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 تاثیر فناوري اطالعات بر وجوه جامعه  

 مرتضي پاک قلب: مدرس 

Farzaneh
Sticky Note
هدف جامعهٔ اطلاعاتی این است که به وسیله فناوری اطلاعات مزیت رقابتی در سطح جهانی به دستآورد. یک جامعه اطلاعاتی یک جامعه است که تولید، توزیع، مصرف، تجمیع و مدیریت اطلاعات یک امر مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تلقی میشود. مردمی که لوازم موجود برای ایفای نقش در چنین جامعهای را دارند را شهروندان دیجیتال گویند. این شاخص یکی از معیارهایی است که ورود ما را به فاز جدیدی از جوامع نشان میدهد. جامعهٔ اطلاعاتی مرحله بعد از جامعه صنعتی است.

Farzaneh
Sticky Note
جامعه اطلاعاتی ، جامعه ای بدون مرز است كه انسانها می توانند صرف نظر از نژاد ، ملیت، زبان ، مذهب و هر اختلاف دیگری با یكدیگر تعامل كنند. لذا این جامعه فرا ملیتی و بین المللی است . از آنجایی كه انسان محور اصلی جامعه اطلاعاتی است ، با وارد شدن در آن به تبادلات فرهنگی می پردازد كه منجر به تغییرات فرهنگی در یك جامعه می شود كه حاصل تغییرات فكری ، ذهنی و رفتاری همه عناصر انسانی در یك جامعه و مبادلات فرهنگی ، فكری ، علمی و تكنولوژیكی با سایر جوامع است و حال اگر بهر دلیلی ، وجود و تداوم باورهایی برای ادامه حیات هدفمند یك جامعه ضرورت داشته باشد ، منطقی است كه همه عناصر انسانی یك جامعه در هر موقعیتی در حفظ و تداوم آن باورها حساس شوند .



است حاضر عصر در مدیران نیاز مهمترین اطالعاتي سیستم به نیاز. 

به دارد وجود سازمان از خارج در كه اطالعاتي بدون تواند نمي سازماني هیچ  

 .دهد ادامه خود حیات

را خود و اند كرده احساس را حاضر عصر در شدن جهاني به نیاز مدیران همه 

 هاي سیاست بتوانند تا دانند مي جهاني هاي همکاري و ارتباطات نیازمند

 .كنند تعیین را سازمان استراتژیکي
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 جامعه اطالعاتي و مدیریت

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



بركاربردهاي مبتني دیجیتالي اقتصاد در ICT مصرف و كنندگان تولید بین ارتباط 

 .شود مي بیشتر كنندگان

شود مي تعریف الکترونیک تجارت و الکترونیک كار و كسب چون جدیدي مفاهیم. 

بر مبتني و سفارشي كامال خدمات و محصوالت و شود مي بیشتر گرایي مشتري 

 .گردند مي ارائه مشتریان از یک هر سالیق

آوردهاي ره دیگر از تر ارزان خرید و بهتر انتخاب امکان و بیشتر اطالعات از برخورداري  

ICT باشد مي 
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 جامعه اطالعاتي و تجارت

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



یادگیري به عنوان یکي از نیازهاي اساسي انسان تحت تاثیر روش هاي نوین ناشیي از  

 .استقرار گرفته  ICTكاربردهاي 
 

دانشیگاه اینترنتیي و آمیوزش از راه دور    مجیازي،  كیالس هیاي   اي، آموزش شیبکه  

 .شوددر زمینة آموزش محسوب مي   ICTموضوعاتي است كه از كاربردهاي 
 

 :در این زمینه عبارتند از  ICTبرخي از مزایاي استفاده از 

حذف عواملي چون دوري فاصله 

عدم نیاز به جا به جایي اساتید 

 كاهش كلي هزینه ها 

 آموزشيافزایش كیفیت 
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 جامعه اطالعاتي و آموزش

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 جدیدي مفاهیم به را خود جاي صنعت عصر در جنگ سنتي مفاهیم اطالعات عصر در

 از اطالعات جنگ یا و دیجیتالي جنگ چون عناویني تحت كه اي گونه به است، داده

 .شود مي یاد آن
 

سرزمین براي كشاورزي دوران یا اول موج هاي جنگ 

تولید ظرفیت كنترل براي صنعتي دوران یا دوم موج هاي جنگ 

اطالعات و دانش كنترل براي اطالعات دوران یا سوم موج هاي جنگ 
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 جامعه اطالعاتي و جنگ

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



دهد مي قرار تاثیر تحت را اجرایي نهادهاي و ها حکومت اطالعات فناوري. 

هزینه، كم سراسري گیري راي قانون، اجراي بر اي لحظه نظارت گذشته در  

 از حکومت مختلف نهادهاي ICT مدد به امروزه اما ،نبود میسر ... و ارزان دادرسي

 .اند شده تشکیل الکترونیک هاي دولت كه اي بگونه است، برده بهره زیر امکانات
 

e-Democracy 

 e-Voting 

 e-Assistance 
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 جامعه اطالعاتي و حکومت

e-Justice 

e-Healthcare  

e-Education   

و ... 

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



ارتقاي و رویدادها اخبار، سریع نشر موجب اطالعات به ارزان و سریع دسترسي 

 .شود مي جامعه در عمومي آگاهي

اقشار كلیة براي را جانبه همه آموزش یک مکان هر و زمان هر در یادگیري امکان 

 .كند مي فراهم جامعه

در اطالعاتي جامعة تشکیل كلي بطور و ارتباطات و اطالعات فناوري بنابراین 

 .دارد بسزایي تاثیر جامعه فرهنگ توسعة
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 جامعه اطالعاتي و فرهنگ
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 .گذاشت خواهد را زیادي تاثیر نیز شهري خدمات مدیریت در اطالعات فناوري

 .باشد مي شهري مختلف ابعاد بر ICT تاثیر نتیجة هوشمند شهر یا الکترونیک شهر

 :از عبارتند شهري چنین مزایاي از برخي

شهري خدمات ارائه در كیفیت و وري بهره افزایش 

شهروندان رضایت افزایش و بروكراسي حذف 

شهري خدمات مدیریت در مردم نقش افزایش 

ترافیک و آلودگي كاهش و زیست محیط حفظ 

فیزیکي حضور بدون ها كتابخانه ها، موزه ها، نمایشگاه از استفاده و بازدید امکان 

9 

 جامعه اطالعاتي و شهرهاي الکترونیکي

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 فعليبرخي از مشاغل حذف 

 برخي از مشاغل   درتغییر 

 جدیدمشاغل ایجاد 

 دوركاريایجاد پدیدة 

تخصصي تر شدن مشاغل 

 و كارجامعه اطالعاتي 

 مرتضي پاک قلب: مدرس  10



 فعليبرخي از مشاغل حذف 

 ...و مشاغل مرتبط با كتابداري سنتي، انبارداري سنتي شبیه 

 برخي از مشاغل   درتغییر 

 با اطالعات فناوري از متأثر ... و آموزشي پزشکي، تجارت، مهندسي، فعالیتهاي

 .شوند مي اجرا جدید روشهایي

 جدیدمشاغل ایجاد 

 شبکهنویس سایت، كارشناس امنیت اطالعات، مدیر برنامه 

 و كارجامعه اطالعاتي 

 مرتضي پاک قلب: مدرس  11



 از رایانه ها و ارتباطات راه دور بیراي  استفاده به معني پدیدة دوركاري ایجاد

 متفاوتجغرافیایي در موقعیتهاي انجام وظایف شغلي 

 ...(مانند جراحي از راه دور، كنترل كارخانه از راه دور و )  
 

سطح افزون روز ارتقا شدن اهمیت پر مشاغل شدن تر تخصصي  

 كاركنان مهارت
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 و كارجامعه اطالعاتي 

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



در جراحییي از راه دور ، عملیییات  

پزشکي به كمک ابزار و تجهییزات  

نصب شده در اتاق عمیل از راه دور  

 .صورت مي گیرد

 

 

 جراحي از راه دور
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 مرتضي پاک قلب: مدرس  نمایي از یک سیستم جراحي از راه دور 



 نرخ اشتغال
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 درصد 50:  1860سال 

 درصد 15:  1960سال 
 

 درصد 12:  1860سال 
 درصد 30:  1960سال 

 

 درصد 4:  1860سال 
 درصد  54:  2000سال 

: اشتغال   

   در بخش كشاورزي 

در بخش صنعت     

در بخش اطالعات     

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 ITعصر / هزاره سوم 
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 اطالعاتدسترسي به 

 فیزیکيمحدودیت زماني، مکاني و حضور بدون 

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 جامعه مجازي
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 دانشگاه مجازي

 كتابخانه مجازي

 موزه مجازي

 رادیو و تلویزیون مجازي
 سوپر ماركت مجازي

 داروخانه مجازي

 بازي هاي مجازي

 ...و 

 بانک مجازي

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 (e-Everything)همه چیز الکترونیک 
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  كسب و كار الکترونیک

  تجارت الکترونیک

  بانکداري الکترونیک

  یادگیري الکترونیک

   پول الکترونیک

   خرید الکترونیک

   پست الکترونیک

   كتاب الکترونیک

  e-Business 

  e-Commerce 

  e-Banking 

  e-Learning 

   e-Money 

   e-Shopping 

   e-Mail 

  e-Book 

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 پیش شرط هاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
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 توسعه زیر ساخت ها

 توسعه منابع انساني

 توسعه سیاست ها

 توسعه محتوا و كاربرد

 توسعه نهاد ها

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 پیش شرط هاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات

19 

 توسعه زیر ساخت ها

 ایجاد شبکة ارتباطي مناسب 

 توسعه دسترسي همگاني

 توسعه منابع انساني

 توسعه سیاست ها

 توسعه محتوا و كاربرد

 توسعه نهاد ها

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 پیش شرط هاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
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 توسعه زیر ساخت ها

 توسعه منابع انساني

 آموزش و تربیت متخصصان 

 افزایش مهارتهاي فني دركاربران

 توسعه سیاست ها

 توسعه محتوا و كاربرد

 توسعه نهاد ها

 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 پیش شرط هاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
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 توسعه زیر ساخت ها

 توسعه منابع انساني

 توسعه سیاست ها

 تدوین سیاستها در حوزه فناوري اطالعات

 توسعة چهارچوب قانوني و نظارتي

 (copy rightقانون )حقوق مالکیت معنوي

 توسعه محتوا و كاربرد

 توسعه نهاد ها
 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 پیش شرط هاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
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 توسعه زیر ساخت ها

 توسعه منابع انساني

 توسعه سیاست ها

 توسعه محتوا و كاربرد

 ..(فروش  و بهداشت،آموزش،خرید و )مختلف توسعه كاربرد ها در زمینه هاي 

 ...(از لحاظ زبان مورد استفاده و )كاربردها بومي سازي 

 توسعه دسترسي همگاني به كاربردها

 توسعه نهاد ها
 مرتضي پاک قلب: مدرس 



 پیش شرط هاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
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 توسعه زیر ساخت ها

 توسعه منابع انساني

 توسعه سیاست ها

 توسعه محتوا و كاربرد

 توسعه نهاد ها

 حمایت از مراكز مالي و اعتباري

 حمایت از شركت هاي كوچک و بزرگ

 ...در بخش خصوصي و دسترسي به بازارهاي محلي و بین المللي 

 
 مرتضي پاک قلب: مدرس 




