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جغرافیای سیاسی اطالعات
 هدف از درس:
معرفی جغرافیای سیاسی و فرهنگی
اطالعات وروابط اطالعاتی جوامع
امروزین .
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سر فصل های درس







3

مبانی و مفاهیم جغرافیای سیاسی اطالعات،
جهانی سازی اطالعات و ظهور جامعه شبکه ای،
فنآوری اطالعات برای توسعه پایدار،
روش ها و مقررات و اصولی که بر جریان آزاد اطالعات
در سطوح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد.
تجزیه و تحلیل رشد سیاست های ملی اطالعات در کشور
های توسعه یافته و در حال توسعه،

ادامه .....
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بررسی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در مبادله
و انتقال اطالعات ،
نقش و تاثیر سازمان ملل
نقش و تاثیر یونسکو،
نقش و تاثیر اکو،
نقش و تاثیرسازمان های سیاسی منطقه ای،
و.......

ژئو پولیتیک اطالعات
اطالعات چیست و چه تاثیری بر جنبههای مختلف
زندگی علمی و حرفهای دارد؟ تعریف ژئوپولیتیک
اطالعات ،زیست شناسی اطالعات و ارتباطات و
نقش اطالعات در فرایند توسعه چیست؟
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تولید اطالعات و تبادل آن در عرصههای مختلف مستلزم پیش
شرطهایی است که توجه به آنها به سهولت دسترسی به
اطالعات میانجامد.
جغرافیای سیاسی به موضوع شناسایی و مطالعه محیط و
سیاست توجه دارد .جغرافیا و سیاست و اطالعات به عنوان
سه محور اساسی در موضوع ژئوپولیتیک اطالعات در
مناسبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بین کشورهای مختلف
مطرح است.
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دو قطبی شدن جهان ،نقش عوامل طبیعی جغرافیایی و دولت
در تولید ،توزیع و مصرف اطالعات ،در جریان آزاد اطالعات
از جمله موضوعاتی است که به آنها اشاره خواهد شد.
سیاست ،اقتصاد ،باورهای دینی و هنجارها نیز به عنوان
مسائل تاثیرگذار بر جریان آزاد اطالعات مطرح خواهند شد
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از دیگر مسائل قابل طرح میتوان به موانع و محدودیت های
جریان آزاد اطالعات و پی آمدهای منفی ناشی از آن اشاره
نمود .محتوای اطالعاتی و فناوری اطالعات و نقش فناوری
اطالعات در فرایند نشر الکترونیکی و ایجاد کتابخانه های
دیجیتالی و تاثیر این فناوری بر مناسبات سیاسی و اجتماعی
ملل مختلف نیز اشاره خواهد شد .در پایان به برخی راه
حلهای عملی اشاره خواهد شد که این راه حلها میتوانند
موجب هماهنگی کشورها در جریان شتابان اطالعات شوند.

 در دنیایي كه عصر اطالعات وارتباطات نام گرفته است گردش
اطالعات و چرخه ارتباطات در هر سازمان ،در ابعاد گوناگون درون
سازماني و برون سازماني كلید موفقیت مدیران است .ارتباطات در یك
سازمان بر اساس اصول علمي و كاربردي نیازمند برنامه ریزي دقیق
متناسب با نیازها و فرایند هاي عملكردي هر سازمان است .
ایجاد ساختار تشكیالتي مناسب كه بتواند چرخه ارتباطي را بگونه اي
سامان دهي نماید كه اهداف سازماني و راهبردهاي عملكردي اتخاذ شده
از سوي مدیران را تحقق بخشد یکی از اولویت هاي اساسي و ضروري
ترین بنیان هاي سازماني است .
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هدف ارتباط ...
از آنجا كه ارتباطات آدمي هدفمند است
مقصود از برقراري ارتباط عبارت است از :
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تبادل اطالعات
اثرگذاري
ارضاء نیازهاي اجتماعي

ارتباط ،سازمان ها وعصر دانش
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در حال حاضر ،درعصر دانص بسر هيبرين ًدانص هٌاد كليدي
ايجاد سرهايو را فراىن كرده ً پاية قدرت فردي ً سازهاني اسث
ً اقحصاد نٌين عبارت اسث ازارجباط برقرار کردن برای داد ً
سحد دانص.
بر این اساس :
اطالعات هٌجٌد ،دانص ًقدرت فكري )(Brain power
درسازهان ىا بو عنٌان باارزش جرين دارايي سازهانيا جلقي
هيضٌند ً اين حق هردم ً هطحريان اسث کو از طريق يک
ضبکو جاهع بو اين جريان اطالعاجی هحصم ضٌند.

-1

دسترسي بي سابقه مردم به اطالعات

Internet

 - 2امكان مشاركت درتوزیع اطالعات

 - 1مجاورت جهاني

شبكه اطالع رساني جهاني

 - 3احتمال دسترسي به فن آوري نو

 - 2خودآگاهي سیاره

 - 4حمایت از فرصت ها ي ملت ها
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پیش شرط دستیابي به اطالعات
 - 1تقویت زیرساخت هاي ملي اطالعاتي

)(National Information Infrastructure

 - 2امكان اتصال به شبكه هاي اطالعات جهاني

()Global Information Networks

 - 3عزم ملي براي حضور درجریان فرامرزي داده ها

()The Transporter Data Flow

 - 4قدرت مبادله الكترونیكي داده ها

()The Electronic Data Interchange

 - 5دوري از حاشیه نشیني و مشاركت در تجربه هاي

()Globalization

جدید
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توزیع

پردازش

شبكه مجازي اطالعات جهاني

Virtual Information
Network
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جمع آوري

تكنولوژي اطالعات
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الوین تافلر ميگوید  :جهان پیشرفته نميتواند براي 30
ثانیه ،بدون تكنولوژي اطالعاتي اداره شود .در عصر
حاضر ،پیشرفت تكنولوژیكي بسیار سریع شده است
وكاربرد تكنولوژي اطالعات در كسب و كارشیوههاي كار
راتغییر داده است.
در این دوره ،یادگیري قلب فعالیت و بهرهوري است و در
واقع« ،یادگیري» شكل جدید «كار كردن» است.

شبكه
 قلب عصراطالعات ،شبكه است كه اطالعات
را سریع و درزمان وقوع ،آماده ميكند .مشكل
بزرگ در این زمینه ،سرعت انتقال است،
سرعت انتقال كنوني براي ارتباط كافي نیست و
باید با استفاده ازتکنولوژی اطالعات و
ارتباطات به صورت دیجیتالی والکترونیک بهم
متصل شد.
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شبكة اینترنت
 شبكة اینترنت و اطالعات مربوط به آن ،به
همراه فنآوریهاي مخابراتي  ،نسبت به سایر
فنآوریها ،با شتاب زیادتري رشد ميكنندوشبكه
كامپیوتري به صورت یك سیستم عصبي جهاني
تكمیل ميشود.
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اتفاق نظرالكترونیكي
 مرزبنديهاي اختصاصي سیاسي ،در حال دستیابي
به یك اتفاق نظرالكترونیكي ميباشند كه این موضوع
براي قدرتهاي سنتي ،ناشناخته است .اینترنت نسبت
به فنآوریهاي دیگر ،متعهد شده است كه براي كلیة
افراد (فقیر و ثروتمند) ،دستیابي یكساني را فراهم
نماید و استفاده از آن را هر چه بیشتر آسان نماید.
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پارادایم جدید
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در هر پارادایم جدید ،یك درونداد خاص ،یا مجموعهاي از
دروندادها را ميتوان به عنوان عامل كلیدي در آن پارادایم
توصیف كرد كه مشخصة آن ،كاهش هزینههاي نسبي و
دسترسي همگاني است.
تغییر پارادایم در عصر حاضر را ميتوان به عنوان گذار از
تكنولوژي عمدتا ًمبتني بر«دروندادهاي ارزان انرژي» به
« دروندادهاي ارزان اطالعاتي» كه از پیشرفت حاصل از
تكنولوژي میكروالكترونیك ،مخابرات و کامپیوتر به دست آمده
است ( )ICTدر نظر گرفت .

اطالعات  ،مادة خام تكنولوژي
در گذشته ،اطالعات روي تكنولوژي عمل ميكرد اما
اینك تكنولوژیها روي اطالعات عمل ميكنند وتأثیر
تكنولوژیهاي جدید فراگیرشده است.
از آنجا كه اطالعات ،جزء جدایی ناپذیرتمامي
فعالیتهاي بشري است ،همة فرایندهاي حیات فردي و
جمعي به طور مستقیم توسط تكنولوژي جدید شكل داده
ميشود.
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انعطاف اطالعاتی
 شبكه  ،با استفاده از تكنولوژیهاي اطالعاتي درانواع
سازمانها و فرایندها تحقق عیني پیدا كرده است .
 از آنجایی که تكنولوژي اطالعات به انعطافپذیري
متكي است ،نه تنها فرایندها برگشتپذیر هستند ،بلكه
سازمانها و نهادها را نیز ميتوان با آرایش مجدد
اصالح كرد و حتي به طور اساسي تغییر داد.
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مرزهاي قدرت اطالعاتي
سیستم های ارتباطي جدید ،زمان و مكان را كه
جنبههاي بنیادین زندگي بشر هستند ،دگرگون ميكنند
مناطق از معناي فرهنگي ،تاریخي و جغرافیایي خود
تهي ميشوند و در شبكههاي كاركردي یا كوالژهاي
تصویري جای می گیرند و«فضاي جریانها» را كه
جایگزین« فضاي مكانها»ميشوند ایجاد ميكنند و این
قدرت اطالعات است که مرز ها را در می نوردد.
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فرهنگ مجازي




23

در سیستم ارتباطي نوین ،گذشته ،حال و آینده را
ميتوان به گونهاي برنامهریزي كرد كه در یك پیام با
یكدیگر مرتبط شوند ودیگر زمان معنایي ندارد.
«فضاي جریانها» و «زمان بيزمان» بنیانهاي فرهنگ
جدید هستند كه عالوه بر اینكه تنوع سیستمهاي بازرا در
برميگیرد ،از آن فراتر ميرود و«فرهنگ مجازي»
صورتي عیني به خود ميگیرد.

شبكهها ،ریخت اجتماعي جدید
بررسي ساختارهاي نوظهور ،تحت تأثیر تكنولوژي اطالعات،
ما را به نتیجهاي فراگیر رهنمون ميسازد:
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به عنوان روندي تاریخي ،كاركردها و فرایندهاي
مسلط در عصر اطالعات هر روز بیش از پیش
پیرامون شبكهها سازمان ميیابند .شبكهها ریخت
اجتماعي جدید جوامع ما را تشكیل ميدهند و گسترش
منطق شبكهاي  ،تغییرات چشمگیري در عملیات و نتایج
فرایندهاي تولید ،تجربه ،ارتباطات و قدرت و فرهنگ
ایجاد ميكند.

پیوند نوین
با تحوالت سریع در كاربرد تكنولوژي اطالعات ،شكلهاي
جدید سازمانی ظاهر شده اند.
این شكلهاي سازماني از نوعي «تلفیق تازه» خبر ميدهند.
تلفیقي میان گروهها و واحدهاي پراكنده كه به مدد تكنولوژي
اطالعات وارتباطات به نوعی پیوند خورده اند و سازمان
جدیدي را بوجود آوردهاند.
سازمانهاي مجازي نمونهاي از سازمانهاي جدید هستند كه در
آنها پیچیدگي ،وسعت و حجم عملیات به گونهاي است كه دیگر
نميتوان آنها را به صورت سازمانهاي متمركز و واحد اداره
كرد.
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اتحاد و اتفاق در سازمان های نوین
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در مجموعة سازمانهایي كه با هم سازمان مجازي را
تشكیل ميدهند ،هر سازمان ،اثربخشي خود را در
ارتباط با سازمانهاي دیگر بدست ميآورد و آنچه به آنها
معني ميبخشد ،همین «اتحاد و اتفاق» است .
در این ساختار ،سعي ميشود تا ضمن كوچك نگه
داشتن واحدهاي سازماني از مزایاي سازمانهاي بزرگ
وگسترده نیز در تأمین هدفهاي سازماني استفاده شود.

شبكهاي از واحدهاي مستقل
 یک مجموعه متکی به  ICTشبكهاي ازواحدهاي
مستقل است كه با استفاده از تكنولوژي ارتباطات و
اطالعات ،امكان همكاري پیدا كردهاند .این شبكه
براي پاسخگویی به پویایي بازار ،نیازهای کارکنان
وترجیحات مشتریان وگیرندگان پیام دارای انعطاف
پذیری زیادی است.
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ویژگی تشکالت شبکه ای و مجازی
 تشکیالت مرتبط به هم و مجازی در اصل
شبكهاي اجتماعي است كه در آن مرزهاي افقي
و عمودي برداشته شدهاند و شامل افراد ،گروه
ها ،بخش ها و سازمانهاي پراكنده از لحاظ
جغرافیایي ،ولی متصل و مرتبط به یکدیگر
است.
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نقش های گوناگون

 در این دنیای جدید و متصل ،کشورها یا
تولید کننده و توزیع کننده اطالعات و یا
مصرف کننده هستند.
کسانی که در این میان نقش جدی نداشته
باشند،حاشیه نشین خواهند بود.
29
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