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مقدمه.1
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استخدماتارائةومحصوالتساختجهتعلميمعلوماتكاربردمعنيبهفنّاوري.

ابزارهايوتجهيزاتازاستفادهازفراترهيچگاهوسطاقرونويونانيانديشةدرطبيعتتسخير

.نرفساده

جايكمكماهانسانزندگيرويبرآنتأثيروفناوريمسئلةصنعتي،انقالبورنسانسوقوعبا

قابلريكديگبدونفناوريومدرنيتهكهجاييتاگشود،مدرنيتهعصرمباحثمياندرراخود

.نيستندتحليلوشناسايي

العاتياطهايفناوريسريعبسيارتوسعهورشدشاهدقرن،ايندرمختلف،هايفناوريمياناز

.اندنهادهنامارتباطاتعصرراكنونيعصركهطوريبهاست،ارتباطيو

مقدمه
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چیستی فناوری ارتباطی.2
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واژهدوازودارديونانيريشهتكنولوژييافناوريTechneوLogicاستشدهتشكيل.

Techneمقابلدرواستانساندستآفريدهكهاستچيزيآنومهارتهنر،معنايبه

Archeاستخداآفريدهمعنايبه.

LogieياLogicرفتهاستكاربهخِردودانشمعنيبهقديميوناندر.

استدانشبامهارتوهنرآميزهمعنايبهتكنولوژيكهگفتميتوانترتيباينبه.

تعریف فناوری
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نميداند،صرفنهاييمحصولرافناوريبونگماريو

ميشودنـيزافرادتكنيكيممارستهايشاملفناوريوي،نظربه.

رايانهها،همچونجديد،نهاييمحصوالتازاستفادهبرعالوهارتباطي،فناوريكهآنجااز

هوممفميگيرد،بهرهنيزتكنيکهاومهارتهاازاينترنتوشبكههانرمافزارها،سختافزارها،

اطالقلقابارتباطيفناوريبرتكنيكيممارستهايوتكنيکهابودنشاملحيثازفناوري

.اسـت

چیستی فناوری ارتباطی
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بههاشاربرايفناوريواژۀازاينكهيادآوريضمنفناوري،ازخـودتـعريفدرنيزكاليناستفان

يستمسمفهومبهراواژهاينكاربردمـيشود،اسـتفادهسيستمهاوروشها،رويهها،كنشها،اشيا،

.ميدهدقراربحثموردتكنيكي-اجتماعي

ازاسـتفادهطـريقازراخودذهنيواحساسي،عضالني،ظرفيتهايكهاستآموختهانسان

.دهدافزايشگستردهايطوربهكيفيوكمينظرازتكنيكي-اجتماعيسـيستمهاي

تداشنخواهدغايتيوهدفهيچسختافزارتوليدصرفتكنيكي،-اجـتماعيسيستمبدون.

وتكنيکهاازمـجموعهايشـاملسويـکازتكنيكي-اجتماعيسيستميکمثابةبهارتباطيفناوري

ازمجموعهايشاملديگرسويازواست،اينترنتجهانيشبكةورايانههاهمچونسختافزارها

.استاجـتماعيروابـطوانسانيمهارتهاي

عمل،رعتسنظرازراانسانيظرفيتهايتكنيكي،-اجتماعيسيستميکعنوانبهارتباطيفناوري

توسعهكاراييافزايشوهزينههاارتباطات،كاهشمكانيوزمانيهايمحدوديتحذفآزادي،

.ميدهد

چیستی فناوری ارتباطی
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ارتباطیپیامدهای فناوری .3
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كهگرددبرمينوزدهمقرناوايلبهمشخصطوربهفناوريعوارضوپيامدهابهپرداختن

.گرفتشكلصنعتيزندگيعوارضكاهشوشناختهدفبااوليهمطالعاتازبسياري

(1393,باقريدهآبادي)استبودههمراهمختلفيفرودهايوفرازباامروزتاحركتاينامتداد.

سنتازكوفووهايدگرمارتينمثالعنوانبهاند،پرداختهفناورينقدبهمختلفيانديشمندان

اندكردهواكاويرافناوريشناسيجامعهسنتازفوكووبورديوگرامشي،زيمل،وبر،وفلسفي

.(1391,تسلطي)

ارتباطیپیامدهای فناوری 
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استكردهتوجهفناورينقدبهتريبرجستهصورتبهانتقاديمكتب.

ويژهبهفرانكفورتمكتبويژگيفناورينقدكهاندآنبرمحقّقانبرخيكهطوريبه

.استهوركهايمروآدورنويعنيآناوليةانديشمندان

فيفناوريكهجاآنازكنندمياستدالل1972سالدرروشنگريديالكتيکكتابدرهاآن

.باشدندتوانميخنثيگاههيچسلطهدليلهمينبهآيد،ميشماربهسلطهنوعيخودنفسه

بنيانبربودندمعتقدكهداريسرمايهنظامهايچارچوبنظرينقدبافرانكفورتمكتباعضاي

خلقباوبردندسؤالزيربهرانظاماينازگرفتهنشئتهايمؤلفهازبسياريشده،بناپوزيتويسم

ايدئولوژيکيرتأث،...وساحتيتکانسانفرهنگي،صنايعشده،بنديبستهفرهنگچونتعابيري

كردندمطرحسلطهنظامازجديديشكلايجاددراصليعاملعنوانبهرافناوريوعلم

سلطه .3.1
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فناوريطريقازسازمانيارتباطاتگفت،توانميارتباطيفناوريگرسلطهماهيتخصوصدر

زومالكهاست،اينترنتورايـانهبـاكـارهمچونمهارتهاييوامكاناتنيازمندارتباطيهاي

اگيريفرقابلهمگانبرايسادگيبهمهارتهااينونيستفراهمهـمهكسبـرايامكاناتاين

.نيست

منظوربهدهسـاروشـيياابزاراساساگذشتهدرسنتيسازمانيارتباطاتكـهاستحاليدراين

وهوممفهـمگانبـرايپيچيدگيهرگونهازدوربهكهبودانـسانارتباطينـيازهايتـأمين

.بودميسر

ايژهويجايگاهدارند،ارتباطيفناوريابزارهايباكارمهارتوتواناييكهافراديصورتايندر

.برخوردارندباالييقدرتازوداشتهسازماندر

سلطه .3.1
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طريقازارتباطيفناوريوشدنايرايانهكهاستآنازحاكيبودريار،آثاردرفراواقعيتمفهوم

به،گيرندميراواقعيتخودجايروزافزونيطوربهكهواقعيتازهاييمدلوتصاويرتوليد

.دهندميشكلبشريتجربة

سازيبيهشبامسئلهاينكههنگاميواستزندگيابعادهمةدرهانشانهتسلطبيانگرمصرف

سازيبيهشواقعيتكهآيدميپديدوضعيتيخورد،ميپيوند(ارتباطيفناوريابزارهايطريقاز)

.گيردميشكل(اصليواقعيتنهو)شده

رودميبينازهانشانهوواقعيتميانتمايزكهاستاينپيونداينپيامد.

نسخةنبيتفاوتديگركهاستزياداياندازهبهپسامدرنجامعةدرشدهسازيشبيهتصاوير

.نيستتشخيصقابلفرعيواصلي

شکل گیری فراواقعیت .3.2
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رانجامسكهميكندحركتجهتيدرارتباطينوينفناوريكهاستباوراينبرنيزبورگمان

.شدخـواهدخالص«اشـيا»ازيکسره

وزارهااببراشيا،مشتملوميپذيرفتصـورتواقـعيطوربهمراحلهمةسنتيارتباطاتدر

.بودفيزيكيروشهاي

اسـتشدهشيءزداييسنتيارتباطاتازاطالعاتعصربهانتقالبا.

رايانهها،مکكبهسازمانيارتباطاتميشود،تبادلالكترونيکپستواينترنتطريقازاطالعات

.ميپذيردانجامالكترونيکصورتبهنرمافزارهاوشبكهها

بژهاهمراهبهسوژهحذفبهآنفرايندهايشدنمـجازيوسازمانيارتباطاتازشيءزدايياين

راابـژهوسوژهشبيهسازي،وواقعيتزداييباارتباطي،فناوريمراحليكايک.ميانجامد

.ميبلعدهـمزمان

شکل گیری فراواقعیت .3.2
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شـودپديـداروجـودكهنميدهداجازهارتباطيفناوري.

ميكند«ايجاب»بلكهنميكندايجاد«انفتاح»ارتباطيفناوري.

يانمـدرنيرويکفقطوندارد،ويژهايهستيشناختيجايگاههيچانسانعالمي،چنيندر

.استاهدافسايركناردرهدفيکونـيروها

فلسفةكهراچميكند،تلقيهوشمندشخصيکرفتارمثابةبـهرارايانهيکرفتارنوينفناوري

يکدهماننهرچه»كهاستهستيشناختيعمدۀفرضاينبرمبتنيمصنوعيهوشمطالعات

.«استهوشمندكند،رفتارهوشمندموجود

تغییر هویت انسانی .3.3
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مـييابنددرآنانمـيشود،دادهاينترنتبهدسترسيامكانافرادبهكههنگاميدريفوس،نظراز

.شدهاندافسردگيوانزوااحساسدچاركه

استشدهناشييـكديگربـرابردرافرادمتجسدحضورعدمازدريفوسنظرازكهچيزي.

بسياربدنيويجسمانحضوريونـزديکارتباطاتبهنسبتاينترنتيديجيتاليارتباطاينجادر

راانـسانيمحكمپيوندهاينميتوانندالكترونيکارتباطاتهرگزواستشكنندهترومحدودتر

.سازندبـرقرار

حذف بدن .3.4
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ازـدهشتـحميلمحدوديتهايازآنرهايييعنياينترنتي،ارتباطاتبرايشدهفرضامتياز

.ميشودبدلآنضعفنقطهبزرگترينبهطعنهآميزنحويبهما،هايبدنسـوي

دراامميكند،حكايتواقعيتبرتسلطواحاطهازحسمنبععنوانبهبدندريفوسنظراز

رااشياودافراواقعيتدرکكهزمينهايپسهماهنگيوپيوستگيگونهايناينترنتيارتباط

.ميشودغايبميسازد،

ميشودمعطوفاينترنتيانگارينيستوگمناميبهدريفوسهمچنين.

وكردنرخطمقتضيحقيقيواصيلتـعهدوداردصـادقانهتعهدبهنيازانسانيحياتدرمعنا

بدونگيزندبهشبكه،رويبرمجازيتعهدهاي(بيدغدغه)امنيتوگمناميآنكهحالاست،ايثار

ميشودمنتهيمعنا

حذف بدن .3.4
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السبهداد،دستازآناليناظهارنظريکخاطربهراكارشفرديآندركهمشهوريمورداولين

.گرددبرمي2۰۰2

راسشرييدربارهخودقلبياحساساتبوکفيسدركاري،بدروزيکگذراندنازپسخانماين

.بودكردهمنتشر

رادهشروزبهمطالبوعناوينفيسبوکبهورودهنگامدوستانشكهبودكردهفراموشاواما

.گرفتقرارموضوعجرياندررييسباالخرهوكردخواهندمشاهده

يگويندم”آنالينناپرهيزيپديده“آنبهكهاستموضوعيدهندهتوضيحشدآوردهكهاينمونه.

ماعياجتقراردادهايرودررو،تعامالتبامقايسهدرآنالينفضايدرافرادكهاستاينآنمفهوم

خواهندميكهراحرفيهرميكنند،بيشتريآزادياحساسكهآنجاازوكنندميرعايتكمتررا

دادندميانجامراكارايننبايدمواقعبيشتردرحاليكهدرميزنند،

ناپرهیزی .3.5
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استافرادبودنگمناممجازي،ارتباطاتهايويژگيترينمهمازيكي.

يبراواقعيزندگيدركهكنندمياقدامكارهاييبهآزادانهشوندشناختهكهآنبيافراد

.گردندروبروهاييمحدوديتبااستممكنانجامشان

شوندنميشناختهعمومي،فضايبرخالفآنالينفضايدركنندميتصورافراد.

صورتبرنقابيومحليلباسباشبدررفتنبيرونشبيهدرست.

شودميويازجديديرفتارهايبروزباعثخود،عاديشخصيتازفردگرفتنفاصلهحالتاين

.باشدمياوثانويهشخصيتازبرخاستهبساچهكه

كمترودنبگمنامسازمان،كاركنانبهسازمانيارتباطاتبودنمحدوددليلبهاستذكربهالزم

.بودگمنامسازمانيارتباطاتدرتواننميكهنيستمعنااينبهاينوليافتدمياتفاق

گمنامی .3.6
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درنرفتارهايمادربارهنيستيممجبوربينند،نميآنالينحالتدرراماديگرانكهآنجااز

اننگرخوداحساساتبروزنيزوديگرانبهكردننگاهنحوههمچونچهرهبهچهرهبرخوردهاي

.باشيم

فتهگكهسخنيدربارهراهاآنواكنشتوانيمميفوراديگران،باچهرهبهچهرهبرخوردهايدر

.ببينيمايم،دادهانجامكهكاريياايم

شودميآنانقرارگرفتنقضاوتموردياوديگرانناراحتيباعثموارديدراين.

داردوجودناهمزمانييکاينجادركهچرانداريم،راهامحدوديتاينآنالينحالتدر.

خواندهاصالاينكهيابكشدطولساعت2۴آنپاسخخواندنومطلبيبيانمياناستممكن

.نشود

نامرئی بودن.3.7
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كنيماحساسبيشتريعملآزاديماكهاستآفريدهدنياييارتباطيفناوري.

ازخورديبدريافتعدمنيزوبودنناشناسبودن،نامرئيخاطربهكهاستتصوريآزاديايناما

.داريمديگرانازعاطفيوغريزيفوري،

خاطراينبهتاسممكنكهمشكالتيورفتارمانتغييربهنسبتماشودميباعثآنالينفضاي

.باشيمتوجهكمآيدوجودبه

احساس آزادی بیشتر.3.8
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«كهعميقكرتفقدرتاينترنت،وارتباطيفناوريازاستفادهكهاستباوراينبر«كارنيكوالس

.دهدميكاهشراميشودمنجرخالقيتبه

ابرپيوندها(hyperlink)راتوجهشبيشترينمغزكهميشوندباعثاينترنتيهايمحرکو

.نمايدكوتاهمدتتصميماتصرف

حافظههبوسازدميمشغولراذهنكاملطوربهاينترنت،دراطالعاتبودندسترسدرقابليت

.ميزندصدمهبلندمدت

آن،تيجهندركهميكندتحميلمغزبرراسنگينيشناختيباراطالعات،بودندسترسدراين

.گرددميدشواربسياراطالعاتيادآوري

کاهش توان تفکر و حافظه .3.9
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ذاردميگكارحيندركاركنانتمركزبركهاستتاثيرياينترنتاثراتمهمترينازيكي.

هكچرااست،شدهمسدوداجتماعيشبكههايبهدسترسيكاري،محيطهايازبسياريدر

.ميكاهدكارشانبركاركنانتمركزازسايتهااينمعتقدندكارفرمايان

ردازدبپديگركارهايبهنميتواندنكردهتمامراكارشفردكهوقتيتامنطقيطوربهزيرا.

كندغولمشخودبهرافردساعتهادارند،كهجذابيتهاييدليلبهاجتماعيشبكههايواينترنت

.ميشودغافلخودكارانجامازويكهطوريبه

ودادندنجامااينترنتيهايعادتزمينهدرسالهپنجمطالعهيکلندن،دانشگاهكالجپژوهشگران

ازدارند،حيسطتمركزبهنيازمطالبشانكهكنندميمراجعهسايتهاييبهكهافراديدريافتند

.يكنندممراجعهكردندمطالعهقبالكهمطالبيبهندرتبهوميپرندديگرمطلببهمطلبي

کاهش توان تمرکز.3.10
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«زمانتگذشباصبريكماينوصبرندكمافرادياينترنتكاربرانميكندادعا«سيتارامن

.مييابدافزايش

تياينترنويدئوهايتماشايبهكهكاربريميليونهاوشدانجام2۰12سالدركهپژوهشيدر

فايلاياجربرايكاربرانكهدادندنشانسيتارامنوكريشنانميگرفت،بردرراميپرداختند

.ميشوندمنصرفآنهاديدنازونميكنندصبرثانيهدوازبيشآنالين،ويدئوييهاي

اينترنت،رعتسافزايشباكهميكنندپيشبينيتحليلگرانازبسيارينتيجه،اينبهتوجهبا

.ميشودهمكمترافرادصبر

کاهش توان صبر.3.11
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وبايلمبرمبتنياجتماعيشبكههايپيامهايديدنبرايهمراهتلفنگوشيمداومكردنچک

.استاينترنتازديگريرفتاريآسيبدارددنبالبهافرادبرايكهاضطرابي

واردبرانكاربهرازياديروانيفشاراينترنتازمدتطوالنياستفادهاست،معتقدهمچنينوي

.ميكند

روبرودرادافركهميشودباعثاينترنتبهآساندسترسياستشدهمشخصديگرپژوهشيدر

ائلمساينازروزمرهمشكالتومسائلحلجايبهزندگي،واقعيوروزانهناگواريهايباشدن

.برندپناهاينترنتدامانبهوكردهفرار

افزایش اضطراب .3.12
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اينبهويمكنميپيداهمجالبومهيجايميلهايگاهياماهستند،كنندهكسلهاايميلتربيش

.كنيمميچکراايميلماناميدواريباكهاستدليل

است«متغيرفاصلهتقويت»يکايميلرفتاري،علوماصطالحدر.

ردنكچکدليلهمينبهرسد،ميخوبايميليکوقتچهدانيمنميدقيقاًكهمعنياينبه

.دهيمميادامهراايميل

گزارشطيAOL2۵%اند،شدهوابستهايميلبهكههستندمدعيافراد۴7%،2۰1۰سالدر

درحتيراايميلشانافراد۶۰%بدهند،ادامهايميلبدونروزسهازبيشتوانندنميكاربران

.كنندميبررسينيزتعطيالت

ایجاد وابستگی.3.13
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مختلفمشاغلدرافرادرويبرراروزانهمطالعهيک(2۰۰۴)همكارانوزِروينسكيكهوقتي

رسيدگيصرفراشانروزانهكارساعتاز23%افرادميانگينطوربهكهدريافتنددادند،انجام

.كنندميايميلبه

كنند،نميهاستفادنگارينامهوكردنمكاتبهبرايصرفاايميلازافرادكهاستاينخاطربهاين

.كنندمياستفادهنيزكارهايشانپيگيريراهيکعنوانبهآنازبلكه

تلفنزنگهمشابتقريباًگيرند،ميقراررسيدهتازهايميلتأثيرتحتسريعخيلياغلبافراد.

اولثانيه۶حدوددرهاايميل7۰%كهكردندكشف(2۰۰2)همكارانوجكسون،مطالعهيکدر

.ورودشاناوليدقيقه2حدوددر۸۵%وشوندميبررسيورودشان

ميگيردزمانثانيه۶۴حدوداايميلكردنچکازبعدافكاررشتهبازگشتكهاستاينمسئله.

اتالف وقت.3.14
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بهارهاآنكهافراديبامخصوصاًميشود،احساسدشواروسختاغلبايميلطريقازمذاكرات

.شناسيمنميخوبي

كردند،مقايسهچهرهبهچهرهمذاكراتباراايميليمذاكرات(2۰۰۸)همكارانوناكويينوقتي

.كنندميتريكمهمكارياحساسايميلطريقازافرادكهبردندپي

البقدودررايكديگرعملكردافرادوقتيكهرسيدندنتيجهاينبه(2۰۰۵)همكارانوكاتزبرگ

روشازكهزمانيبهنسبتكنند،مياستفادهايميلازكهزمانيكنند،ميارزيابيايميلوكاغذ-قلم

.هستندترمنفيهمكارشاندربارهميگيرند،بهرهكاغذ-قلم

ساساحكافيحدبهتواندميتلفنيتماسيکحتيكهدادندنشان(2۰۰2)همكارانوموريس

.ببردبينازراتوافقعدمرخنهتاكندايجادنفردوبينخوبي

کمتراحساس همکاری .3.15
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يميلاطريقازكاغذ،-قلمبامقايسهدروليبگويند،دروغاستممكنمعموليدرشرايطمردم

.استپذيرترتوجيهدروغگوييكهكنندمياحساسوگويندميتريبيشدروغ

د،كردنميمذاكرهايميلطريقازوقتيكنندگانشركت،(2۰1۰)همكارانوناكويينپژوهشدر

.ميگفتنددروغتربيش۵۰%كاغذ-قلمبامقايسهدر

هستندماندنيتركمهاايميلاينكهنخست.نمودندمطرحموضوعاينبرايدليلسهمحققان.

.كننديمتريبيشآزادياحساسآنالين،ناپرهيزياثرخاطربهآنالينحالتدرمردماينكهدوم

كمترتوافقواعتمادبهمنجركهميكنندروانيفاصلهاحساسايميلطريقازافراداينكهنهايتاو

.شودمي

توجیه پذیرتر شدن دروغ گویی .3.16
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