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چکیده

توسعه موتور حرکت جوامع است .گسترش فناوری های ارتباطی و اطالعاتی به پدید آمدن جامعه اطالعاتی منجر شده و لزوم
توسعه در وضعیت جدید همچنان نمایان است .این مقاله با بررسی وضعیت جهانی نابرابری های ارتباطی و شکاف اطالعاتی،
انواع این نابرابری ها اعم از جنسیتی ،زبان ،محتوا و شکاف معرفتی را برشمرده الگوی جامعه دانایی محور را به عنوان الگوی
توسعه یافته جامعه اطالعاتی پاسخی به آن نابرابری ها دانسته و موضوع حق توسعه را مطرح می کند ..الگوی جامعه دانایی
محو ر با طبقه بندی معرفت ها و تکیه بر ترکیب آموزش های آکادمیک و آموزش مادام العمر ،اهمیت ویژه جامعه یادگیرنده،
توسعه دانش ،لزوم مدیریت دانش و سرمایه گذاری دولتی و سیاسی در نیل به جامعه دانایی هوشمند را مطرح می کند.
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مقدمه

طرح مقوله جامعه اطالعاتی که مبین نوع جديدی از جامعه است بر تعاريف شناخته شده از جامعه و نظريه های مرتبط هم تاثیر
گذاشته است .بنابراين تبیین توسعه در جامعه اطالعاتی عالوه بر پارادايم های شناخته شده توسعه نیازمند بررسی الگوهای تعاملی و
ترکیب نظريات نوسازی ،و ابستگی و نظام جهانی است .شناخت اين فرايند با بررسی شکاف اطالعاتی به عنوان وضعیت پیش از
توسعه يافتگی و تالشهای نهادهای بین المللی از قبیل يونسکو و کشورهای نیمه پیرامون و پیشنهاد جامعه دانش محور يا جامعه
دانايی به عنوان الگويی برای توانمند سازی کشورهای توسعه نیافته قابل طرح است .شايد علل و پیامدهای توسعه نیافتگی که مبتنی
بر ناتوانی يک جامعه در حرکت به سوی اقتصاد جهانی است ،در روند رو به گسترش خود به عدم حضور در اقتصاد اطالعاتی
جهانی منجر شود که اين ضعیت نیز بر شکاف اطالعاتی قبلی می افزايد.
اقتصاد اطالعاتی که مبین وضعیت متاخر جوامع اطالعاتی در حوزه اقتصاد است در وسعتی جهانی و بین المللی بر زندگی انسانها
تاثیر می گذارد .کاستلز اقتصاد جهانی را يک اقتصاد سیاره ای نمی داند و معتقد است که «تمامی روندهای اقتصادی سیاره را در
برنمی گیرد و تمامی سرزمین ها را شامل نمی شود» (سعیدی .)88:1944،اما به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی تمامی انسانها
موثر است .اقتصاد جهانی هم مانند ساير پديده های اجتماعی کارکرد ها و کژکارکردهايی داشته و تبعات پديد آمده آن در جامعه
اطالعاتی ،ملموس و قابل اندازه گیری است .خطر قطع ارتباط با اقتصاد جهانی مقوله ای حیاتی بوده و در رابطه ای متعامل با جهانی
شدن اقتصاد قرار می گیرد.
« جهانی شدن گفتمانی است که بر شکاف اطالعاتی تاکید می کند ،شکاف میان داراها و ندارها درعصر اطالعات ،درحالی که
اعضای نخبگان اطالعاتی غرب که عمدتاً مذکر و مرفه اند ،خود را با فضای اطالعات و فضای سايبر سرگرم می کنند ،نیمی از نژاد
انسان هرگز يک مکالمه تلفنی انجام نداده اند» (ابو .)11 :1945 ،فاصله میان داراها و ندارها در وضعیت جديد که بر پايه اطالعات
وارتباطات شکل گرفته است را می توان به «شکاف ديجیتال »iيا «شکاف اطالعاتی» تعبیر نمود .اين شکاف واجد وجوه و رويه
های متعدد است .دغدغه اصلی صاحبنظران اين حوزه در مقوله فرهنگ و اقتصاد قابل بررسی است.
ويژگیهای عمده اقتصاد اطالعات را میتوان در «يک جهان مستقل نامتقارن»« ،يک اقتصاد جهانی کامالً دو قطبی» درمیان مناطق
پربار و مرفه اقتصادی از يک سو و مناطق فقیر که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی محروم هستندو « ظهور الگوی تازه ای از تقسیم
کار بین المللی» بر مبنای ارزشهای عالی مبتنی بر هزينه اندک يا مواد اولیه طبیعی وتهیه کنندگان بی فايده که به کار بی ارزش
مشغول وتقلیل يافته اند ،بازشناسی کرد(جايانات 51 :1913،به نقل از کاستلز).
نکته اصلی مورد نظر کاستلز اين است که اين نهادهای مختلف با خود کشورها تطابق پیدا نمی کنند ،آنها درون شبکه ها و جريانها
شکل يافته و از زير ساخت فن آوری اقتصاد اطالعاتی استفاده می کنند.
شکاف اطالعاتی :

آنچه به عنوان شکاف اطالعاتی شناخته می شود ،ناظر بر طبق ه بندی های گوناگونی است که به شناخت اين مفهوم ياری می رساند.
همچنین اين طبقه بندی تفاوت های توسعه و عدم توسعه يافتگی را مشخص می کند .معتمد نژاد وضعیت جهانی نابرابری های
ارتباطی را «با تکیه بر مطالعات ژاک بارا» درباره جغرافیايی اقتصاد ارتباطات به  9محور اصلی طبقه بندی می کند:
 -1نابرابری های ساختاری درتولید کاغذ و فرستنده های راديو و تلويزيونی.
 -3نابرابری های اطالعات و معرفت ها و موضوعاتی همچون انتشار کتاب ،وضع مطبوعات از لحاظ تعداد و شمارگان ،تولید
فیلمهای سینمايی و برنامه ها راديويی و تلويزيونی.
 -9امکانات و وسايل استفاده از ارتباطات رسانه ای(معتمد نژاد.)905-341 :1944 ،
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اگرچه اين طبقه بندی ها آنچنان جديد به نظر نمی رسد و پیشرفت های تکنولوژی موجب ايجاد نابرابری های گسترده تر در حوزه
های گوناگون شده است ،اما همچنان در بررسی ها حضور دارند .وضعیت نابرابری های اطالعاتی از سويی ناظر بر عدم تعادل در
دسترسی به اطالعات و انحصار مالکیت بخش عمده اطالعات در دست نخبگان اقتصادی است که در انديشه های شیلر مطرح
گرديده است.
« اين اقتصاد عمدتاً درنظريه مرکز پیرامونی بیان شده که معتقد است عدم تعادل جهانی موجود بین مرکز و پیرامون (کشورهای
ثروتمند و صنعتی و کشورهای فقیر و حاشیه ای) درهر دو جريان تولیدات رسانه ای و اطالعات وجود دارد»(.سئونگ)1948 ،
بنابراين می توان عدم دسترسی يا کمبود دسترسی بخشهايی از جامعه به فناوری اطالعات و ارتباطات را به عنوان تعريفی از شکاف
ديجیتالی مدنظر قرار داد.
شکاف بین توان دستیابی به اطالعات و استفاده موثر از فناوری اطالعات برای افراد و جوامع مختلف ناظر بر عدم دسترسی به
زيرساخت های ارتباطات از يکسو و توسعه ساختارها از سوی ديگر است که در میان جوامع مختلف و کشورهای گوناگون و حتی
در درون جوامع مطرح گرديده است.
بنابراين دسترسی به اطالعات و منابع اطالعاتی و داشتن دانش و مهارت های کافی برای استفاده بهینه از اين امکانات از شاخصه
های شناخت شکاف ديجیتالی می باشد.
کاربرد اطالعات به ايجاد ارزش افزوده در استفاده از اطالعات منجر می گردد که دانش و مهارت های فنی می طلبد .بنابراين
تکنولوژی های اطالعاتی مشخصاً در دو طبقه جديد در سراسر جهان به وجود می آيد:
« -1فقرای اطالعاتی :کسانی که ابزارها يا دانش راه يافتن ،به بزرگراه های اطالعاتی را ندارند.
 -3ثروتمندان اطالعاتی :کسانی که ابزارها و دانش الزم را دارند و هم اينکه شتابان به سوی آينده در بزرگراه های اطالعاتی در
حرکت اند»(کمالی پور.)35 :1918 ،
« صرفنظر از عامل بنیادی فقر اقتصادی ،عواملی چون بیسوادی ،نابرابری و پراکندگی وسايل و تکنولوژی ارتباطات و وابستگی
فرهنگی و ارتباطی اکثر کشورها به نظام سرمايه داری از علل عدم پیشرفت ارتباطات در کشورهای جهان سوم هستند» (معتمد نژاد،
.)904 :1944
به نظر می رسد عدم توسعه يافتگی اين جوامع صرفا در زير ساخت ها و مباحث سخت افزاری خالصه نمی شود .چنانکه مقوالتی
همچون بیسوادی و شکاف زبان را می توان با تغییر و گسترش الگوی آموزش (به شرط همه جايی بودن) تا حدود زيادی برطرف
کرد.
بنابراين شکاف ديجیتالی برای شرح نابرابری بین کشورهای در حال توسعه وتوسعه نیافته و به شکاف میان افراد ،خانواده ها ،نوع
تجارت ،مناطق جغرافیايی در سطوح اجتماعی و اطالعاتی و استفاده از اينترنت اطالق می گردد .نکته مهم در درک شکاف
اطال عاتی اين است که اين مقوله را نمی توان به طور مجرد بررسی کرد ،زيرا با وضعیتی چند بعدی و چند متغیره مواجه هستیم.
« مسلماً جامعه اطالعاتی ،جامعه هايی نابرابرند ولی اين نابرابری ها بیش از آنکه ناشی از ساختار اشتغال نسبتاً ارتقا يافته آنها باشد ،از
حذف ها و تبعیض هايی سرچشمه می گیرد که در نیروی کار و پیرامون آن رخ می دهد»(سعیدی.)85 :1944 ،
شکاف جنسیتی از اهم موضوعات مبتالبه شکاف ديجیتالی و مصداقی از حذف و تبعیض میان گروه های اجتماعی در جامعه
اطالعاتی است « .مطالعات ارتباطات توسعه نشان می دهد که سازمان های زنان در کشورهای درحال توسعه به غیر از راديو
دسترسی ناچیزی به ساير رسانه های ارتباطی دارند .بر اساس آن بعید است که آنها به راديو ،ضبط صوت ،ويديو ،رايانه های مستقل
و اينترنت شخصی دسترسی داشته باشند»(همان.)81 :
درگزارش جهانی يونسکو ( )3005با عنوان «به سوی جوامع دانايی محور» نیز مقوله شکاف جنسیتی مطرح گرديده است :
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« زنان اغلب برداشت مبهمی از فناوری و ماشین ها دارند .همواره اين باور اجتماعی وجود داشته است که ماشین ها و فناوری قلمرو
مردانه وغیر زنانه است .باوری که موجب ايجاد پیش داوری جنسیتی در برداشت ها و چگونگی استفاده از فناوری اطالعات شده
است» (يونسکو.)91 :1948 ،
در اين گزارش دسترسی زنان به يک رايانه متصل به اينترنت به عنوان شاخص دسترسی کافی دانسته نمی شود .بلکه آنچه در تعیین
دسترسی يا عدم دسترسی زنان به عنوان نماينده گروه هايی از جامعه که «محروم اطالعاتی» اطالق می شوند ،مهم است« ،موانع
اجتماعی– فرهنگی و نهادی» است که تعیین کننده سطوح دستیابی است و به گونه ای آشکار و ظريف مانع از پیشرفت اين گروه
ها می شود.
سطوح دسترسی در شاخص های اجتماعی ديگر نظیر هويت ،جنسیت ،نژاد ،سن و غیره نیز قابل بررسی است .نگرانی نهادهايی
همچون يونسکو در موضوع دستیابی گروه های مختلف جمعیتی و رفع شکاف جنسیتی در کنار عواملی همچون فقر ،بیسوادی،
کمبود دانش انفورماتیک و موانع زبانی از عواملی هستند که به طور کلی مانع دسترسی به زيرساخت های فناوری اطالعات و
ارتباطات به ويژه در کشورهای درحال توسعه می شوند .مهارت بخشی ،يادگیری مهارت های خاص و آموزش اين گروه ها می
تواند به ترمیم و کاهش اين شکاف بیانجامد.
زبان يکی از مهمترين عوامل کاربرد اينترنت است « .آنچه بیش از هر چیز به کاربرد اينترنت لطمه می زند عدم استفاده از زبان های
گوناگون است و چون بیشتر محتوا های اينترنتی به زبان انگلیسی تهیه می شوند ،کسانی که اين زبان را نمی دانند ،نمی توانند از
اينترنت بهره بگیرند يا آنکه بهره گیری آنان بسیار محدود است»(معتمد نژاد .)390 :1948 ،زبان عالوه بر ابزاری برای درک
محتوای تولید شده در فضای اينترنت در فضای کاربردی فناوری های نوين نیز دارای اهمیت قلمداد می شود .عدم آگاهی از اين
زبان به منزله عدم امکان دسترسی به اطالعات می باشد.
« در دنیای امروز فردی که به زبان محلی اصلی صحبت می کند از مزيت مهمی برخوردار است .او می تواند ارتباطات بین المللی
داشته باشد .امکان استفاده از منا فع اقتصادی تکنولوژی برتر ،به شکل بالقوه برای او فراهم است و توانايی اش در بیان نیازهای خود
در بحث های بین المللی طبیعتاً بیش از کسی است که از نظر زبانی محروم است»(موالنا .)193 :1948 ،به همین دلیل کسی که به
زبان محلی يا منطقه ای صحبت می کند از حقوق ارتباطی کمی ،برخوردار است .حق ارتباط ،مشروط به وضعیت زبانی است.
بنابراين محروم کردن يک فرد از بیان زبانی به معنای محروم کردن آن فرد از دسترسی به سیستم اقتصادی و سیاسی است و جريان
عظیم اطالعاتی که از سوی آمريکا و اروپای غربی به سوی کشورهای درحال توسعه سرازير است همراه با در نظر گرفتن عامل
«حق ارتباط»  ،تبادل اطالعات بین افراد غیرنخبه را با مشکل مواجه می کند .بديهی است که افزايش حجم اطالعات تبادل شده در
بسیاری از حوزه های اجتماعی به افزايش شکاف اطالعاتی در جامعه اطالعاتی منجر می شود.
به نظر می رسد که راهکار دو ز بانه بودن در بسیاری از ساختار های تکنولوژيک جامعه اطالعاتی و اينترنت الزم است اما آنچه می
تواند همچنان مويد شکاف اطالعاتی باشد در بهره گیری از محتوای متنوع ديجیتال درفضای گسترده سايبر است که همچنان
اهمیت آموزش زبان را جامعه اطالعاتی يادآور می سازد.
خالصه ای از شکاف های مطرح شده در سطور پیشین را می توان در سخنان «کوفی عنان » دبیرکل سابق سازمان ملل متحد مشاهده
نمود:
« شکاف ديجیتالی جدی است و در حقیقت مجموعه ای از چند شکاف است :شکاف تکنولوژيکی در ساختارهای زيربنايی ،چرا
که  10درصد کاربران اينترنت در  38کشور ثروتمند زندگی می کنند که تنها  14درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند.
شکاف محتوايی است که حدود  10در صد وب گاه های جهان به زبان انگلیسی و غالباً حاوی مطالبی غیرقابل درک برای غیر

جامعه اطالعاتی و توسعه61 /

انگلیسی زبان است .شکاف جنسی است که در آن بسیاری از کشورها ،فقیر و غنی ،زنان و دختران نسبت به مردان و پسران کمتر به
فناوری اطالعات دسترسی دارند»(يونسکو.)43 :1948 ،
اما شکاف اطالعاتی ابعاد گسترده تری نیز به خود می گیرد .آنچنان که معتمد نژاد می گويد« :شکاف ديجیتال بیش از آنکه يک
شکاف زيرساختی باشد ،يک شکاف معرفتی است»(معتمدنژاد.)391 :1948 ،
سرازيری انبوه اطالعات از طريق رسانه های مختلف غربی به سوی کشورهای درحال توسعه جريانی يک سويه است .جنبه مثبت
آن به ورود اطالعات ،کتاب و نشريات به اين کشورها ناظر است که می تواند به رويه ای منفی يعنی انقیاد نفوذ فرهنگی غرب در
اين کشورها تبديل شود و به امپريالیسم اطالعاتی منجر می شود.
پیچیدگی هايی از اين دست منجر به شکل گیری ديدگاه های منفی و گاهی سلبی در برخی از صاحبنظران در کشورهای درحال
توسعه می شود .ديدگاه هايی که در سیاست گزاری و تعیین خط مشی برای رسیدن به شاخصه های جامعه اطالعاتی ترديد داشته و
از منافع توسعه ای تکنولوژی به دلیل بروز اين

ناهنجاری ها صرفنظر می کند.

نکته مهم ديگر در دسترسی به جامعه اطالعاتی ،اينترنت و دسترسی به اطالعات به «شکاف فزاينده علمی میان کشورهای شمال و
جنوب» مربوط است .اين دغدغه به موتور محرک سازمان های بین المللی همچون يونسکو در جهت پر کردن و ترمیم شکاف
علمی میان کشورها تبديل شده است تا ملل گوناگون به تعادل و تساوی منطق بر دستاوردهای علمی بشريت برسند .البته با توجه به
منافع اقتصادی و استراتژيک دانش در جوامع اطالعاتی که به ابزاری در جهت سلطه تبديل گرديده است .شايد ترمیم اين شکاف
مطابق با واقعیت و ممکن نباشد « .چرا که اطالعات جذب شده توسط کشورهای جنوب الزاماً اطالعاتی نیست که در بلند مدت
باعث تولید علم ،فراگیری ،تعمیق دانش و رفع موانع توسعه در مناطق محروم گردد بلکه بیشتر جنبه سرگرمی دارد( ».آقارفیعی،
 )91 :1944اين وضعیت به نوعی «آپارتايد علمی» تعبیر می شود .کشورهای جنوب با هیجان خاصی در پی بهره مندی چشم بسته از
رسانه های ديجیتالی هستند که مشخص نیست ضريب اطالعات سودمند آن تا چه اندازه است؟ به عبارت ديگر برای دستیابی به علم
و دانش مدرن و کاربردی از سوی کشورهای شمال نمی توان به اينترنت به عنوان محملی مناسب و فراهم آورنده دانش مدرن
پرداخت هر چند که می توان نقشی تسهیل گر و تسريع کننده برای آن قائل شد.
دسترسی کشورهای در حال توسعه به همین مقدار از محتوای اينترنتی نیز در برخی مواقع از نظر سخت افزاری با موانعی
روبرروست.
«تمرکز بیش از اندازه اينترنت در مناطق خاص جهان به حضور  iiISPهای کشورهای درحال توسعه وابسته است که اکثراً بايد
هزينه کامل اتصال دو طرف را بپردازند.در حال حاضر اغلب  ISPهای آسیايی به امپراتوری آمريکا متصل هستند» (آقارفیعی،
 .)94 :1944اين وضعیت بیش از همه به سود آمريکاست و در دراز مدت به نوعی بهره کشی منجر می شود که تاثیری مخرب بر
نفوذ اينترنت باقی می گذارد و در کشورهای درحال توسعه مانع دستیابی همگانی به منابع اطالعاتی می شود.
بنابراين بايد میان دسترسی به تکنولوژی های نوين و نحوه استفاده از آنها تفکیک قايل شد .پیچیدگی اينترنت ما را ناچار می سازد
که موانع و عوامل کمی و کیفی مربوط به آن را از هم متمايز کنیم:
 -1موانع کمی کاربرد اينترنت :ضعف تولید ناخالص سرانه ،عدم توسعه زيرساخت ،و گرانی بهای دسترسی به اينترنت اند .اين
موانع را به آسانی می توان مشخص کرده و کمیت آنها را تعیین نمود.
 -3موانع کیفی استفاده از اينترنت ناشناخته اند .زيرا اين موانع به طور مستقیم به بازار اينترنت بستگی ندارند و نگاه عمیق تری به
ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشورها را ايجاب می نمايند» (معتمد نژاد.)333 :1948 ،
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اين وضعیت شرايط مشارکت و ورود به جامعه اطالعاتی را در اين گونه کشورها به تأخیر می اندازد و خطر حذف وتبعیض را
افزايش می دهد .اينترنت درهای گسترش آموزش الکترونی و بهداشت الکترونی را که از پارامترهای مهم معادله توسعه به شمار
می روند ،باز می کند.
اينچنین است که از اهمیت همجواری فیزيکی و قومی کاسته می شود و مردم به مسايل توسعه جهانی بیش از مسايل ملی عالقه مند
می شوند .شکاف گسترده در توزيع جهانی منابع ارتباطات دور قابل ترمیم است .تالشهای جهانی در حفظ محیط زيست و مدل
های مبتنی بر « توسعه پايدار همه جانبه» از مهمترين جنبه های توسعه ای در جوامع اطالعاتی است.
« م سیر رسیدن به توسعه و رشد برای کشورهای در حال توسعه با اتخاذ الگوهای درون زا به نظر سخت بعید می آيد .با عنايت به
شرايط کنونی جامعه اطالعاتی،

همگرايی iii

اقتصاد ملی با نظام اقتصادی جهانی و روند جهانی شدن و جهانی سازی ،اتخاذ

الگوهای برون زا iiضروری به نظر می آيد» (عقیلی.)331 :1948 ،
سرعت تحوالت در تمامی جنبه ها و ابعاد جامعه اطالعاتی در تصاعدی هندسی رو به افزايش است و سرعت انتقال اطالعات،
ظرفیت سیستمهای جهانی و مقدار اطالعات موجود برای انتقال و پخش از عوامل افزايش يابنده در اين تصاعد هندسی می باشد.
شکاف اطالعاتی را می توان بازتاب اقتصاد سیاسی دانست و وضعیت چند متغیره آن از چنین خاستگاهی برخوردار است .بر خالف
ديدگاه پژوهشگرانی که «کمبود ساختگی»(گلدينگ .)111:1949،را موجب ورود مصرف کنندگان و تولید کنندگان به بازار
شبکه جهانی می دانند ،شکاف اطالعاتی ،کمبودی ساختگی نیست و «تحصیل و ساخت زيرسازهای اطالعاتی در اجتماع امروزی
مستلزم سرمايه و درآمد سرانه و ملی

می باشد .توسعه بزرگراه های اطالعاتی شکاف قبلی بین ثروتمند و فقیر را بیشتر و وسیع تر

کرده است .طبقه فقیر اقتصادی به طبقه فقیر اطالعاتی امروز تبديل شده است»(موالنا.)30 :1918 ،
گلدينگ «کااليی شدن محتوم اينترنت وتکنولوژيهای وابسته به آن» را عرصه برخورد آرمان ها و آرزوها می داند و زير ساخت
اطالعاتی ملی را واجد امکانی نامحدود برای توانمندی اجتماعی ،تنوع بخشی دموکراتیک و آموزش خالق می داند و به نحوه
مالکیت اين زير ساخت توسط غول های رسانه ای و شرکتهای عظیم که يگانه انگیزه شان کسب سود است ،انتقاد دارد و تفاهم
فرهنگی ،دموکراسی گسترده تر ،کاهش فقر و بهبود وضع آموزشی را در اين وضعیت ،نامحصول بر می شمارد(گلدينگ:1949 ،
.)133
کمالی پور آينده را متعلق به کسانی می داند ک ه خود را برای آن آماده کرده باشند .وی تکنولوژی های عصر اطالعات را به منزله
شمشیری دولبه می داند که از يک سو شکاف بین داراها و ندارها اطلالعاتی راعمیق تر کرده و از سوی ديگر برای بسیاری از گروه
های حاشیه ای فرصتی به منحصر به فرد به وجود آورده تاصدای ناشنیده خود را از طريق مجراهای متعدد جهانی مانند اينترنت به
گوش ديگران برسانند(کمالی پور.)35 :1918 ،
تحول بنیادين ساختاری و فرهنگی درجهت ترمیم شکاف ديجیتالی با تحول در ساختار دانش و جامعه صورت می گیرد .اين تحول
نیازمند زمینه ای است که با سرايت در اجزا و عناصر جامعه ،موانع را پشت سر بگذارد و تحوالت عمیقی ايجاد نمايد .به نظر می
رسد که فاصله دانشی ،ريشه ديگر فاصله ها در به وجود آمدن شکاف اطالعاتی است.
بنابراين در عین تايید فاصله های اقتصادی و سیاسی و کمک به توانمند سازی کشور های درحال توسعه درتجهیز ساختاری و
فرهنگی برای ترمیم شکاف اطالعاتی و تسريع جريان توسعه در اين کشورها بايستی حرکت از جامعه اطالعاتی به سوی جوامع
معرفتی و جوامع دانش محور در برنامه های کالن کشورهای در حال توسعه گنجانده شود .امری که در گزارش توسعه انسانی
برنامه توسعه سازمان ملل متحد( )3001نیز به آن اشاره شده است:
« هدف و اساس همه فعالیتها ايجاد جوامع دانش محور است که حققتاً و صادقانه ،باز و فراگیر باشند ،تنوع فرهنگی را تضمین کنند
و راه های گوناگون را برای آموزش و پرورش فراهم سازند .برای نیل به چنین هدف هايی پر کردن شکاف ديجیتالی در اولويت
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است .يکی از هدف های اصلی استراتژی میان مدت يونسکو ،تشويق به توانمند سازی و شرکت در جامعه در حال ظهور دانش از
طريق دسترسی برابر و عادالنه ،ظرفیت سازی و سهیم شدن و مشارکت در دانش است(يونسکو.)44 :1944 ،
به نظر می رسد که موانع و تنگناهايی که در نیل به جامعه اطالعاتی با آن مواجهیم عمدتاً از اين گونه اند .فراگیری جوامع دانش
محور در مخالفت با انحصار ،حذف و تبعیض اجتماعی ،تنوع فرهنگی در مقابل تسلیم و وابستگی فرهنگی و تنوع درآموزش در
جهت بهره مندی افراد از امکانات جوامع اطالعاتی است .در ادامه به بررسی الگوی جامعه معرفتی يا جامعه دانش محور ،ويژگی
ها و توانمندی های آن خواهیم پرداخت.
جوامع معرفتی

i

توسعه در جامعه اطالعاتی کوششی در جهت ترمیم شکاف اطالعاتی است .تالشهايی که امروزه در کشورهای مختلف با بهره
گیری فناوری های اطالعاتی و ارتباطی صورت می گیرد ،گواه اين مدعا است.
بر اساس فرهنگ لغات آکسفورد ،معرفت « مجموعه نظام يافته اطالعات» است .الوين تافلر نخستین نظريه پردازی است که جامعه
معرفتی را در آثار خود معرفی کرده است .واحد سرپرستی عمومی و توسعه مديريت سازمان ملل نیز در گزارشی که با عنوان «
شناخت جوامع دانايی » ( )3005منتشر کرده اس ت ،کلمه های دانايی و دانش را در گفتارهای جديد تغییرات و تحوالت توسعه
ای دارای کاربردهای وسیعی دانسته است و اين واژگان را « ناظر بر يکی از زوايای ورود فناوری های اطالعات و ارتباطات در
زندگی روزمره » دانسته است(سازمان ملل.)93:1944،
بدين ترتیب جامعه دانايی محور عبارت است از جامعه ای که دانايی در کلیه شئونات و جنبه های آن جريان دارد و اين جريان
دانايی يا اطالعات ،بسترسازی تصمیم گیری های مختلف در عرصه جامعه را برعهده دارد.
پیتر دراکر که از پیشگامان حوزه « مديريت دانش» است در خصوص جامعه دانايی محور و تفاوت آن با جامعه صنعتی به رويکردی
جديد اشاره می کند .به باور وی ،جامعه دانايی محور يک جامعه به خصوص نیست ،بلکه همان جامعه صنعتی است که در آخرين
سالهای تکامل خود تحت تأثیرات انقالب اطالعاتی و تکنولوژی وابسته به آن قرار گرفته و رويکرد جديدی را در پیش گرفته است
که د ر آن از صنعت محوری به دانايی محوری گرايش يافته است .وی جامعه دانايی محور را جامعه ای می داند که در آن دانايی
سرمايه محسوب می شود و دانشگران ،سرمايه داران اين جامعه اند(حجازی.)1945 ،
« جوامع دانشی به ظرفیت هايی برای شناسايی ،تولید ،پردازش ،تغییر شکل ،اشاعه و کاربرد اطالعات به منظور ساخت و به
کارگیری دانش برای توسعه انسانی مربوط می شوند .تحقق اين جوامع مستلزم نوعی نگاه اجتماعی است که قدرت تکثر ،شمول،
انسجام و مشارکت را به آنها می دهد» (يونسکو.)33:1944،
بنابراين جامعه دانايی ،جامعه ای است که نهادها و سازمان ه ای آن ،امکان رشد و توسعه را برای افراد و اطالعات فراهم می کنند و
« فرصت های بازی برای تولید انبوه و کاربرد انبوه همه انواع دانش در کلیت جامعه را به وجود می آورد .جامعه دانايی در وضعیت
بهینه ،همه اعضای اجتماع را درگیر با تولید و کاربرد دانش می سازد .جامعه دانايی هدف کیفیت و امنیت باالی زندگی را در پیش
دارد» (سازمان ملل.)393:1944،
اساس جامعه دانايی بر کاربرد دانش و اتکا بر آموزش مهارت های تخصصی و کیفی به افراد با استفاده از تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات برای جهت دهی به اين معرفت ها متکی است .بنابراين مقوالتی همچون دانش ،آموزش همگانی ،ايجاد فرصت های رشد
و توسعه برای نهادها و سازمان ها ی جوامع معرفتی از اهمیت ويژه برخوردارند و نوعی سیاستگذاری خاص را برای ترمیم شکاف
ديـجیتال ،تنوع زبانی و شـکاف جنسیتی می طلبد.
نخستین طبقه بندی معرفت ها در کتاب « معرفت ،تولید ،توزيع و معنای اقتصادی آن» توسط فريتز ماکلوپ صورت گرفته است:
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« .1معرفت علمی ،که برای تصمیم گیری ،اقدام و کار ،سودمند واقع می شود .اين مقوله معرفت های شغلی ،حرفه ای ،بازرگانی،
سیاسی و خانوادگی را در برمی گیرد.
 . 3معرفت فکری ،که کنجکاوی فکری را ارضا می کند و به آموزش فکری و فرهنگ عمومی کمک می نمايد و مستلزم تمرکز
ذهنی فعال است.
 .9معرفت وقت گذرانی :که میل به سرگرمی ساده و انگیزش احساسی را ارضا می کند.
 .8معرفت معنوی که به شناخت دينی مربوط می شود.
 .5معرفت ناخواسته که به طور تصادفی و اتفاقی کسب می گردد » (معتمدنژاد.)45:1948 ،
ماکلوپ به همین ترتیب به طبقه بندی فعالیتهای معرفتی می پردازد:
« . 1آموزش  :مثال انواع مختلف آموزش ،از آموزش رسمی عمومی يا خصوصی و آموزش و پرورش مداوم تا آموزش نظامی و
نظاير آن .
 .3تحقیق و توسعه :تحقیق کاربردی و تحقیق بنیادی
 .9رسانه های ارتباطی  :تولیدات چاپی ،عکس ،صفحه ،ضبط صوت ،سینما ،تئاتر و ...
 .8ماشین های اطالعاتی :شامل دستگاههای مورد استفاده در بخش های ارتباطی مختلف
 .5خدمات اطالعاتی ،شامل خدمات عرضه شده از سوی مؤسسات حرفه ای » (همان .)48:
آنچنان که در اين تقسیم بندی مالحظه می شود در بیشترين بخش با فرآورده ها و تکنولوژيهای اطالعات در خصوص تولید و
پردازش اط العات مواجهیم که ناظر بر وجه فنی جامعه اطالعاتی و ويژگی تکنولوژيک آن بوده و آموزش و توسعه از ساير ارکان
اين طبقه بندی است.
به نظر می رسد تعريف جامعه دانايی محور يا جامعه معرفتی نیز در ترکیب بندی متعادل اين ساختارها شکل می گیرد و تفاوت
های جامعه اطالعاتی و جامعه دانايی می تواند در شناخت اين ساختارها ،ياری نمايد .از ديدگاه فیلیپ کئو فرانسوی ،جامعه معرفتی
بر خالف جامعه اطالعاتی ،تکنولوژی محور نبوده بلکه انديشه محور است « .اين جوامع فراگیری جهانی ندارند و بیشتر بر ويژگی
های فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی متفاوتی که نظامهای معرفتی خاصی را شکل دهی می کنند ،مبتنی هستند» (همان  ) 34:اين نظام
معرفتی ،نقش فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی اطالعات و معرفت ها را در يک جامعه معین مشخص می سازد.
بنابراين ويژگی جامعه اطالعاتی جهانی که به تجاری سازی اطالعات عالقه مند است و به ايجاد يک بازار واحد مبادالت و
اقدامات سازماندهی شده گرايش دارد ،در تقابل با زمینه های بسیار متفاوت ويژگی های فرهنگی در جامعه معرفتی قرار می گیرد.
« شرايط خاص ،نوآوری تـکنولوژيک را در دامـان خود می پـروراند و نـوآوری نیز به نوبه خود مسیر توسعه اقتصادی و نوآوری
های بیشتر را تقويت می کند .با وجود اين باز آفرينی چنین شرايطی به همان اندازه که جنبه اقتصادی و تکنولوژيک دارد ،امری
فرهنگی و نهادی نیز هست» (کاستلز.)41:1945 ،
تافلر نیز در کتاب «جابجايی قدرت» ( )1330به نقش دانايی در اقتصاد و تولید اشاره می کند و می نويسد« :در هر اقتصادی ،تولید
و سود ناگزير به سه منبع اصلی قدرت -ثروت و خشونت و دانايی وابسته اند– خشونت به طور پیشرونده ای به قانون تبديل شده
است ،سرمايه و پول نیز به نوبه خود اکنون به دانايی تغییر شکل می دهند .به موازات آن تغییرات کار بیش از پیش به دستکاری در
نمادها وابسته می شود .با حرکت سرمايه ،پول و کار در جهت مشابه کل بنیان اقتصاد دچار انقالبی شده و به اقتصادی فوق نمادين
تبديل می شود» (تافلر .)153:1919،تافلر «دانايی» را مهمتر از تسلیحات و ثروت بر می شمارد و هر دو آنها را وابسته به دانايی می
داند و بر جايگزينی «سرمايه انسانی» به جای «سرمايه دالری» به عنوان «منبع نهايی کسب و کار» تاکید دارد.
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سرمايه انسانی در جامعه اطالعاتی چگونه به پیشرفت نائل می شود؟ به عبارت ديگر منابع انسانی چگونه به سرمايه انسانی تبديل می
شود؟ به نظر می رسد اصل « آموزش» در جامعه اطالعاتی به مقوله ای کلیدی در جوامع دانش محور تبديل شده است .آموزش،
منابع انسانی را به سرمايه انسانی مبدل می سازد.
« ترکیب مناسب آموزش های ابتدايی ،متوسطه و عالی در کنار آموزش مادام العمر نیاز به تحلیل های جامع و پیچیده ای دارد.
بهترين سیاست عمومی گشوده بودن آموزش و يادگیری است(سازمان ملل.)33:1944،
بنابراين تحول آموزش و ضرورت گسترش آن در جوامع معرفتی به ايجاد جوامعی موسوم به «جوامع ياد گیرنده» منتهی می گردد تا
بتواند با شکاف اطالعاتی مقابله نمايد .ويژگی خاص آموزش و يادگیری ،فراگیری آن است و اين شاخصه موجب بهره مندی
گروه های مختلف اجتماعی و کمرنگ شدن فرايند حذف و تبعید می شود.
« اصطالح جامعه يادگیرنده که توسط رابرت هاچینز( )1344و تورستن هاسن( )1318رواج يافت ،حاکی از نوع جديدی از جامعه
است که در آن محدوديت های قديمی درباره محل و نحوه بدست آوردن دانش سازمان يافته ( درون موسسات آموزشی يا
بالفاصله پس از مهارت آموزی) ديگر اعمال نمی شوند» (يونسکو.)43:1944،
آموزش همگانی که با بهبود همه جنبه های کیفیت آموزش به پیامدهای حاصل از يادگیری به خصوص در زمینه سواد و مهارتهای
پايه زندگی دست می يابد و حذف نابرابری های جنسیتی و تضمین دسترسی کامل و مساوی به آموزش پايه با کیفیت ،از اهداف
مهم جوامع دانايی محور است.
يکی از مهارت های الزم برای يادگیری و آموختن ،توانايی مکان يابی ،طبقه بندی و دسته بندی اطالعاتی است که در اينترنت
يافت می شود .اين توانايی را می توان به « سواد اطالعاتی» نیز تعبیر کرد .سواد اطالعاتی منجر به تعامل فعاالنه دانش آموزان در
برابر رايانه ها و همساز کردن آن با کاربردها و ويژگی های فرهنگی خودی می شود .مهارت در خواندن و ديجیتال مکمل
يکديگرند.
يونسکو به اهمیت « يادگیری الکترونیکی» در کاربردهای وسیع رايانه ای در کالسهای درس يا به صورت آنالين در آموزشهای
راه دور اشاره می کند و اينترنت را مبنای به وجود آمدن «جامعه مجازی ياد گیرندگان» می داند(همان.)181:
بنابراين آنچه لزوم تغییر از الگوی جامعه اطالعاتی به الگوی جامعه دانايی محور در مقیاس کالن محسوب می شود ،آموزش و
يادگیری است .خصوصا که با پیچیده تر شدن تکنولوژی ها و کاربردهای گسترده آن هر فرد در طول دوره کاری خود نیازمند
آموختن حرفه های متفاوت است .يادگیری به ضرورتی مادام العمر تبديل شده است.
جامعه يادگیرنده را در مقیاسی کوچک می توان به سازمان يادگیرنده يا سازمان فراگیرنده تعبیر کرد .سازمان يادگیرنده يا فراگیر
يک الگوی تغییر يافته برای سازمان ها و راهی نوين برای انديشیدن درباره سازمان در عصر دانش است .يک سازمان يادگیرنده
دارای کمترين سلسله مراتب اختیارها ،پاداش در برابر عملکرد يکسان ،فرهنگ مشترک و ساختاری انعطاف پذير و سازشکار است
که می توان به اين وسیله از فرصت ها استفاده کرد و بحران ها را از بین برد.
جامعه يادگیرنده که در اين توصیف بجای جامعه دانايی محور بکار می رود ،سازمان فراگیرنده گسترده ای است که از فرصت
های برابر برای افراد حمايت می کند و الگوی تغییر يافته يک سازمان سنتی است.
از سوی ديگر واکنشهايی که از جامعه به سوی يک سازمان دانايی محور بازتاب می يابد .امکان ساختار انعطاف پذير و استفاده از
فرصت به وجود آمده را به سازمان می دهد .بنابراين جـامعه دانايی محور حاصل انقـالب اطـالعاتی و تکنولوژيک است و دانش
در اين جامعه ،سرمايه ای پايان ناپذير محسوب می شود.
يونسکو از دانش به عنوان منبع قدرت بخشی و ظرفیت سازی و ابزاری تعیین کننده برای توسعه ياد می کند« .در اقتصادهای مبتنی
بر دانش ،سرمايه انسانی منبع اصلی سودآوری است ،اما مهمتر اينکه دانش ،کلید درک بهتر توسعه -چه توسعه انسانی و چه توسعه
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پايدار -نیز هست .بنابراين توسعه جهانی جوامع دانشی فرصت بی نظیری را برای کشورهای کمتر توسعه يافته فراهم می کند تا با
بهره برداری از اشاعه گسترده دانش ،عقب افتادگی از کشورهای صنعتی را جبران کنند» (يونسکو.)314:1944،
عالوه بر اشاعه گسترده دانش ،برای رفع و ترمیم شکاف ديجیتال و رسیدن به نوعی تعادل در سطح دسترسی و بهره مندی از دانش
بايستی بر « سرعت تولید و نیز توان و کاربرد انبوه دانش» نیز اشاره کرد .افزودن عناصر «حجم و سرعت » به جريان توسعه دانش در
اثر ترکیب با دو رويکرد فنی ممکن شده است « :فضاهای مشترک برای تولید دانش» و « فناوری های جديد اطالعات و ارتباطات»
و جامعه اطالعاتی بر اثر همین فناوری های اطالعات و ارتباطات و در جهت توسعه فضای مشترک می تواند اين الگو را توسعه
دهد .در جريان اين فرآيند و با پردازش اطالعات و دستیابی به عناصر حجم و سرعت در جامعه دانشی ،جامعه اطالعاتی تبديل به
يک «محیط معرفتی »iiمی شود:
اين رابطه نوين پايه ای را برای دگرگونی وسیعتر اجتماعی ايجاد می کند .اين محیط معرفتی به طور مستقیم تبديل به گزارش ها و
ارزشهای اجتماعی شده است .دانش در فضای سايبرنتیکی ديگر مجرد نیست ،بلکه تبديل به نمود رويت پذير و ملموس افراد و
گروههايی می شود که در آن فـضا به سـر می برند» (رابینز.)914:1945 ،
بنابراين می توان جامعه دانشی را حاصل « شبکه های کنش مند دو سويه» در جهت استفاده از دانش به شکلی قابل رويت و
ملموس برای گروه های مختلف اجتماعی در اين محیط معرفتی دانست.
يونسکو برای ساختن جوامع دانشی واقعی ،سه مجموعه از اقـدامات را پیش پای جـامعه بین الـمللی اعـم از دولـتها ،سـازمانـهای
بین المللی دولتی و غیر دولتی و بخش خصوصی قرار می دهد:
« .1ارزش دهی بیشتر به شکل های موجود دانش به منظور محدود کردن فاصله دانشی
 .3رويکرد مشارکتی تر به امر دسترسی به دانش
 .9انسجام بهتر در خط مشی های دانشی » (يونسکو.)993:1944 ،
ارزش دهی بیشتر به شکل های موجود دانش در جهت رفع محرومیت اين رده های اجتماعی -اقتصادی که از يکسو دسترسی
محدودی به دانش دارند (فاصله ديجیتالی) و دانش را به خوبی کسانی که در رده های باالتری قرار دارند ،جذب نمی کنند (فاصله
دانشی) ،در اولويت قرار می گیرد .اشتراک دانش را نیز بايستی در تخصیص درست و متوازن دانش و مهارت ها خالصه کرد.
فرآيند اشتراک و توزيع دانش ،لزوم «مديريت دانش» از سوی نهادها و سازمان های بین المللی و دولت ها را برجسته می کند.
مديريت دانش « فرايندی است که به واسطه آن سازمان ها در زمینه يادگیری (درونی کردن دانش)  ،کد گذاری دانش و توزيع و
انتقال دانش مهارت هايی را کسب می کنند».
هانیس )2001( iiiمديريت دانش را فرايندی می داند که مبتنی بر  8محور است:
« الف) محتوا :که به نوع دانش (آشکار يا نهفته) مربوط می شود.
ب) مهارت  :دستیابی به مهارت هايی جهت استخراج دانش.
ج) فرهنگ :فرهنگ سازمان ها بايد مشوق توزيع دانش و اطالعات باشد.
د) سازماندهی :سازماندهی دانش موجود » (همان)
فرآيند مديريت دانش در مقوله محتوا به دو نوع دانش می پردازد:
«  -1دانش ضمنی (پنهان) که به فرد وابسته است و حاصل فعالیت و شغل فرد است و از رهگذر آن بدست آمده است.
اين نوع دانش به سختی قابل بیان برای فرد ديگر است و هر کس بايد آن را شخصا تحصیل کند.
 -3دانش آشکار(معلوم) :اين نوع از دانش به صورتی در آمده است که قابل مستند سازی و ارايه به ديگران است».
(افرازه.)1944،
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هر دو نوع دانش برای سازمان ها مهم هستند « .مديريت دانش را می توان به عنـوان شناسايی ،بهینه سازی و مديريت فعال دارايی
های فکری در قالب های دانش ضمنی و دانش آشکار تعريف کرد .بهینه سازی دانش آشکار از طريق تقويت اين آثار و در
دسترس ديگران قرار دادن آن صورت می گیرد .بهینه سازی دانش ضمنی از طريق ايجاد اجتماعاتی برای حفظ ،اشتراک و رشد
اين دانش ممکن می شود»(سازمان ملل.)53:1944،
کاستلز تـبديل دانش نهفته به دانـش آشکار را در «تقويت پیکره رسمی دانش» در سازمان و جوامع دانايی مؤثر می داند و می
نويسد « :دانـش ايجاد شده در جهان خـارج را نیز می توان در زمـره عادات ضمنی کارگران درآورد و آنها را قادر ساخت تا
کاربری های ويـژه خود را طراحی کـرده و روش های اسـتاندارد را بهبود بخشند .در يک نظام اقـتصادی که نـوآوری بـسیار
حـیاتی است ،تـوانايی سازمانی برای افـزايش منابع کـسب تمامی اشـکال دانش به شالوده نوآوری شرکت تبديل می شود»
(کاستلز.)308:1945،
کاستلز به مطالعات «ايکوجیرو نوناکا» در خصوص شرکت های عمده ژاپنی اشاره کرده و می نويسد« :آنچه را که او «شرکت مولد
دانش » می نامد ،مبتنی است بر تعامل سازمانی میان دانش آشکار و دانش ضمنی در منبع نوآوری» (همان.)309:
تعامل میان «دانش آشکار »iiiiو «دانش ضمنی »iiدر شکل سازمانی آن و مديريت تبديل اين دو به يکديگر به افزايش منابع
نوآوری در سازمان می انجامد.
تولید معنای جديد اساس جامعه دانايی را شکل می دهد .تولید به ذخیره اطالعات می افزايد .اطالعات «جديد» ،اطالعات «کهنه» را
پاک نمی کند .اين دو می توانند در کنار هم قرار گرفته و مورد استفاده های پی در پی قرار گیرد .همه اين جريان بخش مهم فرايند
توسعه اطالعات را شکل می دهد.
محصول ديگری که عالوه بر اطالعات جديد تولید می شود« ،دانش ضمنی تغییر يافته » است .دانش ضمنی يا نهفته در اثر تجربه
پردازش اطالعات و تولید دانش جديد و بر اثر درونی شدن معنای نو ،در زمان واقعی تغییر می کند.
اين فرايند توسعه ای بايد از افزايش فاصله میان دانش مدون و دانش ضمنی که خود با بروز فاصله های جديد همراه است،
جلوگیری کند .اما چالش اقتصاد معرفت مدار يا اقتصاد دانايی نیز افزايش اين شکاف جديد است.
« چالش يک اقتصاد معرفت مدار ،کمبود معرفت نیست ،بلکه ناآمادگی برای اشاعه و کاربرد آن است  .معرفت بر خالف منابع
سرمايه داری تحت تأثیر تصمیم های سیاسی  ،به سهولت قابل توزيع نیست و به تغذيه مداوم از سوی افراد  ،جماعت ها و کشور ها
نیاز دارد .منافع و تعهدات دولت ها ايجاب میکند که اين تغذيه را تقويت نمايند و امکانات دسترسی شهروندان خويش به ابزارها و
خدمات تکنولوژيهای نوين اطالعات و ارتباطات را فراهم سازند» (معتمد نژاد.)911 :1948،
به نظر می رسد مبنای اقتصاد معرفتی معاصر بر پايه منابع مالی عمومی تخصیص يافته به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استوار است:
«برای مقابله با مالکیت مطلق بخش خصوصی برآثار معرفتی عمومی حداقل بايد شرايطی ايجاد شود که آفرينش های فکری و
علمی ناشی از منابع عمومی به جامعه تعلق داشته باشد و دسترسی به اطالعات مربوط به آنها نیز به عنوان اطالعات عرصه عمومی
برای همگان آزاد و مجانی باشد» (همان .)990 :
لزوم ورود جامعه به جامعه اطالعاتی در تغییری بنیادی به لزوم حرکت به جامعه معرفتی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه
تبديل شده است .تالش سازمان های بین المللی همچون يونسکو در اين میان ناظر بر وجه توسعهای است« .اعالمیه نهايی کنفرانس
جهانی حقوق بشر که به اعالمیه وين مشهور است ،حق توسعه را به صورت پیش بینی در متن اعالمیه مربوط به حق توسعه به عنوان
يک بخش مکمل حقوق بشر مورد تايید قرار داده است( عقیلی.)339: 1948 ،
حقوق ناشی از حق دسترسی آزاد به معرفت ها که در متن منشور حقوق مدنی معرفی شده است  ،ناظر به حقوق ذيل است :
« -1حق برخورداری از حريم خصوصی در کاربرد معرفت ها و اطالعات
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 -3حق شهروندان به کسب اطالعات از طريق منابع قابل دسترسی همگانی
 -9حق حمايت از حیثیت انسانی در محیط های کار ،بر مبنای توجه بر ضرورت تدارک دسترسی به نظامهای اطالعات و
ارتباطات سازمان ها برای کارکنان
 -8حق و وظیفه حراست از گوناگونی فرهنگها و زبان ها به منزله طرح توسعه فردی و اجتماعی نسل های کنونی و نسلهای
آينده
 -5حق آزادی ارتباطات
 -4حق برخورداری از توسعه باز و آزاد نرم افزارها و ارتباطات خودخواسته و خودگزين» (معتمد نژاد.)80 : 1948 ،دستیابی به
اين حقوق نیازمند مردم ساالری و سیاست هايی دموکراتیک می باشد.
مردم ساالری مورد نیاز جامعه دانايی بايد مبتنی بر اجماع اگاهانه همه شهروندان باشد ،اين امر نیاز به تولید و کاربرد انبوه دانش
دارد .همچنین نیاز به اکثريت مردم ساالر با منافع فرامحاطی و فراجناحی دارد که از قدرت عمومی ،مطابق با منافع همگانی استفاده
می کند.
بنابراين منبع اصلی پشتیبانی از تغییرات نهادی را می توان در آگاهی شهروندان از منافع جامعه دانايی و اراده مردم برای تجربه اين
صورت بندی اجتماعی ،برشمرد .در گزارش جهانی يونسکو با عنوان «به سوی جوامع دانايی محور» ( )3005همچنین بر
سرمايهگذاری سیاسی در پژوهش و نوآوری اشاره می شود و اين شکل از سرمايهگذاری اساس هر راهبرد توسعه ای اعم از علمی
و مانند آن بر شرمرده می شود(يونسکو.)143 :1944 ،
نکته مهم ديگر در رويکرد متمرکز بر قدرت بخشی و توسعه انسانی که در مبارزه با فقر و طراحی خط مشیهای توسعهای اهمیت
دارد در لزوم هماهنگی و تطابق اين رويکردها در ضمانت اجرای کامل حقوق بشر و آزادی های اساسی است.
نقش دولت ها در جامعه دانايی محور
گستره موضوعات مطرح شده در جوامع دانايی ،لزوم اقدامات سازمان های بین المللی و دولت را می طلبد .دولت در
سیاستگذاری و برنامهريزی ارتباطی واجد اهمیت است .ون دايک در فصل نهم کتاب « جامعه شبکه ای » ( )1333با عنوان
«سیاست گذاری در جامعه شبکه ای» برنامههای اقدام در جهت ساختن بزرگراه های اطالعاتی توسط دولت را در فعالیت های زير
بر می شمارد :
« -1فعال سازی
 -3پرداخت يارانه برای پژوهش و توسعه
 -9اهتمام درخصوص تدابیر حفاظتی
 -8وضع قوانین و رفع موانع
 -5ارايه الگويی مناسب با گنجاندن فناوری اطالعات و ارتباطات در حکومت مردم ساالری و آموزش» (ون دايک.)33 : 1949 ،
بنابراين دولت های ملی بايد به انتخاب سبک قوانین موضوعه از لحاظ اتکا به بازار ،قوانین ملی يا نظام های عرفی و حتی توافق های
بین المللی بپردازند .قوانین کارآ ،قابل اجرا و استفاده برای تمامی گروه های جامعه به تداوم توسعه در جامعه دانايی منجر می شود.
براساس انتخاب های به عمل آمده  ،ممکن است به يکی از سه صورت جامعه دانايی دست يابیم:
 -1جامعه دانايی اسمی  :اشتیاق دولت ها در راهبردها و سیاست ها و برنامه ريزی برای نیل به اهداف جامعه دانايی ،توان اجرای
الزم برای ايجاد تغییرات نهادی را ندارد.
 -3جامعه دانايی ناقص :تحوالت نهادی اتفاق می افتد ،اما خیلی مواظب است که قبل از برهم ريختن تعادل قوا دست از کار
بکشد و در چنین حالتی برطیف محدودی از کاربردهای دانش تولید شده به صورت انبوه تاکید می شود.
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 -9جامعه دانايی هوشمند :حالتی که الگوی تغییر را شناخته و براساس آن عمل کرده است  .تغییرات نهادی در اين وضعیت،
راههای فراوانی را برای توسعه نامحدود مردم واطالعات ايجاد میکنند(سازمان ملل.)31 : 1944 ،
« اين فضای سايبرنتیکی قلمرو جهان مجازی است که از طريق آن اجتماع ها عینیت خويش را کشف و بازسازی می کنند و به
شناخت خويش به منزله تعاونی های هوشمند نائل میآيند(رابینز.)914 : 1945 ،
هرچند نیل به جامعه دانشی به نظر ايده ای بلندپروازانه است اما اين اقدامات در صورت تحقق می تواند به قدرت بخشی و ايجاد
توانمندی در جامعه منجر شود.
نتیجه گیری

کشورهای در حال توسعه بايد برای ابداع و تقويت زيرساخت های مورد نیاز بهره مندی از اينترنت و کاربردهای آن در جامعه
اطالعاتی بکوشند و با سیاست گذاری و صرف بودجه در اين مسیر فاصله خود را با کشورهای پیشرفته کاهش دهند .بخش عمده
ای از آنچه به عنوان توسعه نیافتگی در وضعیت فعلی مطرح است ناظر بر شکاف های جنسیتی و مسايل زنان ،سلطه زبان انحصاری،
فقر محتوا و شکاف دانشی است که بر ساير ابعاد مادی و معنوی توسعه کشورها تسری می يابد و افزايش آن ابعاد فاجعه باری به
دنبال دارد .با پیشرفت گسترده جامعه اطالعاتی  ،لزوم اين سیاست گذاری ها در روند توسعه ای بیش از پیش مشهود می باشد.
بنابراين کشورهايی که از نظر در اختیار داشتن فناوری ،فقیر محسوب می شوند ،بايد در گام نخست زمینه های قانونی ،قضايی و
ملی خود را برای سرمايه گذاری ،مشارکت و دسترسی به اطالعات فراهم سازند تا از انحصار اين فناوری ها و يکطرفه شدن داد و
ستد جهانی اطالعات جلوگیری کنند.
ج وامع دانشی به شرايط دسترسی برابر زنان و مردان به دانش می پردازد و درجه مشارکت زنان در اين جوامع از شاخصه های مهم
آن به حساب می آيد.
از سوی ديگر تنوع زبانی در خطر يکسان شدن و هضم در زبان انگلیسی است .به اعتقاد برخی از زبان شناسان 30 ،تا  35درصد از
زبان ها محتموم به محو هستند و انقالب فناوريهای جديد به پديده فرسايش زبانی سرعت بخشیده است .تهديد تنوع زبانی از سوی
ديگر به تهديد تنوع محتوايی منجر میشود.
عالوه بر لزوم تدبیر جوامع دانشی در خصوص آينده تنوع زبانی ،نگرانی از هضم و محو فرهنگ های بومی و محلی در سپهر
جامعه شبکه ای و مصادره آنها به نفع فرهنگ واحد جهانی يا فرهنگ بسته بندی شده متضمن منافع سرمايه داری جهانی و نیاز به
اتخاذ تدابیری جدی در خصوص فرهنگ کشورهای در حال توسعه دارد.
منبع اصلی پشتیبانی از تغییرات نهادی در آگاهی شهروندان از منافع جامعه دانايی و اراده مردم و دولت ها به تجربه اين صورت
بندی اجتماعی است .تجربه اين صورت بندی اجتماعی نیاز به نیروهای موثر اجتماعی ،حق دسترسی و اظهار نظر در حوزه عمومی
دارد و آنچه در اين رويکرد حائز اهمیت حیاتی است ،لزوم هماهنگی و تطابق اين رويکردهاست.
جامعه دانايی محور واکنشی است به روند فزاينده فاصله دانشی و شکاف ديجیتال و نیل به آن مستلزم حرکت سیاست گذاری و
برنامه ريزی گسترده دولت ها به عنوان متولی اصلی تغییرات کالن و عمومی و ساير نهادهای بین المللی و اکثريت مردم ساالر در
کشورهای در حال توسعه است.
پی نوشتها
6. Cognitive Ecology
7. Haines
8. Explicit knowledge
9. Tacit knowledge
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