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مقدمه
مدیریت  علم  و  روز  پیشرفت های  ب��ا  همگام 
و  گاهانه  آ تحوالتی  می باید  سازمان ها  پویا، 
بگذارند.  اج��را  مرحله  به  را  مفید  ن��وآوری ه��ای 
کارایی تغییر و تحوالت سازمانی  شدت و تأثیر 
که نیاز به روش های جدید  به اندازه ای است 
و  هماهنگی  و  مقابله  ب���رای  ت��ک��ام��ل ی��اف��ت��ه  و 
پویا  مدیران  می نماید.  ایجاد  را  آن  با  تطبیق 
وظایفی  بر  ع��الوه  می بایست  ام���روزه  ک��ارآم��د  و 
م��ان��ن��د ب��رن��ام��ه ری��زی، س��ازم��ان��ده��ی و ن��ظ��ارت 

تحول  و  تغییر  علم  به کارگیری  و  اثربخشی  باید 
دهند.  ق��رار  خود  ام��ور  سرلوحه  نیز  را  سازمانی 
گسترده و عمومی، سازمان ها  امروزه در سطح 
با تغییر و تحول مواجه اند در حالی که برخی از 
آنان برای سازگاری و همسازی با این گونه تغییر 
مدیریت  بنابراین  نیستند.  آم��اده  تحوالت  و 
برابر محیط  در  باید  این که  بر  سازمان ها عالوه 
بلکه  ب��اش��ن��د  ان��ع��ط��اف پ��ذی��ر  و  س��ازگ��ار  متغیر، 
به کارگیری  و  مشکالت  تشخیص  توانایی  باید 
دارا  را  س��ازم��ان��ی  ت��ح��ول  و  تغییر  ب��رن��ام��ه ه��ای 

ال
جیت

 دی
ی

ها
نه 

سا
ل ر

حو
 و ت

عه
وس

ت

توسعه و تحول رسانه های دیجیتال

چكیده
تلویزیون  رادیو،  های  گیرنده  به  که  افرادی  تعداد  افزایش  ارتباطات،  دنیای  در 
دسترسی دارند، بیانگر رشد روز افزون مخاطب های رسانه های جمعی است و 
در دنیای دیجیتالی افزایش تعداد کاربران شبکه، بیانگر افزایش روز افزون ظرفیت 

برای ایجاد صور جدید ارتباطی و نیز ایجاد محتوا و مطالب جدید است.
دو مشخصه مهم فناوری دیجیتالی توانایی تحول و توسعه آن را افزایش می دهند. 
مشخصه اول ظرفیت فوق العاده اینترنت است که فضای کافی را برای شنیدن آراء 
مختلف فراهم می کند.اگر واقع بینانه به وقایع امروز جهان بنگریم خواهیم دید که 
در تعامالت دنیای ارتباطات و فن آوری های اطالعات رسانه های دیجیتال حرف 
اول را می زنند، به گونه ای که می توان ادعا کرد هر فردی که به هر دلیلی از دنیای 
دیجیتال فاصله بگیرد نمی تواند با تکنولوژی های روز جهانی همراه و همگام 
باشد، چون در بستر چنین فضایی است که امکان ارتباط دو سویه با هر نوع علم و 
پیشرفتی میسر می شود.در حال حاضر مناسب ترین وسیله برای معرفی ارزش های 
دینی، ملی و انقالبی کشورمان فضای رسانه های دیجیتالی است، چرا که این فضا 
محدودیتی ندارد و به صورت آنالین در سراسر دنیا قابل دسترسی است و از همین 
رو می توان به راحتی با مردم جهان ارتباط برقرار کرد. جامعه ما دچار معضل برخورد 
با مبانی مدرن موجود در رسانه های دیجیتال می باشد و تاکنون به واردات اینگونه 
تکنولوژی ها اقدام کرده ایم اما فرهنگسازی الزم در این زمینه انجام نشده است.
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به طور  و  نیستند  ایستا  سازمان ها  زیرا  باشند. 
ب��ا ع��وام��ل خ��ارج��ی و درون��ی  م���داوم و مستمر 
مخاطبین  بینش  تغییر  هستند.  کشمکش  در 
قوانین جدید و تغییرات فناوری عواملی برای 
محیطی  تغییرات  با  سازمان  سازگار  و  انطباق 
است. تحول سازمانی یکی از مهم ترین عوامل 
بهره وری در سازمان ها و جامعه منابع انسانی 
اس���ت. در س��ط��ح س��ازم��ان��ی ع��وام��ل ب��ی��رون��ی و 
درونی موجبات تغییر و تحول را در سازمان ها 
هرگونه  شامل  بیرونی  عوامل  می نماید،  فراهم 
سازمانی  م��ق��ررات  و  قانون  تحمیلی  سیاست 
نگرش ها  م��ردم،  رفتار  شامل  درون��ی  عوامل  و 
ای��ن  در  اس����ت.  روز  ع��ل��م  ف���ن���اوری  و  ارزش  و 
می بایست  ت��ح��ول  مدیریت  و  ره��ب��ری  مرحله 
خود  رهبری  نقش  مختلف  موقعیت های  در 
بیشتر  ره��ب��ری  نماید.  ایفا  کامل  ب��ه ص��ورت  را 
تحول  و  تغییر  هرگونه  ج��ری��ان  در  مدیریت  از 
فعالیت های  مدیریت،  بود.  خواهد  نیاز  مورد 
و  س��ازم��ان��ده��ی  و  ب���رن���ام���ه ری���زی  را  س���ازم���ان 
گ��روه  ک��ن��ت��رل م��ی ن��م��ای��د. ت��ح��ول س���ازم���ان در 
و  زمینه ها  همه  در  بهبود  ج��ه��ت گ��ی��ری ه��ای 
نسل  بچه های  دی��روز  تا  است.  سازمانی  ابعاد 
گذشته بیشتر اوقات فراغت خود را در محله ها 
ک��وچ��ه ه��ای ت��ن��گ و ب��اری��ک و ب��ا ب��ازی ه��ای  و 
که معمولی ترین  پر می کردند  کودکانه  عامیانه 
این بازی ها، فوتبال یا والیبال بود. نزدیک ظهر 
گروه بعدازظهر بودند  که  که می شد افرادی  هم 
صرف  را  ناهار  خانواده  اعضای  سایر  اتفاق  به 
می کردند و راهی مدرسه می شدند و تا حوالی 
کودکانه در  ساعت ۵ غروب خبری از بازی های 
محله ها نبود، اما با بازگشت بچه های مدرسه 
گروه  که  و پایان استراحت نیمروزی بچه هایی 
بپا  غلغله ای  کوچه ها  در  دوب��اره  بودند،  صبح 
با  مختلف  دس��ت��ه ه��ای  در  ب��چ��ه ه��ا  و  م��ی ش��د 
کدام  هم سن وساالن و هم کالسی های خود هر 
تا  می شدند  مشغول  خاصی  بازی  به  نوعی  به 

شب فرا می رسید.
را دهکده  آن  ن��ام  ک��ه  ام���روزی  دن��ی��ای  ام��ا در 
به  ه��وا  و  ح��ال  آن  تمامی  ن��ه��اده ان��د،  جهانی 
کودک و  که اینک  کرده است. چرا  یک باره تغییر 
نوجوان امروزی منتظر سری جدید بازی های 

آخرین  آمدن  بازار  به  برای  و  هستند  رایانه ای 
م���دل ب���ازی ه���ا ل��ح��ظ��ه ش��م��اری م��ی ک��ن��ن��د و از 
برای  حتی  که  است  موفق تر  ف��ردی  آن��ان  نگاه 
روز  فناوری های  به  سایرین  از  زودت��ر  دقایقی 
ام��روز  کند.  پیدا  دسترسی  دیجیتال  دن��ی��ای 
اوق��ات  از  مهمی  بخش  دیجیتال  رسانه های 
کودکان، نوجوانان و جوانان را به خود  فراغت 
و  طراحی  متنوع  آن چ��ن��ان  و  داده  اختصاص 
ل آور  مال خود  مخاطبین  برای  که  شده  تعریف 
فناوری های  نیست.گسترش  خسته کننده  و 
دن��ی��ای ارت��ب��اط��ات و اط��الع��ات در ح��ال حاضر 
تمامی مرزها را درنوردیده و در دهکده جهانی 
همه افراد به راحتی و در آن واحد می توانند در 
و  کنند  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  مجازی  فضای 
حتی با تازه ترین علوم جهانی و تکنولوژی های 

پیشرفته آشنا شوند.

اهمیت مدیریت توسعه و تحول در سازمان
تعریف تحول	 

تحول حرکتی است به فراسوی وضعیت فعلی 
یک  سمت  ب��ه  و  گ���ذار  وضعیت  ی��ک  ط��ری��ق  از 
وضعیت آتی و یا به عبارتی دیگر تحول فعالیت 
و یا تالشی برنامه ریزی شده و بلندمدت است 
که سازمان )و یا فرد( را به سمت جایگاه باالتر 
)م��ن��ص��ور س��ن��چ��ول��ی، مقاله  م���ی ده���د.  ح��رک��ت 

مدیریت و تحول سازمانی(
ب���ا ای����ن ت��ع��ری��ف م���دی���ری���ت ت���ح���ول ب���ه معنی 
وضعیت  از  گذارشان  در  کارکنان  از  پشتیبانی 
توسط  ک��ه  اس��ت  آت��ی  وضعیت  آن ه��اب��ه  فعلی 

پروژه های تحول صورت می گیرد.
ت��ح��ول س��ازم��ان��ی نیز ب��ا ای��ن م��ف��ه��وم، ای��ج��اد و 

توسعه راه حل های خالقانه و جدید است. 
که تغییر یک  تفاوت تغییر و تحول در این است 

تفاوت تغییر و تحول در  �
که تغییر یک  این است 

هدف است و بیرونی 
است؛ در حالی که تحول، 

تولدی دوباره است و یک 
فرایند و درونی است.
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هدف است و بیرونی است؛ در حالی که تحول، 
ت��ول��دی دوب����اره اس��ت و ی��ک ف��رای��ن��د و درون��ی 
م��ی ت��وان��د  درون����ی  منشأ  دارای  ت��ح��ول  اس���ت. 
باشد مانند تغییر مدیریت ارشد، تغییر ساختار 
سازمانی  حیات  چرخه  در  سازمان  و...  شرکت 
مواجه  متفاوتی  چالش های  و  مسائل  با  خود 
م��ی ش��ود. ب��ا اف��زای��ش عمر س��ازم��ان و ب��زرگ��ی و 
بی حرکتی  و  فرسودگی  دچ��ار  آن  سالخوردگی 
م��ی ش��ود، ت��ک��ن��ول��وژی ه��ای م���ورد اس��ت��ف��اده آن 
ب��ه روز  آن  اس��ت��رات��ژی ه��ای  می شوند،  ف��رس��وده 
وجود  به  خاصی  استراتژیک  مسائل  نیستند، 
اس��ت��رات��ژی ه��ای  ب��ا  م��ی آی��د، فرهنگ س��ازم��ان��ی 
و شرایط جدید محیط  ناسازگار است  سازمان 
سازمان  ساختارهای  و  فرایندها  بر نمی تابد،  را 
دچار تفضیل و پیچیدگی های افراطی می شود، 
کرده و نو می شوند،  دیدگاه مدیران توسعه پیدا 
می شوند،  رخ��وت  و  فکری  رک��ود  دچ��ار  کارکنان 
تحول  درون��ی  منشأ  از  مصادیقی  همه  این ها 

هستند.
مانند  باشد  بیرونی  منشأ  دارای  می تواند  و 
ظ��ه��ور ت��ک��ن��ول��وژی ه��ای ن���و، ب���ازاره���ای ج��دی��د، 
مشتریان،  نیازهای  توسعه  و...  رقبا  وضعیت 
ابتکارات جدید رقبا و شیوه های جدید رقابت، 
تغییر در سیاست های دولت و مقررات محیط 
تغییر  اق��ت��ص��ادی،  ش��رای��ط  تغییر  ک���ار،  و  کسب 
شرایط بین المللی، تغییر تکنولوژی های مؤثر بر 
سازمان، تغییر وضعیت بازارهای مالی و پولی، 
تازه  دستاوردهای  و  کار  نیروی  ب��ازار  تغییرات 
منشأ  مصادیق  همه  و  همه  مدیریت  دان��ش 

بیرونی تحول سازمانی هستند.
انواع تحول	 

ت��ح��ول س��ازم��ان��ی م��ی ت��وان��د ب���دون ان��ف��ص��ال از 
به  ک��ه  ب��اش��د  آن  ادام���ه  در  و  س��ازم��ان  گذشته 
با  می تواند  می گوییم.  گ��ام  ب��ه  گ��ام  تحول  آن 
که به  گذشته سازمان صورت پذیرد  گسستن از 
کنشی در برابر  آن بنیادی می گوییم. می تواند وا
کنشی  وا آن  به  که  باشد  محیطی  محرک های 
می گوییم و می تواند بر اساس پیش بینی وقایع 
پیشگام  آن  ب��ه  ک��ه  باشد  محیطی  ال��زام��ات  و 
ان��واع  تقسیم بندی  ای��ن  اس��اس  بر  می گوییم. 

تحول به شکل زیر خواهد بود:

ک��ه با  گ���ام  گ���ام ب��ه  ه��م��س��ازی ت��ح��ول��ی اس���ت 
می گیرد. ص���ورت  محیطی  وق��ای��ع  پیش بینی 
وج��ود  ف���وری  مسئله ای  ت��ح��ول  ن���وع  ای���ن  در 
ندارد. در این نوع از تحول مهارت مدیریت در 
پیش بینی وقایع محیطی و استفاده به موقع از 

فرصت ها است.
در  و  گام  به  گام  نیز  تحول  نوع  این  گاری،  ساز
اقدامات  اس��ت.  محیطی  تحوالت  به  کنش  وا
یک رقیب، تحول در نیازهای مشتریان، ابداع 
کنش  تکنولوژی و عوامل مشابه سازمان را به وا
کنش  وا ای��ن  ام��ا  م����ی دارد.  وا  محیط  ب��راب��ر  در 

اساسی و همه جانبه نیست.
ک��ه با  اص����الح ج��ه��ت ت��ح��ول��ی اس���ت اس��اس��ی 
پیش بینی وقایع محیطی صورت می گیرد. این 
نوع تحوالت شامل اصالح جهت سازمان است 
اما غالبا در چارچوبی پیوسته با وضع موجود و 
گذشته سازمان تعریف می شود. به عبارت دیگر 
کید بر ایجاد تحوالت اساسی بدون انفصال  تأ

گذشته است. از 
آن  ضرورت  که  اساسی  است  تحولی  بازآفرینی 
که بقا سازمان را  را تغییرات محیطی در حدی 
می نماید.این  دیکته  اس��ت،  انداخته  خطر  به 
گذشته سازمان،  گسستن از  نوع تحول مستلزم 
تحول در رهبری، ارزش ها، استراتژی و فرهنگ 

سازمان است.
اهداف تحول سازمانی	 

چ��اره ج��وی��ی،  روش،  مقاصد  اه����داف،  تعیین 
به  تحول  و  تغییر  پیچیده  ت��الش ه��ای  و  تفکر 
ه��دف گ��ذاری،  دارد.  نیاز  دقیق  ه��دف گ��ذاری 
نیازها و موقعیت های سازمان را روشن می کند 
ک��ن��ش ه��ای  وا و  پ��اس��خ ه��ا  و دق���ت و درس���ت���ی 
افزایش  را  موقعیت ها  ب��ا  ب��رخ��ورد  در  م��دی��ران 
نیازمندی های  تمام  به  که  مدیرانی  می دهد. 

گاهی دارند. ضروری آ
فرهنگ سازی هزینه دارد

گام  برای نهادینه کردن هر مسئله ای در جامعه 
که به فرهنگ و اطالع رسانی  نخست آن است 
درب���اره آن ب��ه م��ردم پ��رداخ��ت. درب���اره فقدان 
دیجیتال  رسانه های  ح��وزه  در  فرهنگ سازی 
می گوید: »در حال حاضر جامعه ما دچار معضل 
رسانه های  در  موجود  مدرن  مبانی  با  برخورد 
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این گونه  واردات  به  کنون  تا و  است  دیجیتال 
فرهنگ سازی  اما  کرده ایم  اقدام  تکنولوژی ها 
الزم در این زمینه انجام نشده است«.  محسن 
بازی های  خانه  مؤسس  هیئت  عضو  ظریف، 
را بی توجهی  ایران،  علت این معضل  رایانه ای 
که  آن جا  »از  می گوید:  و  می داند  واردکنندگان 
ب��رای  را  اقتصادی  هزینه های  فرهنگ سازی 
آن تالشی در  ایجاد می کند پس متولیان  افراد 
رسانه های  ح��وزه  در  فرهنگ سازی  راس��ت��ای 
دی��ج��ی��ت��ال ن��م��ی ک��ن��ن��د«. م��ت��أس��ف��ان��ه اس��ات��ی��د و 
فرهنگ سازی  زمینه  در  حوزه  این  خبرنگاران 
ضعیف عمل کرده، مدیران فرهنگی و نهادهای 
آشنا  فرهنگ سازی  جدید  اب��زار  با  نیز  اجرایی 
گروه  در  حتی  که  دانشگاه ها  اساتید  نیستند. 
ارتباطات به تدریس مشغول هستند، آشنایی 
خوبی با ابزار استفاده از رسانه های دیجیتالی 
ن����دارن����د«. رس���ان���ه ه���ای دی��ج��ی��ت��ال ب��ه ع��ن��وان 
ارت��ب��اط��ات  وزارت  ن��ظ��ارت  ت��ح��ت  ت��ک��ن��ول��وژی 
متولی  امروز  به  تا  آن  فرهنگی  بحث  اما  است، 
و  فناوری اطالعات  و  مرکز تحقیقات  و  نداشته 
ارش��اد  و  فرهنگ  وزارت  دیجیتال  رسانه های 
این حوزه  نتیجه یک همت عظیم در  اسالمی 
ب��ر عهده  ک��ه وظ��ی��ف��ه ف��ره��ن��گ س��ازی را  اس���ت 
کز برای محتواسازی  گرفته و وجود این گونه مرا
ب��ود«.  خ��واه��د  مفید  بسیار  ف��ره��ن��گ س��ازی  و 
پیش  از  بیش  روز  ه��ر  ک��ه  جهانی  ده��ک��ده  در 
می گیرد،  شکل  مجازی  فضای  در  افراد  ارتباط 
بدون شک امکان دسترسی به تکنولوژی های 
نوین برای ادامه حیات اجتناب ناپذیر خواهد 
ک��ه در سی امین  م��ا  ک��ش��ور  ای��ن ح��ال  ب��ا  ب���ود. 
آستانه  در  می برد،  سر  به   اسالمی  انقالب  سال 
کشورهای صنعتی در تسریع  به زمره  پیوستن 
دنیای  و  اطالعات  فناوری های  با  مرتبط  امور 
که امروزه بسیاری از  ارتباطات است، به گونه ای 
کز مهم و استراتژیک در جمهوری اسالمی بر  مرا
و هدایت  اساس شبکه های دیجیتال طراحی 
ب��ه اهمیت  ت��وج��ه  ب��ا  ه��م��ی��ن رو  از  م��ی ش��ون��د، 
روزافزون رسانه های دیجیتال بحث در این باره 
کنار این  اما در  امری ضروری به نظر می رسد. 
نیز  موضوع  این  فرهنگ سازی  از  نباید  مسئله 
که به دلیل ضعف اطالع رسانی و  غافل بود، چرا 

نبود آموزش های الزم، بسیاری از مردم ما هنوز 
با مفهوم دیجیتال و فضای مجازی به درستی 
بی خبرند.  آن  کارکردهای  از  و  ندارند  آشنایی 
دست اندرکارانی  که  گفت  باید  دیگر  بیان  به 
و  اطالع رسانی  فکر  به  باید  هستند  متولی  که 
ج��ری��ان س��ازی ای��ن م��وض��وع ب��ه م��ردم باشند و 
شده  کارشناسی  و  م��دون  برنامه های  ارائ��ه  با 
نیز  جامعه  عمومی  دان���ش  سطح  ارت��ق��ای  ب��ه 

بیندیشند.  
انواع رسانه

عالیق،  ب��ه  م��رب��وط  بیشتر  شخصی:  رس��ان��ه   .1
خ��اط��رات،  آث���ار،  توانمندی ها،  ان��دی��ش��ه ه��ا، 

اشعار، تصاویر و درددل های افراد است.
2. رس��ان��ه ه��ای ج��م��ع��ی: م��ج��م��وع��ه اب���زاره���ا و 
که برای ایجاد ارتباط  روش ها و مسیرهایی 
را  می شود  گرفته  کار  به  انبوه  مخاطبان  با 

رسانه های جمعی می گویند.
که در زمان واحد  رسانه جمعی رسانه ای است 
پیام های یکسان را برای تعداد زیادی از افراد 

ارسال می کند.
انواع رسانه های جمعی	 

کتاب– )م��ک��ت��وب(:  ن��وش��ت��اری  رس��ان��ه ه��ای   .1
روزنامه–مجله

تلویزیون – )تصویری(:  دیداری  رسانه های   .2
سینما

3. رسانه های شنیداری )تصویری(: رادیو
اینترنت–شبکه های  م��ج��ازی:  رسانه های   .4

vb2–اجتماعی
)ال��ک��ت��رون��ی��ل��ی(:  دی��ج��ی��ت��ال��ی  رس���ان���ه ه���ای   .5

موبایل–sms-mms–بلوتوث
منبر–خطابه- ش���ف���اه���ی:  رس���ان���ه ه���ای   .6

face to face–سخنرانی–شایعه سازی
ش��ه��ری(:  )تبلیغات  خیابانی  رس��ان��ه ه��ای   .7

بیلبوردها–بنرها
وظایف وسایل ارتباط جمعی )رسانه ها(	 

1. وظایف خبری و آموزشی
2. وظایف راهنمایی و رهبری

3. وظایف تفریحی و تبلیغی
اهمیت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی	 

رسانه ها قدرت بسیار در جذب مخاطب انبوه 
و توانایی در شکل بخشیدن به افکار عمومی را 
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افکار  از ماهیت  دارند. رسانه ها بخش وسیعی 
رسانه های  نقش  می دهند.  شکل  را  عمومی 
بشری  زندگی  گون  گونا ح��وزه ه��ای  در  جمعی 
از جمله تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
اف��زای��ش  بین المللی  م��ن��اق��ش��ات  و  اق��ت��ص��ادی 
گسترش تأثیرگذاری آن ها در تمامی  یافته و با 
و  ارتباطات  عصر  به  را  کنونی  عصر  حوزه های 

کرده است. جامعه اطالعاتی تبدیل 
کارکردهای رسانه ها

1. اط���الع رس���ان���ی خ��ب��ری م��ه��م ت��ری��ن رس��ال��ت 
رسانه ها است.

2. نظارت از طریق جمع آوری و توزیع اطالعات 
در مورد رویدادهای محیط اطراف است.

به  کنش  وا در  جامعه  از  بخشی  همبستگی   .3
رویدادهای محیط از طریق تفسیر و تحلیل 
کنش ها )مدیریت  اطالعات و هدایت نحوه وا

بحران( است.
4. انتقال میراث اجتماعی و تاریخی )فرهنگ( 

از نسلی به نسل دیگر است.
5. تفریح و سرگرمی است.

تجاری– گهی های  آ اس��ت.  اقتصادی  اب��زار   .6
شرکت های هرمی–تبلیغات اینترنتی

نوین  رسانه های  گی  ویژ که  ک گذاری  اشترا  .7
است.

روند تکوین و سیر تحول وسایل ارتباط جمعی
1. ارت���ب���اط غ��ی��رک��الم��ی: ارت���ب���اط اول��ی��ه ان��س��ان 
از  انسان  اس��ت.  ب��وده  غیرکالمی  و  اش���اره ای 
چهره–حرکات  کردن–حرکات  لمس  طریق 
تبادل  ب��ه  آت��ش  و  زدن–دود  دست–طبل 

پیام می پرداخت.
انسان  غیرالفبایی(:  )ارتباط  شفاهی  زب��ان   .2
زبان  به  خود  اط��راف  با  بیشتر  ارتباط  ب��رای 
شفاهی متوسل شد. ارتباط مستقیم )چهره 
بشری  ح��س   5 از  استفاده  نیز  و  چ��ه��ره(  ب��ه 
می گرفت.  ق��رار  استفاده  م��ورد  دوره  ای��ن  در 
الفبا  حروف  بزرگ  »اختراع  الفبایی:  ارتباط 
میالد،  از  پیش  س��ال  هفتصد  در  ی��ون��ان  در 
کرد. حروف  ایجاد  ارتباطات بشر  انقالبی در 
موجب  نوشتار  و  گفتار  پ��ل  به عنوان  الفبا 
و  غیرالفبایی  ارتباط  تکامل  و  افکار  انتقال 

کیفی در ارتباطات انسانی شد. دگرگونی 

اخ��ت��راع چ���اپ توسط  ن��وش��ت��اری:  ارت��ب��اط   .3
ارتباط  و  کتابت  عصر  آغ��از  موجب  گوتنبرگ 
کالمی شد. نوشتاری انسان به همراه ارتباط 
صنعت  پ��ی��ش��رف��ت  ب��ا  م��ط��ب��وع��ات:  ان��ت��ش��ار   .4
نخستین  به عنوان  مطبوعات  انتشار  چاپ 
بشر  ارتباط  در  تحولی  نوین  ارتباط  وسیله 
کرد. مطبوعات محصول مهم جامعه  ایجاد 

صنعتی است.
و  ب��رق  اخ��ت��راع  با  تلگراف:  و  تلکس  اخ��ت��راع   .5
ساموئل  توسط  تلگراف  و  تلکس  پیدایش 
و  دوندگان   1832 سال  در  انگلیسی  مورس 
کبوتران نامه بر جای خود  اسب های تندرو و 

را به ارتباطات راه دور دادند.
توماس  و  بل  گراهام  توسط  تلفن:  اختراع   .6
امکان   1876 س��ال  در  آمریکایی  وات��س��ون 

کرد. ارتباط با سیم بشر را فراهم 
و  بی سیم  ارتباط  اختراع  بی سیم:  اختراع   .7
 1995 سال  در  ایتالیایی  رکنی  توسط  رادی��و 

عصر الکترونی را در اواخر قرن 19 رقم زد.
و  سرگرمی  جنبه  سینما  تولد  سینما:  ظهور   .8
تفریحی و پرکردن اوقات فراغت به رسانه ها 

کرد. را ایجاد 
از  بعد  تلویزیون  ظهور  تلویزیون:  اخ��ت��راع   .9
یکسان سازی  م��وج��ب  دوم  جهانی  جنگ 
رفتن  ک��ن��ار  و  م��خ��اط��ب��ان  ه��م��گ��ون س��ازی  و 

مرکزیت رادیو در ارتباط بشر شد.
و  روس ه��ا  توسط  ماهواره  ماهواره:  اختراع   .10
 1957 س��ال  در  و  پوپوف  اندیشه  اس��اس  بر 
اختراع شد و آغازگر ارتباط ماهواره ای بشر و 
شکل نوینی از ارتباط رادیویی انسان ها شد.
ارتباطات  انقالب  دومین  اینترنت:  ظهور   .11
اینترنت  ظهور  و  کامپیوتر  اختراع  ب��ود.  بشر 
تحول عظیمی در زندگی بشر ایجاد و موجب 
و  شبکه ها  شکل گیری  و  اط��الع��ات  ان��ق��الب 
گسترش ابرشاه راه های اطالعاتی با استفاده 
کامپیوتری– از سه تکنولوژی صنایع شامل 

مخابرات و فیلم سازی است.
در  ت���ح���ول  م���وج���ب  ک���ه  دوره ای  م��ه��م ت��ری��ن 
کشف  ک��دام اس��ت؟ اخ��ت��راع و  ارت��ب��اط��ات بشر 
اب���ر ش���اه راه ه���ای  ای��ن��ت��رن��ت و  ال��ف��ب��ا و  ح����روف 

ارتباطی.
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نرم افزارهای چندرسانه ای چیست؟
رسانه های  ترکیب  به  چندرسانه ای  اصطالح 
کالم، عکس،  منفرد نظیر فیلم، ویدئو، موسیقی، 
اطالق می شود  آن  و جز  اطالعاتی،  پایگاه های 
محصولی  به صورت  رایانه  فناوری  طریق  از  که 

واحد بر محملی رقومی ذخیره شده باشد.
ت��ع��ری��ف دی���گ���ری، ن��ظ��ام چ��ن��درس��ان��ه ای را  در 
ارائ��ه  و  ترکیب  به منظور  رای��ان��ه  از  »اس��ت��ف��اده 
و  ابزارها  طریق  از  ویدئو  و  صوت  تصویر،  متن، 
استفاده کننده  به  که  دانسته اند  پیوندهایی 
ام��ک��ان راه���ب���ری، ت��ع��ام��ل، خ��الق��ی��ت و ارت��ب��اط 
اصلی  ج��ز  چهار  شامل  تعریف  ای��ن  م��ی ده��د. 
که برای ارائه نظام چندرسانه ای ضروری  است 

به نظر می رسد:
آن چه  میان  هماهنگی  برقراری  برای  رایانه   .1
تعامل  ب��ه  آن  ب��ا  و  م��ی ش��ن��وی��م،  می بینیم، 

می پردازیم.
ک��ه ارت���ب���اط م��ی��ان اط��الع��ات  2. پ��ی��ون��ده��ای��ی 

مختلف را برقرار می سازند.
گذر از  که امکان انتقال و  3. ابزارهای راهبری 
فراهم  را  هم  با  مرتبط  اطالعاتی  شبکه های 

می سازند.
به  ب���ت���وان  آن ه����ا  ط��ری��ق  از  ک���ه  راه ه���ای���ی   .4
ج���م���ع آوری، پ����ردازش و ت��ب��ادل اط��الع��ات و 

اندیشه ها پرداخت.
چ��ن��درس��ان��ه ای  ن��ظ��ام  از  دق��ی��ق  تعریفی  ارائ����ه 
باشد  ق��رار  ک��ه  می کند  پیدا  اهمیت  هنگامی 
کاالهای مختلف از لحاظ جنبه های  برنامه ها و 
قرار  ارزی��اب��ی  و  شناسایی  م��ورد  چندرسانه ای 
ایجاد  برای  رایانه  از  هرگاه  مثال،  به طور  گیرد. 
ت��ع��ام��ل��ی اس��ت��ف��اده ش����ود، تنها  ق��اب��ل��ی��ت ه��ای 
می توان رسانه های مختلف را با یکدیگر ترکیب 
می تواند  تلویزیون  آن که  با  نمونه،  به طور  کرد. 
ب��ه ط��ور ه��م زم��ان ص���وت و ت��ص��وی��ر م��ت��ح��رک را 
اعمال  امکان  هیچ  بیننده  چ��ون  ده��د،  ارائ��ه 
آن  نمی توان  ن��دارد،  را  برنامه ها  کنترل  و  نظر 
حتی  آورد.  ب��ه ش��م��ار  چ��ن��درس��ان��ه ای  ن��ظ��ام  را 
روی  بر  متحرک  تصویر  یا  فیلم  دادن  قرار  تنها 
نیز  ف��ش��رده  صفحه  نظیر  رق��وم��ی  محمل های 
نیست؛  کافی  چندرسانه ای  نظام  ارائ��ه  ب��رای 
مانند  نیز  دیگری  امکانات  رایانه،  بر  عالوه  زیرا 

اب���زاره���ای���ی ب����رای راه���ب���ری، ت��ع��ام��ل و ای��ج��اد 
ک��ارآم��د به  پ��ی��ون��ده��ای پ��وی��ا ب���رای دس��ت��رس��ی 
نیاز  مورد  چندرسانه ای  نظام  هر  در  اطالعات 
است. از این رو، در برخی منابع تعاریف مشابهی 
از نظام چندرسانه ای و فرارسانه ای ارائه شده 
شبکه های  ساختار  لحاظ  از  را،  آن ه��ا  و  اس��ت 
م��خ��ت��ل��ف، مشابه  اط���الع���ات  م��ی��ان  م��ف��ه��وم��ی 
ف��رارس��ان��ه ای،  ن��ظ��ام  در  دان��س��ت��ه ان��د.  یکدیگر 
مختلف  اطالعاتی  عناصر  میان  منطقی  ارتباط 
طریق  از  آن  ج��ز  و  تصویر  ص���وت،  م��ت��ن،  نظیر 
امر  همین  و  می پذیرد  صورت  پویا  پیوندهای 
را برای استفاده کننده  امکان تعامل و راهبری 

میسر می سازد.
فناوری دیجیتال

اف��رادی  تعداد  اف��زای��ش  ارت��ب��اط��ات،  دنیای  در 
دسترسی  تلویزیون  رادی��و،  های  گیرنده  به  که 
مخاطب های  روزاف�����زون  رش��د  بیانگر  دارن����د، 
رسانه های جمعی است و در دنیای دیجیتالی 
افزایش  بیانگر  شبکه،  کاربران  تعداد  افزایش 
روزاف������زون ظ��رف��ی��ت ب���رای ای��ج��اد ص���ور جدید 
جدید  مطالب  و  محتوا  ای��ج��اد  نیز  و  ارتباطی 
دیجیتالی  ف��ن��اوری  مهم  مشخصه  دو  اس���ت. 
توانایی تحول و توسعه آن را افزایش می دهند. 
مشخصه اول ظرفیت فوق العاده اینترنت است 
مختلف  آرا  شنیدن  ب��رای  را  کافی  فضای  ک��ه 
کنون  گوگل ا فراهم می کند. برای مثال، سایت 
بیش از هشت میلیارد صفحه وب دارد. پروژه 
برکلی  کالیفرنیا واقع در  تحقیقاتی در دانشگاه 
اطالعات جدیدی  که هر ساله  تخمین می زند 
ان���دازه  ب��ا  ب��راب��ر  ک��ه  کتابخانه   ۳۷۰۰۰ م��ع��ادل 
تولید  اس��ت،  متحده  ای���االت  کنگره  کتابخانه 

می شود.
کوتاه در مورد رسانه های جهانی تاریخچه 

تاریخی  ل��ح��اظ  از  جهانی  رس��ان��ه ای  سیستم 
که به نظر می آید. در واقع  عمیق تر از آن است 
از  باید  جهانی  رسانه های  پیرامون  بحثی  هر 
گسترده  که یك شبکه  اواخر قرن 19 یعنی وقتی 
کابلی(  جهانی از شرکت های تلگراف )ارتباطات 
و آژان���س ه���ای خ��ب��ری ب��ه ع��ن��وان ش��رک��ت ه��ای 
آغاز شود.  کرد،  فراملی در آن زمان ظهور پیدا 
تا اواخر قرن 19 هم بریتانیا و هم آمریکا تجارت 
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و  پذیرفتند  کابل ها  آزادی  م��ورد  در  را  جهانی 
برای  را  سیاست ها  این  تجاوزکارانه ای  به نحو 
گسترش دسترسی به بازارهای خارجی از طریق 
آمریکایی،  کابلی  شبکه های  مثل  شرکت هایی 
و  انگلیسی -آمریکایی  تلگراف  کمپانی های 
وستریونیون  ت��ل��گ��راف  ش��رق��ی  ت��وس��ع��ه  ش��رک��ت 
هم چنین  سیاست ها  این  ک��رده ان��د.  استفاده 
اهرم های  و  کابلی  کارتل های  پشتیبانی  برای 
ق���درت ب���رای دس��ت��رس��ی ب��ه ب���ازاره���ای داخلی 
شرکت های  ط��رف��ه  دو  ب��ه��ره ب��رداری  به منظور 
استفاده  انگلیس  و  آمریکا  خ��ارج��ی  ارتباطی 

شده اند.

بعد از جنگ جهانی اول در رسانه های جهانی 
فاصله ای به وجود آمد و تحقیقات در این رشته 
به شکل زیادی به مطالعه در مورد تبلیغات و 
توانایی مردم در دریافت اخبار خارجی تمایل 
داش����ت. ای���ده رس��ان��ه ه��ای ج��ه��ان��ی ب��ه ه��م��راه 
رسانه ای  تکنولوژی های  بین المللی،  توافقات 
و  م��اه��واره ای  پخش  تلویزیون،  )رادی��و،  جدید 
مرزهای  داخل  کردن  عمل  برای  را  آن(  نظایر 
دهه  در  جمله  این  تنها  می کرد.  محدود  ملی 
به  که  کشورهایی  که  ک��رد  تغییر   1980 و   1970
می شدند  نامیده  توسعه یافته  کشورهای  نام 
تالش  مخابرات  جهانی  اتحادیه  و  یونسکو  در 
ب��ه تصویب  را  ک��ردن��د س��ی��اس��ت ه��ای ج��دی��دی 
از  عادالنه ای  تخصیص  باشند  قادر  تا  برسانند 

گیرد. منابع ارتباطات صورت 
ای���ن ف��ش��ار ن��ظ��م ن��وی��ن ج��ه��ان��ی ارت��ب��اط��ات و 

اط���الع���ات و دس��ت��رس��ی ب��ی��ش ت��ر ب���ه اخ���ب���ار و 
بیش تر  ت��ن��وع  هم چنین  قدیمی  رس��ان��ه ه��ای 
توزیع  و  کشورها  همه  بین  اط��الع��ات  ج��ری��ان 
اصل  در  م��ی ک��رد.  اقتضا  را  اط��الع��ات  ع��ادالن��ه 
ترتیب  به  مخابرات  جهانی  اتحادیه  و  یونسکو 
براید  م��ك  کمیسیون  اص��ل��ی  مطالعات  تحت 
که  را  نوآوری هایی  که  گرفتند  نتیجه  ماتیلز  و 
آن ها مورد توجه قرار داده بودند انجام دهند. 
آزادی  به  رسیدن  ب��رای  کوشش  مثال  به طور 
مشارکت  گسترش  اط��الع��ات،  جریان  تعادل  و 
س��ازم��ان،  دو  ه��ر  در  توسعه یافته  ک��ش��وره��ای 
ع��ادالن��ه  ب��ه ص��ورت  م��ن��اب��ع  ب��ی��ش ت��ر  تخصیص 
ب���رای ع��م��وم )ب��ه ط��ور م��ث��ال ام���واج رادی��وی��ی و 
و  ثابت(  ماهواره های  برای  مداری  مکان های 
ایجاد  ب��رای  ارتباطی  زیرساخت های  اف��زودن 
و  ارت��ب��اط��ات  توسعه  بین المللی  ب��رن��ام��ه ه��ای 
برای  مالی  و  فنی  حمایت های  ک��ردن  فراهم 
تلویزیونی  و  رادی��و  آژان��س ه��ای  و  محلی  اخبار 

گرفت. صورت 
و  ارتباطات  جهانی  نوین  نظم  اه��داف  البته 
اط��الع��ات ب��ه ص��ورت م��ن��ح��رف ش��ده ای ص��ورت 
کوشش ها به یك  گرفت، اما این  تحقق به خود 
که بتواند نیازهای  سیستم جهانی متمایل شد 
کشورها را بهتر از آن چه که دنباله روی کورکورانه 
از تسلط اروپا و آمریکای شمالی ایجاب می کرد، 
و  ارتباطات  جهانی  نوین  نظم  کند.  منعکس 
روبه رو  کشورهایی  انتقام  با  به زودی  اطالعات 
که از ایده یك نظم نوین ارتباطات جهانی  شد 
بر اساس برابری و توزیع مجدد قدرت و منابع 
کشورها - آمریکا، انگلیس و  رنجیده بودند. این 
گر  که ا کردند  سنگاپور- یونسکو را ترك و تهدید 
اتحادیه  نگیرد  صورت  داخلی  گیر  فرا تغییرات 
نیز به همان سرنوشت دچار  جهانی مخابرات 
خ��واه��د ش���د. آن ه���ا ط��ال��ب اول��وی��ت رق��اب��ت و 
که در  خصوصی سازی به همان صورتی بودند 
گمرك لحاظ شده  توافق نامه جهانی تجارت و 
دوباره  ارتباطات  و  آزاد  تجارت  نتیجه  در  بود، 
جهانی  اتحادیه  و  یونسکو  اقتدار  و  شد  زن��ده 
مورد  در  بحث  و  شد  تعریف  دوب��اره  مخابرات 
کم رنگ  نظم نوین جهانی ارتباطات و اطالعات 

شد.
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نظم نوین جهانی  �
ارتباطات و اطالعات 

به زودی با انتقام 
کشورهایی روبه رو شد 

که از ایده یك نظم نوین 
ارتباطات جهانی بر 

اساس برابری و توزیع 
مجدد قدرت و منابع 

رنجیده بودند.
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ب��دی��ن ت��رت��ی��ب ی��ون��س��ک��و م��ج��ددا ج��ری��ان آزاد 
اطالعات را پذیرفت و در نتیجه انگلیس، آمریکا 
بازگشتند و سازمان تجارت جهانی  و سنگاپور 
نظام  آن  که اساس  بر اساس دکترینی   

ً
مجددا

بود  تکوین  حال  در  جهانی  ارتباطات  سیاسی 
که بدون هیچ  به تمام اعضایش اجازه می داد 
کند.  محدودیتی اطالعات را بین مرزها مبادله 
با از بین رفتن نظم نوین جهانی ارتباطات نظم 
جدید داخلی و مشی اساسی برای بخش های 
خصوصی در اتحادیه جهانی مخابرات، سازمان 
اقتصادی و سازمان تجارت  همکاری مؤسسه 
جهانی به وجود آمد. این آژانس ها چند نقش 
بازارهای  ایجاد  زمینه  در  تالش  برای  را  جدید 

ارتباطی جدید و چارچوب سیاسی پذیرفتند.

به  دسترسی  و  اصلی  روش  ک��ه  تحقیقاتی   .1
منابع ارتباطی را در مناطق مختلف جهان با 
توسعه  و  رقابت  خصوصی سازی،  از  حمایت 
از  بعضی  در  جدید  خودتظیمی  قالب های 

کشورها پوشش می دادند.
توسعه  مثال  به طور  حمایتی.  مکمل  نقش   .2
که  اجتماعی  منابع  به عنوان  دورب��رد  کز  مرا
با  توسعه یافته  ک��ش��وره��ای  در  م���ردم  ب���رای 
راه  ارتباطات  خدمات  به  بیش تر  دسترسی 

دور تهیه می شوند.
3. تهیه منابع مالی برای حمایت های قانونی 

کشورهای  و ظرفیت های سیاست گذاری در 
خدمات  و  شبکه ها  ترجیحا  و  توسعه یافته 
اختصاصی  بازارهای  در  امروزه  که  اطالعاتی 

هستند.
دیجیتالی شدن چیست؟

یافته  رواج  تعبیری    E  ای��ن انگلیسی  زب��ان  در 
است که می گویند »ای )منظور الکترونیك( برای 
کنایه از فرایندی است  همه چیز«. این عبارت 
از آن به »دیجیتالی شدن«  که جامعه شناسان 
الکترونیکی  می نامند.  شدن  »الکترونیکی«  یا 
انسان  که  اس��ت  فرایندی  ش��دن  دیجیتالی  یا 
و رسانه های دیجیتالی  ابزارها، فنون  از طریق 
تکثیر،  تولید،  به  رایانه  و  اینترنت  شبکه  مانند 
م��ی پ��ردازد  معانی  و  نمادها  انتشار  و  اش��اع��ه 
و  را س���ام���ان  زن���دگ���ی خ���ود  از ط��ری��ق آن ه����ا  و 
گسترش  و  رش���د  نتیجه  در  م��ی ب��خ��ش��د.  معنا 
افزایش  و  الکترونیکی  و  دیجیتالی  رسانه های 
-از  روزم��ره  زندگی  ابعاد  تمام  در  آن ه��ا  کاربرد 
ف��ع��ال��ی��ت ه��ای ت��ج��اری ب���زرگ ب��ان��ک��ی، خ��ری��د و 
رایانه ای  دور  راه  از  آم��وزش  و  رایانه ای  ف��روش 
درون خانه- جزئی  کارهای  و  آشپزی  تا  گرفته 
گسترش یافته است  فرایند دیجیتالی شدن نیز 
در  ما  بنیادین  ع��ادات  دادن  تغییر  ح��ال  در  و 
اقتصادی،  فعالیت های  مختلف  زمینه های 
ب��رای  اس���ت.  فرهنگی  و  س��ی��اس��ی  اج��ت��م��اع��ی، 
مثال، در آموزش، دانش آموزان و دانشجویان، 
متقاضی استفاده هرچه بیشتر تکنولوژی های 
کالس های بدون  آموزشی دیجیتالی هستند و 
برای  پاور پوینت  کاربرد  و بدون  تصویر و صدا 
غیر قابل  بگوییم  اس��ت  بهتر  و  ل آور  م���ال آن ه��ا 
نیز سال ها  تحمل شده است. در آشپزخانه ها 
کرویو و ماشین لباسشویی و دیگر  که »ما است 
دستورهای  و  برنامه ها  به  مجهز  کامال  وسایل 
انجام  ب��رای  کامپیوتری  پیش تعیین شده  از 
به  ن��ی��ازی  دیگر  و  ش��ده ان��د  خ��ود  فعالیت های 
و  بانك ها  درب��اره  نیست.  آن ه��ا  دستی  تنظیم 
سازمان های دیگر نیز نیازی به توضیح نیست 
زی���را ه��ر ی��ك م��ا الج���رم ه��ر روزه ش��اه��د نقش 
تلفن های  ش��ای��د  هستیم.  آن ه���ا  در  رای��ان��ه ه��ا 
همراه بیش از هر ابزار دیگر، رایانه و اینترنت را 
کافی است  کرده است.  به زندگی روزمره ما وارد 

گسترش  � در نتیجه رشد و 
رسانه های دیجیتالی 

و الکترونیکی و افزایش 
کاربرد آن ها در تمام 
ابعاد زندگی روزمره ، 

فرایند دیجیتالی شدن نیز 
گسترش یافته است و در 
حال تغییر دادن عادات 

بنیادین ما در زمینه های 
مختلف فعالیت های 

اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی است.
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از  دلیلی  هر  به  یا  قطع  ما  همراه  تلفن  روز  یك 
ج شود، دچار احساس غریبی  دسترس ما خار
گم  ک��ه ف��رزن��دش را  م��ی ش��وی��م. چ��ون م���ادری 
شده است،  گم  جزیره ای  در  که  فردی  یا  کرده 
اح���س���اس ت��ن��ه��ای��ی و غ���رب���ت م��ی ک��ن��ی��م. ای��ن 
از مدار  نتیجه خروج ما  که در  احساسی است 

دنیای دیجیتال به ما دست می دهد.       
شکاف دیجیتالی

امروزه جوامع از توزیع نابرابر امکانات ارتباطی 
در رنجند، یعنی توسعه ناموزون ارتباطات دور 
دیجیتالی–  –شکاف  مختلف  کشورهای  در 
شده  هم  اطالعاتی  شکاف  ب��روز  موجب  خ��ود 

است.
پیشرفته  فناوری های  از  بهره مند  کشورهای 
از  توسعه یافته  کمتر  کشورهای  با  مقایسه  در 
بیشترین  اط��الع��ات  ف��ن��اوری ه��ای  و  ارتباطات 
بهره را می برند. هنوز 80 درصد تلفن ثابت دنیا 
اس��ت،  توسعه یافته  ک��ش��وره��ای  درص��د   20 در 
اروپای غربی و آمریکا، نصف تلفن جهان را در 
میزبان  کامپیوترهای  درصد   60 دارن��د،  اختیار 
کاربران  فقط در آمریکا است، بیش از 70 درصد 
اینترنت در غرب هستند، و تجارت الکترونیك، 
هنوز  و...  دور  از  پ��زش��ک��ی  م���ج���ازی،  آم����وزش 
نگرانی  اس��ت.  توسعه یافته  کشورهای  خ��اص 
پشت  از  بعد  ت��وس��ع��ه،  ح��ال  در  ج��وام��ع  ب���زرگ 
و  اقتصادی  نابرابری  و  استعمار  گذاشتن  سر 
و  دیجیتالی  شکاف  حاضر  ح��ال  در  سیاسی، 
که امروز عصر دانایی است  اطالعاتی است، چرا 
دست  در  ق��درت  گ��ی،  وی��ژ ای��ن  با  دنیایی  در  و 
ارت��ب��اط��ات و  از  ب��ا اس��ت��ف��اده  ک��ه  کسانی اس��ت 

اطالعات داناتر شده اند.
ک��ه ام���روز  ش��ک��اف دی��ج��ی��ت��ال��ی، چ��ال��ش��ی اس���ت 
دن��ی��اى م��ج��ازى ب��ا آن رو ب����ه رو ش���ده اس���ت و 
برگزارى  دوره  دومین  اصلی  محورهاى  از  یکی 
اجالس جهانی جامعه اطالعاتی تونس، به این 
دیجیتالی،  شکاف  است.  یافته  اختصاص  امر 
دیجیتالی  سرزمین  بر  کم  حا بی عدالتی  فرایند 
اس��ت.  م���ردان  و  زن��ان  اطالعاتی  جامعه  میان 
جنبه هاى  به  داری��د،  اختیار  در  که  پیوستارى 
نابسامانی در دگردیسی  این  رفع  و  شکل گیرى 
پایان،  در  و  می پردازد  اطالعاتی  شدن  جهانی 

در  دیجیتالی  شکاف  رف��ع  ب��راى  راه ح��ل ه��ای��ی 
کشور ارائه می کند.

در باب شکاف دیجیتالی
شکاف دیجیتالی دو نوع دارد. یکی شکاف بین 
که برد سرزمینی دارد. زن و مرد و دیگر شکافی 

که شکاف دیجیتالی از نوع سرزمینی  جامعه اى 
از بی عدالتی  در آن مشاهده می شود، معموال 
می برد.  رنج  نیز  )زن-م��رد(  شخصی  دیجیتالی 
دسترسی هاى  به  کشور  یك  نقاط  برخی  وقتی 
ایجاد  ب��راى  بستر  باشند،  متصل  م��دار،  آى ت��ی  
می شود.  فراهم  دیجیتالی  ش��دن  چندقطبی 
ت��أی��ی��د ش��ک��اف  ف���راوان���ی در  آم����ار و اط���الع���ات 
دیجیتالی در دنیاى سایبرنتیکی امروزى وجود 
استفاده  و  دسترسی  در  واقعی  نابرابرى  دارد. 
حقیقتی  ارتباطی  فناورى هاى  و  اط��الع��ات  از 
آن  تأیید  در  فراوانی  اطالعات  و  آم��ار  که  است 
موجود است. براى مثال در سراسر آفریقا تنها 
کمتر  که بسیار  14 میلیون خط تلفن وجود دارد 
دو  هر  از  حالی که  در  اس��ت.  منهتن  یا  توکیو  از 
در  است  اینترنت  به  متصل  نفر  یك  آمریکایی 
م��ورد است.  نفر یك  آم��ار در هر ۲50  این  آفریقا 
به  خود  دسترسی  اطالعات  دارن��ده  کشورهاى 
که  داده ان���د  توسعه  آن ق��در  را  فناورى ها  ای��ن 
گسترش  کشورها هر لحظه در حال  شکاف بین 
است. به نظر می رسد پیش از آن که این شکاف 
ک��ش��وره��اى غ��ن��ی و ف��ق��ی��ر در  دی��ج��ی��ت��ال��ی ب��ی��ن 
ح باشد بیشتر شکاف  استفاده از اطالعات مطر

در باورها و عقاید و فرهنگ مشهود است.
 ) digital divide ( دیجیتالی«  »شکاف  اصطالح 
به فاصله بین افراد داراى مهارت هاى استفاده 
اشاره  این مهارت  فاقد  و اشخاص  کامپیوتر  از 
می تواند  دیجیتالی«  »شکاف  هرچند  می کند. 
زنان  که  باشد  داشته  اش��اره  واقعیت  ای��ن  به 
ن��ازل ت��رى  کامپیوترى  س��واد  سطح  از  معموال 
در  می توان  هم چنین  را  آن  علت  برخوردارند. 
زنان  نامناسب  دسترسی  و  فقر  آم��وزش،  عدم 
ک��ه در نتیجه  ک��رد  ت��ک��ن��ول��وژى ج��س��ت وج��و  ب��ه 
از  دنیا  در  کمترى  نسبت  ب��ه  زن��ان  می بینیم 
به  زن���ان  ه��رگ��اه  می کنند.  اس��ت��ف��اده  کامپیوتر 
کرده اند  آموزش و امکان دسترسی دست پیدا 
ب��راى  کامپیوترها  از  ک��ه  ب���وده ای���م  آن  ش��اه��د 
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ک���رده ان���د، ب��ا دی��گ��ران  آم���وزش خ��ود اس��ت��ف��اده 
شبکه هایی را تشکیل داده، فرصت هاى شغلی 
به  وجود  زن��ان  و سایر  ب��راى خ��ود  اقتصادى  و 
آورده ان��د و دیگران را در معلومات خود شریك 
 http://www.worldcivilsocietyorg( .کرده اند
 report        /( در واقع این شکاف دیجیتالی، پیش 
روى چالش هاى موجود در دنیاى غیرمجازى 
کردن علنی  به سرزمین دیجیتال و نمود پیدا 
ک��اس��ت��ی ه��اى م��وج��ود در ام���ر دس��ت��رس��ی ب��راب��ر 
شهروندى  حقوق  در  م���ردان  ب��ه  نسبت  زن��ان 
در ده���ک���ده ج��ه��ان��ی ب��ه ش��م��ار م���ی آی���د. ای��ن 
بی عدالتی در سطح دسترسی، نوع دسترسی و 
شیوه هاى ارتباطی و از همه مهم تر، در حقوق 
و  پتانسیل ها  از  استفاده  در  کاربران  جنسیتی 
کرده است. بانك  ظرفیت هاى جدید نمود پیدا 
جهانی، مدتی پیش در مورد شکاف دیجیتالی 
و  اق��ت��ص��اد  ب��ر  آن  تأثیر  و  شکل گیرى  ح��ال  در 

فرهنگ ملل مقاله اى را در نشانی:              
 http://www.worldbank.org/gender/
از  مطلب  ای��ن  در  ک��رد.  منتشر         digitaldivide 
که   ) Gillian Marcelle ( مارسل  جیلیان  ق��ول 
زمینه  در  ف��ع��ال  پ��ی��ش��ق��راول  ب��ه ع��ن��وان  وى  از 
ت��وس��ع��ه و اج������راى اس���ت���رات���ژى ه���اى ع��دال��ت 
و  اط��الع��ات  ف��ن��اورى ه��اى  بخش  در  جنسیتی 
است  شده  ارائ��ه  می شود،  ب��رده  نام  ارتباطات 
ک��ه س��ی��اس��ت گ��ذارى در زم��ی��ن��ه ف��ن��اورى ه��اى 
مبتنی  ص��ورت��ی ک��ه  در  ارت��ب��اط��ات  و  اط��الع��ات 
از  مطلع  و  گ��اه��ان��ه  آ تصمیم گیرى  ف��رای��ن��د  ب��ر 
مسائل جنسیتی باشد به شکل فوق العاده اى 
س��ودم��ن��د خ��واه��د ب����ود. ب��ا ای���ن ح���ال، م��ی��زان 
در  تصمیم گیرى  سطوح  در  جنسیتی  ب��راب��رى 
و  اطالعات  فناورى هاى  دست اندرکاران  میان 
ارتباطات هنوز در سطح غیرقابل قبولی است. 
 ) Hamelink ( متخصص دیگرى به نام هاملینك
ف��ن��اورى ه��اى  منابع  ت��وزی��ع  اس��ت:  معتقد  نیز 
ک��ارب��رد آن در  اط��الع��ات و ارت��ب��اط��ات ب��ه وی��ژه 
ارت��ب��اط ب��ا زن���ان ن��اب��راب��رى م��ش��اه��ده م��ی ش��ود. 
م��ه��ارت ه��اى  کسب  ک��ه  اس��ت  ای��ن ج��ا  مشکل 
به  تقریبا  ارتباطات  و  اط��الع��ات  ف��ن��اورى ه��اى 
سواد ارتباط دارد و چنین شرایطی به ویژه زنان 
که در سراسر دنیا  را تحت تأثیر قرار می دهد، چرا 

باالتر  م��ردان  زن��ان نسبت به  ب��ی س��وادى  خ  ن��ر
که این  است. هرچند وى خاطرنشان می سازد 
کنند مبتنی  تولید  ابزارى  فناورى ها می توانند 
که مستلزم  بر صدا، تماس، تصویر یا نمادهایی 
نیروى  که  بازارهایند  ای��ن  ام��ا  نیستند،  س��واد 
تکنولوژیك  نوآورى هاى  این گونه  براى  محرکه 
هستند و نیازهاى بی سوادان معموال از سوى 

آنان مورد غفلت یا بی توجهی قرار دارد.              

شکاف هاى عمده
م��واردى  چه  در  دیجیتالی  شکاف هاى  عمده 
که  اتفاق می افتد؟ سایبر اطلس مالتی مدیایی 

در نشانی:
       www.cyberatlas.internet.com/big_picture
قرار دارد، عمده ترین شکل شکاف دیجیتالی را 
مربوط به استفاده از اینترنت می داند. به طورى 
در  کشورهاى  در  را  کاربران  میزان  کمترین  که 
به عنوان  می دهند.  تشکیل  زنان  توسعه  حال 
در  اینترنت  ک��ارب��ران  از  درص��د   ۳۸ فقط  مثال 
در  حالی که  در  هستند،  زن��ان  التین  آمریکاى 
روسیه  در  رق��م ۲۵ درص��د،  ای��ن  اروپ��ا  اتحادیه 
ژاپ��ن ۱۸ درص��د و در خاورمیانه  ۱۹ درص��د، در 
گ����زارش، در  ای��ن  ب��ه  بنا  فقط ۴ درص���د اس���ت. 
اینترنتی  کاربران  سطح جهان بیشترین تعداد 
یا  و  دانشگاهی  دان��ش آم��وخ��ت��گ��ان  م���ردان،  را 
برخوردارند،  باالترى  درآمد  میانگین  از  آنان که 
دسترسی  ک��ه  آن ج���ا  تنها  م��ی ده��ن��د.  تشکیل 
نظیر  اس��ت،  یافته  خوبی  توسعه  اینترنت  ب��ه 
از  که  است  آمریکا  و  اسکاندیناوى  کشورهاى 
کامال  اینترنت  از  استفاده  در  جنسیتی  فاصله 

این بی عدالتی در سطح  �
دسترسی، نوع دسترسی 
و شیوه هاى ارتباطی و از 

همه مهم تر، در حقوق 
کاربران در  جنسیتی 

استفاده از پتانسیل ها و 
ظرفیت هاى جدید نمود 

کرده است. پیدا 
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احمدى نیا  شیرین  دکتر  اس��ت.  ش��ده  کاسته 
دانشگاه  زن��ان  مطالعات  دپارتمان  استادیار 
عالمه طباطبایی در مقاله اى با عنوان جایگاه 
)www.iwna.ir      ( موانع  زن در جامعه اطالعاتی 
این شکاف هاى عمده را چنین تشریح می کند:
وزی�������ران مجمع  ت���دارک���ات���ی  ک��ن��ف��ران��س  ط���ی 
اطالعاتی  جامعه  جهانی  اجالس  براى  اروپایی 
خاص  موانع  از  فهرستی  بر   )۲۰۰۲ )بخارست 
جنسیتی در دسترسی به فناورى هاى ارتباطی 

کید شد: ح زیر تأ و اطالعاتی به شر
گزینه هاى  و  دس��ت��رس��ی  ب���االى  ه��زی��ن��ه ه��اى   -

تکنولوژى    
آم�����وزش  ج���ه���ت  در  م����ح����دود  دس���ت���رس���ی   -
م��ه��ارت ه��اى ج��دی��د )ف���ق���دان اط���الع���ات و 
ب���راى  درخ���واس���ت  م����ورد  در  الزم  ت��ش��وی��ق 

گیرى فناورى هاى ارتباطات و اطالعات( فرا
که  کافی بودن شبکه ها و وجود این تصور  - نا
بر  نیز  برخی  است،  »مردانه«  فناورى ها  این 
ک��ه ت��ف��اوت ه��اى م��وج��ود میان  ای��ن ب��اورن��د 
زنان در دسترسی به اینترنت از جمله تحت 

تأثیر عوامل زیر قرار دارد:
مناطق  )ت��ف��اوت ه��اى  جغرافیایی  عامل   -

شهرى و روستایی(
کاربران )مشکل دسترسی براى زنان  - سن 

باالى ۴۵ سال(
که  دارد  وج��ود  ت��واف��ق  نیز  م��ورد  ای��ن  در  البته 
اط���الع���ات م���ح���دود در م����ورد وض��ع��ی��ت زن���ان 
به عنوان کاربران، تولیدکنندگان و تصمیم گیران 
ارزیابی دقیق ترى در خصوص  این فناورى ها، 
ام��ک��ان پ��ذی��ر  را  جنسیتی  دی��ج��ی��ت��ال��ی  ش��ک��اف 

نمی سازد.
فرصت هاى  عنوان  تحت  ش��ده  منتشر  برنامه 
سازمان  تارگاه  در   ۲۰۰۲ سال  در  که  دیجیتالی 

یونسکو منتشر شد و در نشانی اینترنتی:
قابل   www.unesco.org/press/pr2002/      02
دس���ت���رس اس����ت، ب���ا ارج�����اع ب���ه ق��اب��ل��ی��ت ه��اى 
برقرار  در  ارت��ب��اط��ات  و  اط��الع��ات  ف��ن��اورى ه��اى 
ک�����ردن ارت����ب����اط م���ی���ان اف������راد و اج��ت��م��اع��ات 
مرزهاى  از  فراتر  منابعی  و  اط��الع��ات  با  محلی 
جغرافیایی شان، به ویژه بر اهمیت و سودمندى 
حاشیه  به  اجتماعات  با  ارتباط  در  نکته  این 

جوانان  زن��ان،  مانند  گروه هایی  و  شده  ران��ده 
اف��راد  اس��ت.  ش��ده  کید  تأ قومی  اقلیت هاى  و 
نظر  م��ورد  اطالعات  به  می توانند  گروه ها  ای��ن 
کنند و به تبادل اطالعات  خود دسترسی پیدا 
مورد عالقه خود بپردازند، قدرت جمعی خود را 
کنند و راه حل هاى مناسب براى بهبود  تقویت 
و توسعه شرایط خود را بیابند. به عنوان نمونه 
شده  یاد  مکزیکوسیتی  در  فعال  زن��ان  گ��روه  از 
گروه  با  ارتباط  ب��رق��رارى  با  توانستند  که  اس��ت 
پست  طریق  از  کالیفرنیا  در  خود  هم فکر  زنان 
در  را  مفیدى  اط��الع��ات    e-mail  الکترونیکی
که در آن مشغول به  کارخانه نساجی اى  مورد 
کنند و در جریان چانه زنی در  کسب  کار بودند 
از  کارخانه  مدیریت  با  خود  کارى  شرایط  باب 
آن در جهت حمایت از حقوق خود سود ببرند.              

راه حل هاى دیجیتالی
جامعه  در  چ��ال��ش  ی���ك  دی��ج��ی��ت��ال��ی،  ش��ک��اف 
ام���روزى   ) InformationSociety ( اط��الع��ات��ی 
محسوب می شود. رسیدن به آمال دولت هاى 
اطالعات  ف��ن��اورى  گسترش  و  پویا  الکترونیك 
ع��ل��وم،  مختلف  ح���وزه ه���اى  در  ارت��ب��اط��ات  و 
زن��ان و حتی  به  گسترده  ابزارهاى  ارائ��ه  ب��دون 
مؤثر  بازیگرى  نقش  به  توجه  ب��دون  و  م��ردان، 
خواهد  دسترس  غیرقابل  طرفین،  از  کدام  هر 
گستردگی  دل��ی��ل  ب��ه  دیجیتالی  ش��ک��اف  ب���ود. 
ام����روزى،  دن��ی��اى  در  الکترونیکی  ارت��ب��اط��ات 
می تواند زمینه ساز شکاف جنسیتی در جامعه 
با  ش��ک��اف،  ای��ن  ش��ود.  متمرکزخواه  اط��الع��ات��ی 
رویکردهاى  با  اطالع رسانی  شبکه هاى  آرم��ان 
ک���ه ده����ک����ده اى ش����دن ج��ه��ان را  اج��ت��م��اع��ی 
خواهد  تقابل  در  م��ی ده��ن��د،  ق��رار  پیش فرض 
لی، رئیس پژوهشگاه  IT  دانشگاه  بود. دکتر جال
گ��ذش��ت��ه ب��ه خ��ب��رگ��زارى  ع��ل��م و ص��ن��ع��ت، س���ال 
کشور  روستایی    ICT  پ��روژه که  بود  گفته  سینا 
آى ت��ی  دف��ت��ر  ه���زار   ۱0 راه ان������دازى  و  تجهیز  ک��ه 
کاهش  جهت  ب��ه  دارد،  نظر  در  را  روس��ت��ای��ی 
وقوع  به  ای��ران  در  سرزمینی  دیجیتالی  شکاف 
آشنا،  مهندس  ای��ن،  بر  ع��الوه  اس��ت.  پیوسته 
آم��وزش  نیز  ت��ه��ران،  دانشگاهی  جهاد  م��ع��اون 
به  گسترده  سطحی  در  را  الکترونیکی  مفاهیم 
کاهش شکاف  شهروندان، از مهم ترین عوامل 
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)خبرگزارى  است.  دانسته  کشور  در  دیجیتالی 
شکاف  کاهش  ب��راى  اس��ت  مسلم  آن چ��ه  مهر( 
گسترش  سهم  حفظ  حقیقت،  در  و  دیجیتالی 
ایرانی،  خانوارهاى  سبد  در  اطالعات  فناورى 
کشور  غیردولتی  و  ملی  رسانه هاى  می بایست 
این  اص��ول  و  مفاهیم  اط��الع رس��ان��ی  جهت  در 

کاربران مختلف خود بکوشند.                      عصر به 
تأثیرات اجتماعی دیجیتالی شدن

دیجیتالی شدن چه تأثیری بر روابط و تعامالت 
نوع  مانند  اف��راد  ف��ردی  زندگی  و  شخصی  بین 
رواب��ط  فراغت،  اوق��ات  گ��ذران  دوستی،   رواب��ط 
و  خویشاوندان  والدین،  و  فرزندان  نسلی  بین 

گذاشته یا می گذارد؟        امثال این ها 
در  دیجیتالی شدن  فرایند  و  رایانه ها  گسترش 
مؤسسات  خ��ان��واده،  و  خانه  تمام  عرصه های 
یا  فرهنگ  نوع  چه  جامعه  و  اداری  و  آموزشی 
نظام  ارزشی و معنایی را تقویت و چه نوع نظام 

ارزشی و معنایی را تضعیف می کند؟            
فرهنگ  و  سنت  س��اخ��ت��ار  ب��ا  دیجیتالی شدن 
ت��ث��ب��ی��ت ش����ده ای���ران���ی -ی��ع��ن��ی اس����الم شیعی 
و  ارزش ه���������ای ت���اری���خ���ی م���ل���ی، خ�����ان�����واده و 

خویشاوندی � چه رابطه ای دارد؟   
کم بر ایران  دیجیتالی شدن با  نظام سیاسی حا

چه نسبتی دارد؟   
ج��ام��ع��ه ای����ران ط��ی چ��ن��د ده���ه اخ��ی��ر ت��ح��والت 
اق��ت��ص��ادی  و  س��ی��اس��ی  اج��ت��م��اع��ی،   فرهنگی، 
با  تحوالت  این  اس��ت.  ک��رده  تجربه  را  بسیاری 
دیجیتالی شدن چه نسبتی دارند و دیجیتالی 
تأثیر  ت��ح��والت  ای���ن  م��ی��زان در  ت��ا چ��ه  ش���دن 

 گذاشته است؟         
اما  اس��ت،  فرایندجهانی  یک  شدن  دیجیتالی 
کشور و جامعه ای این فرایند  در عین حال هر 
فرهنگی  و  اجتماعی  تاریخی،  بستر  را در درون 
خاص خود تجربه می کند. با توجه به این امر، 
دیجیتالی شدن به سبک ایرانی و در چارچوب 
گی هایی  ویژ چ��ه  ای���ران  معاصر  فرهنگ  بستر 
بین  شباهت هایی  و  ت��ف��اوت ه��ا  چ��ه  و  دارد؟ 
دیجیتالی شدن ایرانی و غیر ایرانی وجود دارد؟
دی��ج��ی��ت��ال��ی ش��دن چ��ه چ��ال��ش ه��ای س��ی��اس��ی، 
به  وجود  ایران  فرهنگی در جامعه  و  اجتماعی 

آورده است و چرا؟   

جنبه های   ب��ر  ت��أث��ی��ری  چ��ه  ش���دن  دیجیتالی 
 اح��س��اس��ی، ع��اط��ف��ی و زی��ب��اش��ن��اس��ان��ه ای��ران��ی 

می گذارد؟                
هر  یك از پرسش های مذکور، موضوعات  مهمی 
که باید به نحو دقیق بررسی و مطالعه  هستند 
گیری  فرا ش��دن  کامل  ت��ا  هنوز  گ��رچ��ه  ا ش��ون��د. 
دیجیتالی شدن  فرایند  و  رایانه ها  نفوذ  گستره 
به تمام عرصه های زندگی اقتصادی، اجتماعی 
این    اما  زیادیداری��م  فاصله  ایرانی  فرهنگ  و 
با  و  اس���ت  گ��س��ت��رش  ب��ه  رو  لحظه  ه��ر  ف��رای��ن��د 
زندگی روزمره گذشت زمان به تدریج تمام ابعاد   
کالن اجتماعی و فرهنگی  و ساختارهای خرد و 

 .جامعه ایران را در بر خواهد   گرفت                       .
گسترشاب��زاره��ای    ک��ه  نیست  ای��ن  در  شکی 
دی��ج��ی��ت��ال، ی��ع��ن��ی رای���ان���ه، ای��ن��ت��رن��ت، ت��ل��ف��ن و 
ب��ه خ��ص��وص ت��ل��ف��ن ه��ای ه���م���راه و اب���زاره���ای 
جامعه  اصلی  نهادهای  بر  خانگی،    دیجیتال 
خویشاوندی،  سیاست،  فرهنگ،  یعنی  ای��ران 
گ��ذارده  تأثیر  آم��وزش  و  اف��راد    رواب��طاجتماعی 
شکل  حال  در  دیجیتالی شدن  فرایند  و  است 
این  البته  اس���ت.  خ��ود  خ��اص  دادن   فرهنگ 
کنون  که این اتفاق ا سخن به معنای آن نیست 
کمال رسیده است. بلکه منظور شکل گیری  به 
است.  دیجیتال  فرهنگ  سوی  به   تحول  روند 
کشور و در  که  گفتیم روند در سراسر  همان طور 
یکسان  ایرانی  اجتماعات  و  گروه ها  تمام  بین 
کید بر این نکته ضروری  نیست. در عین حال، تأ
گرچه دیجیتالی شدن، خود مستلزم  که ا است 
سخن  ای��ن  ام��ا  اس��ت،  خاصی  فرهنگ  مولد  و 
اب��زاره��ای  از  اس��ت��ف��اده  ام��ک��ان  نفی  معنای  ب��ه 
گ��ون  گ��ون��ا دی��ج��ی��ت��ال در خ��دم��ت ارزش ه�����ای 
نیست. ابزارهای دیجیتال می توانند به تقویت 
مشارکت  ارزش ه����ای   دموکراتیك،  ف��ردگ��رای��ی، 
و  تقویت  عمومی،  عرصه های  در  م��ردم  بیشتر 
مصرف  اجتماعی،   گسترش  آزادی ه���ای  بسط 
نهادهای  تقویت  سرمایه دارانه،  ارزش ه��ای  و 
کاهش نابرابری ها و   تبعیض های قومی،  مدنی، 
جنسیتی، مذهبی و نژادی، تقویت ارزش های 
چندفرهنگی شدن مانند بسط  روحیه تسامح و 
گفت وگو و امثال این ارزش ها  گسترش  تساهل، 
دیجیتال  عین حال،   ابزارهای  در  اما  بپردازند. 
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و  ارزش ه���ا  خدمت  در  ح���دودی  ت��ا  می توانند 
غیردموکراتیك،   اقتدارگرایانه،  س��اخ��ت��اره��ای 
گیرند.  ق��رار  نیز  سنت گرایانه  و  محافظه کارانه 
ماهیت  که  است  زمینه  آن  این  در  مهم  نکته 
رسانه های  و  ابزارها  فنی  و  فرهنگی  ساختار  و 
ارزش ه���ای  ب��ا  اس��ت   که  ب��ه گ��ون��ه ای  دیجیتال 
از  دارد.  ب��ی��ش��ت��ری  س���ازگ���اری  ن��خ��س��ت  دس��ت��ه 
ساختارهای  در  اب��زاره��ا  ای��ن  ک��ارب��رد  ای����ن رو، 
سنت گرایانه،  و  محافظه کارانه  غیردموکراتیك، 
این  درازم��دت  در  اما  است  امکان پذیر  گرچه  ا
ساختارها را دستخوش تغییر و چالش می کند                                                   .                                    

رسانه ها و هویت اجتماعی
مهم ترین تأثیر رسانه های دیجیتال را بتوان در 
تولید و بازتعریف هویت یا هویت های اجتماعی 
جنسی،  هویت های  کرد.  بیان  ام��روزی  انسان 
اجتماعی  و  طبقاتی  ن����ژادی،  دی��ن��ی،  ق��وم��ی، 
ابزارهای  تأثیر رسانه ها و  دیگر به  شدت تحت  
و  ب��ازت��ع��ری��ف  ش��ک��ل گ��ی��ری،  ح��ال  در  دیجیتالی 
گفت،  م��ی ت��وان  ای����ن رو  از  هستند.  دگ��رگ��ون��ی 
دیجیتال  ابزارهای  اجتماعی  تولید  مهم ترین 
تولید هویت ها است. این نکته نیازمند اندکی 

تأمل نظری است.
گیدنز  آنتونی  روای��ت  به  معاصر  انسان  هویِت 
دیگر  اجتماعی  ن��ظ��ری��ه پ��ردازان  از  ب��س��ی��اری  و 
دارد.  ب���ازت���اب���ی«  ی���ا  »ب���ازان���دی���ش���ان���ه  خ��ص��ل��ت 
بازتابندگی هویت به معنای سیال بودن هویت 
فرهنگی  ش��رای��ط  تغییر  نتیجه  در  آن  تغییر  و 
و  دانستنی ها  دان��ش ه��ا،  ظهور  و  اجتماعی  و 
به خصوص تکنولوژی های ارتباطی و رسانه ای 
جدید است. به تعبیری دیگر، آن تلقی یا تصور 
اب��دی،  و  ازل��ی  و  ثابت  ام��ری  مثابه  ب��ه  هویت 
مفهوم  دیگر  ای��ن رو  از  اس��ت.  رسیده  پایان  به 
گرچه در مقایسه با هویت  »هویت ایرانی« نیز ا
تمایز  و  تفکیك  ق��اب��ل  آمریکایی  ی��ا  ف��ران��س��وی 
آن ه���ا وج���ود دارد  بین  ت��ف��اوت ه��ای��ی  و  اس��ت 
خود  به   مختلفی  رنگ های  ایرانی  هویت  ام��ا 
گرفته و می گیرد و متناسب شرایط تازه اشکال 
روز  هر  ما  می یابد.  ب��روز  و  ظهور  آن  از  ت���ازه ای 
تازه ای در  گاهی ها و شناخت های  آ در معرض 
درمان،  بهداشت،  تغذیه،  مختلف  زمینه های 
پ��وش��ش و  ک���ودك، اش��ت��غ��ال،  پ���رورش  مسکن، 

دی��گ��ر موضوعات  و  آم���وزش  و  پ���رورش  ل��ب��اس، 
زندگی هستیم. این فرایند تدریجا باعث تغییر 
روحیات  و  ع��ادات  تغییر  و  ما  زن��دگ��ی«  »سبك 
م��ا م���ی ش���ود. ن��ه ت��ن��ه��ا س��ب��ك زن��دگ��ی ب��ه سبك 
الیه های  بلکه  اس��ت  تغییر  ح��ال  در   دیجیتال 
عمیق تری از فرهنگ و هویت ایرانی در معرض 
ایرانیان  گذشته،  در  اس��ت.  دیجیتالی شدن 
مانند دیگر ملت ها عمدتا به صورت رو در رو و 
چهره به چهره با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند 
چهره  مستقیم  ارتباط  فرایندهای  طریق  از  و 
تأمین و زندگی خود  را  نیازهای خود  به چهره 
اقتصادی،  فعالیت های  م��ی دادن��د.  سامان  را 
و  منوط  عمدتا  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
عده ای  یا  دو  چهره  به  چهره  رواب��ط  به  متکی 
برای مثال، روابط بین دختران و  افراد بود.  از 
ارس��ال  و  ارائ��ه  ک��ودک��ان،  سرگرمی های  پسران، 
احساسات،  مبادله  دان���ش،  انتقال  و  و  پیام 
خرید و فروش، مسابقه و رقابت و تمام اشکال 
مستلزم  اجتماعی  کنش های  و  رواب���ط  دیگر 
دو  چهره  ب��ه  چهره  رواب���ط  مختلف  گونه های 
و  رسانه ها  ورود  اما  بود.  اف��راد  بیشتر  تعداد  یا 
تغییر  باعث  دیجیتال  و  رای��ان��ه ای  تکنولوژی 
روابط  به  چهره  به  چهره  سنتی  رواب��ط  الگوی 
با واسطه و با میانجی رسانه ها و اینترنت شده 

است.
نوع و چگونگی  بر  روابط،  الگوی  تغییر دو  این 
از جمله جامعه  تمام جوامع  و فرهنگ  هویت 
روابط  سنتی  الگوی  در  م��ی گ��ذارد.  تأثیر  ای��ران 
محدودتر  بسیار  ارتباط  حجم  چهره،  به  چهره 
کس تنها  کم شمارتر بود، زیرا هر  کمی  و از نظر 
و  آشنایان  خویشاوندان،  شبکه  محدوده  در 
ک��ه اط���راف او هستند ام��ک��ان م��راوده  اف���رادی 
داشت. اما طبق الگوی جدید روابط با واسطه 
اب��زاره��ای رس��ان��ه ای و رای��ان��ه ای، ف��رد نه تنها با 
گوشه  کس در هر  نزدیکان و آشنایان بلکه با هر 
در  دارد.  م��راوده  و  پیام  مبادله  امکان  جهان، 
گسترش  ش��دت  به   اف��راد  ارتباط  حجم  نتیجه 
جهانی،  گستره ای  در  می توانند  اف��راد  و  یافته 
کنند.  انتخاب  را  خود  حال  مناسِب  دوستان 
از ط��رف دی��گ��ر، ف��رد ق���ادر اس��ت ب��ا اس��ت��ف��اده از 
اینترنتی،  و  رایانه ای  ارتباطات  فنی  امتیازات 
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عمل  سلیقه ای تری  نحو  به  و  بیشتر  آزادی  با 
از تابوهای اجتماعی و سیاسی  کند و بسیاری 
خویشتن  از  دلخواهانه تری  روایت  و  بشکند  را 
و  قابلیت ها  هم چنین  ده���د.  ش��ک��ل  را  خ���ود 
امکان  ای��ن  اینترنت  عمل  م��ی��دان  گستردگی 
ت��ا ه��ر روز بتواند  ب��رای ف��رد ف��راه��م م��ی س��ازد  را 
پاسخ  اینترنت  طریق  از  را  بیشتری  نیازهای 
تا  می شود  باعث  عوامل  ای��ن  مجموعه  ده��د. 
گرم  رواب��ط  طریق  از  نه  ای��ن ب��ار  ای��ران��ی  انسان 
با واسطه  روابط  از طریق  بلکه  به چهره  چهره 
صنایع رسانه های فنی مانند اینترنت به شکل 
من  بپردازد.  خود  خویشتِن  بازتعریف  و  دادن 
این فرایند را »ایرانی شدن به سبك دیجیتال« 

می نامم.
ک���ه  م��ح��ص��ول  از ط���رف���ی ه���وی���ت  دی��ج��ی��ت��ال��ی  
است ،  مجازی   اجتماعات   و   جامعه  اطالعاتی  
و  نوین  ارتباطی   وسایل   کاربران   و  مخاطبان  
اطالعاتی  را هدف  قرار می دهد و هویت  ملی  و 
تغییر  هویت    فراملیتی   سمت   به   آن ه��ا  محلی  
ارتباطی   نوین   وسایل   به   که   ایرانی   می دهد. 
ب��رای   الزم   م��ه��ارت ه��ای   از    و  دارد  دس��ت��رس��ی  
استفاده  از آن ها برخوردار است ، در درجه  اول  
که  عماًل عضو    شهرونداجتماعات  مجازی  است  
پیدا    هم وطن   این   که   هویتی   اس��ت .  شده   آن  
می کند ممکن  است  با هویت  ملی اش  در تضاد 
کاهش  انسجام    اجتماعی   باشد و در نهایت به  
جامعه   ی��ك   در  دیگر  او  بینجامد.  جامعه اش  
که  زندگی  نمی کند    هویت  هم بسته ای   ارگانیك  
با این  جامعه هویت هم بسته ای  داشته  باشد.

منافع اش   می کند  که   زندگی   جامعه ای   در  او 
حول  دسترسی  و استفاده  از این  وسایل  سامان  
از  هم وطنان   دیگر  با  این    ایرانی   اس��ت.  یافته  
لحاظ هویتی  فرق  خواهد داشت . زبان  فارسی  
دیگر   برایش  در جامعه  مجازی  هویت  نمی سازد 
ب���رای  او  ک��ه   اس���ت   انگلیسی   زب���ان   ای���ن   بلکه  
ای��ن  وسایل   ک��ارب��ران   ب��ا دی��گ��ر  ه��وی��ت  مشترك  
از  وسایل   مهارت  استفاده   م��ی س��ازد.  دنیا  در 
کاربران  این   نوین  اطالعاتی  و ارتباطی  نیز برای  

وسایل  هویت  می سازد.                          
مقاومت اندك فرهنگی

زمینه  در  نکته  توجه ترین  ق��اب��ل  و  نخستین 

اندك  مقاومت  ای��ران،  جامعه  دیجیتالی شدن 
رایانه ها  ورود  برابر  در  ای��ران  فرهنگ  و  م��ردم 
خانه های  حتی  و  جامعه  � ب��ه درون  اینترنت  و 
اخیر  قرن  یکی دو  تاریخ تحوالت  ایران � است. 
نشان می دهد مردم ایران مانند دیگر ملت ها 
و  روزآم���د  تکنولوژی های  ورود  برابر  در  اغلب 
داده ان���د  نشان  ج��دی  مقاومت های  ج��دی��د، 
زده ان��د.  ب��از  سر  آن  پذیرش  از  س��ال  سالیان  و 

تهران  اجتماعی  تاریخ  کتاب  در  شهری  جعفر 
در  ایرانیان  مقاومت  از  متعددی  مثال های 
خ  چر عکاسی،  مانند  روز  تکنولوژی های  برابر 
دوچ��رخ��ه،  تلویزیون،  رادی���و،  ق��ط��ار،  خیاطی، 
ک��رده  چ��راق ب��رق و ام��ث��ال ای��ن ه��ا ارائ���ه و ثبت 
است. ایرانیان اغلب مصنوعات صنعتی جدید 
ف��رن��گ��ی، ارم��ن��ی، اجنبی و  ب��ا ع��ن��اوی��ن چ��ون  را 
تا  آن  پ��ذی��رش  از  و  ک���رده  طبقه بندی  نجس 
در  رایانه  ورود  ام��ا  اس��ت.  زده  ب��از  سر  مدت ها 
خانه های ایرانی با مقاومت جدی روبه رو نشد 
جنبه های  برخی  درب��اره  تردیدهایی  گرچه  ا و 
اینترنت وجود داشت و هنوز نیز وجود دارد اما 
پذیرفته  مشروع،  اب��زاری  به مثابه  رایانه  کلیت 
شده است. در حالی مردم ایران از نظر فرهنگی 
که  پذیرفته اند  را  رای��ان��ه  فرهنگی  مشروعیت 
خ خیاطی و  از چ��ر م��رات��ب بیش  ب��ه  اب���زار  ای��ن 
کارکردها و پیامدهای فرهنگی  دوچرخه دارای 
و چگونه مردم  چ��را  این که  اس��ت.  آن ه��ا  ب��رای 
بدون مقاومت، حضور رایانه در منازل و محل 

از طرفی هویت  دیجیتالی   �
که  محصول  جامعه 

 اطالعاتی  و اجتماعات  
مجازی  است ، مخاطبان  

کاربران  وسایل  نوین  و 
 ارتباطی  و اطالعاتی  را 

هدف  قرار می دهد و 
هویت  ملی  و محلی  آن ها 
به  سمت  هویت    فراملیتی  

تغییر می دهد.
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ک��ارش��ان را پ��ذی��رف��ت��ن��د، ن��ی��ازم��ن��د ب��ررس��ی ه��ای 
گمان من سرعت تغییرات  تجربی است. اما به  
که  اس��ت  ان�����دازه ای  ب��ه  اجتماعی  و  فرهنگی 
مجال اندیشیدن به مردم را نمی دهد و مردم 
ماهواره،  مانند  جدید  تکنولوژی های  برابر  در 
و  چند  مجال  رای��ان��ه  و  اینترنت  ه��م��راه،  تلفن 
ب��ه ع��الوه  از دس���ت داده ان������د.  را  ک���ردن  چ���ون 
یافته  بیشتری  قوام  ایرانی  مدرنیته  بنیادهای 
است و مردم آمادگی بیشتری برای سازگاری و 

قبول محصوالت مدرن دارند.
گروه ها گیری بین تمام  فرا

انسان  و  جامعه  دیجیتالی شدن  دیگر  گی  ویژ
و  کشور  سراسر  در  فرایند  این  گیری  فرا ایرانی، 
ورود  است.  اجتماعی  گروه های  تمام  بین  در 
ایران  در  مدرن  محصوالت  و  مصنوعات  اغلب 
مانند اتومبیل، موتورسیکلت، دوربین عکاسی، 
این گونه  برقی  خانگی  لوازم  و  تلویزیون  رادیو، 
و  گروه ها  تنها  مدت ها  تا  ابتدا  که  است  ب��وده 
طبقات اجتماعی باال و اعیان و اشراف امکان 
روستاییان،  می یافتند.  را  آن  از  ب��رخ��ورداری 
گروه هایی  کودکان اغلب آخرین  عشایر، زنان و 
ک��ه ام��ت��ی��از ب���رخ���ورداری و ب��ه��ره ب��رداری  ب��ودن��د 
و  رایانه ها  ام��ا  م��ی آوردن��د.  به دست  را  آن ه��ا  از 
گیر  تکنولوژی های جدید دیگر بسیار سریع فرا
شدند و در مدت اندکی خصلت طبقاتی خود 
کوتاهی  را از دست دادند. موبایل برای مدت 
دی��ری  نیز  ای��ن  ام��ا  داش���ت،  طبقاتی  خصلت 
کارفرما و زن و مرد و حتی  کارگر و  نپایید و امروزه 
کودکان و نوجوانان دارای تلفن همراه هستند. 
عمومیت رایانه شاید بیش از تلفن همراه است 
ک��ز عمومی و  م��را م����دارس، دان��ش��گ��اه ه��ا و  زی���را 
دولتی، خدمات رایانه ای را در اختیار همه قرار 
که در منزل دسترسی به رایانه  می دهند و آن ها 
کار می توانند از رایانه استفاده  ندارند، در محل 
کودکان، نوجوانان و  کنند. در این زمینه عالقه 
زنان به رایانه بسیار قابل توجه است. مدرنیته 
بوده  س��االر  بزرگسال  و  مذکر  اغلب  که  ای��ران��ی 
است، به نظر می رسد در زمینه تکنولوژی های 
جدید دیجیتالی خصلت دموکراتیك تری دارد و 
کرده  گروه ها نفوذ  به نحو عادالنه تری بین همه 
که  است. با وجود این، نباید از نظر دور داشت 

هنوز رایانه نتوانسته است به روستاها راه یابد 
خصلت  هم چنان  ای��ران��ی  دیجیتال  دن��ی��ای  و 
»شهری« دارد. البته در این زمینه روستاهایی 
که به دنیای اینترنت وصل شده اند و  هستند 
که رایانه به آن ها راه یافته  هستند خانه هایی 
است. اما این موارد هم چنان استثنا هستند و 
کوچکی از جمعیت روستایی ایران را در  بخش 

بر  می گیرد.

کاربران ایرانی نحوه استفاده 
ک���ارب���رده���ای  ن��ک��ت��ه س����وم ن��ح��وه اس���ت���ف���اده و 
است.  رای��ان��ه ای  و  دیجیتال  اب��زاره��ای  ای��ران��ی 
امکانات  از  قبول  قابل  و  کامل  ب��ه��ره ب��رداری 
از  مجموعه ای  مستلزم  رای��ان��ه ای،  خدمات  و 
که دسترسی به رایانه  تحوالت زیرساختی است 
آشنایی  ایران،  مردم  هنوز  است.  آن ها  از  یکی 
و  ن��دارن��د،  رای��ان��ه  خدمات  و  امکانات  با  کامل 
از  و  نیست  کم هزینه  نیز  رای��ان��ه  ب��ه  دسترسی 
سویی هنوز دلبستگی ها و عادت های بسیاری 
ان��ج��ام ام���ور دارن����د. در  ب��ه روش ه����ای سنتی 
هنوز  دیگر،  بسیار  عوامل  و  عوامل  این  نتیجه 
رایانه ها نتوانسته اند تمام زندگی روزمره مردم 
صرفا  رای��ان��ه  بسیاری،  ب��رای  کنند.  تصاحب  را 
فیلم،  تماشای  برای شنیدن موسیقی،  ابزاری 
بازی یا ارسال ایمیل است. بسیاری نیز هنوز از 
نزدیك شدن به رایانه وحشت دارند و چگونگی 
برخی  نمی دانند.  اصال  را  آن  با  کار  و  استفاده 
دیگر نیز رایانه را جزو وسایل فرزندان می دانند 
گذاشته اند.  و آن را از دنیای بزرگساالن بیرون 
گذاشته  پذیرایی«  »ات��اق  در  را  آن  نیز  ع��ده ای 
طبقه بندی  ل��وک��س  ک��االه��ای  ج��زو  را  رای��ان��ه  و 
اب��زاری  را  رای��ان��ه  برخی  حالی که  در  ان��د.  ک��رده 
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کاربردهای سنتی، مدرن،  �
شبه مدرن و شبه سنتی 

رایانه در جامعه ایران 
امکان طبقه بندی 

فرهنگی این ابزار را از بین 
برده است.
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م����درن و س��ک��والر م��ی دان��ن��د، ب��رخ��ی دی��گ��ر به 
ع��ادت  مذهبی  وب س��ای��ت ه��ای  و  س��ی دی ه��ا 
به  وجود  بزرگی  و دنیای مذهبی مجازی  کرده 
کاربردهای سنتی، مدرن، شبه مدرن  آورده اند. 
امکان  ای���ران  جامعه  در  رای��ان��ه  شبه سنتی  و 
برده  بین  از  را  اب��زار  ای��ن  فرهنگی  طبقه بندی 
امکان  گفتیم  که  همان طور  هم چنین  اس��ت. 
و  اقتصادی  قومیتی،  جنسیتی،  طبقه بندی 
دارد.  وجود  کمتر  ابزار  این  برای  نیز  اجتماعی 
ب��ه ط��ور  ب��ت��وان  ال��ب��ت��ه ه��م چ��ن��ان ممکن اس���ت 
کرد.  کم رنگ تمایزهایی در این زمینه مشاهده 
ولی هنوز داده ها و بررسی های تجربی الزم در 
تصویر  بتوانیم  تا  نداریم  اختیار  در  زمینه  این 
و  فرهنگی  جنسیتی،  قومیت،  ابعاد  از  روشنی 
کنیم. اقتصادی دیجیتالی شدن در ایران ارائه 

روابط بین دو جنس
رواب��ط  در  برجسته ای  نقش  دیجیتالی شدن 
ای��ران  در  م��رد  و  زن  جنس  دو  بین  اجتماعی 
شکل دادن  ح��ال  در  و  اس��ت  گذاشته  به جای 
تأثیر  ای��ن  اس��ت.  ت���ازه ای  جنسیتی  نگرش  ب��ه 
مرد،  و  زن  جنسیتی  گاهی  آ تغییر  زمینه  در  را 
شدن  ف��راه��م  جنس،  دو  بین  رواب���ط  گسترش 
زنان  برای مشارکت  بیشتر  امکانات  و  زمینه ها 
گسترش  ب��ر  اینترنت  تأثیر  عمومی،  عرصه  در 
چشم گیر روابط بین زنان و شبکه های دوستی 
و  ایرانی  زن  شدن  جهانی تر  زنانه،  حمایتی  و 
امکان  این جا  در  دی��د.  می توان  این ها  امثال 
وجود  تأثیرات  این  تمام  دقیق  بیان  و  بررسی 

ندارد اما به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
که  ب��ه سهمی  ت��وج��ه  ب��ا  ب��ای��د  را  ت��أث��ی��ر  اول��ی��ن 
فرایند  گسترش  رسانه های دیجیتال در زمینه 
شدن  زنانه  ک��رد.  بررسی  دارن��د  ش��دن«  »زنانه 
نقش  حضور،  کیفی  و  کمی  گسترش  فرایند  به 
گی های  تأثیر زنان و خواست ها، عالیق و ویژ و 
حیات  مختلف  زمینه های  و  اب��ع��اد  در  آن ه���ا 
فرهنگی  و  س��ی��اس��ی  اق��ت��ص��ادی،  اج��ت��م��اع��ی، 
ج��ام��ع��ه م��ع��اص��رگ��ف��ت��ه م���ی ش���ود. ای��ن��ت��رن��ت به 
گسترش حضور زنان ایرانی  اشکال مختلف به 
بر  م��روری  شاید  اس��ت.  ک��رده  کمك  جامعه  در 
گ ه��ای  وب��ال و  ت��ع��داد وب س��ای��ت ه��ا  و  فهرست 
ک��ه مختص  زن����ان ای���ران���ی، وب س��ای��ت ه��ای��ی 

زنان  که  وب سایت هایی  اس��ت،  زن��ان  مسائل 
ت��ج��اری،  فعالیت های  آن ه���ا  ط��ری��ق  از  ای��ران��ی 
اجتماعی و سیاسی می کنند و وب سایت هایی 
اجتماعی  و  ف��ک��ری  م��ح��ص��والت  معرفی  ب��ه  ک��ه 
از  بخشی  بتواند  دارد،  اختصاص  ایرانی  زن��ان 
شدن  زنانه  فرایند  در  اینترنت  نقش  گستردگی 
دسترس  در  آم��اری  چنین  فعال  ده��د.  نشان  را 
بزرگی  و  انبوه  می توان  به  سهولت  ولی  نیست 
گ ها را با مختصر  حجم این وب سایت ها و وبال

کرد. جست وجو مشاهده 

پیامدهای دیجیتالی شدن
بصری شدن فرهنگ معاصر	 

گون  گونا فرهنگی  پیامدهای  شدن  دیجیتالی 
در جامعه معاصر به  وجود آورده است. یکی از 
معاصر  فرهنگ  ش��دن«  »بصری  پیامدها  ای��ن 
شده  ایماژها  از  مملو  م��ا  ام���روز  دن��ی��ای  اس��ت. 
شهری،  تبلیغات  بلکه  رسانه ها،  نه تنها  است. 
را  ما  محیط  که  چیزی  هر  و  گالری ها  موزه ها، 
ح��اوی  اس���ت،  م��ا  محیط  از  بخشی  ی��ا  اش��غ��ال 
انسان  اس��ت.  ایماژها  و  نشانه ها  از  ان��ب��وه ای 
امروزی در فضای انباشته از تصاویر، به  تدریج 
کرده و شیوه اندیشیدن او بیش  به تصاویر خو 
شده  تصاویر  به  وابسته  تاریخ،  در  زمانی  هر  از 
است. ما دیگر به  کمك تصاویر می اندیشیم. این 
همان فرایند بصری شدن فرهنگ معاصر است 
نقش  اینترنت  و  رایانه ها  رسانه ها،  عمدتا  که 
ایران  جوان تر  نسل  داشته اند.  آن  در  اساسی 
کار و آشنایی بیشتری با رایانه دارد، به  که سر و 

انسان امروزی در فضای  �
انباشته از تصاویر، به 
 تدریج به تصاویر خو 

کرده و شیوه اندیشیدن 
او بیش از هر زمانی 

در تاریخ، وابسته به 
تصاویر شده است. ما 
کمك تصاویر  دیگر به  

می اندیشیم.
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 تدریج تحت  تأثیر رایانه ها، بصری می اندیشد و 
به زندگی آنالین و نگریستن به صفحه مانیتورها 
تالش  اس��ت.  ک��رده  خو  دیگر  چیزهای  از  بیش 
کردن همه چیز تا حدودی به دلیل  برای آنالین 
که نسل دیجیتال به  تقاضای اجتماعی است 
 وجود آورده است. برای مثال، امروزه مدارس، 
جهان  سراسر  در  آموزشی  کز  مرا و  دانشگاه ها 
خود  آموزشی  و  علمی  منابع  تا  می کنند  تالش 
کنند.  را به صورت دیجیتال و الکترونیکی ارائه 
آن  عرضه  و  تکثر  سهولت  باعث  ه��م  ام��ر  ای��ن 
گسترده تری  نحو  ب��ه  م��ی ت��وان��د  ه��م  م��ی ش��ود، 
هم  و  کند،  پیدا  را  خود  مشتریان  و  مخاطبان 
به  بیشتری  اقبال  دانشجویان  و  دانش آموزان 
این رو  از  می دهند.  نشان  الکترونیکی  مطالب 
صاحب نظران آموزش عالی، دانشگاه جدید را 

»دانشگاه دیجیتال« می نامند.

هم چنین انتشار روزنامه ها به صورت آنالین نیز 
مجموعه  گرچه  ا اس��ت.  تقاضا  این  به  پاسخی 
وسیع امتیازهای فنی و اجتماعی انتشار آنالین 
جهانی  گستردگی  و  سهولت  مانند  روزن��ام��ه 
انتشار،  ب��ودن  کم هزینه  مطالب،  به  دسترسی 
سرعت انتشار، سهولت آرشیو مطالب، سهولت 
دائمی،  دسترسی  قابلیت  مطالب،  خ��وان��دن 
س��ه��ول��ت ب��ه ک��ارگ��ی��ری رن��گ ه��ا و ط��راح��ی ه��ای 
و  انعطاف پذیری  ص��ف��ح��ه آرای��ی،  در  رای��ان��ه ای 
تنوع  و  صفحه آرایی  طراحی،  در  بسیار  قابلیت 
بیشتر فونت ها و رنگ ها، و قابلیت بیشتر ارتباط 

دو سویه با مخاطبان جملگی باعث شده است 
سوی  به   گذشته  از  بیش  روز  هر  روزنامه ها  که 
اما هم چنان تعداد  کنند؛  آنالین شدن حرکت 
ک��م ش��م��ار اس��ت و  روزن��ام��ه ه��ای آن��الی��ن ای���ران 
روزنامه های موجود اغلب همان نسخه چاپی 

خود را به صورت آنالین نیز ارائه می کنند.
تغییر فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب	 

و  مکتوب  فرهنگ  ب��ه  شفاهی  فرهنگ  تغییر 
بارزترین  از  دیگر  یکی  بتوان  شاید  را  نوشتاری 
ت��ول��ی��دات ف��رای��ن��د دی��ج��ی��ت��ال��ی ش��دن ب��دان��ی��م. 
ملت هایی  از  تاریخی  نظر  از  گ��رچ��ه  ا ای��ران��ی��ان 
و  م��ی��راث  نظر  از  غنی  پیشینه ای  ک��ه  هستند 
و  خواندن  توانایی  اما  دارن��د  مکتوب  فرهنگ 
ان��دك شمار  ب��ه ع��ده  نوشتن ه��م��واره م��ح��دود 
بوده  نجبا  و  نخبگان  و  کاتبان  مالها،  میرزاها، 
تجهیز  توانایی  چنین  به  م��ردم  عامه  و  اس��ت 
م��ی��زان  ب���ودن  پ��ای��ی��ن  نتیجه  در  ن��م��ی ش��دن��د. 
الزم  امکانات  به  دسترسی  عدم  س��وادآم��وزی، 
برای خواندن و نوشتن، عدم نیاز به ارتباطات 
همه  تاریخی  نحو  به  دیگر،  عوامل  و  مکتوب 
فرهنگ  نوعی  ای���ران  جمله  از  بشری  ج��وام��ع 
ش��ف��اه��ی م��ب��ت��ن��ی ب���ر ن���ظ���ام ارت���ب���اط ش��ف��اه��ی 
ش��ک��ل داده ان������د. ان��ق��الب ص��ن��ع��ت��ی، پ��ی��دای��ش 
مدرنیته  به طورکلی  و  م��درن  دولت � ملت های 
نوزدهم،  قرن  آغاز  از  آن  مختلف  فرایندهای  و 
گسترش و عمومی شدن سوادآموزی در  زمینه 
شدن  مدرن  با  کرد.  فراهم  را  غربی  کشورهای 
تمام  در  سوادآموزی  فرایند  این  دیگر،  جوامع 
قرن  نیمه  از  ای��ران  در  یافت.  گسترش  جهان 
نهادهای  گسترش  نتیجه  در  کنون،  تا نوزدهم 
نظام  و  نوین  بوروکراسی  نظام  جمله  از  مدرن 
ارتباطات  توسعه  اخ��ی��را  و  ج��دی��د  م��درس��ه ای 
حال  در  ه��م��واره  شفاهی  فرهنگ  رای���ان���ه ای، 
بوده  مکتوب  فرهنگ  به  س��وی  یافتن  تحول 
به  م��درس��ه ای ج��دی��د  ن��ظ��ام  نتیجه  اس���ت. در 
کشور افزایش یافته   تدریج میزان باسوادی در 
به  نزدیك  حاضر  ح��ال  در  که  به  نحوی  اس��ت، 
و  خواندن  توانایی  کشور  جمعیت  درص��د  نود 
که  با یك قرن پیش  نوشتن دارند. در مقایسه 
کمتر از ده درصد باسواد و نود درصد بی سواد 
کشور وجود داشت، یك انقالب سوادآموزی  در 
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در حال حاضر نزدیك  �
به نود درصد جمعیت 

کشور توانایی خواندن و 
نوشتن دارند. در مقایسه 

کمتر  که  با یك قرن پیش 
از ده درصد باسواد و نود 
کشور  درصد بی سواد در 

وجود داشت، یك انقالب 
سوادآموزی تمام عیار در 

خ داده است. ایران ر
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انقالب  این  خ داده است.  ایران ر تمام عیار در 
دیگر  تحوالت  از  بسیاری  برای  الزم  زیرساخت 
فرهنگ  ب��ه  شفاهی  فرهنگ  ت��ح��ول  جمله  از 

مکتوب را فراهم ساخت.
هم چنین نظام اداری جدید و الزامات نهادی 
که از یك قرن پیش تا امروز در حال توسعه  آن، 
یافتن بوده است، دومین تحول بنیادین برای 
ایران  در  مکتوب  ارتباطات  و  فرهنگ  توسعه 
و  مستند  ارتباطات  مستلزم  بوروکراسی  ب��ود. 
که در  کثریت نیروهایی  مکتوب است. از این رو ا
حتمًا  می کنند،  فعالیت  جدید  بورکراسی  نظام 
درج��ات  در  را  نوشتن  و  خ��وان��دن  س���واد  ب��ای��د 
از  بخشی  واق���ع،  در  ب��اش��ن��د.  داش��ت��ه  مختلف 
نیاز و  به دلیل  ای��ران  گسترش س��وادآم��وزی در 
زیرا  است  بوده  بوروکراسی  نظام  ضرورت های 
گر نظام بوروکراسی نبود افراد قادر به استفاده  ا
عملی از مهارت های سوادآموزی خود نبودند. 
به  هر حال، مدرك تحصیلی � در مقاطع مختلف � 
برای  دی��وان س��االری حکم سندی  نظام  ب��رای 
اعطای شغل و حقوق و مزایای مختلف است. 
ترغیب  برای  را  مناسب  عینی  شرایط  امر،  این 

افراد به تحصیل فراهم ساخت.
و  امکانات  و مجموعه  اینترنت  با ظهور  کنون  ا
مناسب  زمینه  است،  کرده  ایجاد  که  الزاماتی 
برای تقویت فرهنگ مکتوب به  وجود  دیگری 
آمده است. استفاده از رایانه و اینترنت مستلزم 
سواد خواندن و نوشتن و سواد رایانه ای است. 
در عین حال استفاده بیشتر از رایانه، به تقویت 
خواندن  س��واد  جمله  از  مختلف  مهارت های 
شاید  می انجامد.  رای��ان��ه ای  س��واد  و  نوشتن  و 
کاربردهای رایانه و اینترنت،  یکی از ساده ترین 
ع��الوه  ایمیل  از  استفاده  الزم��ه  ب��اش��د.  ایمیل 
از  است.  پیام  نوشتن  رایانه،  با  کار  توانایی  بر 
که استفاده از پست الکترونیك یا ایمیل  آن جا 
قشر  جمعیت  از  بسیاری  و  یافته  عمومیت  نیز 
الکترونیك  پست  طریق  از  شهرنشین  متوسط 
م����راودات خ��ود را ان��ج��ام م��ی ده��ن��د، م��ی ت��وان 
به  شفاهی  الگوی  تحول  بر  اینترنت  تأثیر  به 
توجه  بیشتر  ایرانی  ارتباطات  مکتوب  الگوی 
را  ای��ران��ی  ارتباطات  نظام  ش��دن  مکتوب  ک��رد. 
به خصوص  می کند.  تقویت  نیز  ه��م��راه  تلفن 

آن،  پیام  ارسال  سیستم  و  همراه  تلفن  این که 
باعث  الکترونیکی است،  ارتباط  نوعی  که خود 
از  گسترده ای  کیفی بسیار  و  کمی  تولید حجم 

پیام های مکتوب و تصویری شده است.
عالوه بر این، سیستم پست الکترونیك تأثیرات 
م���راودات  حجم  و  س��رع��ت  و  دارد  نیز  دی��گ��ری 
اف��زای��ش  را  اف���راد  بین  اجتماعی  ارت��ب��اط��ات  و 
مجموعه  تولید  باعث  خ��ود  ام��ر  ای��ن  می دهد. 
ک��ه در  وس��ی��ع��ی از رواب����ط اج��ت��م��اع��ی م��ی ش��ود 
گ��ذش��ت��ه ه��رگ��ز س��اب��ق��ه ن��داش��ت��ه اس����ت. پست 
اجتماعی  رواب��ط  در  است  توانسته  الکترونیك 
و  دانشگاه ها  مانند  اجتماعی  سازمان های  و 
تأثیر آشکاری  اداری، تجاری و...  سازمان های 
و دانشجو،  استاد  بین  ت��ازه ای  رابطه  و  بگذارد 
نتیجه  در  آورد.  به  وج��ود  و...  رئیس  و  کارمند 
این تحول، الگوهای سنتی رابطه اجتماعی در 
زمینه ها  برخی  در  و  است  تدریجی  تغییر  حال 
ارزش ه�������ای س��ن��ت��ی ن��ی��ز دس��ت��خ��وش چ��ال��ش 
ش��ده ان��د. ب��رای م��ث��ال، راب��ط��ه خشك اس��ت��اد و 
کارمند و رئیس به واسطه ارتباطات  دانشجو یا 
روز  تبریك  ش��ود.  منعطف  می تواند  الکترونیك 
پیام های  ارس��ال  ملی،  و  مذهبی  اعیاد  تولد، 
تسلیت یا مطالب جذاب خواندنی مثل طنز یا 
یا تلفن همراه  ایمیل  از طریق  خبرهای جالب 
می تواند  و  اس��ت  گسترش  ح��ال  در  روز  به  روز 
بر اساس  به شدت  که  گروه هایی  و  اف��راد  بین 
کند  گرفته نیز نفوذ  نظم سلسله مراتبی سامان 
و این نظم را بشکند. من خود به عنوان استاد 
پست  و  مسئولیت  عین حال  در  که  دانشگاه 
و  کارمندان  با  داش��ت��ه ام،  دانشگاهی  و  اداری 
دارم.  گسترده  ایمیلی  ارتباطات  دانشجویانم 
تا  علمی  م��ش��اوره ه��ای  از  ارت��ب��اط��ات  ای���ن  در 
پیام  شخصی  و  سیاسی  اج��ت��م��اع��ی،  مسائل 
احساس  ای��ن  عین حال،  در  می کنیم.  مبادله 
و  کمك  به  تنها  ارتباطات  از  که بخشی  دارم  را 
تلفن  پیام  سیستم  و  ایمیل  رسانه  به واسطه 

همراه امکان پذیر شده است.
برای بررسی آینده رسانه های دیجیتال باید در 

3 حوزه فعالیت آینده پژوهی انجام داد:
آینده فناوری های سخت افزاری رسانه های 	 

دیجیتال
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آینده نرم افزارهای رسانه های دیجیتال	 
محتواهای 	  و  ک��ارب��ردی  برنامه های  آینده 

رسانه های دیجیتال
مهم ترین  موجود،  و  فعلی  شرایط  به  توجه  با 
ح  شر بدین  دیجیتال  رسانه های  در  رون��ده��ا 

است:
گذشته استفاده  تعاملی شدن رسانه ها: در   .1
که صاحبان رسانه  از رسانه بدین ترتیب بود 
کاربران  همه  و  می دادند  ارائ��ه  را  محتوایی 
بودند.  محتوا  همان  از  استفاده  به  گزیر  نا
وب محور  فناوری های  لطف  به  ام��روزه  ام��ا 
کاربران در  که  این امکان ایجاد شده است 
کنند  جست وجو  مختلف  محتواهای  بین 
از آن  انتخاب محتوای مورد عالقه  از  و پس 
کاربران می توانند در  استفاده نمایند. حتی 

مورد محتواها نظردهی نمایند.
گ��ر  ا گ��ذش��ت��ه  ک���ارب���ران: در  ق���درت  اف��زای��ش   .2
آن  ب��ه  محتوا  ی��ا  فیلم  ی��ک  میانه  از  ک��ارب��ری 
به  را  محتوا  نمی توانست  م��ی ش��د،  ملحق 
اما  نماید.  استفاده  ابتدا  از  و  برگرداند  عقب 
این   IPTV مانند  ف��ن��اوری ه��ای��ی  ب��ا  ام���روزه 
یا  فیلم  یک  کاربران  که  گشته  برقرار  امکان 
محتوا را به عقب برگردانند و یا حتی به جای 
از ابتدا، مثال از دقیقه “29:’25  تماشای آن 

کنند. تماشا و استفاده 
کاربران: امروزه مرز میان  3. تولید محتوا توسط 
کم رنگ  بسیار  محتوا  تولیدکننده  و  ک��ارب��ر 
از  شده و در حال محو شدن است. هر یک 
همراه  تلفن  با  حتی  می توانند  جامعه  افراد 
اختیار  در  را  آن  و  کنند  محتوا  تولید  خ��ود 
همگان قرار دهد. چنین وضعیتی رسانه ها را 

با چالشی بسیار جدی روبه رو نموده است.
همه  در  دیجیتال  رسانه های  به  دسترسی   .4
گوشی  ک��اف��ی اس���ت ی��ک  ج��ا و ه��م��ه وق���ت: 
هوشمند و اینترنت داشته باشید تا در همه 
نمایید.  اس��ت��ف��اده  رس��ان��ه ه��ا  از  بتوانید  ج��ا 
امروزه با استفاده از فناوری های ماهواره ای 
در دورافتاده ترین نقاط جهان هم می توان 
در  شخص  ه��ر  و  س��اخ��ت  ب��رق��رار  را  اینترنت 
یخ های  میان  در  )حتی  جهان  کجای  ه��ر 
تلفن  از  استفاده  با  می تواند  جنوب(  قطب 

همراهش به رسانه ها متصل شود.
ام��������روزه  س�����ف�����ارش�����ی س�����ازی:  ق���اب���ل���ی���ت   .5
رسانه های  اس��اس��ی  اص��ل  س��ف��ارش��ی س��ازی 
دی��ج��ی��ت��ال ش���ده اس���ت. دی��گ��ر ن��م��ی ت��وان با 
محتوا  م��ح��دودی  ت��ع��دادی  »ت��ول��ی��د  روش 
رقابت  عرصه  این  در  کاربران«  تمامی  برای 
دارد  را  خود  خاص  نیازهای  کاربر  هر  نمود. 
و ب��ا ت��وج��ه ب��ه ن��ی��ازه��ا و خ��واس��ت��ه ه��ای��ش یا 
نمود  تولید  ب��رای��ش  وی���ژه ای  محصول  باید 
بتواند  که  نمود  تولید  محصولی  این که  یا  و 
تطبیق  مختلف  خواسته های  با  را  خ��ودش 
مفاهیمی  ایجاد  باعث  روندی  چنین  دهد. 
ب������ازار ش����ده اس���ت.  ج���دی���د در م��ط��ال��ع��ات 
النگ  و  گ��وش��ه  ب��ازاره��ای  مانند  مفاهیمی 

 .)Long Tail( تیل ها
بازارهای گوشه )Niche Market( به بخش هایی 
که نیازهای مشترکی دارند و با  از بازار می گویند 
که پاسخگوی این نیازها باشد  تولید محصولی 
به عنوان  ش��د.  غالب  ب��ازاره��ا  ای��ن  به  م��ی ت��وان 
دستگاهی  ب��ه  خ���ودرو  تعمیرکاران  ب���ازار  مثال 
برای تشخیص عیب خودکار نیاز دارند. حال با 
بازارها  بدین  می توان  دستگاهی  چنین  تولید 

دست یافت. 
 .1 کرد:  اتخاذ  می توان  را  استراتژی  دو  بازار  در 
تولید  تعداد محدودی محصول  ما  انبوه:  بازار 
و  دارد  بزرگی  بسیار  ب��ازار  محصول  هر  که  کنیم 
می کند.  ج��ذب  را  کاربر  و  مشتری  زی��اد  تعداد 
تولید  محصول  زی��ادی  تعداد  ما  تیل:  2.الن��گ 
دارد  را  خود  خاص  مشتریان  یک  هر  که  کنیم 
و با توجه به تعداد زیاد محصوالت در مجموع 

درآمد مناسبی جذب نمود.
مواجه انتقادی با دیجیتالی شدن:

آن ها  به  که  دارد  وج��ود  بسیاری  پرسش های 
نپرداختیم. از جمله این که آیا دیجیتالی شدن 
ب��ا چ��ال��ش ه��ای ف��ره��ن��گ��ی ی��ا س��ی��اس��ی روب���ه رو 
از منظر  گ��ر  ا ای��ن ک��ه  ی��ا خیر؟ دیگر  اس��ت  ب��وده 
دیجیتالی شدن  کنیم،  نگاه  آسیب شناسانه 
چه پیامدهای مخرب یا منفی در جامعه ایران 
داشته است؟ البته تعیین مصداق برای این که 
چه چیزی مخرب است یا سازنده دشوار است 
موضوع  ای��ن  تعیین  ب���رای  قطعی  معیار  زی���را 
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وجود ندارد و بسته به این که از چه زاویه دید 
ما  قضاوت  کنیم،  نگاه  مسائل  به  دیدگاهی  و 

کند. ممکن است تغییر 
برابر  در  ایران  جامعه  شد  اشاره  که  همان طور 
چندانی  فرهنگی  مقاومت  اینترنت  و  رای��ان��ه 
که  کسانی  اغلب  و  است  ن��داده  نشان  خود  از 
توانایی و امکان دستیابی به آن را داشته، آن را 
گرچه به نحو آشکاری نسل جوان  پذیرفته اند. ا
رایانه  پ��ذی��رای  بزرگسال تر  نسل های  از  بیش 
بیش  بزرگسال تر  نسل های  مقاومت  بوده اند. 
از  ناشی  باشد،  داشته  فرهنگی  جنبه  آن ک��ه  از 
بهره برداری  از  ناتوانی  و  رایانه ای  فقدان سواد 
از رایانه در ساختار زندگی خود است. مهم ترین 
در  دیجیتال  اب��زاره��ای  و  رسانه ها  که  چالشی 
جامعه ایران به وجود آورده اند، ناشی از تقابل 
آشکاری است بین ارزش ها و جهت گیری های 
مدرن این ابزارها با ارزش های سنتی است. در 
ارزش های  با  جامعه ای  ایران  جامعه  حالی که 
دیجیتال  اب���زاره���ای  اس����ت،  اج��ت��م��اع گ��رای��ان��ه 
ارزش ه���ای  تقویت  ب��ه  گفتیم  ک��ه  ه��م��ان ط��ور 

فردگرایانه می پردازند.
تلفن های همراه یکی از عوامل مهم و به صورت 
از فرایند فردی شدن تفسیر می شوند.  بخشی 
داش���ت���ن ت��ل��ف��ن ه���م���راه م��ی ت��وان��د ب���ر داش��ت��ن 
»خ���ود«  آزادی  نتیجه  در  و  ف���ردی  ل  اس��ت��ق��ال
افزایش  به  ف��ردی ش��دن  بر  ع��الوه  بزند.  دام��ن 
خود  زی���را  م��ی ش��ود.  منجر  خ��ود  تولید  و  تکثر 
متکثرتر  مجموعه ای  تقاطع  در  پ��س��ت م��درن 
از  گیری  فرا مجموعه  و  ملیت ها  مکان ها،  از 
ساختارها قرار می گیرد. پس در تولید و بازتولید 
پیام های تلفن همراه، واقعیت »خود« افزایش 
و تکثیر می یابد، فرد می تواند هم زمان به افراد 
موضوعات  و  متفاوت  مضامین  ب��ا  مختلفی، 
کند.  گفت وگو  آن ه��ا  با  و  بزند    SMS  گون گونا
امکانات تلفن های همراه در روش های خیلی 
که این امر  خاص و فردی بیشتر از قبل شده، 
می شود،  تلقی  ش��دن  ف��ردی  فرایند  از  بخشی 
که مردم به طور روزافزونی آن نوع از زندگی  چرا 
که »خود«شان می خواهند.    را انتخاب می کنند 
ی��ک س��و و  از  اف��زای��ش حجم اط��الع��ات  چ��ال��ش 
از  اط��الع��ات  پ����ردازش  اف��زای��ش س��رع��ت  مقوله 

ک��ارب��ران  س��وی دی��گ��ر ب��ه ع��الوه اف��زای��ش ت��ع��داد 
اطالعات  ب��ه  آن ه��ا  دسترسی  ب��االی  سرعت  و 
به  وب  دنیای  در  را  شرایط  جهان  سرتاسر  در 
تنهایی  به  که دیگر شرکت ها  برد  سمتی پیش 
کارآمد  قادر به تأمین حجم بسیار زیاد اطالعات 
با زبان ها،  کاربران  نیاز برای میلیون ها  و مورد 
و  نبودند  مختلف  دی��دگ��اه ه��ای  و  فرهنگ ها 
وب  فناوری های  اندک اندک  خاطر  همین  به 
راهبرد  و  دادند  تغییر  را  شرکت محوری  رویکرد 
گرفتند. در این رویکرد  کاربر محوری را در پیش 
کاربران  راحتی  ب��رای  بسترها  و  شرایط  تمامی 
فراهم شد تا زمینه تعامل و حضور فعال آن ها 
را در خلق و انتشار محتوا فراهم آورد و این گونه 
ماهیت  وب  ک��وت��اه��ی  م���دت  ظ���رف  ک���ه  ش���د 
دو  جریان  توانست  و  گرفت  خود  به  جدیدی 
شرکت ها  بین  م��دوام  ارتباط  ب��رای  را  طرفه ای 
نگرش  و  تعریف  این  در  آورد.  فراهم  کاربران  و 
با شعار  که  کاربران هستند  این  از وب،  جدید 
ک اط��الع��ات م��ی ت��وان��ن��د م��ط��ال��ب م��ورد  اش��ت��را
سایر  به  کنند،  ویرایش  بخوانند،  را  خ��ود  نظر 
پدیده  و  روی���داد  ای��ن  کنند؛  معرفی  دوس��ت��ان 
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