بر « سازيآينده»عبارت 

                                                 
1  . Futurization 
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لت دارد. اين تعبير استعاري، به معناي ترسيم طرحي از آينده بر يک بوم دال« واقعيت»

نامرئي و تالش براي تحقق آن است. وقتي به واقعيت رساندن يک آينده به الگوي اصلي 

  1.خوردزندگي در جامعه اطالعات تبديل شود، يک مرحله تاريخي در جامعه بشري رقم مي

 

  1زمان ـمفهوم ارزش 

يک مفهوم جديد از ارزش است كه در جامعه اطالعات آينده جايگزين ارزش  زمان ـارزش 

مادي جامعه صنعتي خواهد شد. اگر كار فيزيكي در جامعه صنعتي منجر به توليد ارزش 

شود، در جامعه اطالعات كار ذهني انسان منجر به توليد ارزش خواهد شد. بنابراين مي

هاي ذهني و فكري اوست. اين مفهوم چارچوب اييهدف غايي جامعه اطالعات، انسان و توان

زمان، –ينده تعيين خواهد كرد. ارزشآاصلي سبک و سياق اقدام و عمل را در جامعه 

ي تجهيز شده به ابزار تمهيد شده در جامعه اطالعات  با هاارزشي است كه انسان

ديگر، هر انساني در جامعه عبارت كنند. بههاي آينده ايجاد ميبرداري هدفمند از زمانبهره

 به آنكند و تالش مي كنداطالعات هدفي را بر يک بوم نامرئي از آينده خود طراحي مي

دست يابد و در اين راه از مساعدت نهادينه شده در جامعه اطالعات براي آحاد اعضاي آن 

 يده است. نام« زمان –ارزش »شود. ماسودا ارزش توليد شده در اين فرآيند را مند ميبهر

 گيري گذر زمانزمان يک مفهوم انتزاعي و غيرمستقيم است. در حقيقت زمان نزد ما، اندازه 

ايش هعنوان طول زندگي يک فرد كه براي رسيدن به خواستهاست. اما اگر اين گذر زمان به

ن اي طور كه ذكر شد،كند. همانكند در نظر گرفته شود، زمان ذاتاً توليد ارزش ميصرف مي

                                                 
 .136مثابه جامعه پساصنعتي، ص يونجي، ماسودا. جامعه اطالعات به. 1

2. Time - Value   
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 شود. ارزش در جامعه اطالعات، جايگزين ارزش مادي در جامعه صنعتي مي

 

 شهر ماسوداكامپيوتوپيا: آرمان

متفاوت است. مدل  جامعه اطالعات در نظر ماسودا با آنچه امروزه تعريف شده است، كامالً

بر اين باور است كه نيروي پيشران تغييرات اجتماعي و اقتصادي ذهني ماسودا مبتني

تنها كار ذهني خصوص فناوري رايانه نههب 1.توليد ارزش اطالعات و نه ارزش مادي است

شود. مي 2و تقويت خواهد كرد، بلكه منجر به توليد انبوه دانش روشمند ينانسان را جايگز

 –هاي داده جايگزين كارخانه هاي اطالعاتي و پايگاهابزارآالت اطالعات شامل شبكه

شوند و مركز توليد و توزيع كاالهاي اطالعاتي خواهند شد. مي –اعي عنوان نماد اجتمبه

مرزهاي دانش فردا، در مقابل مرزهاي فيزيكي و مادي گذشته، بازارهاي پرظرفيت آينده 

 صنايع فكري، صنايع پيشرو خواهند بود.  2.را شكل خواهند داد

 1اافزبه اقتصاد هم 1كند در جامعه اطالعات، اقتصاد تبادليماسودا ادعا مي همچنين

 1دست نامرئي لسه فرجايگزين  1با تغيير ساختارهاي اجتماعي، اصل هدفخواهد شد. 

عنوان رهبران پيشتاز توسعه هاي داوطلبانه، بهدخالت( در اقتصاد خواهد شد. نهاد)عدم 

افزايي اصل هم 8.شوندهاي عمومي و خصوصي مياجتماعي و اقتصادي، جايگزين سازمان

                                                 
 .3يونجي، ماسودا. مديريت در جامعه اطالعات، ص  1.

 

2  . Systematized Knowledge 

 .4، ص همان 3.

4  . Exchange based 

5  . Synergistic Economy 

6  . Goal Principle 

7  . Laissez-faire 

 5، ص همان 5
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عنوان اخالق غالب خواهند شد. در منافع اجتماعي جايگزين حداكثر كردن سود بهو اصل 

بي مراتنتيجه يک جامعه افقي و چند مركزي به جاي يک قدرت مركزي و طبقات سلسله

ثمر رساندن فرد فرد  ، كه تالش براي به«زمان –ارزش »شكل خواهد گرفت. تحقق 

 خواهد شد.هاي موجود است جايگزين دولت رفاه انسان

سادگي ممكن نيست. ويل و آريل دهد تغييرات اجتماعي از اين نوع بهتاريخ نشان مي

دهد تاريخ شناخته شده نشان مي»نويسند:مي 1هايي از تاريخدورانت در مقدمه كتاب درس

. ابزارها و لوازم تغيير ها تغييرات اندكي داشته استكه سلوك بشري و رفتار انسان

 .«مانندها ثابت باقي ميها و سرنوشتسرشتاما  ،كنندمي

تواند مسير آينده را روشني بخشد. ماسودا شهر حتي اگر محقق نشود، مياما آرمان

مپيوتر اتوپيايي كا –شهري به نام كامپيوتوپيا منظور تبيين ايده جامعه اطالعات، آرمانبه

شش ويژگي  2،«آدام اسميت»تبيين كرده است. وي در تعميم نظريه اصلي  –مبنا 

 تبيين كرده است:  را شهر خودآرمان

زمان و جايگزيني آن را  –در اين ديدگاه، هر شهروند كامپيوتوپيا، اهميت ارزش  .1

هاي مادي جامعه صنعتي پيشين درك كرده است و از زماني كه در اختيار دارد با ارزش

 تحقق بخشيدن آينده مطلوب خود استفاده بهينه و حداكثري خواهد كرد.  منظوربه

د ها وجوبرداري از فرصتگيري و تساوي در بهرهدر كامپيوتوپيا، آزادي تصميم .2

زمان از  –شهر در واقعيت بخشيدن به ارزش عبارت ديگر شهروندان اين آرماندارد. به

 فرصت مساوي برخوردارند. 

هاي داوطلبانه گوناگون افزايش مشاركت شهروندان در اجتماع شهر،در اين آرمان .2

                                                 
1  . The Lessons of History 

2. Universally Opulent Society 
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 خواهد يافت. گسترش قدرت فرآوري اطالعات، بشر را از زحمت معيشت رها خواهد كرد. 

افزاي وابسته به يكديگر گسترش خواهند يافت. يک در كامپيوتوپيا، جوامع هم .1

اي رسيدن به اهداف مشتركي كه ها براي است كه در آن افراد و گروهافزا جامعهجامعه هم

 كنند. توسط جامعه براي همگان تعيين شده مشاركت مي

محور بدون نياز به قدرت باالتر تحقق خواهند يافت. جامعه در آنجا جوامع وظيفه .1

 اي است كه استقالل فردي هماهنگ با نظم گروهي دارد. افزاينده جامعههم

ت. عنوان مخلوق برتر اسافزايي ربوبي انسان بههمهدف كامپيوتوپيا، تولد دوباره  .1

 1گويد تولد مجدد روحاني انسان وابسته به تالش انسان و فيض پروردگار است.ماسودا مي

 
 

 گيري و پيشنهاد نتيجه

رود كه در آن بخش خدمات بيش از اي به شمار ميصنعتي جامعهطور كلي جامعه پسابه

 2اولين بار توسط آلن تورن «صنعتيجامعه پسا»كند. عبارت بخش توليد ايجاد ثروت مي

فرانسوي طرح شد و از نظر مفهومي به ساختارهاي نظري اجتماعي مفاهيمي مانند 

 1مدرنيته سيال 1،اقتصاد پساصنعتي 1،بنيانجامعه اطالعات، اقتصاد دانش 2،پسافورديسم

نزديک است. تمامي اين مفاهيم در تحقيقات اقتصادي و اجتماعي  1ايو جامعه شبكه

                                                 
 .149-135. يونجي ماسودا، مديريت در جامعه اطالعات، صص 1

2. Alain Touraine 

3 post-fordism 

4 Knowledge economy 

5 Post-industrial economy 

6 liquid modernity or Late modernity 

7  . Network society 
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ها، ريشه در تنوع رويكرد كشورهاي پيشرو تكثر اين واژه زمينه مشترك تحقيقاتي دارند.

در  2ماچلوپ و فريتز 2دانيل بل 1،هاي نوربرت وينربه جامعه پساصنعتي آينده است. تالش

دهي جامعه اطالعات آمريكا سرمشق ماسودا براي منظور شكلل قرن گذشته بهياوا

هاي جامعه خود با جامعه اما ماسودا با درك تفاوت ،دهي جامعه اطالعات ژاپن استشكل

سازي شده از جامعه اطالعات ابداع كرده است. اگر آمريكا، مدلي متمايز و دروني

 «مهندسي تدريجي اجتماعي»هاي اطالعات آمريكايي سوار بر انديشه پردازان جامعهنظريه

زده آگبرني نقش مهمي در تحول جامعه بحران «هاي اجتماعيسازيشاخص»پوپري و 

ايفا كردند، ماسودا نيز با طرح جامعه  1111آمريكا ظرف پانزده سال به ابرقدرت  1121

تسليم و تحقير شده ژاپن پس از اطالعات ويژه خويش نقش حياتي در احياي جامعه 

ي صنعتي، نقش اجرايپردازان جامعه پسااشغال آمريكا داشت. تمايز ماسودا با ديگر نظريه

  وي در پيشبرد مدل جامعه اطالعات طراحي شده توسط خود اوست.

درباره تحقق جامعه اطالعات آرماني ماسودا، در مراحل نهايي ترديدهايي وجود دارد. 

قدان ناديده گرفتن طبع بشري در تمايل به ايجاد اختالل در نظم ايجاد شده برخي از منت

دانند. تاريخ نشان داده است كه تغييرات را مانع تحقق چنين تغييرات بنياديني مي

سادگي ممكن نيست. ازسويي نرخ تأثير فناوري بر فرهنگ طي ، بهاجتماعي از اين نوع

اظهار موضع بدون توجه به تغييرات سريع عصر  هاي اخير چنان رشد يافته است كهدهه

ه اند كشود. بعضي از صاحبنظران تا جايي پيش رفتهاحتياطي محسوب ميحاضر بي

نظر اند. اگرچه بهمهمترين عامل تمايز و برتري تمدن و فرهنگ بشري را فناوري برشمرده

                                                 
1. Norbert Wiener 

2. Daniel Bell 

3. Fritz Machlup 
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 دارد، اما انسان معاصرآيد بشر تا تحقق كامپيوتوپياي ماسودا هنوز راه درازي در پيش مي

بيند. كامپيوتوپيا مفهومي يافته مياي از نظريه جامعه اطالعات را تحققامروز بخش عمده

است كه هدف آرماني را معين كرده و حتي اگر مانند پوليتياي افالطون هرگز محقق 

 عنوان يک چارچوب پيشنهادي همواره مورد توجه خواهد بود. نشود، به

سازي مدل جامعه اطالعات طراحي شده با دا و مداقه در متناسبمرور آثار ماسو

تعريف جامعه تواند الگوي مناسبي براي بازژاپني ميهاي جامعه ها و كاستيظرفيت

 اطالعات ايراني ارائه كند. 

كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور طي دو دهه اخير نشان سير به

دهد كه گزاف نيست اگر ادعا شود مهمترين نياز اين صنعت فرهنگي، ارائه و اجراي مي

روزرساني شده براي گسترش كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات است. مدلي يک مدل به

استگذاري علم و فناوري را به كاربردهاي عيني و كه بتواند مباحث انتزاعي در سطح سي

مفيد از فناوري براي آحاد شهروندان پيوند دهد. طرحي كه بتواند شفافيت اطالعات در 

منظور جلب مشاركت آحاد مردم و جذب سازي را بهنهادهاي حكمراني و تصميم

راهم آورد. هاي ذهني همه نخبگان داخل و خارج از كشور فهاي فكري و خالقيتظرفيت

هاي تخصصي را براي هر طرح و موضوع بستري كه اجراي دقيق و بهنگام نظرخواهي

در كشور  -دهد نگاري فناوري انجام ميهاي آيندهمانند آنچه ژاپن در طرح –راهبردي 

ته، هم پيوسروز، يكپارچه و بههاي اطالعات بههايي كه براساس بانکفراهم كند. زيرساخت

را تسهيل كند. اين  1گيريپشتيبان تصميم هايهاي ملي و استقرار سامانهژهنظارت بر پرو

« جامعه اطالعات»مسيري است كه به همت ماسودا در ژاپن طي و منجر به طرح و ارائه 

                                                 
1. DSS (Decision Supporp System) 
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اي بهتر تغيير داد. مسيري كه در سير تطور فناوري شد و جامعه ژاپن را براي آينده

رسد در جامعه اطالعات نظر ميده باقي مانده است. بهاطالعات و ارتباطات ايران ناپيمو

زي ساايران، تأثيرات اجتماعي بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش آن در آماده

ل گيري و تكامجامعه براي آينده، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در مسير شكل

تالش براي كاهش شكاف  شود،مي مجامع جهاني الگوبرداري جامعه اطالعات ايراني از

ديجيتالي و گسترش كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در همه سطوح جامعه است. اما 

هاي نوين اطالعات و ارتباطات گيري از فناوريشود، بهرهآنچه در اين بين مغفول واقع مي

. شوب آينده استرقابت و آسازي جامعه براي آينده پربراي اعمال تغييرات اجتماعي و مهيا

، بيش از آنكه تالش براي دستيابي به اهداف تعيين شده در ارتقاي «جامعه اطالعات»

هاي كاربري و ضريب نفوذ فناوري اطالعات و ارتباطات باشد، مسيري است كه هر شاخص

ها و برداري از فناوري اطالعات و ارتباطات، مطابق با ظرفيتآينه، بهترين روش بهره

كاف هاي شكارگرفته شود. پايش و ارزيابي شاخصهاجتماعي جامعه، پايش و بهاي كاستي

 هيچ عنوان همه جامعه اطالعات نيست.  اما به ،است« جامعه اطالعات»ديجيتالي بخشي از 

توانست به مركبي براي پيمودن اين در دهه هفتاد مي 1«تكفا»راهبردي مانند طرح 

ري اطالعات و ارتباطات در دهه مذكور، موجي از مسير تبديل شود. نوپديد بودن فناو

هاي اين فناوري را متوجه خود ساخته بود. طرح تكفا استعدادهاي عالقمند به جذابيت

توسعه و كاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات ايران به چند دليل مشخص مانند عدم 

يز عدم بازگشت يافته و ناستمرار طرح، مهاجرت نيروي انساني و استعدادهاي تربيت

هاي فناوري اطالعات به همين حوزه، عمالً از رونق و رواج سرمايه حاصل شده از پروژه

                                                 
 .توسعه و كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات ايران 1.
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 اوليه خود افتاد. 

در وضعيت كنوني، ديوانساالري كشور از فناوري اطالعات و ارتباطات به خدمات 

نوني عه كپردازي اكتفا كرده است. تا جايي كه صاحبنظران امر جاممرتبط با فناوري و داده

دانند. كيفيت نيروي انساني عامل در اين حوزه كاهش يافته و مي محوراي دادهرا جامعه

عدم تدوين و اجراي طرح جامعي براي تحقق جامعه اطالعات ايراني با تمركز بر تأثيرات 

تواند خسارات هاي اطالعات و ارتباطات در جامعه آينده ميبرداري از فناورياجتماعي بهره

اي عه، جام«جامعه اطالعات ايراني»ناپذيري به كشور وارد كند. پيمودن مسير تحقق جبران

 در طراز آينده رقم خواهد زد. 
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