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مقدمه

مقدمه
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 فنّاوري به معني كاربرد معلومات علمي جهت ساخت محصوالت و ارائة خدمات است.
 تسخير طبيعت در انديشة يوناني و قرون وسطا هيچگاه فراتر از استفاده از تجهيزات و ابزارهاي

ساده نرف.
 با وقوع رنسانس و انقالب صنعتي ،مسئلة فناوري و تأثير آن بر روي زندگي انسان ها كم كم جاي
خود را در ميان مباحث عصر مدرنيته گشود ،تا جايي كه مدرنيته و فناوري بدون يكديگر قابل

شناسايي و تحليل نيستند.
 از ميان فناوري هاي مختلف ،در اين قرن ،شاهد رشد و توسعه بسيار سريع فناوري هاي اطالعاتي
و ارتباطي است ،به طوري كه عصر كنوني را عصر ارتباطات نام نهاده اند.
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.2

چیستی فناوری ارتباطی

تعریف فناوری
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 فناوري يا تكنولوژي ريشه يوناني دارد و از دو واژه Techneو Logicتشكيل شده است.
Techne به معناي هنر ،مهارت و آن چيزي است كه آفريده دست انسان است و در مقابل

Archeبه معناي آفريده خدا است.
Logie يا Logicدر يونان قديم به معني دانش و خِرد به كار رفتهاست.
 به اين ترتيب ميتوان گفت كه تكنولوژي به معناي آميزه هنر و مهارت با دانش است.

چیستی فناوری ارتباطی
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 ماريو بونگ فناوري را محصول نهايي صرف نميداند،
 به نظر وي ،فناوري شامل ممارستهاي تكنيكي افراد نـيز ميشود.

 از آنجا كه فناوري ارتباطي ،عالوه بر استفاده از محصوالت نهايي جديد ،همچون رايانهها،
سختافزارها ،نرمافزارها ،شبكهها و اينترنت از مهارتها و تكنيکها نيز بهره ميگيرد ،مفهوم
فناوري از حيث شامل بودن تكنيکها و ممارستهاي تكنيكي بر فناوري ارتباطي قابل اطالق
اسـت.

چیستی فناوری ارتباطی
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 استفان كالين نيز در تـعريف خـود از فناوري ،ضمن يادآوري اينكه از واژۀ فناوري براي اشاره به
اشيا ،كنشها ،رويهها ،روشها ،و سيستمها اسـتفاده مـيشود ،كاربرد اين واژه را به مفهوم سيستم
اجتماعي-تكنيكي مورد بحث قرار ميدهد.

 انسان آموخته است كه ظرفيتهاي عضالني ،احساسي ،و ذهني خود را از طـريق اسـتفاده از
سـيستمهاي اجتماعي-تكنيكي از نظر كمي و كيفي به طور گستردهاي افزايش دهد.
 بدون سيستم اجـتماعي-تكنيكي ،صرف توليد سختافزار هيچ هدف و غايتي نخواهد داشت.

 فناوري ارتباطي به مثابة يک سيستم اجتماعي-تكنيكي از يـک سو شـامل مـجموعهاي از تكنيکها و
سختافزارها همچون رايانهها و شبكة جهاني اينترنت است ،و از سوي ديگر شامل مجموعهاي از
مهارتهاي انساني و روابـط اجـتماعي است.

 فناوري ارتباطي به عنوان يک سيستم اجتماعي-تكنيكي ،ظرفيتهاي انساني را از نظر سرعت عمل،
آزادي ،حذف محدوديت هاي زماني و مكاني ارتباطات،كاهش هزينهها و افزايش كارايي توسعه
ميدهد.
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.3

پیامدهای فناوری ارتباطی

پیامدهای فناوری ارتباطی
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 پرداختن به پيامدها و عوارض فناوري به طور مشخص به اوايل قرن نوزدهم برمي گردد كه
بسياري از مطالعات اوليه با هدف شناخت و كاهش عوارض زندگي صنعتي شكل گرفت.

 امتداد اين حركت تا امروز با فراز و فرودهاي مختلفي همراه بوده است (باقريدهآبادي.)1393 ,
 انديشمندان مختلفي به نقد فناوري پرداخته اند ،به عنوان مثال مارتين هايدگر و فوكو از سنت
فلسفي و وبر ،زيمل ،گرامشي ،بورديو و فوكو از سنت جامعه شناسي فناوري را واكاوي كرده اند
(تسلطي.)1391 ,

 .3.1سلطه
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 مكتب انتقادي به صورت برجسته تري به نقد فناوري توجه كرده است.
 به طوري كه برخي محقّقان بر آن اند كه نقد فناوري ويژگي مكتب فرانكفورت به ويژه

انديشمندان اولية آن يعني آدورنو و هوركهايمر است.
 آن ها در كتاب ديالكتيک روشنگري در سال  1972استدالل مي كنند از آن جا كه فناوري في
نفسه خود نوعي سلطه به شمار مي آيد ،به همين دليل سلطه هيچ گاه خنثي نمي تواند باشد.
 اعضاي مكتب فرانكفورت با نقد نظري چارچوب هاي نظام سرمايه داري كه معتقد بودند بر بنيان
پوزيتويسم بنا شده ،بسياري از مؤلفههاي نشئت گرفته از اين نظام را به زير سؤال بردند و با خلق
تعابيري چون فرهنگ بستهبندي شده ،صنايع فرهنگي ،انسان تک ساحتي و ،...تأثير ايدئولوژيک
علم و فناوري را به عنوان عامل اصلي در ايجاد شكل جديدي از نظام سلطه مطرح كردند

 .3.1سلطه
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 در خصوص ماهيت سلطه گر فناوري ارتباطي مي توان گفت ،ارتباطات سازماني از طريق فناوري
هاي ارتباطي نيازمند امكانات و مهارتهايي همچون كـار بـا رايـانه و اينترنت است ،كه لزوما
اين امكانات بـراي هـمهكس فراهم نيست و اين مهارتها به سادگي براي همگان قابل فراگيري
نيست.
 اين در حالي است كـه ارتباطات سازماني سنتي در گذشته اساسا ابزار يا روشـي سـاده به منظور

تـأمين نـيازهاي ارتباطي انـسان بود كه به دور از هرگونه پيچيدگي بـراي هـمگان مفهوم و
ميسر بود.
 در اين صورت افرادي كه توانايي و مهارت كار با ابزارهاي فناوري ارتباطي دارند ،جايگاه ويژه اي
در سازمان داشته و از قدرت بااليي برخوردارند.

 .3.2شکل گیری فراواقعیت
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 مفهوم فراواقعيت در آثار بودريار ،حاكي از آن است كه رايانه اي شدن و فناوري ارتباطي از طريق
توليد تصاوير و مدل هايي از واقعيت كه به طور روزافزوني جاي خود واقعيت را مي گيرند ،به
تجربة بشري شكل ميدهند.
 مصرف بيانگر تسلط نشانه ها در همة ابعاد زندگي است و هنگامي كه اين مسئله با شبيه سازي
(از طريق ابزارهاي فناوري ارتباطي) پيوند ميخورد ،وضعيتي پديد مي آيد كه واقعيت شبيه سازي

شده (و نه واقعيت اصلي) شكل مي گيرد.
 پيامد اين پيوند اين است كه تمايز ميان واقعيت و نشانهها از بين مي رود.
 تصاوير شبيه سازي شده در جامعة پسامدرن به اندازه اي زياد است كه ديگر تفاوت بين نسخة
اصلي و فرعي قابل تشخيص نيست.

 .3.2شکل گیری فراواقعیت
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 بورگمان نيز بر اين باور است كه فناوري نوين ارتباطي در جهتي حركت ميكند كه سرانجام
يکسره از «اشـيا» خالص خـواهد شد.

 در ارتباطات سنتي همة مراحل به طور واقـعي صـورت ميپذيرفت و مشتمل براشيا ،ابزارها و
روشهاي فيزيكي بود.
 با انتقال به عصر اطالعات از ارتباطات سنتي شيءزدايي شده اسـت.
 اطالعات از طريق اينترنت و پست الكترونيک تبادل ميشود ،ارتباطات سازماني به كمک رايانهها،
شبكهها و نرمافزارها به صورت الكترونيک انجام ميپذيرد.

 اين شيءزدايي از ارتباطات سازماني و مـجازي شدن فرايندهاي آن به حذف سوژه به همراه ابژه
ميانجامد .يكايک مراحل فناوري ارتباطي ،با واقعيتزدايي و شبيهسازي ،سوژه و ابـژه را
هـمزمان ميبلعد.

 .3.3تغییر هویت انسانی
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 فناوري ارتباطي اجازه نميدهد كه وجـود پديـدار شـود.
 فناوري ارتباطي «انفتاح»ايجاد نميكند بلكه«ايجاب»ميكند.

 در چنين عالمي ،انسان هيچ جايگاه هستيشناختي ويژهاي ندارد ،و فقط يک نيرو در مـيان
نـيروها و يک هدف در كنار ساير اهداف است.
 فناوري نوين رفتار يک رايانه را بـه مثابة رفتار يک شخص هوشمند تلقي ميكند ،چرا كه فلسفة
مطالعات هوش مصنوعي مبتني بر اين فرض عمدۀ هستيشناختي است كه «هرچه همانند يک
موجود هوشمند رفتار كند ،هوشمند است».

 .3.4حذف بدن
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 از نظر دريفوس ،هنگامي كه به افراد امكان دسترسي به اينترنت داده مـيشود ،آنان در مـييابند
كه دچار احساس انزوا و افسردگي شدهاند.

 چيزي كه از نظر دريفوس از عدم حضور متجسد افراد در بـرابر يـكديگر ناشي شده است.
 در اينجا ارتباط ديجيتالي اينترنتي نسبت به ارتباطات نـزديک و حضوري جسماني و بدني بسيار
محدودتر و شكنندهتر است و هرگز ارتباطات الكترونيک نميتوانند پيوندهاي محكم انـساني را
بـرقرار سازند.

 .3.4حذف بدن
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 امتياز فرض شده براي ارتباطات اينترنتي ،يعني رهايي آن از محدوديتهاي تـحميل شـده از
سـوي بدن هاي ما ،به نحوي طعنهآميز به بزرگترين نقطه ضعف آن بدل ميشود.

 از نظر دريفوس بدن به عنوان منبع حس از احاطه و تسلط بر واقعيت حكايت ميكند ،اما در
ارتباط اينترنتي اين گونه پيوستگي و هماهنگي پس زمينهاي كه درک واقعيت افراد و اشي ا را
ميسازد ،غايب ميشود.

 همچنين دريفوس به گمنامي و نيست انگاري اينترنتي معطوف ميشود.
 معنا در حيات انساني نياز به تعهد صـادقانه دارد و تـعهد اصيل و حقيقي مقتضي خطر كردن و
ايثار است ،حال آنكه گمنامي و امنيت (بيدغدغه) تعهدهاي مجازي بر روي شبكه ،به زندگي بدون
معنا منتهي ميشود

 .3.5ناپرهیزی
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 اولين مورد مشهوري كه در آن فردي كارش را به خاطر يک اظهارنظر آنالين از دست داد ،به سال
 2۰۰2برمي گردد.

 اين خانم پس از گذراندن يک روز بد كاري ،در فيس بوک احساسات قلبي خود درباره رييسش را
منتشر كرده بود.
 اما او فراموش كرده بود كه دوستانش هنگام ورود به فيسبوک عناوين و مطالب به روز شده را
مشاهده خواهند كرد و باالخره رييس در جريان موضوع قرار گرفت.
 نمونه اي كه آورده شد توضيح دهنده موضوعي است كه به آن “پديده ناپرهيزي آنالين” ميگويند.

 مفهوم آن اين است كه افراد در فضاي آنالين در مقايسه با تعامالت رودررو ،قراردادهاي اجتماعي
را كمتر رعايت مي كنند و از آنجا كه احساس آزادي بيشتري ميكنند ،هر حرفي را كه مي خواهند
ميزنند ،در حاليكه در بيشتر مواقع نبايد اين كار را انجام مي دادند

 .3.6گمنامی
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 يكي از مهم ترين ويژگي هاي ارتباطات مجازي ،گمنام بودن افراد است.
 افراد بي آن كه شناخته شوند آزادانه به كارهايي اقدام مي كنند كه در زندگي واقعي براي

انجامشان ممكن است با محدوديت هايي روبرو گردند.
 افراد تصور مي كنند در فضاي آنالين برخالف فضاي عمومي ،شناخته نمي شوند.
 درست شبيه بيرون رفتن در شب با لباس محلي و نقابي بر صورت.
 اين حالت فاصله گرفتن فرد از شخصيت عادي خود ،باعث بروز رفتارهاي جديدي از وي مي شود
كه چه بسا برخاسته از شخصيت ثانويه او مي باشد.

 الزم به ذكر است به دليل محدود بودن ارتباطات سازماني به كاركنان سازمان ،گمنام بودن كمتر
اتفاق مي افتد ولي اين به اين معنا نيست كه نمي توان در ارتباطات سازماني گمنام بود.

 .3.7نامرئی بودن
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 از آنجا كه ديگران ما را در حالت آنالين نمي بينند ،مجبور نيستيم درباره رفتارهايمان در
برخوردهاي چهره به چهره همچون نحوه نگاه كردن به ديگران و نيز بروز احساسات خود نگران
باشيم.
 در برخوردهاي چهره به چهره با ديگران ،فورا مي توانيم واكنش آن ها را درباره سخني كه گفته
ايم يا كاري كه انجام داده ايم ،ببينيم.

 اين در مواردي باعث ناراحتي ديگران و يا مورد قضاوت قرارگرفتن آنان مي شود.
 در حالت آنالين اين محدوديت ها را نداريم ،چرا كه در اينجا يک ناهمزماني وجود دارد.

 ممكن است ميان بيان مطلبي و خواندن پاسخ آن  2۴ساعت طول بكشد يا اينكه اصال خوانده
نشود.

 .3.8احساس آزادی بیشتر
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 فناوري ارتباطي دنيايي آفريده است كه ما آزادي عمل بيشتري احساس كنيم.
 اما اين آزادي تصوري است كه به خاطر نامرئي بودن ،ناشناس بودن و نيز عدم دريافت بازخوردي

فوري ،غريزي و عاطفي از ديگران داريم.
 فضاي آنالين باعث مي شود ما نسبت به تغيير رفتارمان و مشكالتي كه ممكن است به اين خاطر
به وجود آيد كم توجه باشيم.

 .3.9کاهش توان تفکر و حافظه
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« نيكوالس كار» بر اين باور است كه استفاده از فناوري ارتباطي و اينترنت ،قدرت تفكر عميق كه
به خالقيت منجر ميشود را كاهش مي دهد.

 ابرپيوندها ( )hyperlinkو محرک هاي اينترنتي باعث ميشوند كه مغز بيشترين توجهش را
صرف تصميمات كوتاهمدت نمايد.
 قابليت در دسترس بودن اطالعات در اينترنت ،به طور كامل ذهن را مشغول مي سازد و به حافظه

بلندمدت صدمه ميزند.
 اين در دسترس بودن اطالعات ،بار شناختي سنگيني را بر مغز تحميل ميكند كه در نتيجه آن،
يادآوري اطالعات بسيار دشوار مي گردد.
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 .3.10کاهش توان تمرکز

 يكي از مهمترين اثرات اينترنت تاثيري است كه بر تمركز كاركنان در حين كار ميگذارد.
 در بسياري از محيطهاي كاري ،دسترسي به شبكههاي اجتماعي مسدود شده است ،چرا كه

كارفرمايان معتقدند اين سايتها از تمركز كاركنان بر كارشان ميكاهد.
 زيرا به طور منطقي تا وقتي كه فرد كارش را تمام نكرده نميتواند به كارهاي ديگر بپردازد.
 اينترنت و شبكههاي اجتماعي به دليل جذابيتهايي كه دارند ،ساعتها فرد را به خود مشغول كند
به طوري كه وي از انجام كار خود غافل ميشود.
 پژوهشگران كالج دانشگاه لندن ،يک مطالعه پنج ساله در زمينه عادت هاي اينترنتي انجام دادند و

دريافتند افرادي كه به سايتهايي مراجعه مي كنند كه مطالبشان نياز به تمركز سطحي دارند ،از
مطلبي به مطلب ديگر ميپرند و به ندرت به مطالبي كه قبال مطالعه كردند مراجعه ميكنند.

 .3.11کاهش توان صبر
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« سيتارامن» ادعا ميكند كاربران اينترنت افرادي كم صبرند و اين كم صبري با گذشت زمان
افزايش مييابد.

 در پژوهشي كه در سال  2۰12انجام شد و ميليونها كاربري كه به تماشاي ويدئوهاي اينترنتي
ميپرداختند را در بر ميگرفت ،كريشنان و سيتارامن نشان دادند كه كاربران براي اجراي فايل
هاي ويدئويي آنالين ،بيش از دو ثانيه صبر نميكنند و از ديدن آنها منصرف ميشوند.

 با توجه به اين نتيجه ،بسياري از تحليلگران پيشبيني ميكنند كه با افزايش سرعت اينترنت،
صبر افراد كمتر هم ميشود.

 .3.12افزایش اضطراب
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 چک كردن مداوم گوشي تلفن همراه براي ديدن پيامهاي شبكههاي اجتماعي مبتني بر موبايل
اضطرابي كه براي افراد به دنبال دارد آسيب رفتاري ديگري از اينترنت است.

 وي همچنين معتقد است ،استفاده طوالني مدت از اينترنت فشار رواني زيادي را به كاربران وارد
ميكند.
 در پژوهشي ديگر مشخص شده است دسترسي آسان به اينترنت باعث ميشود كه افراد در روبرو

شدن با ناگواريهاي روزانه و واقعي زندگي ،به جاي حل مسائل و مشكالت روزمره از اين مسائل
فرار كرده و به دامان اينترنت پناه برند.

.3.13
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ایجاد وابستگی

 بيشتر ايميلها كسل كننده هستند ،اما گاهي ايميلهاي مهيج و جالب هم پيدا مي كنيم و به اين
دليل است كه با اميدواري ايميلمان را چک مي كنيم.

 در اصطالح علوم رفتاري ،ايميل يک «تقويت فاصله متغير» است.
 به اين معني كه دقيقاً نميدانيم چه وقت يک ايميل خوب مي رسد ،به همين دليل چک كردن
ايميل را ادامه مي دهيم.
 طي گزارش  AOLدر سال  %۴7 ،2۰1۰افراد مدعي هستند كه به ايميل وابسته شده اند%2۵ ،
كاربران نمي توانند بيش از سه روز بدون ايميل ادامه بدهند %۶۰ ،افراد ايميلشان را حتي در
تعطيالت نيز بررسي مي كنند.

 .3.14اتالف وقت
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 وقتي كه زِروينسكي و همكاران ( )2۰۰۴يک مطالعه روزانه را بر روي افراد در مشاغل مختلف
انجام دادند ،دريافتند كه به طور ميانگين افراد  %23از ساعت كار روزانه شان را صرف رسيدگي
به ايميل مي كنند.
 اين به خاطر اين است كه افراد از ايميل صرفا براي مكاتبه كردن و نامه نگاري استفاده نمي كنند،
بلكه از آن به عنوان يک راه پيگيري كارهايشان نيز استفاده مي كنند.
 افراد اغلب خيلي سريع تحت تأثير ايميل تازه رسيده قرار ميگيرند ،تقريباً مشابه زنگ تلفن.
 در يک مطالعه ،جكسون و همكاران ( )2۰۰2كشف كردند كه  %7۰ايميلها در حدود  ۶ثانيه اول
ورودشان بررسي ميشوند و  %۸۵در حدود  2دقيقهي اول ورودشان.
 مسئله اين است كه بازگشت رشته افكار بعد از چک كردن ايميل حدودا  ۶۴ثانيه زمان ميگيرد.

.3.15احساس همکاری کمتر
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 مذاكرات از طريق ايميل اغلب سخت و دشوار احساس ميشود ،مخصوص اً با افرادي كه آنها را به
خوبي نميشناسيم.

 وقتي ناكويين و همكاران ( )2۰۰۸مذاكرات ايميلي را با مذاكرات چهره به چهره مقايسه كردند،
پي بردند كه افراد از طريق ايميل احساس همكاري كمتري مي كنند.
 كاتزبرگ و همكاران ( )2۰۰۵به اين نتيجه رسيدند كه وقتي افراد عملكرد يكديگر را در دو قالب
قلم-كاغذ و ايميل ارزيابي ميكنند ،زماني كه از ايميل استفاده ميكنند ،نسبت به زماني كه از روش
قلم-كاغذ بهره ميگيرند ،درباره همكارشان منفي تر هستند.
 موريس و همكاران ( )2۰۰2نشان دادند كه حتي يک تماس تلفني ميتواند به حد كافي احساس
خوبي بين دو نفر ايجاد كند تا رخنه عدم توافق را از بين ببرد.

 .3.16توجیه پذیرتر شدن دروغگویی
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 مردم درشرايط معمولي ممكن است دروغ بگويند ،ولي در مقايسه با قلم-كاغذ ،از طريق ايميل
دروغ بيشتري ميگويند و احساس ميكنند كه دروغگويي توجيه پذيرتر است.

 در پژوهش ناكويين و همكاران ( ،)2۰1۰شركت كنندگان وقتي از طريق ايميل مذاكره ميكردند،
در مقايسه با قلم-كاغذ  %۵۰بيشتر دروغ ميگفتند.
 محققان سه دليل براي اين موضوع مطرح نمودند .نخست اينكه ايميلها كمتر ماندني هستند.
دوم اينكه مردم در حالت آنالين به خاطر اثر ناپرهيزي آنالين ،احساس آزادي بيشتري ميكنند.
و نهايتا اينكه افراد از طريق ايميل احساس فاصله رواني ميكنند كه منجر به اعتماد و توافق كمتر
مي شود.
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