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ضرورت توجه به آینده پژوهی
 در تکنولوِژی های ارتباطاتی

در اکث��ر زم��ان ه��ا ارائه ی��ک محص��ول جدید ب��ه ویژه 
تکنولوژیه��ای ارتباطی، جامعه ایران��ی را نگران خود کرده 
است و این نگرانی در جامعه نخبگی و به ویژه اقشارمذهبی 
و روحانیت بیشتر متبلور بوده است. نگرانی از ترویج رادیوو 
سینما،ویدئو،ماهواره،شبکه های اجتماعی،اینترنت،رایتل 

و......
ورود هرتکنول��وژی های جدید ارتباط��ی در هر جامعه ای 
نیازمند شناخت بس��تر فرهنگی و اجتماعی است به شکلی 
که اگردرابتدا امرتکنولوژی و محصول ارتباطی ایجاد ش��ود 
تا ارتباطات مبتنی بر آن در جامعه شکل بگیرد باعث ایجاد 
نگرانی،اغتش��اش و گاها دگردیسی در ارتباطات اجتماعی 
خواهد شد.پس برای رفع نگرانی ها وعدم تغییر سریع وگاها 
نابهنجارجامعه ، باید پیش از هرگونه استفاده از تکنولوژی 
ابعاد سیستمی آن را بهتر شناخت:جامعه،تکنولوژی و تاثیر 

ونقش تکنولوژی بر جامعه.
ش��ناخت جامع��ه نیازمن��د درک صحیح از آداب و رس��وم 
وس��نن وبسیاری از مس��ائل اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و... اس��ت ک��ه در این مقال نمی گنجد 
و نیازمند اندیش��ه متفکران جامعه شناسی و مردم شناسی 
و... اس��ت اما در حوزه ش��ناخت تکنولوژی باید به نوع تاثیر 

گذاری تکنولوژی و تاثیر محتوای آن توجهی ویژه نمود.
توجه به محتوا سازی 

اگر با نگاه تساهلی به تکنولوژی های موجود تنها به عنوان یک 
ظرف بنگریم باید در جهت خلوص محتوای ظرف نیز کوش��ید 
زیرا می ت��وان در ظرفی از طال، آب گوارا و ه��م می توان آن را 
لبریز از نجاس��ت کرد. پس توجه به غنای ظرف دارای اهمیت 
است. پس تهیه محتوا برای محصوالت جدید نیز دارای اهمیت 
خاصی اس��ت به طوری که باید به ش��رایط اخذ مجوز استفاده 
از ویدئو توسط وزارت ارش��اد و فرهنگ اسالمی پس از تقویت 

محتوا و تولید بی��ش از 1800 نوار VHS اش��اره کرد که این 
س��ازمان پس از تقویت محتوا مجوز الزم برای اس��تفاده از این 

محصول را صادر کرد.
چه زمانی تکنولوژی را بشناسیم

معموال نگرانی حاص��ل از تکنولوژی در جامعه ما پس از حضور 
تکنولوژی ارتباطی و به ش��کلی در هنگام تثبیت آن در جامعه 
ش��کل می گیرد یعنی ابتدا محصول ارتباطی بکارگیری و پس 
از بروز نقاط آسیب، نگرانی ها و تالش ها برای توقف آن حاصل 
می ش��ود که این فرآیند دارای دو اثر منفی است اول، نهادینه 
ش��دن تکنولوژی ناشناخته قبل از فرهنگ محصول شناسانده 
ش��ده ودوم هزینه های ناش��ی از نهادینه شدن محصول، خواه 
معنوی مانند تغییرآداب مناس��ب اجتماع��ی مانند بدحجابی 
وخواه مادی که می تواندش��امل سرمایه گذاری توسط دولت و 
منابع مردمی در بکارگیری تکنول��وژی های ارتباطاتی قبل از 

شناخت تکنولوژی باشد. 
شناخت نقاط قوت و ضعف تکنولوژی، قبل از گسترش 

همگانی آن 
تالش های زیادی برای مبارزه با رادیو،س��ینما،ماهواره، شبکه 
ه��ای اجتماعی و رایت��ل هریک به فراخور زم��ان خود صورت 
گرفت و ای��ن ضرورت وج��ود دارد ک��ه در صورت مش��اهده 
تهدیدات اجتماعی و فرهنگی و آسیب های ناشی از آن چنین 
حرکات بازدارنده و واکنش��ی صورت گیرد اما این تالش را می 

توان نوعی نوش داروی پس از مرگ سهراب دانست .
آینده پژوهی در حوزه ش��ناخت تکنولوژی منجربه جلوگیری 
از آس��یب های اجتماعی، مانعی بزرگ برای س��رمایه گذاری 
اشتباه ونادرس��ت و همچنین تولید محتوای غنی و مفید برای 

تکنولوژی های جدید خواهد بود.
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