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چکیده
فناوريهاي اطالعاتي و فضاي مجازي برآمده از آن ،در حال شكلدادن سپهر جديدي از مطالعات

روانشناختي ،جامعهشناختي و فرهنگي مربوط به تأثير متقابل فناوري ،فرهنگ و انسان بهطور عام و
تعامل فضاي سايبر با فرهنگ ،هويت و مناسبات انساني است .مطالعات سالهاي اخير اين حوزه،

دستكم از اين وجه قابل تأمل مينمايد كه آيا پيامدها و آسيبشناسيهاي رواني و اجتماعي فضاي
مجازي ناشي از سرريز شدن مشكالت و مسائل جامعه و فضاي واقعي در فضاي مجازي است يا

اينكه چالشها و آسيبهاي اجتماعي موردنظر حاصل رشد و گسترش رسانههاي الكترونيكي و
فضاي مجازي است؟ با اين رويكرد ،مقاله سعي دارد ضمن توصيف و تبيين تأثير فرهنگ ،جامعه و

سنتهاي برآمده از آن بر فضاي مجازي و مناسبات و محتواي درون آن ،واز ديگر سو ،تأثير فضاي
مجازي بر فرهنگ ،كنشهاي اجتماعي ،هويت ،نگرشها و رفتارهاي فردي و جمعي ،بر اين نكته

تأكيد كند كه با توجه به سابقه و تجربه كم تعامل انسان با فناوريهاي اطالعاتي و فضاي مجازي،

سخن گفتن قاطع درباره پيامدهاي فناوريهاي اطالعات و ارتباطات و فضاي مجازی عجوالنه به نظر
ميرسد .از اينرو پيشنهاد ميشود دو اصل در تحقيقات فرهنگي و اجتماعي فضاي سايبر مفروض

گرفته شود؛ يكي اينكه ،در مطالعات فضاي مجازي نبايد دچار كژراهة تشخيص اولويتها شد و
بهجاي پرداختن به موضوعات پايه صرف ًا به آسيبها و مشكالت ناشي از فناوريهاي اطالعات و
ارتباطات روي آورد .دوم اينكه هم در ابعاد نظري و هم در ابعاد روشي در مطالعات فضاي مجازي
در حوزههاي مختلف فرهنگي و اجتماعي نميتوان صرف ًا به نظرگاه و روشهاي سنتي تكيه كرد و
ميبايست در نظر و روش و ابزارها ،راههاي جديدي در پيش گرفت.

واژگان کلیدی :فضاي سايبر ،فناوريهاي اطالعاتي ،تغييرات فرهنگي ،مطالعات فرهنگي و اجتماعي

فضاي مجازي ،تعامل انسان و فناوري.

 .1استادیار روانشناسی تربیتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

h.ebrahima@gmail.com

مقدمه :فناوريهاي اطالعاتي و نسبت آن با تغييرات در فرهنگ و مناسبات اجتماعي

يهاي اطالعات و ارتباطات در تمامي ابعاد زندگي آدمي و در پي آن
گسترش و نفوذ فناور 

يگمان تغييراتي در فرهنگ ،هويت و مناسبات فردي ،ميان فردي و
پديدار شدن فضاي سايبر ،ب 
ِ
ساخت اجتماعي جوامع ايجاد كرد هاست .اما ،ماهيت اين تغييرات چيست؟ شدت
ب هطور كلي

آن تا چه اندازه است ،و آيا اساس ًا تجارب زندگي در فضاي سايبر تا انداز هاي است كه ه ماكنون
بتوان دربارة آن به مطالعه و داوري نشست؟ احتماالً واقع بينان هترين رويكرد نظري به تأثير

يهاي اطالعات و ارتباطات بر زندگي و مناسبات انساني و اجتماعي ،برداشتي بود كه
فناور 

يتوانيم
یگوید ما هنوز نم 
نباره م 
تومی درآغاز قرن حاضر ( )2002 -2000ارائه كرد .او در اي 

لدهی رفتارهای جاری
یهای اطالعاتی ،ارتباطی و رایان های چه جایگاهی در شک 
بگوييم فناور 
یگذارند و چه تأثیری بر یادگیری و رفتارهای آیندة ما
ما دارند ،چگونه بر زندگی ما تأثیر م 
يهاي اطالعات و ارتباطات
خواهند داشت .درعين حال برخي به دليل گسترش دامن هدار فناور 
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و شتاب تحوالت ناشي از ظهور جامعه اطالعاتي ( 2003به اين سو) بر اين باورند كه ه ماكنون

مي توان به صورت بندي و تحليل آثار و نتايج اين رخداد فني – اجتماعي و الگوی فرهنگی
نكه
و اجتماعی تأثيرگذار فضاي سايبر بر انديشه ،احساس و رفتار ،سخن به ميان آورد .كما اي 

در سال هاي اخير در سطح جهاني و در سطح محيط ملي ،مباحثي مانند جرايم رايان هاي،1

اخالق اينترنت ،2نقض حريم خصوصي ،3اعتياد اينترنت ،4هرزه نگاري اينترنتي 5و هويت
ديجيتال 6مورد بررسي و تأمل قرار گرفت هاند .براي نمونه در ايران ،دانشكده مطالعات جهان

با همكاري كميسيون ملي يونسكو ( )1388سمينار ملي فضاي مجازي ،مالحظات اخالقي،
حقوقي و اجتماعي را برگزار و محققان ايراني ،مطالعات و مالحظات خود را در خصوص

موضوعات مورد اشاره توصیف و تبیین کردند .درسا لهاي گذشته و در همين باره مقال ههاي

بسياري در مجالت علمي و پژوهشي در موضو عهایی چون اينترنت ،سالمت روان و پيامدهاي
استفاده از اينترنت درقالب مقاله ،كتاب و تحقيق انتشار يافته است (ر.ک به باقري1381 ،؛

رنجبر ،درويزه و نراقي زاده1390 ،؛ كوپر ،1998 ،يانگ2010،؛ ابراهي مآبادي1389 ،؛ منتظرقائم،
1. cyber crime
2. internet ethic
3. breach of privacy
4. internet addiction
5. internet pornography
6. digital identity

یهای اطالعات و
 .)1389در جریان مطالعات فرهنگي و اجتماعي مربوط به ارتباطات و فناور 

تحقیقات در ابعاد روا نشناختي و جامع هشناختي فضاي سايبر كه در سا لهاي اخير با استقبال

قابل مالحظ هاي مواجه شده است ،سعي بر اين است عالوه بر زمين ههاي فرهنگي و اجتماعي،

يها و تعامل و كنش آن با مسائل جاري زندگي و مناسبات
تأثيرات و پيامدهاي اين فناور 

انسانی مورد تأمل و بررسي قرار گيرد .در طول اين سا لها و از زمان نفوذ اینترنت در تمامی

یهای اطالعاتی و نیز توسعه
ابعاد حیات اجتماعی و افزایش نرخ رشد كاربران انواع فناور 

شبک ههای اجتماعی در سا لهای اخیر و حضور رو به تزاید و متراکم کاربران این شبک هها،
لگیری الگوهای جدیدی از روابط و تعامالت میان فردی و اجتماعی هستیم .افراد
شاهد شک 

شها ،تجرب هها و هیجانات مثبت و منفی خود را
به هنگام حضور در شبکه ،کول هباری از نگر 

شها و تعامالت دیگران حاضر
تتأثیر اطالعات ،كن 
مزمان تح 
يبرند ،و ه 
به درون شبكه م 

یگیرند .در چنین شرایطی و با آگاهی از روابط و تأثیر متقابل فضاي واقعي
در شبکه قرار م 
يتواند مطرح شود اين است كه آيا اين كاربران فضاي سايبر
و مجازي ،پرسش كليدي كه م 

بها و مشكالت ذهني ،نگرشی و رفتاري خود را به درون فضاي مجازي
هستند كه آسي 
یکنند؟ به عبارت دیگر،
يبرند و فضاي سايبر را به مكاني براي بروز و عرضه آن تبدیل م 
م 

آیا فضاي سایبر ،شبك ههاي اطالعاتي و رسان ههاي الكترونيكي هستند كه امكان و فرصت
يهاي ذهني و رفتاري آدميان را فراهم
يها و نابسامان 
ضها ،نارساي 
آشكار كردن و مشاهده تعار 

آورد هاند؟ و یا اینکه این رسان ههای الکترونیکی ،شبک ههای اجتماعی حاضر در این فضا و

یها
لآفرین و زمین هساز تولید و گسترش ناهنجار 
بزا ،مشک 
طهای مجازی هستند که آسی 
محی 

بشناسي
يهاي انجام شده درباره آسي 
یاند؟ تحقیقات و بررس 
لهای اجتماعی و روان 
و اختال 

نباره
یدهد که در ای 
لهاي اخير نشان م 
ابعاد اخالقي ،فرهنگي ،رواني و اجتماعي اينترنت در سا 

بها و مسائلی که
دقت و تأمل درخوری صورت نگرفته است ،دست كم از اين وجه كه آسی 
طهای رایان های مورد توجه و مطالعه قرار گرفت هاست ،به چه ميزان
در مناسبات انسان و ارتبا 

تحت تأثير فضاي واقعي است و اینکه آیا سرريز مشكالت و مسائل مربوط به جامعه محسوب

نكه برآمده از رسان ههاي الكترونيكي و فضاي مجازي است؟
یشود يا اي 
م 

یکی از تكي هگا ههای پرسش مورد اشاره يافت ههايي است كه در تحقيقات سا لهاي ،1387

 1390و  1391دربارة موضوع دسترسی و الگوی استفاده از اینترنت مورد مطالعه و مشاهده

شهاي آزمايشي و علي مقايس هاي انجام گرفته
شها كه به رو 
واقع شده است .در اين پژوه 

فصلنامهعلمی-پژوهشی

85

تأملی بر نسبت ميان
فناوريهاي...

فصلنامهعلمی-پژوهشی

86

دوره ششم
شماره 4
زمستان 1392

نكه متأثر
است ،این نتیجه راهبردی ب هدستآمدهاست که الگوي استفاده از اينترنت بيش از اي 
از كاركردهاي اینترنت ،شبکه و رسان ههای الکترونیکی باشد ،تحت تأثير عوامل ذهني ،نگرشي
و انگيزشي محيط بيروني و بافت فرهنگي و اجتماعي جامعه ایران و شهر تهران است .ب هعبارت
دیگر ،كاربران (دس 
تكم تاكنون) در استفاده از اينترنت و شبك هها ،برنام هها و محتواهاي درون
آن اث رپذيري قابل مالحظ هاي از محيط فيزيكي ،اجتماعي و فرهنگي خود دارند و از نظر آماری
و تبیین نتایج تحقیق ،اثرگذاري محيط و موقعيت اجتماعي بر الگوي استفاده از وب در مقايسه
گتر و معنادارتر به نظر م 
با تعامالت و مناسبات انساني و ابزاري درون شبكه ،بزر 
یرسد.
مچنين در پي مصاحبه و گف 
ه
توگو با  30نفر از افراد  29تا  23ساله كه روزانه حداقل  2تا
 3ساعت از اينترنت و فضاي مجازي استفاده م 
يكنند ( 1391تا  )1392نوعي اختالف ديدگاه
بهاي ناشي از استفاده از اينترنت مشاهده م 
و تجربه درباره آثار و پيامدها و آسي 
یشود .نقطه
بارز داد هها در دو ويژگي نهفته است :يكي اي 
نكه ،حضور افراد در فضاي مجازي و مشخص ًا
شبك ههاي اجتماعي براي رها شدن در فضايي است كه بتوانند نگر 
شها و رفتارها و هيجا نهای
خود را در وراي قال 
بهاي رسمي و تعريف شدة اجتماعي بازگو کنند و به نمايش بگذارند.
ب هعبارت ديگر ،شبكه و فضاي وب ،ظرفيتي است براي ايجاد موقعیت و فضايي خصوصي
كه کاربران بتوانند مشكالت ذهني و رفتاري خود را به آنجا ببرند و در پي پاسخ گويي به
شها ،احساسات و رفتارهای خود باشند .دوم اي 
نیازها و بروز نگر 
نكه ،فضاي مجازي ،كليد و
پنجرة درك جديدي از دنيا و روابط اجتماعي جامعة خود و نيز ساختاري كمكي براي هويت
يهاي نو و دس 
جوي 
تيابي به دانش و تجرب ههايي متفاوت است .با چنین رویکرد و استنباطی
یتوان هشدار داد در تأثیرگذار 
است که م 
یهاي فضاي سايبر نباید دچار اغراق و نوعي پيش
گوييِ بدون اتكاء به اطالعات و تجارب شويم .به بیان دیگر باید توجه داشت بسياري از
آسي 
بهايي كه در تحقيقات روا نشناختي و جامع هشناختي که به شبك ههاي ارتباطي و فضاي
يشود ،م 
مجازي ارجاع م 
يتواند برآمده از مسأل هها و مشكالت امروز کابران باشد كه صرف ًا در
فضاي مجازي امكان ظهور و فرصت شناساندن و شناخته شدن پيدا كرده است .براي نمونه
لگیری محی 
یهای اطالعاتی و شک 
با ظهور و گسترش فناور 
طهای الکترونیکی ،این بحث
در محافل تخصصی و عمومی مطرح شد که در این شرایط ،فردگرایی گسترش م 
ییابد و
یشود و در نهایت زمین هساز کاهش حضور
عگرایی افراد جوامع م 
موجب اختالل در روحیه جم 
شهای اجتماعی خواهد شد .سانتروک
نفردی ،گروهی و کن 
فعال کاربران در ارتباطات میا 

1

1. Santrock, J.W.

یکند که کاهش روابط جمعی و جم عزدايي
( )400 :2011به نقل از راجرز ( )1995اظهار م 
يهاي اطالعاتي است .سانتروک ( )398 :2011به نقل از ریدوز ،روبررتز
از پيامدهاي فناور 

یها نشان دهنده این نکته است که نوجوانان،
نكه بررس 
یکند به اي 
و فوهر ( )2005اشاره م 

محصور رسان ههای الکترونیکی شد هاند و ب هطور متوسط  6/5ساعت از روز و  44/5ساعت از

یدهند و تنها  2/5ساعت از روز را با والدین و فقط 50
وقت هفتگی خود را به آن اختصاص م 
یگویند
یکنند .تافلر ( )29 :2006و فریدمن ( )2007نیز م 
دقیقه را صرف انجام تکالیف درسی م 

گها در آمد هایم و شبک ههای اجتماعی و انواع رسان هها و
لها و وبال 
ما امروز به محاصره می 

ابزارهای مجازی و الکترونیکی بر کلیات و روند زندگی ما و نیز شکل و کیفیت روابط ما تأثیر
یگذارند .ه رچند برخی صاحب نظران بر تأثير منفي فضاي سايبر بر الگوی روابط اجتماعی
م 
يهاي اطالعاتي
تأکید دارند ،اما افرادی نظیر کستلز ( )1999با نظرگاهی متفاوت بر تأثير فناور 
تهاي جديدي كه از نظر او عموم ًا اجتماعي و دارای سرشتي فرهنگي است
لگيري هوي 
در شك 

لگیری
طهای سایبر بر شک 
لهای اخیر از تأثیر محی 
یکنند .در همین چارچوب در سا 
تأكيد م 

تهای جدید برای همکاری و مشارکت ،سخنان
روابط جدید اجتماعی و فراهم شدن فرص 

يگويند تحقیقات انجام گرفته
بسیاری بر زبان آمده است .گريسون و کلولند – اینس ( )2010م 
تهاي تعامل در فضاهاي موجود ،زمين ههای حمايت
نالين با ايجاد فرص 
یدهد اجتماع آ 
نشان م 

و حضور اجتماعي شامل توانایی مشارکت (سهيم شدن) برای شناسایی مسائل اجتماعی با
دیگران (اجتماع) و ارتباط هدفمند در یک محیط با اعتماد (مطمئن) و توسعه ارتباطات ميان

يکند .به رغم
فردي را فراهم مي آورد و راه را براي شيو ههاي نو در يادگيري و زندگي فراهم م 
ِ
يهاي اطالعاتي ،نوعي سردرگمي درباره
گذشت نزديك به دو دهه از پيدايش و گسترش فناور 

تأثيرات فردي و اجتماعي اينترنت و فضاي سايبر به چشم مي خورد .به عبارت ديگر نقشه

شناختي ما هنوز درباره تأثيرات فضاي سايبر ناقص و ناكامل است .شهشهاني ( ،)1390تابش

یتوان پيامدهاي رسان ههاي
( )1390و معتمد نژاد ( )1391در پاسخ به اين پرسش كه چگونه م 
شها ،احساسات و روابط فردي ،ميان
الكترونيكي و محيط مجازي در سطح خرد مانند نگر 

يگويند شايد هنوز زود باشد درباره ابعاد و آثار
فردي و گروهي را توصيف و تحليل كرد م 

يهاي اطالعاتي و فضاي سايبر در سطوح فردي و مناسبات انساني سخن به ميان آورد.
فناور 
مث ً
يتوان با قاطعيت
ال درباره نقش شبكه در كاهش تعلق به روابط اجتماعي و خانوادگی نم 
شهاي اسالمي و مدني در خاورميانه و كشورهاي عربي
سخن گفت و يا بر اساس تجربه جنب 
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يگفتند اينترنت موجب كاهش جمع گرايي و ه مچنین باعث
يتوان برخي نظرات كه م 
نم 
یشود را به آساني پذيرفت.
تضعیف اجتماعات در فضاي واقعي م 
تعامل فناوري با ذهن ،فرهنگ و رفتار انسان

براي ادراك بيشتر تأثير متقابل روابط كابران با شبك ههاي ارتباطي و فضاي مجازي ،بررسي

رويكردهاي نظري تبيين كننده رابطه انسان با ماشين و رايانه حائز اهميت است .تعامل ميان

انسان ،ماشين و جامعه همواره مورد توجه بوده است (برای اطالع بیشتر ر  .ک به نورمن،
1982؛ مازليش .)1986 ،در اين چارچوب نورمن مشكالت رابطه انسان و تكنولوژي را به

يتوجه به سازمان شناختي و نظام يادگيري
يگرداند ،بلكه طراحي نامناسب و ب 
شخص بر نم 

يداند .مازليش ( )1986نيز در
انسان را اساس خطاهاي انساني در به كارگيري تكنولوژي م 

يدهد.
يهاي او م 
تبيين رابطه انسان و ماشين ،اصالت بيشتري را به انسان و استعدادها و تواناي 
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يهاي متمايز
در اين چارچوب است كه بنابر نظر صاحب نظران از جمله هيل يكي از ويژگ 

يها با كردارها و
يهاي ارتباطات و اطالعات با ديگر رسان هها در اين است كه اين فناور 
فناور 
يهاي اطالعات
يكتر و همگراتراند .به گفته پايا ( )59 :1387فناور 
نها نزد 
ساخت تكاملي انسا 

يها با سپهر معنا ،چيستي انسان و ماهيت بخشي به او در
و ارتباطات برخالف ديگر فناور 
يگويد سپهر معنا به مانند ديگر ساختارهاي شبك هاي از
ارتباط است .پايا در توضيح بحث م 

ينويسد:
ساختاري شبك هاي برخوردار است و به نقل از نوتون ( )1999وكستلز ( )2001م 

فناوري اطالعات ،كه عهد هدار انتقال و توزيع عناصر سپهرهاي معاني ميان افراد است ،در
معماري بيروني و شبكه توزيعي خود نيز داراي ساختاري از نوع شبك ههاي با مقياس آزاد

1

يهاي اطالعات به مثابه يك شبكه در اين است كه با كاربران و از
است .ويژگي ممتاز فناور 

يگيرد .در
تهاي زندگي آنان در تعامل و همكاري قرار م 
طريق آنان با بافت اجتماعي و موقعي 

شبينانه و ب دبينانه را درباره نسبت ميان رسانه هاي
اين ميان معتمد نژاد ( )1384دو ديدگاه خو 
شبينانه
يگويد ديدگا ههاي خو 
الكترونيكي و تغييرات اجتماعي مورد توجه قرار مي دهد .او م 

در پي اثبات اثرات مثبت رسان ههاي الكترونيكي نوين بر دموكراتيك سازي و تمركز زدايي ،حل
و فصل مسائل كهنه و نوی اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي است ،و ديدگاه بدبينانه بر اين باور

فهاي اجتماعي ،اقتصادي و گسترش بحران سرماي هداري
ضهاي طبقاتي ،شكا 
است كه تعار 
1. scale free network

يآيند ..محسني ( )1380درباره
از پيامدهاي گسترش و نفوذ رسان ههاي الكترونيكي به شمار م 
يگويد که در اين پديده ما شاهد پيوستگي تمامي
سرشت و كاركرد تكنولوژي اطالعات م 

تكنولوژي هاي پيشرفته (والبته همگي نوين) در قالب يك پيكر واحد از شبكه اطالعات جهاني
يخورد .داتن (:2004
نهاي حياتي يك جامعه مجازي به يكديگر گره م 
هستيم ،جايي كه شريا 

يهاي تكنولوژيك موجب اين عقيدة رايج شده است كه
يگويد عالقه مفرط به نوآور 
 )44م 

تهاي فناوري تا حدي از قبل رقم خورده و جب رگرايانه است .از نظر
تحوالت ناشي از پيشرف 

يروند و جهان را چون مدينه فاضل هاي
يها م 
او از ديگر سو كساني مشتاقانه به استقبال فناور 

يكنند .با اين رويكرد ه مچنان كه اشاره شد،
سرشار از ثروت و فراغت براي همه ترسيم م 

يهاي اطالعات و ارتباطات به طور عام و اينترنت به طور خاص
درباره آثار و پيامدهاي فناور 

يهاي اطالعاتي را
دبينانه وجود دارد؛ دست هاي از ديدگا هها؛ فناور 
شبينانه و ب 
دو ديد گاه خو 

يدانند.
به دليل خصلت تعاملي و عملكرد شبك هاي آن مقوم فرهنگ و اجتماعات انساني م 
يهاي صرف ًا فني ،فر دگرايانه
يهاي اطالعاتي و شبكه وب را به دليل ويژگ 
دست هاي ديگر ،فناور 
يدانند.
و غيرقابل كنترل بودن آن ،كاهش دهنده توسعه تعامالت و انسجام در يك جامعه م 

جدول زير در يك نگاه مؤلف ههاي اين دو ديدگاه را به نقل از مؤلف و با برداشت از دیدگاه

وارشر ( )2003نشان می دهد.
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جدول  .1رويكرد ابزارگرايانه -فناورانه در برابر مدلهای اجتماعی -فني
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و تأثیر آن بر الگوی روابط

مدلهاي ابزاري و فني (استاندارد)
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مدلهاي فني -اجتماعي

 Ictیک ابزار است برای پیشبرد امور فردی

 ictیک شبکهی فنی -اجتماعی و اجتماعی -فنی
است برای پیشبرد امور فردی و جمعی

فناوریهای اطالعاتی ،یک مدل برای رونق کسب و
کار فردی است

یک محیط پشتیبان و محور تحرک براي توسعه
فضای كسب و كار جامعه است

كاربردهاي  ictبرای فرد و جمع مقطعي و موردي
است

كاربردهاي  ، ictفرآیندي ،جریاندار و مرتبط با بافت
فرهنگي و اجتماعي و شرایط محیطی است

تأثیرات فناوری اطالعات بیشتر فردی است

تأثیرات فناوری اطالعات فردی ،جمعی و اجتماعی
است

فناوریهای الکترونیکی ،فردگرایی در حضور جمع
مث ً
ال خانواده و یا دوستان را تشدید می کنند

فناوریهای اطالعاتی الگوی روابط جمعی جاری که
ما به آن عادت کردهایم را تغییر می دهد

مشوقهای کار با فناوریهای اطالعاتی بیشتر محدود
به فرد است

مشوقها در وجوه تعاملی و روابط و به اشتراک
گذاشتن منابع و تواناییها نیز تأثیرگذار است

روابط انسانی در آن خطي و به آساني جابهجا و
اصالح می شود

روابط پیچیده ،مذاکره اي ،جمعی و چندارزشی است

تأثیرات اجتماعی  ،ictهرچند بزرگ ولی موردی و
خوشخیم است

 ،Ictداراي بازتابهای بالقوه عظیم اجتماعی است كه
نه فقط بر کیفیت تحصيل و شغل بلکه بر کل کیفیت
زندگی ،اثرات دوگانه دارد

زمينهها و بسترهاي محيطي كه فناوري در آن توسعه
مييابد و زيست ميكند ساده ديده ميشود

زمينه ها ،شرايط محيطي و بافت فرهنگي و اجتماعي
پیچیده انگاشته ميشود (مث ً
ال ماتریس کسبو کار و
الگوهاي ارتباطي)

دانش و تخصص فردی در آن به آسانی قابل دست
یابی است

دانش و تخصص در آن بهنحو جمعی و تعاملی تولید
و توزیع میشود

الگوی استفاده از اینترنت فردگرایانه است

الگوی استفاده از اینترنت معطوف به نیاز ها و شرایط
جمعی است

در مقابل دو رويكردي كه در باال به آنها پرداخته شد ،رويكرد عملگرايي نيز وجود دارد.

اسناد و اعالمي ههاي دو اجالس جهاني جامعه اطالعاتي (ژنو 2003 ،و تونس )2005 ،بيا نگر

ديدگاه عملگرايانه بسياري از صاحب نظران و كارشناسان در موضوع مورد بحث است .از نظر
يهاي اطالعاتي ،اينترنت و شبكه وب به معناي
اين دسته از افراد ،گسترش روز افزون فناور 

شهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي شبك ههاي اطالعاتي و نیز توافق افراد
گرايش جوامع به ارز 

يباشد .در چنين الگويي توسعه كمي و كيفي اينترت و شبكه
و گرو ههاي اجتماعي در این باره م 
يشود ،بلكه بعد فرهنگي،
نكه توسعه وب تنها در بعد فني خالصه نم 
وب نشان هاي است از اي 

ذهني و اجتماعي آن نيز حائز اهميت است .براي فهم اين نكته و نشان دادن سازگاري توسعه وب

با جامعه و ابعاد فرهنگي و اجتماعي آن ،آمار و اطالعات ،كمك قابل مالحظ هاي است .سرعت

رشد اينترنت و شبكه وب در مقايسه با ساير رسان هها مانند راديو و تلويزيون نشا نگرهاي خوبي

از نفوذ اجتماعي اين رسانه جديد است .راديو براي رسيدن به  50ميليون مخاطب 38 ،سال و

تلويزيون براي رسيدن به اين ميزان تماشاگر 13 ،سال و اينترنت تنها  4سال زمان صرف كرد

يدهد
(معتمد نژاد .)3 :1384 ،ضريب نفوذ اينترنت در جهان بنابر گزارش آيكن )2010(1نشان م 
بيش از يك سوم جمعيت فعال جهان و نزديك به نيمي از جمعيت كشورهاي داراي اينترنت
پرسرعت به شبك ههاي اطالعاتي دسترسي دارند و تعداد كاربران اينترنت بين سا لهاي  2007تا
یگوید:
 2010از يك و نيم ميليارد نفر عبور كرده است .معتمد نژاد ( )48 :1384در همین باره م 

لگران اجتماعي و اقتصادي معاصر ،نسبت به آثار
به رغم برخی دیدگا ههای رادیکال ،برخي تحلي 
منفي سلطه تكنولوژي ،بدبيني كمتري ابراز كرد هاند .به عنوان مثال "جان كنت كالبرايت" معتقد
يسازي «مقتضيات سازما ندهي ،تكنولوژي و برنام هريزي» در اوضاع
است كه با پيشرفت صنعت 

يگذارند و با توجه به طبيعت
و احوال مختلف جوامع (سرماي هداري در برابر سوسياليسم) تأثير م 

يآورند .بعضي از محققان هم بر خالف
و ماهيت ساختار تكنيك مدار آنها ،نتايج مشابهي پديد م 

انتقادهاي «ژاك الول» درباره پيامدهاي مخرب تكنولوژي مداري ،براي تكنولوژي آثار مثبت
لاند و عقيده دارند كه تكنولوژي ،امكانات جدي ِد فراواني براي بشريت فراهم كرده است و
قائ 

يتوانيم با طرز انتخاب خود ،امكانات آن را با مصالح
ما در چگونگي انتخاب آن آزاد هستيم و م 

نتر ،شيوة برخورد ما در برابر تكنولوژي بايد آ نچنان باشد
خويش منطبق کنیم و به عبارت روش 

كه خودمان را با محيط تازه ناشي از آن منطبق سازيم و «آمادگي» خويش را براي بهر هبرداري
1. ICAN
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يها افزایش دهيم .تحت تأثير همين
تهاي جديد پديد آمده از طريق تكنولوژ 
صحيح از فرص 

نوع انديشه است كه «دونالد شون» ،محقق اجتماعي معاصر آمريكايي گفته است:همانگونه كه ما
يگذاريم .اين
يهاي تكنولوژيك بر ما اثر بگذارد ،ما بر آنها اثر م 
آموخت هايم ،بیش از آنکه نوآور 

تها با صنايع و ه مچنين
تها ،صنايع و روابط دول 
يها ،در زمينه طبيعت و ساختار شرك 
نوآور 

شها و هنجارهاي شكل دهنده انديشه ما درباره خودمان و در مورد پيشرفت جامعه ،اقتضاها
ارز 
و تأثيرهاي خاص خود را دار د.

بنا به گفته محسني ( )1380درباره رابطه متقابل فناوري و تغييرات اجتماعي ،آگبورن معتقد

است كه تكنولوژي هميشه اولين عامل تغییر اجتماعي است و از آنجا كه تكنولوژي به سرعت

يشود و تغيير در نهادهاي اجتماعي به كندي صورت مي گيرد ،تأخر فرهنگي 1که
متحول م 

نوعي فاصله ميان نظا مهاي جامعه است پدید خواهد آم د .او اعتقاد داشت كه يك نوآوري مهم
يسازد .مث ً
ال اختراع اتومبيل ،بازرگاني در ابعاد بين المللي
تقريب ًا همه ابعاد جامعه را دگرگون م 
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را امكا نپذيرتر كرده است و اجازه داده است كه نيروي كار در كارخانجات بزرگ متراكم شود

شهاي كارگري را به وجود آورد .از مظاهر ديگر
و اين اجتماعات به نوبة خود برخي از جنب 
يتوان تلويزيون ،هواپيما و كامپيوتر را ذكر
تكنولوژي كه تأثيرات فرهنگي بسيار داشته است م 

يهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي متعددي را در
كرد .تحوالت الكترونيك ،همواره دگرگون 

بر دارد  .همانگونه كه اگوست كنت خاطر نشان كرده است در جامعه ،پار هاي عوامل سبب

يرسد كه وقتي دامنه سرعت تغييرات
يشوند و پار هاي ديگر سبب ثبات .و به نظر م 
تغيير م 

يگويد
يشود .محسني ( )1384در ادامه م 
يتر م 
لتر اين عوامل ضرور 
ييابد درك كام 
افزايش م 

يتوان يك «سيستم» دانست و يا به تعبيري ديگر مدخلي بر
اينترنت را از نظر جامع هشناسي م 

تها
«جامعه الكترونيك» ،جامعه اي كه از عناصر اصلي سيستم اينترنت يعني توليدكنندگان (ساي 
يا شبك ههاي مرتبط) ،واسط هها (توزيع كنند هها) و مصرف كنندگان (كاربران) تشكيل شده

است .با توجه به آنچه كه برشمرده شد ،روابط اجتماعي در دو فضاي واقعي و مجازي در

جدول زير با هم مقايسه شده است .دراين مقايسه تالش بر اين است تا نوع ،شكل و تحول
تهاي واقعي و در فضاي شبكه ،در يك نگاه نشان داده شود.
در قلمرو روابط انساني در موقعي 

1. Cultural Lag

جدول  .2مقايسه مناسبات اجتماعي در دو فضاي واقعي و مجازي
روابط اجتماعی فضا
والگوی ارتباطی

روابط اجتماعي در فضاي واقعي

روابط اجتماعي در شبكه

نوع رابطه

رودررو و چهره به چهره

غير حضوري و از راه شبکه

روابط تا حدودي الزامي است

روابط انتخابي و متنوع است

فاصلهجغرافيايي

نزديك

گستره رابطه

محدود بودن تعداد
نسبت ًاثابت

نگرش و رغبت

نگرش و عاليق متفاوت و گاه نزديك

شكل رابطه
نوع تعامل

تحول رابطه
زبان

روابط تدريجي است
زبان مشترك

دور

تنوع و تعدد افراد و گروهها
نسبت ًا متغير و چندگانه
روابط سرعت بيشتري دارد

نگرش و عاليق تا حدودي يكسان
زبانهاي متفاوت

شبكه هاي اطالعاتي و تسهيل در عملكرد ارتباطي انسان

از جمله داليلي كه رابطه فضاي مجازي با زندگي فرهنگي ،سبك زندگي و الگوي روابط
لگيري هوي 
نفردي و در نهايت شك 
ميا 
تهاي جديد را قابل تأمل ساخت هاست ،نزديكي ميان
يهاي اطالعاتي با كاركردهاي تكاملي انسان است .به عبارت ديگر ،ويژگي مهم فناور 
فناور 
يهاي
اطالعات و ارتباطات در مقايسه با ديگر فناور 
يها در اين است كه منطق ،سرشت و الگوريتم
و به طور كلي عملكرد آن با ادراك و احساس آدمي نزدي 
كتر است .شايد به همين دليل بتوان
نچنان نرم ،آهسته و ب 
گفت اينترنت و شبكة وب آ 
يصدا در زندگي و حيات شخصي و عمومي
ما وارد شده است كه ما آمدنش را احساس نكرد هايم .به عنوان مثال شبكة وب با حضور فعال
كاربران معنا م 
ييابد و چرخه حيات وب بدون كنش فعال استفاده كنندگان چرخ هاي معيوب،
نروست كه م 
يشود .از اي 
يروح تلقي م 
بي ثمر و ب 
يتوان گفت وب بيش از آ نكه پديد هاي
فني باشد ،پديد هاي انساني و اجتماعي يا دست كم پديد هاي اجتماعي -فني به حساب م 
يآيد.
به نظر میرسد گردآوري اطالعات ،سازماندهي و تصمي مگيري براي انتخاب اطالعات ،نيازمند
ابزار و محيطي كارآمد است كه وب آن را در اختيار ما قرار م 
يدهد .از اینروست که گریسون
و اندرسون (به نقل از ابراهیمآبادی )21 :1389 ،فناوریهای اطالعاتی و شبکهها و ابزارهای
درون آن مانند وب را ابزارهای جدید شناختی میدانند که به گونهای هوشمند موجب تسهیل
در عملکرد انسان میشوند« .جان مايو» سرپرست فني فروشگاه اينترنتي نايك استور ()2006
نيز بر اين باور است آنچه كه در وب اهميت دارد جذب كردن كاربر ،ارائه آنچه كه در پي
آن است و غافلگير كردن او با چيزهايي است كه او انتظارش را ندارد .از نظر او وب بايد
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در پي ساد هتر كردن و ساد هتر شدن باشد .برنزلي ( )1990-1991وب را با سه كار ويژه

اصلي تعريف كرد هاست؛ توسعه شبكه هاي اجتماعي ،1همكاري 2و اعتماد( 3حفظ حري مهاي

شخصي  .)4در اين ميان پديدار شدن مفهوم ِ
وب معنايي 5رويكرد تاز هاي به توسعه خدمات

وب براي بهبود زندگي افراد و گرو ههاي اجتماعي بخشيده است .مبتني بر اين ديدگاه ،وب
يدهد ،در حالي كه از جزئيات و
جاري صرف ًا اطالعات و محتوا مانند عكس و متن را نشان م 

يکند .به عبارت ديگر به گفته جان مايو يكي از
فرآيند مربوط به اطالعات چيزي منعكس نم 

شروي وب ،چگونگي تعريف و بهبود تجربه كار بر روي اطالعات
شهاي پي 
گترين چال 
بزر 

است .از منظر كنسرسيوم وب جهاني ، 6در وب معنايي ارتباط بين داد هها با يكديگر و با

جهان حقيقي يك امر ضروري براي بارور كردن تجربه انسان در محيط شبكه و بامعنا ساختن
يشود .صالحي ( :1384ص )38در مقالة خود با عنوان وب،
و روح بخشيدن به داد هها تلقي م 

یکند که بدون آ نكه چندان متوجه اين موضوع باشيم،
نطور بیان م 
دنيايي بافته از مشاركت،ای 
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وب ما را از گيرندگي به دهندگي رساند هاست .شايد آ نچنان دقيق به خاطر نداشته باشيم كه

يسي منتقل
سهايمان را از دوربين ديجيتالي به پ 
يدانيم كه اكنون ،وقتي عك 
از چه زماني ،اما م 

ت داريم در تماشايشان با ديگران شريك شويم روي يكي
یتوانیم آنهايي را كه دوس 
يكنيم ،م 
م 
ك گذاري عكس بگذاريم و حتي بعضي از ما كه ذوق بيشتري داریم،
تهاي به اشترا 
از ساي 

الگنويسي به راه
الگي هم براي خود راه انداخت هایم .يادمان هست كه زماني كه موج وب 
فتوب 
جهاي بلند وب 2خير ه شده بوديم ،تولد هر
افتاد ،يعني همان زماني كه همگي به يكي از مو 

يشود ،آمدن
الگ متولد م 
الگ اتفاقي مهم بود .اما اكنون كه به تخمين در هر ثانيه يك وب 
وب 

يكند .چون آن موج بلند كار خودش را كرده است و آنهايي
نزده نم 
آنها ديگر كسي را هيجا 
نها
يبايد ،به ساحل رسانده و اكنون در انتظار به ساحل رسيدن ديگران است .همه اي 
را كه م 

نكه من ايراني چون چند سالي
نكه وب 2آمد هاست و ما متوجه آمدنش نشد هايم .نه اي 
يعني اي 

با فناوري روز دنيا فاصله دارم ،آمدنش را احساس نكرد هام ،نه! بسياري از كاربران اينترنت در

يكشند و رفتارشان مطابق با الگوهاي
يدانند كه در اتمسفر وب 2نفس م 
كل دنيا هم هنوز نم 
1. Social Networks
2. Collaboration
3. Trust
4. Privacy
5. Semantic Web
)6. World Wide Web Consertume (W3C

وب 2است .متخصصان اينترنت و شبكه وب از جمله اُريلي ( )2005جاللي ( ،)1391هيس
و موتا ( )2008بر اين باوراند که در موج جديد توسعه وب ،تالش بر اين است تا محتوا از
مرحله ارائه حداكثر اطالعات به صورت مستقيم در قالب نشان هگذاري فرامتن 1عبور كند و
معرف آن مانند محل پديدآيي ،پديدآورنده ،تاريخ و ديگر
اطالعات يا دانش با ابعاد و متغيرهاي ّ
يدهد توصيف شود .در حال حاضر
يها و پيشين ههايي كه جزئيات بيشتري را توضيح م 
ويژگ 
يشود و كمتر در اسناد روي شبكه
كهاي اطالعاتي ذخيره م 
اين نوع اطالعات عموم ًا در بان 
يدهد توانايي و ظرفيت اين فناوري
يشود .به عالوه آنچه كه به وب معنا و حيات م 
ديده م 
در تسهيل فضاي كنش ميان افراد و گرو ههاي اجتماعي ،نوسازي روابط انساني و شكل دادن
يتوان وب  2يا وب معنايي  2را محيطي
نرو م 
مناسبات اجتماعي و ميان فردي است .از اي 
يكند و الگوهاي
دانست كه فرآيند به اشتراك گذاشتن اطالعات ،دانش و منابع را تسهيل م 
يبخشد ،ب هگون هاي كه ب هطور خودانگيخته از منفعل شدن
جديد ارتباطي را ايجاد و توسعه م 
يآورد و زمينه ساز حضور و همكاري معنادار انسا نها با ديگران در
انسان جلوگيري به عمل م 
يشود.
دو سطح واقعي و مجازي م 
وب و تغيير و تحول در ساخت و مفهوم هويت

دورکیم ( )1894از مه مترین نظری هپردازنی است که هویت مستقل از عوامل بیرونی و اجتماعی
را به پرسش کشید و «من» را محصول جامعه و فرهنگ دانست .با تغییر در نظری ههای
جامع هشناسی و سپس پدیدآیی رشت ههای جدیدی نظیر روا نشناسی اجتماعی ( 1950به این
سو) و مطالعات فرهنگی ( 1968به این سو) جنب ههای محیطی ،اجتماعی و كنش و واکنش
لگیری و گسترش هویت اهمیت بسیاری پیدا کرد .تحول در
انسان با فرهنگ و جامعه در شک 
نظری ههای روا نشناسی نيز به اين رويكرد كمك قابل مالحظ هاي کرد هاست .اریکسون (-1994
 )1902نخستین روا نشناسی است که در نظريه رشد و شخصیت خود ،مفهوم هويت را فراتر
لگیری
از دوره كوكي و نوجواني تعريف کرده است و بر تأثیر فرهنگ ،تاریخ و جامعه بر شک 
کل شخصیت و از جمله هویت تا بزرگسالی تأکید کرده است .از نظر اریکسون مفهوم و فرآيند

تتأثیر هویت فردی و هویت جمعی قرار دارد .ادگار و سجویک
تیابی ب هطور توأمان تح 
هوی 

( )560 :1388بر این باورند که ساختا رگرایان و پساساختارگرایاني كه از چیستی «خود» پرسش
1. HTML
2.
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یبینیم ،موضوع هویت ن هتنها برساخته
یکنند ،آنگونه که در کارهای الکان ،آلتوسر و فوکو م 
م 

یشود بلکه به دیگری نیز وابسته است و فضایی نظری بر روی گرو ههای پیرامونی و حاشی های
م 
یآورند به چالش فراخواند.
نها زور وارد م 
تهایی را که در فرآیند سلطه بدا 
یگشاید تا هوی 
م 
یشوند .مارسیا و گروهی از
تهای قومی و زنان نيز وارد فرآیند تحول سیاسی م 
نرو ،هوی 
از ای 

همکاران ( )1991ازجمله روا نشناسانی هستند که به روش مصاحبه باز ،تحقیقات در خوری
را درباره هویت انجام داد هاند که در سا لهای اخیر با استقبال خوبی روبرو شده است .از نظر

تیابی یا تغییر آن در طول زندگی ادامه
مارسیا دور ههای کوشش ،سازگاری و انطباق برای هوی 

یکند .مبتنی بر نظر مارسیا و همکاران ،هرچند افراد به طور کلی دارای درجات نازلی از
پیدا م 
هویت پراکند هاند و نیز عموم ًا و بهویژه در سطح نوجوانی دارای درجاتی از هویت کسب شده

تیابی در گستره زندگی تداوم دارد همراه با تحول زندگی
و موفق هستند ،اما از آنجا که هوی 

لگری دو فرآیند هشیار و ناهشیار بر
نتحلی 
یتواند دست خوش تغییراتی شو د .در نظریه روا 
م 
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تنگری
هویت و من فرد تأثیرگذار هستند .فروید به از پیش تعیین شدگی هویت و آدلر به غای 
نکنند هها تأثیر
هویت معتقداند .اما یونگ بر این باور بود که ذهن انسان از یک سو از پیش تعیی 
یپذیرد و محصول گذشتة تاریخی و فرهنگی است و از دیگر سو ،خودِ اوست که آینده خود
م 

یکند .آ نچنان كه محفوظي ،بزرگي و فالح ( )326 :1378به آن اشاره كرد هاند ،یونگ
را تعیین م 

یدانست
با بهر هگيري از نظریه کانت که هر دو عامل را شیو ههای شناخت انسان نسبت به خود م 

و نه قوانین قطعی و تعیین شده طبیعت و با تأثیرپذيري از رویکرد جامع هشناختی دورکیم مفهوم

یشود در سیر تحول اندیشه
«روح جمعی» را مورد توجه قرار داد .همانگونه که مشاهده م 

روانشناسان در موضوع هویت ،به تدریج جنب ههای بیرون از فرد و ابعاد فرهنگی و اجتماعی
ییابد .ماسن و همكاران ()1390
که عموم ًا مورد تأکید جامع هشناسان است ،اهمیت بیشتری م 

بر این باورند که عواملی مانند روابط با والدین ،فشارهای فرهنگی ،فشارهای خرده فرهنگی و
لگیری هویت در میان نوجوانان تأثیرات متفاوتی
حتی میزان تغییرات اجتماعی بر الگوهای شک 

یگذارد .ماسن و همکاران در ادامه به نقل از (کانجر وپیترسن ،1984 ،اریکسون ،1968 ،مارسیا،
م 

شهای
یکنند در یک جامعه ابتدایی و ساده که نق 
 1980و واترمن 1982 ،و  )1984اظهار م 
لگیری هویت امر نسبت ًا
یدهد ،شک 
بزرگساالن محدود است و به ندرت تغییرات اجتماعی رخ م 
یشود .اما در جامع های که پیچیده است و به سرعت تغییر
ساد های است که به سرعت انجام م 
تیابی ممکن است عملی مشکل و طوالنی باشد.
یکند ،هوی 
م 

مسأله هويت 1به عنوان يكي از مسائل مهم جهان امروز در معرض تحول و تكانش قرار

گرفته است .دليل اين تغيير عالوه بر دگرگون 
يهاي پردامنة اجتماعي و فرهنگي و تغيير در

سطوح شناخت ما در همه جهات زندگي ،به قدرتمندتر شدن فرآيند جهان 
يشدن ،ظهور جامعه

يهاي ارتباطات و اطالعات بر م 
اطالعاتي 2و در پي آن گسترش شتابان فناور 
يگردد كه تأثير

لگيري و تغيير هوي 
بالفصل آن در شك 
تهاي فردي و جمعي نمايا نگر شده است .حاتمي و

حاتمي ( )1391با تأكيد بر تأثير علم و فناوري بر نظام مفهومي از جمله مفهوم خود و هويت

به نقل از پستر ( )1996و دلوز و گوتاري ( )1987م 
يگويند در اثر گسترش فضاي مجازي و

پيشرفت در نس 
لهاي جديد ارتباطات ،اشكال جديدي از روابط و شبك ههاي اجتماعي شكل

يبرد و حتي هوي 
يگيرد و مرزهاي هويت فردي و جمعي را از بين م 
م 
تهاي متفاوتي را در
يكند .صباغيان ( )1390م 
فضاي مجازي توليد و باز توليد م 
يگويد فضاي مجازي شيوه تعامل

انسا نها را متحول كرده است ،دسترسي به اطالعات و توسعه روابط را تسهيل كرده است و

به موازات اين تحول از وضعيت آفالين به وضعيت آن الين ،مفهوم هويت نيز دگرگون شده
است .از نظر صباغيان هويت در فضاي مجازي با چال 
شهايي مانند اعتماد و مديريت اعتماد،

خگويي و دزدي هويت مواجه است كه نيازمند شناخت دقي 
ديرپايي ،حريم خصوصي و پاس 
قتر

تجوي 
شهاي مورد اشاره ،هوي 
براي مديريت و غلبه بر آنها است .به رغم تمامي چال 
يهاي
فردي و جمعي يكي از پيامدهاي ناشي از گسترش فضاي مجازي به شمار م 
يآيد .آ نچنان كه

لها ،وبال 
تافلر ( )29 :2006نيز بدان اشاره دارد ،امروز ايمي 
گها و فضاي ديجيتال ،ما و زندگي

ما را به محاصره درآورد هاند .چنين م 
ينمايد كه دراين فضا و شرايط ،افراد فارغ بال از ساز

و كارهاي زندگي جاري و قواعد حاكم بر محيط پيرامون به رهاسازي ذهن و احساس خود

نچنان كه م 
روي آورد هاند و به زمين های مناسب براي ارائه "خود" آ 
يخواهند دست يافت هاند .در
سطح كالن نيز فرهن 
گها ،گرو هها و اجتماعات محلي و حتي ملي چهره جهان را دگرگو نيافته

م 
يبينند و مجالي براي مقابله و يا تعامل فعال با فرهنگ برساخته جهاني و يا فرهنگ مسلط بر

ییابند .هرچند هوي 
تهاي متمايز خود نم 
جوامع خويش و در نهايت نشان دادن هوي 
تجويي
تطلب 
و هوي 
يهاي نوپديد فردي و اجتماعي با يك چالش بزرگ روبرو هستند و آن اين است

تهاي جديد در شرايط گذار به سوي نظمي جديد با تعارض ،تناقض و حيران 
كه هوي 
يهايي
1. identity
2. information sociaty
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يشوند .احمدي ( )49 :1388درباره جايگاه هويت در جها ِن
مواجه و به هرسويي كشانده م 

يگويد ،درحالي كه بحث هويت در ديدگا ههاي كالسيك از روا نشناسي گرفته تا
امروز م 
جامع هشناسي اهميت خود را از دست نداده است ،ده ههاي پاياني قرن بيستم شاهد پيدايش

موج جديدي از ديدگا هها پيرامون هويت بوده است كه تحول عمد هاي در اين موضوع ايجاد

ثهاي هويتي ب هطور
نموده است .از نظر احمدي در ميان نظري ههايي كه تا حد زيادي بر بح 

يتوان به ديدگا ههاي زبا نشناسي ،نظريه
عام و هويت ملي ب هطور خاص تأثير گذاشت هاند م 
گگرايي و از همه مه متر به پست مدرنيسم اشاره كرد .برخي صاحب نظرا ِن
گفتمان ،چند فرهن 

تهاي جديد ب ه ويژه در اشكال جمعي
اين عصر از جمله (كستلز )18 :1380 ،برساختن هوي 

يدانند
آن مانند جنبش محيط زیست و فمينيسم را يكي از پاي ههاي زندگي در دنياي جديد م 
يترين سطوح آن است .تاجیک ( )1383معتقد
كه در پي تغيير شكل مناسبات انساني در بنياد 

یشدن از رهگذر دگرگون کردن شالود ههای نظری رویکردهای سنتی ،فرآیند
است فرآیند جهان 
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تخوش تحوالت جدی نموده است که از رهگذر آن مرزهای سیاسی،
تسازی را دس 
هوی 

یشوند و
فرهنگی و هویتی ب هطور فزآیند های فروریخته است .جوامع در جامعه جهانی ادغام م 

يهاي
یشود .زماني كه از تأثير فناور 
تبخش خاص فرهنگی نیز تشدید م 
توسل به عناصر هوی 
يآيد ،ناگزير بايد بر اين نكته تأكيد كرد
اطالعاتي و فضاي مجازي بر هويت ،سخن به ميان م 

تهاي
كه مناسبات در فضاي سايبرنيتيكي در دو سطح روابط فردي – ميان فردي و هوي 

تهاي رها شده و خيالي و روابط فردي و
ييابد .در سطح فردي ما با هوي 
گروهي معنا م 
يشويم .شخص در اين فضا ناخودآگاه
نفردي گاه تاريك ،گاه روشن و گاه مبهم روبرو م 
ميا 

يكند و آرزوها و خياالت خود (واقعي و مجازي) را در فضاي رو ا نشناختي و
خود را آرزو م 
قهاي ديگران
نها ،راهروها و اطا 
يگذارد و با پرسه زدن در خيابا 
سايبري ديگران به اشتراك م 

يگذارد و آنها را در جمع نيمه آشناي ديگران مورد
سهاي خود را در ميان م 
انديش هها و احسا 

يدهد .شايد اين شرايط بيا نگر نوعي تناقض باشد ،اما حضور ما در فضاي
ارزيابي قرار م 
يگذاشتند.
يها بر آن تأكيد م 
نتحليل 
شبك ههاي مجازي همان نقش رويا و خيال را دارد كه روا 

ِ
خاص خو د است
روا نشناسا نشناختی ،بر این باورند که هر شخص دارای شهر روا نشناختی
که بر نگرش ،احساس و رفتار و نهایت ًا شیوه داوری او درباره اشخاص و پدید ههای پیرامون

یتوان چنین استنباط کرد که فضای مجازي همان كاركردي را در
نرو م 
یگذارد .از ای 
تأثیر م 
ساختن و بركشيدن هويت دارد كه به گفته روا نشناسان شناختي« ،شهر روا نشناختي» براي

انسا نها در مقابل فضاي فيزيكي دارد .در نظر فرويد و ديگر روانكاوان ،رويا و خيال از آن
تهاي بيداري براي ما زيبا و قابل
جهت نقش مثبتي دارد كه خواب و زندگي را فارغ از واقعي 

ينمايد .اين همان چيزي است كه محيط الكترونيكي و فضاي مجازي براي ما فراهم
تحمل م 
شهاي عمومي و عموم ًا فراغتي
يآورد .بر اساس این شواهد ،فضاي مجازي به ويژه در بخ 
م 

يدهد و ما خود را غرق در
يشود ،زيراكه بخشي از هويت ما را بازتاب م 
آن آگاهانه انتخاب م 
توجو کنیم .در
يسازيم كه از آن طريق بخشي از هويت خود را در آن بازسازي و جس 
آن م 

چارچوب نظريه لكان كه حقيقت جز واقعيت و شبيه به امري تخيلي است ،ورود به فضاي

مجازي براي عمل رها شده و خيال وار و نيز رسيدن به اميال خود در جوي شبيه به جو بازي

يتوانيم
چگاه در دنیای واقعی قادر به انجام آنها نیستيم را م 
است كه در آن همه کارهایی را که هی 
انجام دهيم و «هويت حقيقي» خود را به دور از واقعيت عموم ًا مصنوعي بيان كنيم و نشان دهيم.

نتري برخوردار است.
يهاي روش 
يتر و از ويژگ 
اما وجه جمعي هويت در فضاي مجازي واقع 
زيرا هويت جمعي در اين فضا و از طريق اين فضا قصد ايجاد و نشان دادن واقعيت خود را
شهاي هويدا در فضاي فرامحلي و فراملي است.
دارد و در صدد ايفاي نق 

گزارشي از ايران و مالحظاتي درباره آن

شمار كاربران ايران در سال  )1994( 1373يعني يك سال پس از ورود اينترنت به ايران از

 250نفر فراتر نرفت .اين رقم به گزارش شوراي عالي اطالع رساني در سال  )2005( 1384به
 15ميليون نفر و به گزارش شركت مخابرات ايران تعداد كاربران اينترنت ه ماكنون ( )1392به

 30ميليون نفر رسيده است .بر اساس همين گزارش در حال حاضر بيش از  1047شهر كشور

به شبكه انتقال اطالعات متصل شد هاند 400 ،دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي از طريق فيبر
نوري با شبكه جهاني ارتباط يافت هاند و بيش از 10000مدرسه به سيستم شبكه اطالع رساني
جهاني و ملي پيوست هاند و برنامه هوشمند سازي تمامي مدارس كشور در دستور كار وزارت

آموزش و پرورش قرار گرفته است .هرچند ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان از

صهاي دسترسي به فضا و محتواي ديجيتال در مرتبه درخور خود نيست ،اما نرخ
حيث شاخ 
رشد كاربران و گردش اطالعات در شبك ههاي ايراني نشا نگر عالقه روزافزون جامعه ايران و

وجود زمين ههاي فرهنگي و اجتماعي مناسب براي توسعه كمي و كيفي اينترنت و رسان ههاي

يهاي اطالعاتي و ارتباطي با دو رسانه
الكترونيكي در ايران است .مقايسه رشد و توسعه فناور 
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يشود .در اين باره معتمدنژاد ،شكر
راديو و تلويزيون مالك خوبي براي اين ارزيابي تلقي م 
كدوست ( )1382اظهار كرد هاند که جامعه ايران از جمله جوامعي بوده
مآبادي و نم 
خواه ،ابراهي 
تهايي از خود نشان داد هاست .همين عامل
است كه نسبت به استفاده از راديو و تلويزيون مقاوم 
یهاي
تهاي مشابه در برابر رايانه و فناور 
سبب شده بود كه برخي انديشمندان ب هروز مقاوم 
شبيني كنند .اما چنين نشد و بسياري از نهادهاي ريش هدار و سنتي در كنار
اطالعاتي را پي 
يسابقه از جامعه اطالعاتي دست زدند .جشن ثبت صدهزارمين نام
نهادهاي مدرن به استقبالي ب 
شهاي بنيادي كه عموم ًا
شگاه دان 
دامنه كشوري نقطه آي آر 1در مهرماه سال 1387توسط پژوه 
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يشود نشان هاي از اين تحول،
توسط نهادهاي رسمي و غير رسمي ايراني ثبت و به كار گرفته م 
يشود.
يعني استقبال نهادي و سازماني از شبكه جهاني در كنار استقبال عمومي از آن تلقي م 
شهاي بنيادي (،)1387
اين در حالي است كه به گزارش مركز ثبت دامنة آی آر .پژوهشگاه دان 
يرود .اين روند
رفته رفته شمار دامن ههاي كشوري در ايران از شمار دامن ههاي عمومي 2فراتر م 
از يك سو به معناي رشد كاربران ايراني شبكه جهاني و از ديگر سو نمايا نگر گرايش كاربران
يكند و منابع و امكانات
به اين نوع دامنه به علت شناسايي بيشتري كه از نوع فعاليت ايجاد م 
يكنند است.
تهاي اينترنتي به كاربران فارسي زبان و ايراني ارائه م 
جانبي كه كارگزاران و شرك 
يهاي اطالعاتي از جمله وب در ابعاد
در چنین شرایطی تأمل و مطالعه درباره نسبت فناور 
ييابد و قلمروهای جدیدی از پژوهش را ِ
پيش پاي محققان
فرهنگي و اجتماعي آن ضرورت م 
يدهد .پیچدگی مطالعات
نشناسي و متخصصان شبكه قرار م 
علوم اجتماعي ،ارتباطات ،روا 
فرهنگي و اجتماعي فضاي مجازي از جمله در ايران اين است كه موانع و عوامل کیفی استفاده
يهايي مانند تلفن همراه و اینترنت در این کشور ناشناخت هاست و لذا نگاه عمی 
از فناور 
قتری به
یکند.
ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشور را ایجاب م 
نتیجهگیری

فهم تغييرات و تحوالت ناشي از تعامل انسان با فضاي سايبر كه در حال احاطه كردن زندگي
ما است به تدريج در حال تبديل شدن به مه مترين دغدغه و مسأله محققان علوم اجتماعي و
تهاي ب رآمده از آن بر فضاي
مطالعات فرهنگي است .از يك سو ،تأثير فرهنگ ،جامعه و سن 
مجازي و مناسبات و محتواي درون آن ،و از سوی دیگر ،تأثير فضاي مجازي بر فرهنگ،

1. www.nic.ir
2. net, com. org

تهاي
مترين سرليس 
شها و رفتارهاي فردي و جمعي از مه 
شهاي اجتماعي ،هويت ،نگر 
كن 

يهاي
يآيد .اما با توجه به سابقه و تجربه كم تعامل انسان با فناور 
تحقيق در اين حوزه به شمار م 

يتوان به تحقيقات و يافت ههاي اين عرصه تكيه كرد؟ ب هويژه
اطالعاتي و فضاي مجازي چقدر م 

يهاي اطالعات و ارتباطات و فضاي سايبر .در اين مقاله تالش شد
در زمينه پيامدهاي فناور 

يكي از وجوه پر اهميت برخورد و تعامل زندگي در فضاي واقعي و مجازي يعني نسبت

يهاي اطالعاتي با تغييرات در فرهنگ و مناسبات اجتماعي توضيح داده شود .با
ميان فناور 

يتوان گفت كه
مروري بر آنچه كه نگاشته شد و با تكيه بر يافت ههاي مورد اشاره در مقاله م 

يهاي اطالعات و ارتباطات و فضاي مجازي برآمده از آن و
هرچند اكنون روابط انسان با فناور 

بشناسي آن يكي از را ههاي شناخت
تعامالت و رخدادهاي درون شبك ههاي اطالعاتي و آسي 
يآيد اما بايد در
لهاي جديد به حساب م 
وضعيت كنوني و چرخش در افكار و رفتارهاي نس 

نتايج قدري تأمل كرد .با توجه به مواردی از تحقیقات که در مقدمة بحث به آنها اشاره شد،

بشناسی و آثار و پیامدهای فضای مجازی
لهای اخیر در باب آسی 
یهایی که در سا 
بشناس 
آسی 

یرسد که تحقيقات اخير محققان ايرانی
و شبک ههای اجتماعی رایج شده است ،چنین به نظر م 

یهای اطالعاتی و فضای مجازی دچار كژراهه تشخيص
و دیگر کشورها ،درباره تأثیرات فناور 

یهای نه
بشناس 
تها شده است و ب هجاي پرداختن به موضوعات اساسی در دام آسی 
اولوي 
یهای ارتباطات
یتواند مطالعات فرهنگی و اجتماعی فناور 
چندان دقیق افتاده است كه م 

و اطالعات را از تحقیقات پایه ،راهبردی و معطوف به آینده محروم نماید .در اين روند

موضو عهایي نظير محتواي موجود درفضاي مجازي ،زبان استفاده از فناوري و شبك ههاي

توگو در فضاي مجازي كه
اطالعاتي ،الگوهاي استفاده از فناوري و اشكال متنوع تعامل و گف 
لهاي جديد دارد فراموش
تيابي نس 
قطع ًا اثرات ريشه داري بر فرهنگ ،الگوهاي رفتاري و هوي 

شهاي سنتي
يها با نظرگاه و رو 
بها و مشكالت ناشي از فناور 
يكباره بر آسي 
شده است و به 
تأكيد شده است .با تكيه بر رويكردها و يافت ههايي كه به آنها اشاره شد و تحقيقاتي كه در جهان

يهاي
يتوان گفت ،هرچند فرآیند دسترسی و بهر همندی از فناور 
و ايران انجام گرفته است ،م 
اطالعاتي ،اینترنت و شبک ههای ارتباطات کامپیوتری ،فرهنگ کاربران شبکه را تحت تأثير قرار

یدهد اما در
یکند و شکل م 
يدهد و الگوهای نويني از تعامل ،ارتباط و هويت را بازتوليد م 
م 

حال حاضر ،الگوي استفاده از اينترنت بيشتر تحت تأثير فضاي فرهنگي ،شرايط اجتماعي و

نرو،
يها و آورد ههاي ذهني ،نگرشي ،احساسي و رفتاري افراد وكاربران قرار دارد .از اي 
آمادگ 
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بهاي ناشي از رسان ههاي الكترونيكي بايد تأمل بيشتري به خرج
در داوري آثار ،پيامدها و آسي 
يتوانيم با منطق و روش كهنه به استقبال
داد و منتظر زمان بيشتري بود .به عبارت ديگر ،ما نم 

يهاي جديد در فضاي مجازي
تجوي 
و ادراك پديد ههاي نو مانند الگوي روابط متقابل و هوي 
ييابد و
بپردازيم و در نتيجه مشكالت جامعه و فرهنگ را كه در فضاي مجازي امكان ظهور م 

طهاي الكترونيكي و فضاي مجازي بیندازیم .در اين باره و
يشود را به گردن محي 
بازنمايي م 
يهاي اطالعات و ارتباطات در
يشود وجوه اساسي رابطه انسان و فناور 
درگام نخست توصيه م 

يكطرفه و ارجاع فوري
يهاي 
بشناس 
معرض واكاوي قرار گیرد و از نگا ههاي سطحي و آسي 

مشكالت ذهني و رفتاري به اين فضا پرهیز گردد.
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و سبك زندگي جديد بر تغيير مفهوم خود (خويشتن)» ،رويش روا نشناسي ،شماره .3

داتن ،ويليام ( ،)1384دگرگوني اجتماعي در جامعه اطالعاتي( ،مترجم :توکل و کاظمی پور)،

تهران:كميسيون ملي يونسكو – ايران.

دبير خانه شوراي عالي اطالعرساني ( ،)1384وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطات در ايران ،تهران:

دبيرخانه شوراي عالي اطالع رساني.

شركت مخابرات ايران ( ،)1387وضعيت شبكه مخابراتي و فناوري اطالعات در كشور ،تهران :دفتر

روابط عمومي و امور بين الملل.

شها ،اسناد و مصوبات دومين اجالس جهاني سران
شكرخواه ،يونس ( ،)1385بررسي و ارزيابي گزار 
دربارة جامعة اطالعاتي ،تهران :مركز پژوهشهاي ارتباطات.
شكرخواه ،يونس ،حسن نمکدوست و حسین ابراهيمآبادي ( ،)1382ايران و جامعه اطالعاتي :وضعيت،
پيشرفت و چش مانداز ،تهران :مركز پژوهشهاي ارتباطات وابسته به دانشگاه عالمه طباطبايي و وزارت ارتباطات

و فناوري اطالعات.
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صالحي،عليرضا (« ،)1384وب  2دنيايي بافته از مشاركت« ،شبکه ،شماره  ،63پايگاه اطالع رساني ماهنامه شبكه،
صباغيان ،علي ( ،)1390هويت در فضاي مجازي ،دركتاب فضاي مجازي :مالحظات اخالقي ،حقوقي
و اجتماعي( ،زير نظر يونس شكرخواه) ،تهران :دانشگاه تهران.
فریدمن ،توماس ال ( ،)2007جهان مسطح است :تاریخ فشرده قرن بیست و یکم( ،مترجم :احمد عزیزی)،
تهران :هرمس.
کاستلز ،مانویل ( ،)1380عصر اطالعات :ظهور جامعه شبک های( ،متزجم :علیقلیان وخاکباز) ،تهران :طرح
نو.
ماسن و همكاران ( ،)2008رشد و شخصيت كودك( ،مترجم :مهشيد ياسائي) ،تهران :آستان قدس رضوي.
محسني ،منوچهر ( ،)1380جامع هشناسي جامعه اطالعاتي ،تهران :ديدار.
محفوظي ،محمود ،صادق جانبزرگي ،مسعود آزاد و پرویز فالح ( ،)1377سير تحول نظا مهاي روا نشناسي،
جلد  ،1تهران :جامعه پژوهشگران.
محمدي ،جواد ( ،)1390فضاي مجازي و نقض حريم خصوصي ،در كتاب فضاي مجازي :مالحظات
اخالقي ،حقوقي و اجتماعي( ،زير نظريونس شكرخواه) ،تهران :دانشگاه تهران.
معتمدنژاد ،كاظم ( ،)1384جامعة اطالعاتي :انديش ههاي بنيادي ،ديدگاههاي انتقادي و چش ماندازهاي
فصلنامهعلمی-پژوهشی جهاني ،تهران :مركز پژوهشهاي ارتباطات.
معتمدنژاد ،كاظم ( ،)1390اجالس جهاني سران در باره جامعه اطالعاتي :ژنو ،دسامبر 2003؛ تونس،
نوامبر  ،2005تهران :ميراث قلم .
دوره ششم
معتمدنژاد ،كاظم و حسین ابراهیمآبادی ( ،)1384ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و حقوقی ارتباطات و
شماره 4
یهای اطالعات ،تهران :مركز پژوهشهاي ارتباطات.
زمستان  1392فناور 
نقطه آي آر در ايران ( ،)1387جشن ثبت صد هزارمين نام در دامنه نقطه آي آر ،تهران :پژوهشگاه
دانشهاي بنيادي -مركز ثبت دامنه كشوري.
نوربخش ،يونس و محمدمهدی مواليي ( ،)1390هرزهنگاري اينترنتي در ايران و نقش خانواده در كنترل
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آن ،فضاي مجازي ،مالحظات اخالقي ،حقوقي و اجتماعي( ،زير نظريونس شكرخواه ) تهران :دانشگاه تهران.
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