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نگر بـه مطالعـه ايـن    هاي اندكي با ديدي كالن پژوهش متأسفانهشگرفي بر آنها داشته،  تأثيرات
 تـأثيرات حاضر در تالش است تا به شناسايي و تبيـين   پژوهشبدين منظور . اندپرداخته تأثيرات
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   مقدمه
گوناگون به تعالي بخشي جامعـه  هاي  اند تا با روش ها همواره در طول تاريخ در تالش بوده انسان

در كـه همانـا زنـدگي     ئـل شـوند  نابه اين خواسـته ديرينـه بشـريت     ،خويش بپردازند و درنهايت
گـواه ايـن   . هاي انساني اسـت  ساز رشد و شكوفايي استعدادها و توانايي كه زمينه آل اي ايده جامعه

يابي بـه ايـن آمـال و آرزو در     دست برايمطلب، تغيير و تحوالت شگرفي است كه جوامع انساني 
 فراوانـي بـه   هـاي  پـژوهش در ايـن ميـان   . اند هسطح ملي و فراملي، در طول تاريخ شاهد آن بود

 ،هـاي گونـاگون   مطالعه و بررسي اين تحوالت پرداخته و اغلب آنها از مفهـوم توسـعه در عرصـه   
عنوان يكي از راهكارهاي اساسي تعالي بخشي جوامع يـاد كـرده و بـر     به ،ويژه توسعه اجتماعي هب

هـا و عـدم    مانـدگي  همچنين ريشه بسـياري از عقـب   اند و داشته تأكيدضرورت توجه به اين مهم 
 انـد  هكـرد  بيـان يـافتگي آنهـا    يـا كمتـر توسـعه   نيـافتگي   جوامع بشري را در توسعههاي  تپيشرف

)Jabareen, 2008; Pawar & Cox, 2010 .(  
و  هـا  فرصـت دربردارنده متغيرهايي است كه به نحوه زنـدگي مـردم،    اجتماعي مفهوم توسعه

و همچنين  كنند تأمينشود تا بتوانند نيازهاي خود را در جامعه  امكاناتي كه براي ايشان ايجاد مي
 القط، ااست مؤثركه بر زندگي و معيشت ايشان  هايي مردم بر تصميم تأثيرگذاريهاي فرآيندبه 
تواننـد بـه رفـع نيازهـاي خـود پرداختـه و        آنها مـي  واسطه بههايي كه شهروندان  فرصت. شود مي

هـا، وضـعيت    ها و قابليـت  زندگي خويش همچون آموزش، مهارتهاي گوناگون  همچنين بر جنبه
 بهداشت و سالمتي، رفاه، آسايش، امنيت، آزادي و مشـاركت در جامعـه مـدني تأثيرگـذار باشـند     

)Houtman, 2004.(  
هـاي   گذاري شده با پيشـرفت  درستي عصر اطالعات و دنياي ديجيتال نام دوران معاصر كه به

هاي اشاره شده بـا سـرعت    فناوري. تي و ارتباطي همراه بوده استهاي اطالعا شگرف در فناوري
 ماننـد  بـه آوردن امكانـات و شـرايطي ويـژه،     ختلف جوامع رسوخ كرده و بـا فـراهم  هاي م در اليه
هاي گوناگون جوامع و همچنين ميـزان   ساز تغيير و تحوالتي چشمگير در عرصه ، زمينهگر تسهيل
هـاي   از فنـاوري اي  هنمون اشاره كرد كه اينترنت به توان مي مثال براي. اند هدشيافتگي آنها  توسعه

 بـا  كـه  اسـت  ابزارهـايي  ترين مهم ازجمله ،در دوران معاصر است و پيشرفته اطالعاتي و ارتباطي
 و هزينه كمترين با اطالعات از زيادي حجم به دسترسي در تسهيل و مجازي فضاي آوردن فراهم

 قشر ويژه هب ،شهروندان آگاهي و اطالعات عمومي سطح افزايش ايبر را زمينه زمان، كمترين در
  . است فراهم آورده پردازند، مي پيشرفته يها فناوري از استفاده به بيشتر كه جامعه جوان
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  بيان مسئله
 بـا وجـود  و  انـد  هيافتگي جوامـع داشـت   ي مذكور بر توسعهها فناوريكه  پرشماري تأثيراتبا وجود 

يافتگي جوامع انجـام شـده    ي مورد اشاره بر تعالي بخشي و توسعهها فناوريمطالعاتي كه بر نقش 
بـر توسـعه جوامـع و     تـأثيرات نبود يك مطالعه جامع كه به بررسي و تبيـين ايـن   متأسفانه است، 

بط مرت هاي پژوهشدر ميان  ،تر بپردازد تر و دقيق صورت شفاف به طور ويژه در كشورمان ايران، به
مشهود است كه همين امر بيانگر ضرورت انجام پژوهشي در اين خصـوص بـوده و پژوهشـگران    

در  پـيش رو  پـژوهش . در كشـور بپردازنـد   آثـار  حاضر را بر آن داشت تا به مطالعه و بررسي ايـن 
ي اطالعـاتي و ارتبـاطي بـر توسـعه     هـا  فناورينفوذ و گسترش  تأثيراتتالش است تا با بررسي 

مان بپردازد كه با توجه به نبود يك چارچوب نظري جامع در اين ارتباط، پـژوهش  اجتماعي كشور
 كيفـي  پـژوهش هـاي   يكـي از روش  كـه  )گراندد تئوري( 1پردازي داده بنياد حاضر از روش نظريه

  .استفاده كرده است رود، شمار مي به

 پيشينه پژوهش
روزهاي پيدايش  نخستينبه  ،بشريي اطالعاتي و ارتباطي بر جوامع ها فناوريپيشينه اثرگذاري 

ي پيشرفته مـذكور، تحـوالتي   ها فناوريديگر، از زمان اختراع  بيانبه . گردد مي باز ها فناورياين 
شگرف در جوامع بشري صورت گرفته كه تا به امـروز نيـز ادامـه داشـته و اجتماعـات انسـاني را       

با مروري بر مطالعات ). Walsham & Sahey, 2006( است كردهدستخوش تغييراتي چشمگير 
ارتباطات در توسعه و تعالي  و اطالعات فناوريتوسعه و گسترش  تأثيراتانجام شده در خصوص 

مرزهـاي همـه    فنـاوري چرا كـه ايـن    ؛بخشي جوامع، به نقش مهم و اساسي آن پي خواهيم برد
  . جوامع را درنورديده و در تمامي سطوح آنها رخنه كرده است

ي گوناگون جوامع ها ي اطالعاتي و ارتباطي بر حوزهها فناوريكه اي  هگسترد تأثيرات با وجود
ي ها فناوري تأثيراتبر موضوعات اقتصادي و  زمينه،گرفته در اين مطالعات انجام ، اغلب اند هداشت

به ابعاد اجتماعي و سياسي ايـن   اندكي مذكور بر توسعه اقتصادي جوامع تمركز داشته و مطالعات
 .هسـتيم تـأثيرات  شـكلي بـارز، شـاهد ايـن      و اين در حالي است كه امروزه به اند هپرداخت تأثيرات
و بررسـي ايـن تحـوالت پرداختـه و     پژوهشگراني است كـه بـه مطالعـه     دستهاز ) 2005( 2كوزما

 اجتمـاعي آن چنـين بيـان    تـأثيرات ارتباطـات و   و اطالعـات  فنـاوري توسعه  تأثيراتخصوص در
  :كند مي

                                                 
1. Grounded theory 
2. Kozma 
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عي در سايه گسـترش تكنولـوژي اطالعـات و ارتباطـات، در بردارنـده      توسعه اجتما«
حضور كـامپيوتر، فضـاي    واسطه بهاز تغيير و تحوالت اجتماعي است كه اي  همجموع

توسـعه و گسـترش   . دهنـد  هاي ارتباطي در جوامـع رخ مـي   مجازي و ساير تكنولوژي
آحاد مختلف جامعـه بـا   تكنولوژي اطالعات و ارتباطات منجر به برقراري ارتباط بين 

هـاي   هاي گوناگون اجتماع در اليـه  سرعت بيشتر و هزينه كمتر، همكاري بين بخش
  .)34: 2005( »شود متفاوت، گسترش اطالعات و خلق دانش در جوامع مي

انتقال ساختارهاي اجتماعي به سمت و سـويي كـه در    فرآيند :توسعه اجتماعي عبارت است از
 هـا و اهدافشـان ارتقـا يابـد     يابي بـه آرمـان   اي يك جامعه براي دستظرفيت و توانايي اعض ،آن

)Szirmai, 2005 .(و  هـا  ديگر، توسعه اجتماعي بيانگر ايجاد زمينه براي تحقـق خواسـته   گفته به
است كه بر زندگي آنهـا   هايي اعضاي جامعه بر تصميم تأثيرگذارينيازهاي شهروندان و همچنين 

  ). Kozma, 2005(ند مؤثر
ارتباطـات بـر    و اطالعات فناوريتوسعه و گسترش  تأثيراتمطالعات انجام شده در خصوص 

ي پيشـرفته مـذكور   ها فناوريمندي از  حاكي از آن است كه بهره ،سطح سواد و آموزش در جوامع
هاي آموزشي، افزايش ميزان توجـه   فوايدي ازجمله افزايش كيفيت سيستم ،ي آموزشيها در حوزه
 هـاي  ؤسسـه هـا و م  نـام در دانشـگاه   آموزشي و افزايش تعداد ثبـت  هاي زمينهي در گذار و سرمايه

 1رتها  مثال دينو و براي). Andrews, 2004; Abbott, 2001( همراه داشته است بهآموزشي را 
ميداني گسترده به اين نتيجه رسيدند كه توسعه و گسترش استفاده  پژوهشبا انجام يك  )2006(

اسـت بـا    ي اطالعـاتي و ارتبـاطي  هـا  فنـاوري هـاي   ترين مصـداق  از معروف يكي كهاز اينترنت 
مثبـت و   تـأثيرات  ،ي آموزشي مجـازي ها هاي درس و دوره آوردن امكاناتي همچون كالس فراهم
  . داري بر سطح سواد و تحصيالت داشته استمعنا

اطالعـاتي و  ي ها فناوريخود به اين نتيجه رسيد كه  مطالعات نيز در) 2005(همچنين كوزما 
شكسته و منجـر   گونه كه ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جوامع را درهم همان ،ارتباطي

شـود، در   مـي  و نيازهاي جديـد جوامـع   ها نوع جديدي از ساختارها متناسب با خواسته پيدايشبه 
به نوعي  هاي آموزشي و ساختارهاي مربوط به آنها نيز تحوالتي چشمگير را ايجاد كرده و سيستم
يـاري   ،گويي هر چه بيشتر به جوامع انساني آموزشي را در راستاي پاسخ هاي مؤسسهها و  سازمان

ي اشاره شده با معرفي و ارائه امكانات و تسهيالتي ويژه در ها فناوري ،ديگر به بيان. رسانده است
زمينه را بـراي   راستاي افزايش كيفيت خدمات آموزشي در جوامع و ارتقاي استاندارهاي آموزشي،

                                                 
1. Dinev and Hart 
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كننـد   مـي هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و سياسـي جوامـع فـراهم     تحوالتي شگرف در حوزه
)Jamtsho & Bullen, 2007; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003 .( 

هـاي اطالعـاتي و ارتبـاطي در افـزايش سـطح       نيز به نقش فنـاوري  مطالعاتبرخي ديگر از 
 و اطالعـاتي  هـاي پيشـرفته   داشته و بر اين باورند كه فناوري تأكيداطالعات و آگاهي شهروندان 

ويژه اينترنت، حجم بيكراني از اطالعات را در زمان كم و با هزينـه نـاچيز در اختيـار     به ،ارتباطاتي
افـراد   ارتبـاط يان برداشتن فواصل جغرافيايي، قابليت دهند و همچنين با از م كاربران خود قرار مي

كه درنتيجـه منجـر    اند هارمغان آورد ها به ها مختلف را براي انسان هاي مختلف در مكان با توانايي
سـطح دانـش و آگـاهي ايشـان      يارتقا ،به افزايش سطح عمومي اطالعات شهروندان و درنهايت

 ;Frisch, 2006; Hendriks, 1999; Kamel , 2008; Perdana, 2010( شــود مــي

Pirannejad, 2011; OECD, 2010.(  
منجر بـه   ،ي به مدد امكانات ارتباطي پيشرفته خودو ارتباطات يهاي اطالعات فناوريهمچنين 

تـوان بـه انـواع ارتباطـات      مي براي نمونه. افزايش ارتباطات بين افراد در سطح جوامع شده است
همچنـين  . شـدت افـزايش داده اسـت    ارتباطـات را در بـين افـراد بـه    تلفني اشاره كرد كه ميزان 

هاي اجتماعي، زمينـه   و ايجاد شبكه) ويژه اينترنت به(از طريق فضاي مجازي  مذكور هاي فناوري
و نكتـه  ) ITU, 2010; Pirannejad, 2011( اسـت  كـرده افزايش تعامالت بين افراد را بيشـتر  

ن علوم اجتمـاعي، افـزايش ميـزان برقـراري ارتباطـات و      نظرا صاحب باورجالب توجه اين كه به 
سزايي در سالمت رواني جامعه و همچنين تأثيرات مثبتي در افـزايش   هنقش ب ،تعامل در بين افراد

هاي  فناوريتأثيرات سازنده گسترش و نفوذ  هكنند كند كه بيان هاي اجتماعي ايفا مي سطح آگاهي
يكـي از   منزلـه  بـه  ،ان اطالعات و آگاهي شهروندان جوامـع ي در افزايش ميزو ارتباطات ياطالعات
 ,Stephanidis et al., 1999; Merlyn & Valikangas(اسـت  مهم توسعه اجتماعي عوامل 

1998.( 

  روش پژوهش
جملـه  از واسـت   بنيـاد  پـردازي داده  پژوهش حاضر يك مطالعه كيفي مبتنـي بـر رويكـرد نظريـه    

كـه   همان شكلي بهداشته و براي حوادث  ريشه در واقعيت كهي است پژوهش استقرايهاي  روش
اسـتراوس و كـوربين در سـال     رامورد اشاره  پژوهشروش . كند مي ارائه توضيحاتي دهند، مي رخ

صـورت   و شكل گرفتن مفاهيم بـه  ها بر پايه گردآوري، مقايسه مداوم داده كه دادندتوسعه  1967
  ). Strauss & Corbin, 2008( همزمان استوار است
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فـر از  پژوهش حاضـر، هجـده ن  كنندگان در  نيز اشاره شد، مشاركت پيش از اينطور كه  همان
گذاري  ي مديريت فناوري اطالعات، علوم اجتماعي و سياستها نظران و محققان در حوزه صاحب

بـر دارا   افـزون شـوندگان،   معيار انتخاب مصـاحبه  .روش هدفمند انتخاب شدند عمومي بودند كه به
ي مـرتبط بـا موضـوع    ها ، سوابق اجرايي ايشان در حوزهپژوهشال ؤبا س ليفاتي در ارتباطأبودن ت

است كه تعداد نمونه مناسـب   گفتني. علمي بوده استهاي  در انجمن  پژوهش و داشتن سخنراني
كـه افـزايش    است نفر 25تا  10بين  ،بر اساس پيشنهاد استراوس و كوربين بنياد دادهبراي روش 

تـا زمـاني كـه ديگـر اطالعـات و       اي، گفتـه  بـه . تعداد بستگي به مرحله اشباع تئـوريكي دارد اين 
 يابـد  مـي  آوري اطالعـات ادامـه   جمـع  فرآيند ،شوندگان حاصل نشود ي جديدي از مصاحبهها داده

)Strauss & Corbin, 2008.(  
كـه  اسـتفاده شـده اسـت    سـاختاريافته   نيـز از روش مصـاحبه نيمـه    هـا  آوري داده جمـع براي 
 براي. هاي كيفي است ي بارز آن بوده و مناسب پژوهشها پذيري و عميق بودن از ويژگي انعطاف

 & Strauss( تجزيه و تحليل اطالعات، پارادايم كدگذاري سه مرحله استراوس و كوربين انتخاب

Corbin, 1994 (ي كيفي ها افزار تحليل داده و همچنين از نرمNVIVO  فرآينـد م در نسخه نهـ 
  .ري استفاده شدكدگذا

  ي پژوهشها يافته
  ي مرحله كدگذاري بازها يافته
افزار  وارد نرم ها كه تمامي مصاحبه هاي قبل نيز بدان اشاره شد، پس از آن طور كه در بخش همان

Nvivo پرداخته و  ها مصاحبه بند خط و بندبه به واژه، خط به شد، پژوهشگر به مطالعه و بررسي واژه
كه به نوعي بيانگر موضوعي خاص هستند را شناسـايي و  بندهايي و حتي  ها ه، جملواژگانتمامي 

دهـد، نتـايج    مـي  نشـان  1طور كه جدول شـماره   همان. دهد مي در قالب كدهاي استخراجي قرار
 14و ) طبقه اصلي( مقوله اصلي ششي انجام شده در قالب ها حاصل از مطالعه و بررسي مصاحبه

  .شود مي بندي شدند كه در ادامه اين بخش به تبيين هر يك از آنها پرداخته مفهوم دسته
حـاكي   ،كنندگان در پژوهش حاضر يق نظرات بيان شده از سوي مشاركتتحليل و بررسي دق

دسـته  عنصر اطالعـات از  ،داشتند كه در عصر حاضر تأكيدبود كه اغلب ايشان بر اين نكته از آن 
ة مطالعه و بررسي مجموعـه نظـرات بيـان شـد    . است گذار در جوامع بشريتأثيراساسي و  عوامل

حاكي از آن است كه مجمـوع عقايـد و نظـرات ايشـان در خصـوص نقـش و        ،شوندگان مصاحبه
اطالعـات  در قالب دو مفهوم كلي دسترسي به اطالعات و آزادسـازي   ،جايگاه اطالعات در جوامع

نـوعي بيـانگر    وم نخست دربردارنده مجموعه كدهايي اسـت كـه بـه   مفه. استبندي  قابل تقسيم
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ي اطالعـاتي در  هـا  فنـاوري تر شهروندان به اطالعات در سايه نفـوذ و گسـترش    دسترسي آسان
نفـوذ و   تـأثيرات بـه   ،مختلـف  هاي ديدگاهشوندگان از  در اين ارتباط مصاحبه. است جوامع بشري
بيـان   و ترسـي شـهروندان بـه اطالعـات پرداختـه     بر كميت و كيفيت دس ها فناوريگسترش اين 

دسترسي به اطالعات در زمان كمتر، با  فرآيندي مذكور باعث شده تا ها فناوريداشتند كه توسعه 
  . هاي مكاني و فواصل جغرافيايي بهبود يابد هزينه اندك و فارغ از محدوديت

 و مفاهيم بدست آمده از مرحله كدگذاري باز ها مقوله. 1جدول 

  ابعاد هامشخصه مفاهيم  ها مقوله

  ساالري اطالعات
 كم تا زياد مكاني، زماني، هزينه دسترسي به اطالعات

شفافيت اطالعاتي، قدرت اطالعاتي،   آزادسازي اطالعات
  ابتدايي تا پيشرفته بازمهندسي ساختارها

سواد اطالعاتي، تخصص در اسـتفاده    نيروي انساني   ساالري تكنولوژي
  كم تا زياد هاي نويناز فناوري

  ابتدايي تا پيشرفته افزاريافزاري، نرمسخت هاي پيشرفتهفناوري

  آموزش
 هــاي مؤسســههــا،مــدارس، دانشــگاه  رسمي

  اثربخشي كم تا اثربخشي زياد آموزشي

خانواده، دوستان، تعامالت اجتمـاعي،    غيررسمي
  اثربخشي كم تا اثربخشي زياد يادگيري از اجتماع

پيوندهاي 
  اجتماعي

ــاعي كمــك  هاي مردم نهاد سازمان ــه، غيرانتف هــاي داوطلبان
  ضعيف تا شديد بودن، بشردوستانه بودن

هــاي اجتمــاعيشــبكه
 مجازي

هاي مجـازي  فيس بوك، توئيتر، گروه
  ضعيف تا شديد گوگل و ياهو، اوركات

  ملي متغيرهاي

 تـا عميـق  ) تأثيركم( سطحي  هاي ملي  ها، باورها و اسطوره ارزش  فرهنگ ملي
  )اثرگذار(

هــا،  بــروز كــردن تجهيــزات، معافيــت  هاي مالي حمايت
  اثربخشي كم تا اثربخشي زياد گذاريحمايت از سرمايه

  قوانين و مقررات
مجوزها، حمايـت از مالكيـت فكـري،    
ــريم   ــازي، ح ــت مج ــگ، امني فيلترين

 خصوصي، استانداردها
  اثربخشي كم تا اثربخشي زياد

  شدنجهاني 

ها و تهديـدهايحمايت
 فراملي

المللـي،  هـاي بـينهـا، كمـكتحريم
  اثربخشي كم تا اثربخشي زياد استانداردها

ارتباطات در سطح فردي، سـازماني و    المللي ارتباطات بين
  گرايي گرايي و برون درون ملي

 تـا عميـق  ) كم تأثير( سطحي  ها و باورهاي فراملي ارزش  فرهنگ جهاني
  )اثرگذار(
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  ساالري اطالعات
كنندگان در پژوهش حاضر حاكي از آن  تحليل و بررسي دقيق نظرات بيان شده از سوي مشاركت

 عواملعنصر اطالعات از جمله  ،كيد داشتند كه در عصر حاضرأبود كه اغلب ايشان بر اين نكته ت
جامعـه   اصـطالح  ،بر همين اساس بسـياري از ايشـان  . استثيرگذار در جوامع بشري أاساسي و ت

مطالعـه  . كردند ثيرگذاري استفاده ميأچه بهتر اين تتبيين هر را براياطالعاتي يا جامعه ديجيتالي 
حـاكي از آن اسـت كـه مجمـوع عقايـد و       ،شوندگان مصاحبهة شد و بررسي مجموعه نظرات بيان

ـ  ،اطالعات در جوامع گاهينظرات ايشان در خصوص نقش و جا دسترسـي   يدر قالب دو مفهوم كل
مفهـوم نخسـت دربردارنـده مجموعـه     . استبندي  سازي اطالعات قابل تقسيماطالعات و آزاد هب

نفـوذ و   هيتـر شـهروندان بـه اطالعـات در سـا      آسـان  يدسترسـ  انگريب ينوع است كه به ييكدها
شـوندگان از   در ايـن ارتبـاط مصـاحبه   . اسـت اطالعـاتي در جوامـع بشـري     يها يگسترش فناور

بـر كميـت و كيفيـت دسترسـي      هـا  يثيرات نفوذ و گسترش ايـن فنـاور  أبه ت فمختل هاي ديدگاه
فرآينـد  شده تـا   سبب ،مذكور يها يداشتند كه توسعه فناور انيشهروندان به اطالعات پرداخته ب

و فواصـل   يمكـان  يهـا  تياندك و فارغ از محدود نهيبه اطالعات در زمان كمتر، با هز يدسترس
 .ابديبهبود  ييايجغراف

كردنـد   تأكيـد كنندگان در پژوهش حاضر با بيان مطالبي بر اين نكتـه   ديگر مشاركتاز سوي 
منظـور دسترسـي    كه در عصر ديجيتالي معاصر، امكانات تكنولوژيكي فراواني براي شهروندان بـه 

همگـان   ههرچـ  ،به عقيده ايشان. ارمغان آورده است به ،تر ايشان به اطالعات جانبه تر و همه سريع
عـدم   كـاري و  پنهـان به همان ميـزان نيـز    ،ي اطالعاتي دسترسي پيدا كنندها فناوريبه  تر آسان
شفافيت اطالعاتي در اين جوامـع ارتقـا   متعاقب آن، رساني در جوامع بشري كاهش يافته و  اطالع

  . خواهد يافت
كننــدگان حــاكي از آن اســت كــه  شــده از ســوي مشــاركت مطالعــه و بررســي مطالــب ارائــه

 گرهر كدام به نـوعي بيـان  ) سازي جريان اطالعاتدسترسي آسان و آزاد( اشاره شده سازوكارهاي
به توسـعه و تـرويج    يخاص ديدگاههر يك از  ،ديگر بيانبه  .هستند گسترش اطالعات در جوامع
اي  همذكور در قالب طبق سازوكاردارند كه بر همين اساس هر دو  تأكيداطالعات در جوامع بشري 

ساالري كه بيانگر حاكميت اطالعات در عصر حاضر و همچنين بيانگر  ن اطالعاتبا عنواتر  كالن
  .دندبندي و معرفي ش دسته است، جايگاه واالي اطالعات در دنياي معاصر
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  فناوري ساالري
حـاكي از آن   ،كننـدگان  و نظرات ايراد شده از سـوي مشـاركت   ها مطالعه و بررسي جامع مصاحبه

طالعـات، بـه حاكميـت و اعمـال قـدرت      بـر بحـث حاكميـت ا    عالوهشوندگان  است كه مصاحبه
چنـين بيـان    كنندگان مشاركتاين دسته از . دارند تأكيدهاي نوين امروزي  و فناوري ها تكنولوژي

هاي نوين پا را فراتر از فلسفه وجودي  ها و فناوري تكنولوژي ،داشتند كه در عصر ديجيتالي امروز
بررسـي و تحليـل دقيـق    . اند ههدف و نهايت غايي مد نظر قرار گرفته شد همچونو  گذاشتهخود 

ي هـا  حاكي از آن است كه با توجه به ماهيت مشـترك نظـرات و ايـده    كنندگان مشاركتنظرات 
مطرح شده، مجموعه مطالـب ايـراد شـده حـول دو محـور اصـلي نيـروي انسـاني متخصـص و          

  .هستند ي پيشرفتهها فناوري
ي پيشـرفته  هـا  فنـاوري نظران بر اين باور بودند كه ظهور و توسـعه   بدر بخش نخست، صاح

سـاالران از   فـن  بـا عنـوان  كه  است دهشامروزي، منجر به ايجاد طبقه خاصي در جوامع امروزي 
ي هـا  فنـاوري ي استفاده از ها مهارتتخصص و  واسطه بهدر حقيقت اين افراد . شود مي ايشان ياد

  . در جامعه برخوردار هستنداي  هنوين، از قدرت و جايگاه ويژ
ي هـا  مهـارت ي كه بر نيروي انساني متخصـص و آگـاه بـه    تأكيدبر  شوندگان عالوه مصاحبه
ي نوين امروزي داشتند با بيان مطالب و نظراتي به حوزه فني و تكنولـوژيكي  ها فناورياستفاده از 

ي هـا  فناوريكننده به نقش  نظران مشاركت ، صاحببه بيان ديگر. كردند تأكيدنيز  ها پيشرفتاين 
در ايـن خصـوص در   . داشـتند  تأكيـد نوين و حكمراني و اعمال قـدرت آنهـا در جوامـع امـروزي     

مورد توجه قرار گرفت كه يـك دسـته بيـانگر     ها فناوريمجموعه نظرات ايشان دو دسته كلي از 
 هـا  وژههمچـون اتوماسـيون اداري، مـديريت پـر     مربـوط بـه آن،  ي ها پيشرفتافزاري  بخش نرم

ي مـديريت مـالي و   ها ي كاربردي در بخش دولتي و خصوصي، برنامهها ، برنامهها واسطه رايانه به
ي معاصـر  هـا  فنـاوري ي هـا  پيشـرفت افـزاري   سـخت جنبـه   ،بود و در بخش ديگر... حسابداري و

  . گرفت مي مورد توجه قرار...ي الكترونيكي وها ، اينترنت، تلفن همراه و ثابت، رسانهرايانههمچون 
در جوامع  ها فناوريبه ماهيت مشترك اين نظرات كه به جايگاه  رويكرد بر همين اساس و با

بندي و معرفـي   ساالري دسته عنوان فناوري باتر  اي كلي د، مطالب مذكور در قالب طبقهندار تأكيد
ي آن ي تكنيكـ ها ساالري و هم جنبه ي انساني اين فنها دند كه در حقيقت اين طبقه هم جنبهش

ي امروزي در جوامع ها فناوريتر به جايگاه  جامع ديدي بارا دربرداشته و به نوعي در تالش است 
  .بپردازد
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  آموزش
شوندگان حـاكي از آن اسـت كـه اغلـب      شده از سوي مصاحبه مطالعه و بررسي دقيق مطالب بيان

هـا و   افـزايش سـطح آگـاهي و دانـش عمـومي، سـايت       ،با بيان مطالبي چـون  كنندگان مشاركت
عـد آمـوزش و   بـر ب ... هاي آموزشي، كيفيت آموزش، افزايش سطح تحصـيالت و سـواد و   وبالگ
تحليـل مجموعـه   . داشـتند  تأكيدي اطالعاتي و ارتباطي ها فناوري واسطه به ،هاي يادگيريفرآيند

ي هـا  فناوريثيرات أنظرات در خصوص تمطالب ايراد شده دربردارنده اين نكته است كه برخي از 
آموزشي مشـغول در  هاي  مؤسسهها و  سازمان از سوياطالعاتي بر آموزش و يادگيري رسمي كه 

آموزش و يـادگيري غيررسـمي    فرآيندبردارنده ، دراين حوزه تمركز داشته و برخي ديگر از نظرات
 رخ... امالت اجتمـاعي و كه در سطوح گونـاگون اجتمـاع همچـون خـانواده، دوسـتان، تعـ      هستند 

  . دهد مي
بر اهميت ميزان آگـاهي و معرفـت شـهروندان     ،حاضر پژوهشكننده در  نظران شركت صاحب
ي ها فناوريداشته و اشاره كردند كه  تأكيدعاملي اساسي در توسعه كشورها منزله  به ،يك اجتماع

ي ديجيتـالي، بـا   هـا  رسـانه ي مرتبط با فضـاي مجـازي و   ها فناورياينترنت و  ،پيشرفته همچون
افـزايش ميـزان سـواد و     ،همچـون  عـواملي بر  تأثيررساني و همچنين با  اطالع هاي شبكهتوسعه 

زمينـه را بـراي ارتقـاي سـطح عمـومي آگـاهي        ،تحصيالت و افزايش كيفيت نهادهاي آموزشي
نظران بـر   ببر مجموعه مطالب اشاره شده، برخي از صاح عالوه. آورند مي شهروندان جوامع فراهم

داشتند و بر اين  تأكيدآموزشي  هاي مؤسسهها و  ي اطالعاتي و ارتباطي بر سازمانها فناوريثير أت
هـاي   بـر كيفيـت و كميـت آمـوزش     ،هـاي تكنولـوژيكي   ها و نـوآوري  باور بودند كه اين پيشرفت

تحـولي چشـمگير را در    بـه بيـان بهتـر،   و  اند هها افزود و سازمان ها مؤسسهشده از سوي اين  ارائه
  . اند هداشت همراه بههاي آموزشي جوامع  سيستم

ي اطالعـاتي و ارتبـاطي بـر    ها فناوري أثيرشده در خصوص ت با توجه به مجموعه نظرات بيان
به ماهيت مشترك مطالب مطرح شده در هـر دو طبقـه آمـوزش     رويكردهاي آموزشي و با فرآيند

، مجموعـه  داشـتند  تأكيـد نوعي بر آموزش و يادگيري رسمي و آموزش غيررسمي كه هر يك به 
بنـدي و معرفـي    ، دسـته عنوان آمـوزش با تر  اي كلي شده در قالب طبقه اين نظرات و مطالب بيان
هاي مربوطـه بپـردازد و    و سازمان ها مؤسسه شدة ارائهعد آموزش رسمي شدند كه در كل هم به ب
صورت غيررسمي و در قالـب يـادگيري از    كه بههاي يادگيري فرآيندها و  هم به مجموعه آموزش

  . كند تأكيدشود،  مي اجتماع حاصل
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  پيوندهاي اجتماعي
بيـانگر ايـن    ،در پژوهش حاضـر  كنندگان مشاركتمرور و بررسي دقيق نظرات بيان شده از سوي 

ي اجتمـاعي مجـازي، تعـامالت    هـا  مطلب است كه اغلب ايشان با بيان مطالبي همچـون شـبكه  
ي اطالعـاتي و ارتبـاطي در افـزايش    هـا  فناوريثيرات أبه تبيين ت... ارتباطات ديجيتالي ومجازي، 

در ميان مجموعه نظـرات بيـان شـده،    . اند هپيوندها و ارتباطات اجتماعي شهروندان جوامع پرداخت
هـا و عملكـرد    ي اشاره شده در گسترش فعاليـت ها فناورينظران بر نقش توسعه  برخي از صاحب

 تأكيـد يكي از اركان پيوند دهنده شهروندان به يكديگر  منزله به ،)NGOs( نهاد ي مردمها سازمان
   .داشتند

هـاي   ي اطالعـاتي در توسـعه و گسـترش دامنـه فعاليـت سـازمان      هـا  فناوريبر نقش  عالوه
داشـتند كـه    تأكيـد بـر ايـن نكتـه     كننـدگان  مشاركتاكثر  كمابيشد، شنهاد كه بدان اشاره  مردم

نـوع جديـدي از    پيـدايش منجـر بـه    ،ي ارتباطي و اطالعاتيها فناوريي چشمگير در ها پيشرفت
صـورت مجـازي بـوده و زمينـه را بـراي       به هاي اجتماعي اين شبكه. اند هي اجتماعي شدها شبكه

. فراهم آورده است ،تسهيل ارتباطات اجتماعي كه از عوامل مهم توسعه پيوندهاي اجتماعي است
شـكل محـدود و در    اغلـب بـه  ي ارتباطي و اطالعاتي، ارتباطات انساني ها ريفناوتا قبل از ظهور 

ايـن در   پـذير بـود؛   فقط با تعداد محدودي از مخاطبان امكـان  ،چارچوب ارتباطات شفاهي و كتبي
ي ارتباطي و اطالعاتي همچون راديو، تلويزيون، اينترنت و ها فناوريحالي است كه پس از ظهور 

ها نفر و حتي بيشتر ارتباط برقرار كرده و بـا آنهـا در    تواند با ميليون مي يك فرد ،فضاهاي مجازي
  . داشته است همراه به را در ارتباطات انساني تعامل باشد كه به نوبه خود تحولي عظيم

ـ ها بيان مطالبي بر جنبه كنندگان مشاركت ،شود مي طور كه مالحظه همان ثيرات أي گوناگون ت
در تقويت و توسعه پيوندهاي و تعامالت اجتمـاعي شـهروندان    ،رتباطيي اطالعاتي و اها فناوري
وامل ذكرشده كه همگي بـه نـوعي   بر همين اساس و با توجه به ماهيت مشترك ع. داشتند تأكيد

، مجموعـه ايـن نظـرات و    است بردارنده تعامالت و پيوندهاي اجتماعي ميان شهروندان جوامعدر
  .دندشبندي و معرفي  پيوندهاي اجتماعي دسته با نامتر  اي كلي در قالب طبقه ها ايده

  ملي  عوامل
كـه   مـواردي بر نقش  عالوه ،شوندگان كه مصاحبه نشان دادي انجام شده ها تحليل دقيق مصاحبه

عوامل اثرگـذار   كهعوامل ملي و داخلي هر كشور  از برخيه ب ،ي قبلي بدان اشاره شدها در بخش
اكثـر   كمـابيش . كردنـد  تأكيد روند، شمار مي به اطالعاتي و ارتباطيي ها فناوريبر رشد و توسعه 

نقـش   ،گذاري و قوانين جاري در هر كشـور  بر اين باور بودند كه سيستم قانون كنندگان مشاركت
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سيسـتم   ،چرا كه به عقيـده ايشـان   ؛عهده دارندري مذكور بها فناوريسزايي در توسعه و ترويج  هب
رشـد و   ةكننـد  سـاز و تقويـت   تواند از يك سو زمينـه  مي ،رويكردهاي خاصگذاري با ايجاد  قانون

تواند يكي از موانـع   مي ،و از سوي ديگر با اتخاذ رويكردي خصمانه شودي نوين ها فناوريتوسعه 
با بيان  كنندگان مشاركتبرخي از  ،مثال براي. شودي اشاره شده ها فناورياصلي رشد و گسترش 

افزارها، قانون حمايت از مكاتبات الكترونيكي  نوني از پديدآورندگان نرممايت قامطالبي همچون ح
و امضاي ديجيتالي، قانون حمايت از اطالعات شخصي و حريم خصوصي افراد، قانون حمايـت از  
تجارت الكترونيك، قانون حمايت از مالكيت فكـري، قـانون جـامع ارتباطـات، قـانون حمايـت از       

گـذاران در   به وضع قـوانيني از سـوي قـانون    ،ر فضاي مجازيحقوق اشخاص حقيقي و حقوقي د
  . داشتند تأكيد ،حمايت هر چه بيشتر از فعاليت در فضاي سايبريراستاي 

و  هـا  بود، برخي ديگـر از ايشـان بـه جنبـه     كنندگان مشاركتعد حمايتي كه مدنظر بر ب عالوه
ي اطالعاتي اشاره داشتند و بر ايـن بـاور بودنـد كـه وضـع      ها فناوريكاركردهاي منفي گسترش 

، ويژه در فضاي مجازي هب ،ي اطالعاتيها فناوريجلوگيري از جرايم مرتبط با  برايقوانين امنيتي 
ي اطالعاتي ها فناوريمنظور حمايت هرچه بيشتر از گسترش  جمله الزامات و اقدامات اساسي بهاز

از امنيت فضاي سايبري اطمينان حاصـل   ها فناوريكاربران اين  تا زماني كه است؛ زيرا در جوامع
از خود نشان خواهنـد داد و همـين امـر     ها فناوريميل و اشتياق كمتري به استفاده از اين  ،نكنند

  . ي مذكور در جوامع خواهد بودها فناوريمانعي بر سر راه گسترش 
در پـژوهش   كننـدگان  شـاركت مي انجام شده حاكي از آن است كـه  ها تحليل دقيق مصاحبه

ملـي اثرگـذار بـر گسـترش و نفـوذ       عوامـل يكـي از   منزلـه  بـه گـذاري   عد قانونبر ب عالوه ،حاضر
در نفوذ  اتخاذ شده از جانب دولتهاي  هاي اطالعات و ارتباطات، بر نقش دولت و سياست فناوري

ـ  ،ايشـان قـوه مجريـه    بـاور به . داشتند تأكيد ،ي اشاره شدهها فناوريو گسترش  دليـل داشـتن    هب
تواند عاملي اثرگذار در حركـت جامعـه بـه سـوي ديجيتـالي       مي ،اختيارات و قدرت اجرايي فراوان

ي اطالعـاتي و  هـا  فناوريمعيارهاي داخلي اثرگذار بر توسعه و ترويج  بر افزون. شمار رود بهشدن 
ها و هنجارهاي جوامـع   باورها و ارزشبر نقش  كنندگان مشاركتاكثر  كمابيشارتباطي بر جوامع، 

 اساسـي  مشـكالت  از  يكـي  ،به عقيده ايشـان . داشتند تأكيد ،ي اشاره شدهها فناوريدر گسترش 
 است نوين يها فناوري با برخورد فرهنگي مشكل توسعه، حال در كشورهاي از بسياري در موجود

 باعـث  مسـئله  اين كه دهند مي نشان  منفي واكنش تغييرات مقابل در مردم از گروهي معموالً كه
به اعتقاد ايشان تا زماني كـه بسـتر و شـرايط فرهنگـي     . شود مي آنها از مناسب استفاده در خيرأت

ي نـوين همسـو و همراسـتا نباشـد، گسـترش و تـرويج       هـا  فناورياي با توسعه استفاده از  جامعه
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شـكل مطلـوبي ميسـر نخواهـد شـد و در برخـي مـوارد ايـن          ي مذكور در آن جامعه بهها فناوري
  . دهند مي و عليه آن اقداماتي را انجام دانستهعوامل ضد ارزش را  ها فناوري
به اين مطلب اذعان خواهيم كرد كه مطالب مذكور به نوعي بر  ،ملي بر مطالب بيان شدهأبا ت
اي اطالعاتي و ارتبـاطي در كشـورها   ه و عوامل داخلي اثرگذار بر توسعه و ترويج فناوري معيارها
بر همين اساس و با توجه به اينكه مجموعه نظرات مطرح شده هر يك به نـوعي  . اند هداشت تأكيد

هاي اطالعاتي تمركز دارند، بر ايـن اسـاس    هاي ملي اثرگذار بر ترويج و گسترش فناوري بر جنبه
 ملـي  متغيرهـاي  عنـوان  باتر  كالن اي مجموعه مطالب و نظرات ايراد شده در قالب دسته و طبقه

  . دندبندي ش معرفي و دسته

  جهاني شدن
در پژوهش حاضر با بيـان   كنندگان مشاركتي انجام شده حاكي از آن است كه ها تحليل مصاحبه

عنوان يكـي   بهالمللي  متغيرهاي بومي و ملي هر كشور، بر محيط بين روي تأكيدبر  عالوه ،مطالبي
 تأكيـد ي اطالعاتي و ارتباطي در جوامع نيـز  ها فناورياز عوامل اصلي اثرگذار بر نفوذ و گسترش 

شوندگان بيانگر اين مطلب بود كـه هـر يـك از ايشـان از      نتايج بررسي نظرات مصاحبه. اند هداشت
شوندگان بر  هاي از مصاحب عده ،در اين ارتباط. خاص به پديده جهاني شدن توجه داشتند ديدگاهي
همچون سازمان ملـل   ،المللي هاي بين كه از سوي سازماناند  هايي تأكيد كرده ها و كمك حمايت

 در اختيار كشورها و مانند آنالمللي پول، سازمان تجارت جهاني  متحد، بانك جهاني، صندوق بين
 رتبـاطي قـرار  ي اطالعـاتي و ا هـا  فنـاوري هاي مربوط به  در راستاي ايجاد و نوسازي زيرساخت و

كـه از سـوي جامعـه جهـاني و     تأكيد داشـتند  گيرد و برخي ديگر نيز بر فشارها و تهديدهايي  مي
 ،غيرمستقيمصورت مستقيم و در برخي موارد  به المللي بر كشورها تحميل شده و هاي بين سازمان

 فـراهم ي اطالعـاتي و ارتبـاطي در ايـن جوامـع بشـري      ها فناوريزمينه را براي رشد و گسترش 
كـه از سـوي   تأكيد داشتند هايي  برخي ديگر از نظرات نيز به نقش استانداردها و شاخص. كند مي

اعمال فشـار و  ( قبلي سازوكاربر دو  المللي وضع شده و در تالش هستند تا عالوه هاي بين سازمان
سـوي   شـمول، كشـورها را بـه    با وضع يكسـري اسـتانداردهاي جهـان   ) تهديد و همچنين حمايت

  .كنندي اطالعاتي تشويق ها فناورييافتگي و گسترش استفاده از  وسعهت
 تأكيدكننده در پژوهش حاضر بر جنبه ديگري از جهاني شدن  نظران شركت از صاحباي  هعد

 ها و باورهايي است كه در جامعه جهاني حـاكم  داشتند كه در بردارنده موضوعاتي مرتبط با ارزش
يـا تقويـت    شدن از طريق ايجاد ظران بر اين باور بودند كه جهانين صاحب ،ديگر بيانبه . شود مي

طلبـي، افـزايش ارزش زمـان،     گرايي، رفـاه  ها و هنجارهاي خاص همچون مصرف يكسري ارزش
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ويژه بر رشـد و گسـترش    هبر جامعه بشري و ب... و دستيافزايش اهميت كار فكري در مقابل كار 
  . سزايي گذاشته است هب تأثيراتي اطالعاتي و ارتباطي در جوامع ها فناوري
به اين مطلب اذعان خواهيم كرد كه مطالب مذكور بـه نـوعي بـر     ،آنچه بيان شدملي بر أبا ت

ي اطالعاتي و ارتبـاطي در  ها فناوريو عوامل خارجي و فراملي اثرگذار بر توسعه و ترويج متغيرها 
همين اساس و با توجه به اينكه مجموعه نظرات مطرح شده هر يـك   بر. اند هداشت تأكيدكشورها 

ي اطالعاتي تمركز دارنـد،  ها فناوريالمللي اثرگذار بر ترويج و گسترش  ي بينها به نوعي بر جنبه
بنـدي   عنوان جهاني شدن معرفي و دسته بااي  مجموعه مطالب و نظرات ايراد شده در قالب مقوله

  .دندش

  گذاري محوري و انتخابيي مراحل كدها يافته
الذكر، مرحله كدگذاري  ي فوقها بندي كدهاي استخراج شده در قالب مفاهيم و مقوله پس از دسته
ي شناسـايي  هـا  ارتباط بين مقولـه  بررسي، محقق به فرآيندشود كه در طول اين  مي محوري آغاز

حاضر پس از تحليل و بررسي دقيق مجموعه نظرات  پژوهش محققان. پردازد مي شده با يكديگر
بـه بيـان ديگـر بـا     . عنوان طبقه اصلي شناسايي و معرفي كردند ارائه شده، جامعه اطالعاتي را به

مطالبي در  ،كنندگان مشاركتدر اغلب نظرات و مطالب بيان شده از جانب كمابيش توجه به اينكه 
نكه ساير مطالب و طبقات ديگـر بـه نـوعي در ارتبـاط     ارتباط با جامعه اطالعاتي وجود داشت و اي

طبقه اصلي و موضوع مركزي شناسايي و در  منزله بهتنگاتنگ با اين طبقه بودند، جامع اطالعاتي 
همچنين . عنوان محور و مركز مدل در نظر گرفته شد به ،مدل حاصل از مرحله كدگذاري محوري

گرهـاي مـالي،    المللـي، تسـهيل   لي، ارتباطات بينالمل ها و تهديدهاي بين عواملي همچون حمايت
ـ    متغيرهـا عنـوان   هـا بـه   ها، مجوزها و معافيـت  گذاري در زيرساخت سرمايه  ثيرأو عوامـل علّـي؛ ت
عنـوان مجراهـاي عمليـاتي؛     ي اطالعاتي در حوزه آمـوزش و پيونـدهاي اجتمـاعي بـه    ها فناوري

امنيتـي، اسـتانداردهاي ملـي و     ، وضـع قـوانين  )فيلترينـگ ( كـردن  همچون سانسـور متغيرهايي 
فرهنگ ملـي و فرهنـگ جهـاني كـه دربردانـده       متغيرهايگر؛  مداخله عنوان عوامل المللي به بين

اي و رفـاه و توسـعه اجتمـاعي     عوامـل زمينـه  عنـوان   به ها و باورهاي ملي و فراملي هستند ارزش
   .شدندشناسايي و معرفي  ،عنوان مجموعه پيامدها و نتايج به

ر نظـر داشـتن طبقـه    ، پژوهشـگر بـا د  )كدگذاري انتخابي( كدگذاري فرآينددر مرحله سوم از 
هـاي اكتشـافي را در قالـب     محوري، در تالش است تا روابط بين طبقات و مقوله مركزي يا پديده

بر همين اساس پـس از  . كندتبيين  بنياد دادهخروجي نهايي روش  منزله و به نظرييك چارچوب 
هاي اكتشافي حاصل از مجموعـه نظـرات بيـان شـده از      العه دقيق روابط بين مقولهبررسي و مط
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 عنـوان خروجـي روش   بـه  ،محـور  ICTتوسعه اجتماعي  نظريشوندگان، چارچوب  سوي مصاحبه
  ).1نمودار (شد در پژوهش حاضر طراحي  بنياد داده

  

  

  محور ICTتوسعه اجتماعي  نظريچارچوب . 1نمودار 

گيـري جامعـه اطالعـاتي     شـكل  ،نمـايش داده شـده اسـت    1كه در نمودار شماره  طور همان
ده اسـت و دليـل ايـن    شـ انتخـاب   ،در پژوهش عنوان هسته و مركز چارچوب نظري ارائه شده به

 صورت مستقيم نظران به ها و نظرات بيان شده از سوي صاحب انتخاب آن است كه اغلب صحبت
گيري جوامعي بر مبناي اطالعـات و ارتباطـات در    يا غيرمستقيم با پديده جامعه اطالعاتي و شكل

ارتباط بود و همچنين تمامي طبقات اكتشافي ديگر نيز به نوعي با اين طبقـه مركـزي در ارتبـاط    
پيامـدها و نتـايج    ،گيري اين طبقه و برخي ديگـر  ساز شكل شكلي كه برخي از آنها زمينه به ،بودند

 .حاصل از اين طبقه مركزي بودند
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بـراي   ،شـود  مـي  مشـاهده  1كـه در نمـودار شـماره     گونـه  المللي، همـان  ينبر عوامل ب افزون
گيري و ترغيب جوامع به اطالعاتي شدن در نظر گرفتـه   ملي نيز نقش مهمي در شكلمتغيرهاي 

فرهنـگ ملـي شـامل     :عبارتند از ،دارندملي كه در اين مجموعه مورد توجه قرار  متغيرهاي. است
گذاري و قضـايي كشـورها در وضـع قـوانين      هاي سيستم قانون ها و باورهاي ملي، حمايت ارزش

ي اطالعـاتي و اسـتفاده آنهـا در    هـا  فناوريامنيتي و حمايتي همچون جرايم اينترنتي از گسترش 
گذاران داخلـي و خـارجي    هاي دولت از سرمايه هاي دولت كه شامل حمايت سطح جوامع، سياست

هاي ويژه در جهت ترغيب  هاي اطالعاتي كشورها، ارائه معافيت گذاري در زيرساخت براي سرمايه
هـاي   ي اطالعـات، توسـعه زيرسـاخت   هـا  فنـاوري گذاري در صـنعت   گذاران براي سرمايه سرمايه

هـاي فعـال در حـوزه     هـا و شـركت   ازي سـازمان انـد  هها، صدور مجوز را دولت از سوياطالعاتي 
ي پژوهش حاضـر  ها يافته ،از سوي ديگر. است )فيلترينگ( ي اطالعاتي، سانسور كردنها فناوري

ملي شناسـايي و   عواملعنوان متغيرهايي اثرگذار بر  المللي به بين متغيرهايحاكي از آن است كه 
 شـدن بـا سـازوكارهاي    بيان بهتر، پديده جهانيكه جامعه جهاني يا به  ابدين معن. اند همعرفي شد
داشـتند   تأكيدنظران بر اين مطلب  مثال صاحب براي. است ثيرگذارأملي جوامع ت عواملخاص بر 

المللي و سهولت در  افزايش تعامالت و ارتباطات بين واسطه بهفرهنگ جهاني  ،كه در عصر حاضر
گذاشته و آنها را  ثيرأت ها و باورهاي آنها برقراري ارتباطات فراملي، بر فرهنگ ملي جوامع و ارزش

   . كند مي همراستا و همسو با فرهنگ جهاني هدايت
گيري جامعه اطالعاتي است كه  شكل ،ارائه شده در اين پژوهش نظريهسته اصلي چارچوب 

اي  جامعـه  ،ديگر گفته به. ساالري است ساالري و فناوري ي اين جامعه، اطالعاتها از جمله ويژگي
ساختارهاي آن جامعه نيز در راسـتاي آن   زند، مي ارتباطات حرف نخست راكه در آن اطالعات و 

و  پيكانگيري جوامع اطالعاتي با سه  پيامد شكل ،شود مي طور كه مشاهده همان. اند هشدمتحول 
يانگر كسب شايسـتگي  نتيجه نخست ب. نمايش داده شده است نظريخروجي در نمودار چارچوب 

مطالب فراوان و متعددي در خصـوص   ،شوندگان نظرات مصاحبه كه در مجموعه بدين معنا ؛است
ي ها افزايش آگاهي، اطالعات عمومي، دانش، مهارت، شكوفايي هر چه بيشتر استعدادها و توانايي

آزادسـازي اطالعـات و دسترسـي     ،تبـع آن  گيري جوامع اطالعاتي و بـه  شهروندان در سايه شكل
بـر همـين   . ايش پيوندهاي اجتماعي بيان شده اسـت آسان شهروندان به اطالعات و همچنين افز

معرفي  نظريعنوان شايستگي در چارچوب  بااشاره شده در قالب مفهومي  عواملاساس مجموع 
، گيري جوامـع اطالعـاتي   عنوان يكي از پيامدهاي شكل كسب شايستگي به ،به بياني ديگر. دندش

تبع آن تقويت پيونـدهاي اجتمـاعي،    به ي اطالعاتي وها فناورياست كه در سايه توسعه بدين معن
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جوامع داراي شهرونداني با سطح اطالعات، آگاهي، دانش، مهارت، توانمندي و اسـتعداد بيشـتري   
  .هاي قبل از اطالعاتي شدن جوامع خواهند بود در مقايسه با دوران

آن  سـاالري  گيري جوامع اطالعاتي، بيشتر بر جنبه فناوري پيامد خروجي دوم حاصل از شكل
صـورت خودجـوش    هاي اجتمـاعي جوامـع بـه    داشته و بيانگر شرايطي است كه در آن نظام تأكيد

 هـاي روزانـه خـود    ي اطالعاتي و ارتبـاطي در فعاليـت  ها فناوريمندي و استفاده از  شروع به بهره
 فعـال هـاي   مؤسسهها و  نهادهاي اجتماعي كه در بردارنده تمامي سازمان ،به بياني ديگر. كنند مي

ي ها فناوريرسند كه استفاده از  مي به اين نتيجه ،ي اجتماعي همچون جوامع هستندها در عرصه
سزايي در افزايش كارايي  هثير بأها و امور اجرايي آنها ت در انجام فعاليت ،نوين اطالعاتي و ارتباطي

بـه   ،متعاقـب آن صورت خودجوش به اسـتفاده از آنهـا و    و اثربخشي آنها دارد و به همين دليل به
   .كنند مي اقدام ها فناوريتطابق هر چه بيشتر با اين  برايتحول در ساختار خود  ايجاد تغيير و

عنـوان مطالبـات عمـومي    بـا  گيـري جوامـع اطالعـاتي     ص از شكلپيامد و خروجي سوم خا
در  نگر اين مطلب اسـت كـه  بيا ،مفهوم اين پيامد و نتيجه. گذاري و در مدل معرفي شده است نام

ي اطالعـاتي و ارتبـاطي در   هـا  فنـاوري تبع آن گسـترش   گيري جوامع اطالعاتي و به سايه شكل
همچـون اينترنـت، مـاهواره،     هـا  فنـاوري جوامع و تقويت پيوندهاي اجتماعي، شهروندان از ايـن  

استفاده كرده و از اوضاع و احوال مناطق ديگـر جهـان،    و مانند آن،تلويزيون، تلفن همراه و ثابت 
هـاي   داب و رسوم، نحوه زندگي ديگر ملل، شرايط زندگي آنها، ميزان رفاه و آسايش آنهـا، نظـام  آ

... گـويي مسـئوالن آنهـا و    مندي آنها از آزادي و حقوق بشر، ميزان پاسخ سياسي آنها، ميزان بهره
ي شهروندان با توجه بـه اطالعـاتي كـه از    ها در اين شرايط سطح خواسته. كنند مي كسب اطالع

انديشند كه چـرا   مي پرسشيابد و با خود به اين  مي افزايش آورند، مي دست هوامع و ملل ديگر بج
توانيم؟ ما نيز بايـد از زنـدگي و رفـاهي     اين چنين زندگي كنند ولي ما نمي توانند مي جوامع ديگر

هاي  نظامدر چنين شرايطي است كه سطح عمومي انتظارات ايشان از . مشابه آنها برخوردار باشيم
بـا برگـزاري    گاهيكيفيت زندگي ايشان افزايش يافته و  ياجتماعي جامعه خويش در جهت ارتقا

. رسانند مي و انتظارات خود را به گوش مسئوالن مربوطه ها اين خواسته ،ها راهپيماييو  ها اعتراض
غييـر و تحـول   اقدام به ايجاد ت ،صورتي اجباري هاي اشاره شده به در چنين شرايطي است كه نظام
در . كننـد  مـي  گويي هر چه بيشتر به مطالبات و انتظارات شهروندان در ساختار خود به قصد پاسخ

كسـب شايسـتگي نيـز يكـي از عوامـل       ،شـود  مـي  نيز مشاهده 1كه در نمودار گونه  همانضمن 
س به بيان ديگر بر اسـا . ثيرگذار بر افزايش سطح مطالبات عمومي شهروندان معرفي شده استأت

، به هر ميزان كـه شـهروندان از اطالعـات، مهـارت، دانـش، توانـايي و اسـتعداد        نظريچارچوب 
آنهـا بـراي داشـتن زنـدگي      هـاي  خواستهبه همان ميزان نيز انتظارات و  ،بيشتري برخوردار شوند
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شهرونداني كه در راستاي كسـب   ،به بيان ديگر. تر در جامعه خويش افزايش خواهد يافت مطلوب
هاي گذشـته   ، شرايط و محيط زندگي بهتري را در مقايسه با دورانكنند مي خود تالش شايستگي

  .كنند مي كه از مهارت، استعداد، اطالعات و آگاهي كمتري برخوردار بودند، طلب
ي ها فناوريتحول در نظام اجتماعي جوامع در سايه گسترش  ،شود مي طور كه مالحظه همان

كسب شايستگي بـه توسـعه    عاملگيري جامعه اطالعاتي با دخالت و اثرگذاري  اطالعاتي و شكل
بيانگر اين مهم است كـه تـا    ،ارائه شدهنظري چارچوب  ،ديگربيان به . اجتماعي تبديل شده است

هاي اجتماعي جوامع اطالعـاتي   اجباري، نظام صورت به چه وصورت خودجوش  مرحله قبل چه به
يـافتگي يـا بـه كمـال و تعـالي       زماني اين تغيير و تحول به توسعهولي  شدند؛دچار تغيير و تحول 

 آيد كه حضور و مشاركت شهروندان توانمند، آگاه و با مهـارت نيـز در جريـان    مي واقعي خود نائل
معناي  يافتگي به توسعه ،نظرات مطرح شده اساس ديگر بر گفته به. اين تحوالت دخالت داده شوند

هـاي اجتمـاعي    ايجاد تغيير و تحول در نظام ةگوناگون از يك سو وابستي ها واقعي آن در عرصه
يـافتگي   چرخه توسعهتا  است وابسته حضور شهرونداني توانمند و شايسته ،جوامع و از سوي ديگر

   .شودآنها تكميل  واسطه به
مفروضات بنيادين همانند كسب  ،شود مي ري ارائه شده مشاهدهكه در چارچوب نظ طور همان

به . اند هآمدن به توسعه اجتماعي جوامع در نظر گرفته شد نائلبر  مؤثراز جمله عوامل  ،ستگيشاي
دهـد كـه از يـك سـو شـهرونداني       مـي  معناي واقعي آن رخ زماني توسعه اجتماعي به ،ديگر بيان

مفروضات بنيادين ايشان همچون اعتقاد ايشان بـه تعيـين    ،شايسته داشته باشيم و از سوي ديگر
دست خويش، داشتن لياقت و شايستگي زندگي بـا آرامـش و رفـاه     هشان ب ت خود و جامعهسرنوش

نيـز  ... ساز جامعه مدني و حداكثري، ارزشمند بودن زندگيشان، اعتقاد به مدنيت و قدرت سرنوشت
  . يافتگي متحول شده باشد در راستاي توسعه

ملـي و از سـوي ديگـر     متغيرهـاي نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن اسـت كـه از يـك سـو     
 يا تضعيف اين مفروضات بنيـادين نقشـي كليـدي ايفـا     گيري و تقويت متغيرهاي فراملي بر شكل

المللي شهروندان، آشنا شدن ايشـان   فراملي همچون تعامالت و ارتباطات بين متغيرهاي .كنند مي
انسـان امـروز در    پديده جهاني شـدن و زنـدگي   ،بهتر گفته با ساير ملل و نحوه زندگي ايشان و به

و بـا گـذر    كردهثيرگذاري بر مفروضات بنيادين شهروندان فراهم أدهكده جهاني، زمينه را براي ت
عنـوان مفروضـات بنيـادين     ها اشاره شده را در ضـمير ايشـان بـه    مفاهيمي كه پيشتر بدان ،زمان

مثل پاسـخي   ،يها و باورهاي مل ملي نيز همچون ارزش متغيرهاياز سوي ديگر  .كند مي نهادينه
ها دارد، نگاهي كه فرهنگ هر ملت به نقـش سـازنده    كه فرهنگ هر ملت به نحوه زندگي انسان

هـا و   ها در سرنوشت خويش دارند، ارزش و جايگاهي كـه فرهنـگ آن ملـت بـراي انسـان      انسان
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 اثرگذار بـر مفروضـات بنيـادين شـهروندان     عواملاز ديگر  و مانند آنها،شهروندان آن قائل است 
بدين  است؛ است كه مفروضات بنيادين هر ملتي بر مطالبات عمومي آنها نيز اثرگذار گفتني. است
كه نوع نگرش شهروندان هر جامعه و ارزش و جايگاهي كه شهروندان هر جامعه براي خـود   امعن

براي . سزايي خواهد داشت هثير بأدر سطح انتظارات و توقعات آنها ت ،و زندگي خويش قائل هستند
دهي جامعه خويش قائل هسـتند و در   شهرونداني كه براي خود نقشي مهم و واال در شكل مثال،

آلـي را بـراي    در تالش هستند تا زندگي ايـده  دائمو  اند هطول تاريخ اين مطلب را به اثبات رساند
از سطح توقعات و مطالبات بيشتري در مقايسه بـا شـهرونداني كـه     ،خود و همنوعان خود بسازند

  .برخوردارند ،نقش منفعلي براي خود در جامعه خويش قائل هستند

  گيري و پيشنهادها نتيجه
نفـوذ و گسـترش    تـأثيرات بـه تبيـين    ،حاضر در تالش است تا بـا ارائـه الگـويي جـامع     پژوهش
ي خـود را در قالـب يـك    هـا  جوامـع پرداختـه و يافتـه   ي اطالعاتي بر توسعه اجتماعي ها فناوري

نتـايج حاصـل از تجزيـه و    . كنـد ارائـه   بنياد دادهنتيجه و خروجي روش  منزله به ،نظريچارچوب 
ــده كــه حــاكي از آن اســت هــا تحليــل داده ي مطــرح شــده از ســوي هــا تمــامي نظــرات و اي

گيـري جامعـه اطالعـاتي در     حول محور شكل ،يا غيرمستقيم صورت مستقيم شوندگان به مصاحبه
عنـوان  اي با  ي اطالعاتي و ارتباطي بوده و بر همين اساس مقولهها فناوريسايه نفوذ و گسترش 

ارائـه شـده در نظـر     نظـري عنوان مركز و هسته اصلي چـارچوب   گيري جامعه اطالعاتي به شكل
 ،ملـي عوامل هاي  انعنوبا تحليل نظرات ايراد شده حاكي از آن بود كه دو عامل مهم . گرفته شد

المللـي   عوامـل بـين  هاي دولت، قوانين و مقـررات كشـورها و فرهنـگ ملـي؛ و      همچون سياست
المللي، ارتباطات جهـاني و فرهنـگ جهـاني؛ در     هاي بين ها و تهديدهاي سازمان همچون حمايت

ـ     . كننـد  مي گيري جوامع اطالعاتي نقش كليدي را ايفا شكل ن مـرور مطالعـات انجـام شـده در اي
جـزاي  ا( چنـد بـه برخـي متغيرهـاي اشـاره شـده       مطالعـاتي خصوص بيانگر اين مطلب است كه 

ولي تاكنون پژوهشي ايـن چنـين بـه     ؛اند هصورتي جداگانه توجه داشت به) ملي و فراملي متغيرهاي
صورت همزمان نپرداخته كه اين مطلب بيانگر جـامع بـودن    هاي ملي و فراملي به بررسي شاخص

منـد بـه    بر همين اساس به پژوهشگران عالقه. است ارائه شده در پژوهش حاضرچارچوب نظري 
المللـي بـر    ملي و بـين  عواملثيرات أشود تا به مطالعه و بررسي ت مي در اين حوزه، توصيه مطالعه
ي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع نيز بپردازند تا درنهايت از كنـار هـم قـرار گـرفتن     ها حوزه

ي اطالعاتي و ارتباطي تهيـه و  ها فناوريشناختي  چنين، چارچوب نظري جامعههايي اين  پژوهش
  . تدوين شود
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گيـري جوامـع    ي پژوهش حاضر بيـانگر ايـن مهـم هسـتند كـه شـكل      ها از سوي ديگر يافته
بـر توسـعه    درنهايـت، هـاي اجتمـاعي و    بر تغيير و تحـول نظـام   سازوكاراطالعاتي از طريق سه 
گيري جامعه اطالعاتي از يك سو با فـراهم آوردن امكانـاتي    شكل. ودش مي اجتماعي جوامع منجر

در راستاي تسهيل دسترسي همگان به اطالعات و شكست انحصـارگرايي اطالعـاتي در جوامـع    
 هـايي  پـژوهش . شـود  مي باعث افزايش اطالعات، آگاهي، دانش و مهارت و توانمندي شهروندان

ي هـا  فنـاوري ثيرات توسـعه اسـتفاده از   أاشته و بر تچند نيز بر اين يافته پژوهش حاضر صحه گذ
هاي افـزايش دانـش و    عنوان شاخص ، بهاطالعاتي و ارتباطي بر افزايش سطح سواد و تحصيالت

از ). OECD, 2010a; Kamel , 2008; Perdana, 2010( داشـتند  تأكيـد آگـاهي شـهروندان   
ي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي از    هـا  فناوري واسطه بهسوي ديگر در جامعه اطالعاتي شهروندان 

كه همين امر زمينه را براي آشنايي هـر   اند هشدالمللي بيشتري برخوردار  تعامالت و ارتباطات بين
در . آورد مـي  چه بيشتر ايشان با شرايط زندگي و ميزان رفاه و آرامش شهروندان ساير ملل فراهم

هـاي موجـود در آن    ه خويش و نظـام چنين شرايطي سطح انتظارات و توقعات شهروندان از جامع
هاي موجود در جامعه را تحت فشار قرار داده تا با ايجاد تغيير و تحـوالتي در   افزايش يافته و نظام

ها و خدمات ارائه شده از سوي آنها، رفاه، آسايش و امكانات بيشـتر بـراي زنـدگي ايشـان      فعاليت
ـ (است كه اين يافته  گفتني. كنندفراهم  البـات  ي اطالعـاتي بـر افـزايش مط   هـا  ريفنـاو ثيرات أت
 ةعنوان خروجي يك پژوهش معرفي شده و تـاكنون در هـيچ مطالعـ    بار به براي نخستين) عمومي

ثيرات، بـه  اس و با توجه به بديع بـودن ايـن تـأ   بر همين اس. ثير اشاره نشده استأعلمي به اين ت
ي گونـاگون  هـا  آن بـر حـوزه   ثيراتشود تا بر نقش مطالبات عمومي و تـأ  مي پژوهشگران توصيه

ي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي    ها فناوريسياسي، اقتصادي و فرهنگي در سايه گسترش و ترويج 
  .ثيرگذاري بپردازندسازوكارهاي اين تأمتمركز شده و به شناسايي 

گرفته در حوزه علوم اجتماعي نيـز بـه اسـتفاده از     انجامهاي  گونه كه برخي از پژوهش همان
هـاي   هـاي مربـوط بـه نظـام     ثيرات مثبت آنها در روند انجـام فعاليـت  أي اطالعاتي و تها فناوري

ي پـژوهش حاضـر نيـز    هـا  ، يافته)Avgerou, 2008; Deflem, 2009( داشتند تأكيداجتماعي 
بر تغييرات اجباري كه در نتيجه افـزايش مطالبـات عمـومي در     بيانگر اين مطلب بودند كه عالوه

ي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي    ها فناوريشود، گسترش استفاده از  مي لهاي اجتماعي حاص نظام
ي هـا  فنـاوري صورت خودجوش نيز از ايـن امكانـات و    دارد كه به مي هاي اجتماعي را بر آن نظام

  .كنندنوين در راستاي تغيير و تحول در انجام كارها و خدمت رساني به شهروندان استفاده 
هـاي   نگر اين مطلب است كه بروز تغيير و تحـول در نظـام  بياپژوهش حاضر نتايج حاصل از 

صـورت اجبـاري، الزامـاً بـه توسـعه اجتمـاعي منتهـي         صورت خودجوش و چه به به ،اجتماعي چه
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هـاي   بر ايجاد تحول در نظام عالوه ،ي اجتماعيها يافتگي در حوزه يابي به توسعه شود و دست نمي
. اسـت  و داراي سطح اطالعات، آگاهي و دانش بـاال  اجتماعي، مستلزم داشتن شهرونداني توانمند

هـاي   پژوهشي ها ي مورد نياز شهروندان، با يافتهها ي پژوهش حاضر در خصوص ويژگيها يافته
يـافتگي جوامـع هـم     توسعه فرآيندانجام شده در ارتباط با نقش شهروندان آگاه و مطلع در تسريع 

و بـر جايگـاه واال و كليـدي    ) Macintosh, 2004; Mahrer & Krimmer, 2005(راستا بوده 
از سوي ديگر مفروضات بنيـادين شـهروندان   . كند مي تأكيدشهروندان در توسعه اجتماعي جوامع 

نقـش   اي گفتـه  بـه يافتگي بايد همسو و هم جهت با آن بـوده و   آمدن به توسعه نائلمنظور  نيز به
ـ  از كه ايـن يافتـه   كنندگر را در اين راستا ايفا  تسهيل تـاكنون در هـيچ يـك از     ،ژوهش حاضـر پ

آنها بـر   دين و سپس تأثيراتفناوري اطالعات بر مفروضات بنيا أثيرمطالعات علمي در خصوص ت
بر همـين اسـاس و بـا توجـه بـه فقـدان       . يافتگي جوامع مورد توجه قرار نگرفته بود توسعه فرآيند

ـ   شود تا بـه   مي مطالعه علمي در اين خصوص، به پژوهشگران توصيه ثيرات أمطالعـه و بررسـي ت
گيـري، اصـالح و    ي اطالعاتي و ارتباطي بر شكلها فناوريثيرگذاري أمفروضات بنيادين، نحوه ت

ثيرگـذاري متقابـل جامعـه اطالعـاتي و مفروضـات      أت سازوكارهايتغيير آنها پرداخته و همچنين 
  .قرار دهند پژوهشبنيادين شهروندان را شناسايي و مورد 

 خالصه نتايج پژوهش حاضر بيانگر اين مطلب هستند كـه تنهـا زمـاني    ،يانيدر نهايت و به ب
بر اينكه شاهد تغيير و  اي در بعد اجتماعي آن اذعان كرد كه عالوه يافتگي جامعه توان به توسعه مي

هاي اجتماعي آن جامعه هستيم، بايد شهرونداني با سطح شايسـتگي بـاال و داراي    تحول در نظام
  .گرايي و تعالي نيز داشته باشيم ني همراستا با كمالمفروضاتي بنيادي
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