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The development of information and communication technology has without doubt had a great
influence on the culture of human civilizations. Some even state that information technology is
the most important factor in recent developments in the previous decade. Nowadays, information
technology is the basis for human development in an organization and the society as a whole.
Information technology, as a collection of produced thoughts that is provided for people and
organizations through hardware mechanisms, has a crucial role in the development of human resources.
Information technology and the use of computers have brought about some changes in organizations.
These changes are more evident in fields such as structure, authority, power, job content, supervision,
and the managers’ jobs. Technology has differentiated our era from previous periods. If we do not
have a correct and comprehensive understanding of technology in different realms of life, we will
inevitably encounter various problems. Rapid changes and the growth of modern technologies have
caused some worries regarding people’s readiness in all societies, especially future generations that
face the current situation. The correct use of information and communication technology depends
on the skillfulness of human resources. Information technology has a massive role in developing
fields such as business and trade, electronic learning, etc. Information technology has helped cultural
development, especially the Islamic-Iranian culture, throughout the world. It has also helped to obtain
necessary information and solve existing problems in the minimum amount of time and has helped
people to discover the world, from the depth of the oceans to outer space.
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چکیده
 فناوری، بهطوريکه عدهاي،بدون شک پيشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات تاثير زيادي در فرهنگ و جوامع بشري گذاشته است
 خميرمايه توسعه انساني در سازمان و جامعه، تكنولوژي اطالعات، امروزه.اطالعات را مهمترين عامل در پيشرفتهاي قرن اخير بيان کردهاند
 تكنولوژي اطالعات بهعنوان مجموعه افكار توليدشده كه بهوسيله مكانيسمهاي سختافزاري در اختيار افراد و سازمانها قرار ميگيرد.است
. استفاده از رايانه و فناوري اطالعات برخي تغييرات را در سازمانها ايجاد کرده است.نقش عمدهاي را در توسعه منابع انساني ايفا ميكند
 آنچه به عصر ما ظاهري متفاوت. نظارت و شغل مديران ديده ميشود، محتواي شغل، قدرت، اقتدار،اين تغييرات در حوزههايي مثل ساختار
با بقيه اعصار بخشيده تکنولوژي است؛ اگر درک صحيح و شناخت کامل از آن نداشته باشيم در عرصههاي مختلف زندگي با مشکل مواجه
 تغييرات سريع و رشد فناوريهاي نوين باعث شده است تا نگراني عمدهاي راجع به آمادگي انسانها در تمامي جوامع و بهخصوص.ميشويم
. ارسال شودa.shaeidi@pnu.ir  تمام درخواستها به نشانی. عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور دزفول:* نویسنده مسئول
. پذیرش گردیده است90/5/15  اصالح و در تاریخ90/4/15  در تاریخ، به دفتر مجله رسیده90/2/12 این مقاله در تاریخ
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نسلهاي آينده در برابر اين شرايط بهوجود آيد .استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و بهکارگيري مناسب آن وابسته به نيروي انساني ماهر
است .فناوری اطالعات نقش زيادي در توسعه زمينههايي از قبيل تجارت و آموزش الکترونيکي و ...داشته است .تکنولوژي اطالعات باعث
کمک به توسعه فرهنگها بهخصوص توسعه فرهنگ اسالمي -ايراني در سراسر جهان شده است و نيز در زمينه بهدست آوردن اطالعات در
حداقل زمان و حل مشکالت به ما کمک زيادي ميکند و سراسر عرصه گيتي از اعماق دريا تا اوج فضا را ميدان جوالنگاه انسان کرده است.
کلمات کلیدی
تكنولوژي اطالعات ،تکنولوژي فرهنگي ،اينترنت و فرهنگ
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و مجموعهاي از الگوها باشد يك نظام فكري و فرهنگي است و
مقدمه
بشر صاحب فرهنگ است ،درست همانطور كه صاحب روح ميتوان آن را فرهنگ توليد اطالعات ناميد .بدون ايجاد فرهنگ
است .همه فرهنگها بهطور پيوسته در حال تغييرند و اين تغييرات ،توليد اطالعات ،نظام  ITنميتواند دوام داشته باشد .بنابراين ،آنچه در
امروزه هم سريعتر و هم عميقتر از گذشته شدهاند .تكنولوژي  ITمهم است تفكر اطالعاتگرا است .تكنولوژي اطالعات از اتصال
نوين ارتباطي در دنياي امروز باعث تحوالت عظيم و پيچيدهاي و تركيب مجموعهاي از فكرهاي مفيد توليد شده شكل ميگيرد و
در روابط و مناسبات انساني و ايجاد شكل جديدي از الگوهاي كامپيوتر و سوپركامپيوترها و سيم و كابل و ابزارهايي از اين قبيل
ارتباطي شده و به مقوله هويت نيز مفهوم جديدي بخشيده نيست .در تكنولوژي اطالعات ،فكر انسانهاي خردمند است كه توليد
است .حجم باالي اطالعات و دانشهاي تازه بهراحتي از طريق اطالعات ميكند ،IT .يعني روشهاي توليد و جمعآوري اطالعات
شبكههاي اطالعاتي و ارتباطي ميتواند در اختيار افراد و سازمانها و استفاده از آن در يک جامعه ،و سازمان تكنولوژي اطالعات با
در همه كشورهاي جهان قرار گيرد و شبكههاي اطالعاتي در كوچككردن ،ارزان كردن و كاربري ساده برنامههاي كامپيوتري
دسترس همگان قرار خواهد گرفت[ .]1فلسفه تکنولوژي اطالعات باعث شده دسترسي به اطالعات از هرجا و توسط هر شخص به راحتي
را ميتوان بهعنوان زيرشاخهاي از فلسفه تکنولوژي در نظر گرفت.
صورت گيرد .پايگاههاي اطالعاتي برگرفته از مفهوم  ITفرآيندهاي
تفکرات فلسفي در باب تکنولوژي بهطور کلي معطوف به فهم
پيچيده درونسازماني را تسهيل كرده و بااتصال سازمانها به همديگر،
ماهيت و معناي ساختن و استفاده کردن ميباشد ،خصوصا تفکر
شبكههاي سازماني را بنا نهاده است و ديدگاههاي ميانمدت مديران
درباره آنچه تاکنون ساخته و استفاده شده است .چنين تأمالتي اما
به ديدگاههاي بلندمدت بدل شده است .بهطور كلي در مفهوم IT
در تالطم ميان دو سنت بزرگ روي ميدهند :سنتي برخاسته از
مولفههاي زير وجود دارد :فرهنگ توليد اطالعات؛ اطالعاتگرايي؛
مهندسي و ديگري از ديدگاهي انسانمدار.
ديدگاه مهندسي :نظرگاهي است توسعهطلب که تکنولوژي را جمعآوري اطالعات؛ خالصهسازي اطالعات؛ تحليلگري؛ حساسيت
امري تمام ًا انساني ميداند و لذا نفوذ آن را به تمامي ارکان زندگي اطالعاتي؛ پردازشگري؛ تفكر شبكهاي؛ بهينهسازي؛ يكپارچهسازي؛
پژوهشنگري؛ روشسازي؛ ذخيرهسازي؛ انتقال اطالعات[.]3
انسانها مجاز و بلکه الزم ميشمارد.
 ITيكي از فاكتورهاي مهم پيشرفت در قرن بيست و يكم
ديدگاه انسانمدار :نظرگاهي است حزمانديش که تکنولوژي
را جنبهي محدودي از انسانيت ميبيند و لذا پيوسته نگران آن ميباشد IT.موجب ايجاد دگرگوني و تحول در روشهاي زندگي،
است که نکند اين جنبهي محدود ،بر ديگر جنبههاي انسانيت آموزش ،كار و بازي خواهد شد .پيشرفتهاي مربوط به محاسبات
چيره شود.
كامپيوتر و  ،ITزيرساختهاي جديدي براي تجارت ،پژوهشهاي
اين تمايز و تالطم متناظر با آن ،در مورد فناوري اطالعات علمي و فعاليتهاي اجتماعي ايجاد ميكند .اين زيرساخت گسترش
يا تكنولوژي اطالعات ( )ITنيز وجود دارد ،يعني ميان کساني داده شده ابزارهاي جديدي را براي ارتباط داشتن با سراسر دنيا و
که ورود  ITرا نقادانه جشن ميگيرند و کساني که محتاطانه در كسب علم و دريافت اطالعات به ما ارائه ميدهد .تكنولوژي اطالعات
تالش براي حد زدن بر قدرت و نفوذ آن ميباشند .اين تالطم را به ما كمك خواهد کرد كه بدانيم چطور محيط اطرافمان را تحت تأثير
در جايجاي اين نوشتار نيز باز خواهيد شناخت[.]2
قرار دهيم و چطور از آن بهتر مراقبت كنيم و نيز  ITوسيلهاي براي
رشد اقتصاد است IT .محل كار را جذابتر ،كيفيت مراقبتهاي
تكنولوژي اطالعات
تكنولوژي اطالعات قبل از اينكه يك سيستم سختافزاري پزشكي را بهبود و دولت را مسئوليتپذيرتر و در دسترستر براي
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برآوردن نيازهاي شهروندان ميكند.
تعريف تكنولوژي اطالعات :اين تكنولوژي مربوط به سختافزار
و نرمافزار كامپيوتر ميباشد که براي پردازش ،ذخيرهسازي و انتقال
اطالعات از آن استفاده ميشود IT .علم و مهارتهاي همه
جنبههاي محاسبات ،ذخيرهسازي اطالعات و ارتباطات استIT .
مبحث جديدي است كه به سرعت رشد كرده و تغييرات بنيادي در
دنياي كنوني ايجاد ميكند ،اين تغييرات ناشي از انجام روشهاي
تجاري جديد ،ايجاد تنوعات و سرگرميهاي جديد و بهوجود آوردن
هنرهاي جديد ميباشد .تكنولوژي اطالعات شامل موضوعاتي است
كه به علم و تكنولوژي كامپيوتر ،طراحي ،توسعه ،نصب و پيادهسازي
سيستمها و نرمافزارهاي اطالعاتي مربوط ميشود.
تكنولوژي اطالعات به طراحي و استفاده از كامپيوتر و ارتباطات

براي حل انواع مختلف مسائل مربوط ميشود.
تعريف مهندسي از تکنولوژي :مطالعه و کاربست روشمن ِد ساخت و
استفاده از مصنوعات .در اين تعريف تکنولوژي به دو دوره تکنيکهاي
پيشامدرن و تکنولوژي مدرن تقسيم ميشود.
تعريف انسانمدار از تکنولوژي :اين تعريف گستردهتر از تعريف
مهندسي از تکنولوژي است چراکه تمام انواع ساختن – تجربي،
علمي ،توليد انبوه و غيره -را در تمامي شيوههاي استفاده از آن
– بهعنوان دانش ،مصنوع و حتي اعمال خشونت و قدرت -شامل
ميشود .بر اين اساس يک تعريف چهار وجهي را به همراه چهار
مصداق از تکنولوژي اطالعات مطابق جدول شماره ( )1بهدست آوريم:

جدول شماره  :1تعريف چهاروجهي از تکنولوژي اطالعات ()http://forum.ecl4u.com
تکنولوژي پيشامدرن

تکنولوژي علمي

معناي مهندسي اطالعات

نوشتن و خواندن توسط الفبا

انتقال سيگنالهاي electronic source codes

معناي انسانمدار اطالعات

متن و کتاب

آنچه ميتوان توسط رسانههاي الکترونيکي به انجام رساند

http://mediaj.sums.ac.ir/online
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اينترنت و فرهنگ
با توجه به ويژگيهاي تكنولوژي نوين كه قابل كنترل نيستند
بايد به تقويت بنيههاي عقيدتي ،باورها و ايمان افراد و بهعبارت ديگر،
دروني كردن ارزشها توجه كرد .از آنجايي كه خانواده ،جامعه اوليه
فرد است ،بنابراين آگاهي دادن به افراد و خانوادهها راه موثري در
جهت استفاده صحيح از تكنولوژي است ،زيرا نقش خانواده در تربيت
فرزندان انكارناپذير است .همچنين شناخت و آگاهي از امكانات
موجود ،شيوههاي بهتري را براي بهرهبرداري از امكان و يا طرد
آن فراهم ميكند .در اين بين ،اينترنت نيز به عنوان يكي از مظاهر
بارز تكنولوژيهاي نوين ارتباطي كه در طي سالهاي اخير رشد
چشمگيري داشته ،تاثير بسيار مهمي بر ساختار اجتماعي و فرهنگي
جوامع امروزي داشته است.
امروزه محققان به چهار دليل عمده به استفاده از اينترنت
ميپردازند:
1 .1گسترش ارتباط با محققان ديگر در سطح ملي و بينالمللي
با استفاده از پست الكترونيكي.
2 .2گسترش همكاريهاي ملي و بينالمللي از طريق انتشار
آثار مشترك ،مديريت و نظارت بر برنامههاي تحقيقي

مشترك و همكاري با بخش صنعت.
 3 .3دستيابي به منابع اطالعاتي.
4 .4دستيابي به منابعي نظير ابركامپيوترها ،تلسكوپها و...
به باور كاستلز ،حوزه فرهنگ با ظهور تكنولوژيهاي جديد،
دستخوش دگرگونيهاي فراوان شده است؛ چرا كه سرعت انتقال
جريان فرهنگ از طريق ارتباطات نوين افزايش مييابد .جايگاه
اينترنت بهعنوان زيرساخت اساسي جامعه اطالعاتي بسيار مهم
است؛ چرا كه اينترنت به تقويت همه جانبه جامعه اطالعاتي كمك
فراواني ميكند .از نظر او ،اينترنت باعث تمركززدايي ،تنوع بيشمار
مطالب ،مجازي بودن ،كاهش اهميت زمان و مكان و ...ميشود.
اينترنت همبستگي «درونگروهي» را كاهش ميدهد ،گفتگو با
اعضاي بيگانه را آسان ميكند و در نتيجه ارتباطات «برونگروهي»
را تسهيل مينمايد .اينترنت بهعنوان رسانهاي كه ميتواند مقاصد
سياسي را تامین کند و یا عاملي براي رشد اقتصادي باشد ،موجبات
تغيير فرهنگ جوامع را فراهم میكند .از اين جهات اينترنت به افراد
ميدانميدهد تا عقايد ،نظريات و ارزشهايشان را به ديگران عرضه
كنند و به اين ترتيب به آنها امكان ميدهد كه بهترين بهره را از
اين ابزار ببرند .اينترنت به دو شيوه موجب تغيير فرهنگي ميشود؛
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نخست ،فرهنگ خودش را عرضه ميكند و دوم ،گذرگاهي براي ساير
فرهنگها تدارك ميكند .اينترنت ،عالوه برآنكه محيطي براي تبادل
فرهنگي مهيا و گذرگاهي براي دسترسي كاربران به فرهنگهاي
ديگر تدارك ميكند ،خود نوعي فرهنگ يا خرده فرهنگ است كه
همه فرهنگها را دربر ميگيرد[.]1
اجتماع و فناوري اطالعات
تاثيرات اجتماعي  ITميتواند خيلي گسترده و وسيع باشد .اين
بخش چندين تاثير نمايان را بررسي ميکند:
•فرصتهايي براي افراد معلول
انسجام تکنولوژيهاي هوش مصنوعي مثل تشخيص
بصري و گفتاري در درون کامپيوترها و بهويژه در درون
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نگرشهاي سطحي ،که تکنولوژي را معادل ابزار و تجهيزات ميدانند،
بايد اينگونه تصحيح شوند که ابزارها تجسم عيني و مادي اطالعاتي
هستند که قبل از شکل عادي و عيني جنبه نرمافزاري داشتهاند و طي
يک فرايند ،مبدل به سختافزار شدهاند[.]5
فرهنگ عبارت است از ميراث تاريخي -اعتقادي يک جامعه ،که
از عناصر عيني و ذهني سازمانهاي اجتماعي در طي زمان منبعث
ميگردد ،فرايندي متحول و پويا از استحاله انرژي در مفهوم عام آن
که از نسلي به نسل ديگر ( )Transformationميابد و از اين
طريق به حيات خويش ادامه ميدهد.
نهادهاي اختصاص هر فرهنگ با روي هم انباشته شدن تجربيات
اشخاص کثيري در طي دورههاي طوالني ساخته شدهاند[.]6

سيستمهاي اطالعاتي وبمحور ،ميتواند فرصتهاي
استخدام جديدي را براي افراد معلول ايجاد کند .براي مثال
آنهايي که نميتوانند تايپ کنند قادر هستند تا از کيبورد
صـــــدايي ( )Voice-Operatedاستفاده کنند و
آنهايي که نميتوانند مسافرت کنند ،ميتوانند در خانه کار
کنند.
• پيشرفتهايي در حفظ سالمتي
فناوري اطالعات پيشرفتهاي مهمي در حفظ سالمتي در
دامنهاي از تشخيص بهتر و سريعتر تا تحقيق و توسعه
داروهاي جديد ،براي مراقبت دقيقتر بيماران بدحال داشته
است.
• مبارزه با جرائم ديگر و کاربردها
کاربردهاي کامپيوتر ميتواند به راههاي مختلف به جوامع
سود برساند .در اينجا به برخي از اين کاربردها اشاره
تکنولوژي و آثار آن در فرهنگ اسالمي  -ايراني
ميشود .براي مثال:
تکنولوژي از ارزشهاي خود قابل جدا ساختن نيست ،يعني
ـ هشداردهندههاي الکترونيک و کامپيوترها از حجم
نميتوان تکنولوژي را بدون اخذ ريشههايش کسب کرد .اولين مثال
ترافيک در برخي شهرها ميکاهند.
ـ تصويرپردازي الکترونيک توان جستجو براي بچههاي در اين مورد را از ميان لوازم خانگي انتخاب ميکنيم که در همه
جا ديده ميشوند« :جاروي برقي» وسيلهاي است که براي راحتي
گمشده را ارتقا ميدهد[.]4
کار ما اختراع شده است و ظاهرا استفاده از آن موجب سهولت در
کار جاروکشي ميشود .آيا استفاده از «جاروي برقي» بار فرهنگي
تکنولوژي و فرهنگ
تکنولوژي عبارت است از دانش و مهارتهاي الزم براي توليد
کاال خدمات ،که حاصل قدرت فکري و شناخت انسان و ترکيب
قوانين موجود در طبيعت ميباشد .لذا تکنولوژي ماهيتي اطالعاتي
دارد که در چهرههاي گوناگون ظهور ميکند .طبق اين تعريف،

تاثيرات فرهنگ و تکنولوژي بر همديگر
فرهنگ و تکنولوژي بهعنوان سيستمهاي باز ،داراي اجزايي
هستند که آن اجزا نيز با همديگر داراي روابطي سيستماتيک هستند.
تغيير و دگرگوني در اجزاي هر يک از سيستمها ساختار داخلي آن را
به آرايش جديدي ميکشاند و بر سيستم و يا سيستمهاي ديگری که
با آن در دادوستد انرژي هستند ،اثر ميگذارد .حال اگر ما تکنولوژي
و فرهنگ را به عنوان دو سيستمي تلقي کنيم که در برگيرنده انواع
و اجزايي هستند ،اين تاثيرگذاري متقابل ميتواند موارد زیر را در بر
گیرد:
 1 .1ايجاد منطق رفتاري جديد براي سيستم
2 .2تحول در شيوه و ميزان خودکنترلي سيستم
3 .3مسالهآفريني يک سيستم بر بيسيستمي ديگر
4 .4ظهور تحليل نوين از مقوالت کهن

خاصي دارد که از مصرف آن نگران شويم؟ اين وسيله بهصورت يک
عنصر «شکلگرفته» وارد کشور ما شد .يعني به قول اقتصاددانان
يک متغير برونزا بود و طبيعتا به هنگام ورود سيستم مصرف خاص
خود را به همراه آورد .قسمتي از اين مجموعه مستقيما بار فرهنگي
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مشکالت فرهنگ و فنآوريهاي نوين ارتباطي
امروزه  ITبه مدد فنآوري ارتباطات فراگيرشده و جهان را
دگرگون ساخته است .مهمترين تغييراتي که اين فنآوري در جهان
بهوجود آورده ،بهوسيله «مارشال مک لوهان» در عبارت دهکده
جهاني خالصه شده است که در آن مردم نقاط مختلف در کشورهاي
سراسر کره زمين بهمانند ساکنان يک دهکده امکان برقراري ارتباط

نميشوند ،حتي در مقابل تغيير ميايستند و به همين دليل مراحل
توسعه را با تاخير مواجه ميسازند.
در جوامع سنتي و عقبافتاده اين وضع به مراتب بدتر است و
عدم اطالع حاکمان و دولتها از مزاياي اين پديدهها سبب تاخير در
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با يکديگر و اطالع از اخبار و رويدادهاي جهاني را دارند .امروزه نقش
تکنولوژيهاي نو در زندگي اجتماعي و در عرصههاي مختلف زندگي
بشر انکارناپذير بوده و در برنامهريزيهاي توسعه اجتماعي ،فرهنگي
و اقتصادي جايگاه ويژهاي به فنآوري اطالعات و ارتباطات داده
ميشود .ولی با اين وجود با ورود فنآوریهای جديد مشکالتی برای
فرهنگ ملتها بهوجود آمده که به برخی از آنها میپردازيم:
فنآوريهاي جديد ميتوانند بر فرهنگ آن جامعه تاثير بگذارند و
حتي باعث تغييرات فرهنگي شوند اما اغلب چون فرهنگ جوامع ثابت
بوده و به تدريج تغيير ميکند پس ميتوان گفت که معمو ًال تکنولوژي
جديد با فرهنگ جامعه سازگار شده و حتي بهعنوان پشتيبان الگوهاي
رفتاري آن جامعه استفاده ميشوند.
يکي از مشکالت اساسي موجود در بسياري از کشورهاي در حال
توسعه ،مشکل فرهنگي و رواني برخورد با فنآوريهاي نوين است
که معمو ًال بخشي از مردم در مقابل تغييرات واکنش عموم ًا منفياي
نشان ميدهند که اين مسئله باعث تاخير در استفاده مناسب از آنها
ميشود.
بنابراين آموزش و توسعهي فرهنگ استفاده از فنآوريهاي
جديد يکي از مسائل مهم در توسعهي فنآوري اطالعات  -ارتباطات
است که بايد مشکالت مرتبط با آن شناخته و حل شود.
در کشورهاي توسعهيافته ،افراد سالخورده و مسئولين سابقهداري
هستند که تجربيات سنتي خود را دارند و تسليم فنآوريهاي نوين
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دارد و بخشي غيرمستقيم .مث ً
ال تبليغاتي که براي فروش کاال انجام
ميگيرد ،جامعه را به سمت مصرف ،بيش از نياز واقعي سوق ميدهد
و روحيه مصرفگرايي را در مقابل «بخوريد و بياشاميد ولي اسراف
و زيادهروي نکنيد» ترويج ميکند .پس از مدتي که استفاده از اين
وسايل منحصر به طبقات مرفه جامعه بود ،قيمت آن به حدي ميرسد
که خانوادههاي با درآمد متوسط هم به خريد آنها ترغيب ميشوند.
اين به مفهوم کار بيشتر براي کسب درآمد بيشتر است؛ تا هزينه
الزم براي خريد کاالها صورت فعليت پيدا کند .اين امر به نوبه خود
روحيه سودپرستي افراد را تقويت ميکند تا آنجا که اندک اندک ديگر
کسي کاري را که سودي براي آن متصور نباشد انجام نميدهد .از
سوي ديگر اين کار کردن بيش از ظرفيت ،آن رفاه وعده داده شده را
مخدوش ميکند و انسان در تناقضي گرفتار ميشود که با دست و پا
زدن در آن ،خود را بيش از پيش گرفتار ميکند .در اين حالت اخالق
و تربيت جاي خود را به وجدان اجتماعي ميدهد .زيرا بشر قوانين
وضع شده بهوسيله اجتماع را جايگزين «شرع» ميکند و آشکار است
که مفاهيم اخالقي مانند شرف ،غيرت ،عزتنفس و  ...کم رنگتر
ميشوند .زيرا قوانين اجتماعي «ما» ،برگرفته از تمدن تکنولوژيک
«ما» و فرهنگ اسالمي  -ايراني غني ما هستند و طبيعتا هدفي
جز آسانتر کردن راه توسعه تکنولوژي ندارند .پس عجيب نيست،
اگر مردم ايتاليا ،هنرپيشه فيلمهاي پورنوگرافيک را بهعنوان نماينده
مجلس انتخاب ميکنند و کليساي نروژ ،ازدواج ميان دو همجنس را
به رسميت ميشناسد .در چنين تمدني انسان در حد ابزار متوقف شده
و تا وقتي که خوب کار ميکند و بهرهوري دارد ،ميتواند از تمام لذايذ
حيواني موجود بهره ببرد تا فرصتي براي فکر کردن نداشته باشد.
وقتي کار ،از حالت عبادت بودن به حد الزم تنزل يافت ،مفهومي
پديد ميآيد به نام اوقات فراغت که در طي آن فرد فرصت دارد دست
رنج خود را صرف فراموشي کند .در اين زندان شيشهاي ،پناهگاه او
گاه شراب و افيون است ،گاه بستري آلوده به گناه ،اگر مفهومي براي
گناه مانده باشد! اگر بخواهد به آنچه «تفريح سالم» خوانده ميشود
بپردازد ،رو به رسانههاي جمعي ميآورد و اگر هم بدن سالم را مساوي
عقل سالم بداند ،سعي ميکند در هر فرصتي به ورزش مشغول شود.
ديگر کمتر کسي اوقات فراغت خود را صرف مطالعه ،تفکر و بحث
در مورد حقيقت ميکند .براي انسان عصر ما ،زندگي بدون تلويزيون،
تلفن و هواپيما مفهومي ندارد .او به حال نسلهاي پيشين افسوس
ميخورد که از مواهب تکنولوژي بيبهره بودهاند و حاجات خود را
با توسل به موجودي برتر به نام خدا برآورده ميساختهاند .او هرگز
نميتواند آنچه را تکنولوژي بر سرش آورده ببيند ،مگر آنکه پا را از

حريم ممنوع فراتر نهد .در آن صورت هم ،ديگران او را موجودي ابله
ميبينند که عقل ناقصش توانايي فهم و درک اين همه پيشروي به
سوي سعادت را ندارد ،لذا در اين حالت است که توجه به آيين اسالم و
فرهنگ اصيل ايراني ميتواند انسان عصر فناوري را از گرفتاريهاي
پيرامونش نجات دهد تا هم در دنيا و هم در آخرت سعادتمند شود[.]7
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استفاده از فنآوريهاي جديد و توسعه دانش و رشد اقتصادي در آن
جوامع ميشود.
يکي ديگر از مشکالت دسترسي زودهنگام به فنآوريهاي جديد
پديدهاي بهنام «شکاف ديجيتالي» بين کشورها است .اين موضوع
بهقدري مهم است که از سال  94ميالدي معيار تشخيص کشورهاي
فقير و غني شده است .تا قبل از سال  94فاصله کشورهاي فقير و
ثروتمند را با سرمايه مادي ميسنجيدند اما امروزه به کشوري ثروتمند
ميگويند که از نظر توسعهي فنآوري اطالعات به مرحله خوبي از
رشد رسيده باشد ،ضريب نفوذ اينترنت در آنها باالي  50باشد و مردم
خدماتشان را از دولت در منزل و از طريق دولت الکترونيکي دريافت
کنند.
نگرش تزئيني به فنآوري به هدف تبديل ميشود و البته سرانجام
چنين نگرشي سرخوردگي و نااميدي است .جست و جوي ابزارهاي
مدرن به تنهائي نشان نو شدن نيست.
جهان سوم در درک مدرنيته و ويژگيهاي اساسي آن دچار
سرگشتگي است و تلويح ًا با پيامدهاي ناپسند ورود فنآوري و
مديريت نادرست فرهنگي و اجتماعي آن روبرو است و ناکاميهاي
بسياري در نبود همزيستي مسالمتآميز با فنآوري در  150سال
گذشته ما را آزار داده است[.]8
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راهکارهاي توسعه فرهنگ و فنآوريهاي نوين ارتباطي
از بين بردن شکاف ديجيتالي بين کشورها ،از کشورهاي فقير
و در حال توسعه که بگذريم ،کشورهاي پيشرفته دنيا بهطور جدي
نگران بيسوادي (سواد فنآوري) نسل آينده خود هستند که در اين
رابطه تدابيري نيز انديشيدهاند که از جمله ميتوان به ارتقاء سواد
فنآوري اشاره کرد .رسانههاي عمومي و بهخصوص صدا و سيما
بايد در آگاهسازي مردم و افزايش سواد آنان از بعد علمي و فنآورانه
بکوشند.
مسئوالن و مديران ارشد کشور بايد تمامي سازمانها و موسسات
ذيربط را به توجه جدي به اين مطلب و توجه به آموزشهاي همگاني
تشويق کنند .نظام آموزشي کشور بايد اصالح شود و برنامه آموزشي
با محوريت سواد علمي و فنآورانه بازسازي شده ،تالش شود تا نسل
آينده بهصورت جدي براي عصر فنآوري و اطالعات آماده شود.
توسعه شهرهاي ديجيتالي مهمترين ويژگي چنين فرهنگي
هستند .فراموش نکنيم که نوآوري ،زاده انسان توسعهيافته است.
انسان توسعهيافته ميتواند اين ابزارها را با بهرهوري باال بهکار گيرد و
گامبهگام به رويش و زايش انديشه و فن برسد .اگر شرايط زيستن با

فنآوري فراهم نباشد رويش و زايشي هم در کار نيست[.]9
بحث و نتيجهگيري
با توجه به موضوعات مطرح شده ،ميتوان اينگونه نتيجه
گرفت که  ITبر تمامي ابعاد و جوانب سازمانها تاثيرات شگرفي
ميگذارد و مديران سازمانها جهت اداره کارا و اثربخش سازمان ملزم
به توجه به مسائل مرتبط با اين فناوري هستند که در غير اينصورت
محکوم به فنايند .در مورد تاثير فناوري اطالعات بر جامعه نيز بايد
اذعان داشت که  ITبا خود فرصتها و تهديدات بيشماري را به
همراه آورده است .نهايتا اينکه افراد جامعه نيز بهعنوان عنصري از
جوامع و سازمانها به شدت تحت تاثير اين فناوري قرار دارند[.]10
تکنولوژي ،سيستمي يکپارچه است که با ورود يکي از محصوالت
آن ،راه براي ورود ساير اجزاي سيستم باز ميشود .همچنين اشاره
کرديم که تکنولوژي قابل جدا ساختن از ريشههاي خود نيست و براي
دسترسي به آن ،تهيه مقدماتي خاص ضرورت دارد .نکته بعدي آن
بود که تکنولوژي فرهنگ خاص خود را همراه مي آورد و استفاده از
محصوالت تکنولوژيک به خوديخود موجب تحول فرهنگي در جامعه
ميشود .يعني الزم نيست حتما کسي ،آنچه را «آثار منفي تکنولوژي»
ميخوانيم بار بزند و وارد کشور کند .کافي است ما بدون شناخت
کامل پاي در اين عرصه دشوار نهيم ،تا خود به خود اين وضعيت
پيش آيد .مثال وقتي از درب کوچکي عبور ميکنيم ،با هم تعارف
ميکنيم .اما وقتي ميخواهيم از چراغ قرمز عبور کنيم ،فکر ميکنيم
زيرکي کرده ايم! آدم همان آدم است ،اما برخورد او با پديدهاي به نام
«اتومبيل و فرهنگ اتومبيلراني» بسيار متفاوت با هنگامي است که
او از سنتهاي کهن جامعه پيروي ميکند .به عقيده نگارنده ،براي
دستيابي به تکنولوژي دو راه وجود دارد :راه اول ،تسليم بيقيد و
شرط در مقابل آن و پذيرفتن تمامي زمينهها و آثاري است که منجر
به ظهور يک جامعه تکنولوژيک ميشود .اين همان راهي است که
رضاخان ،به تقليد از آتاتورک قصد پيمودنش را داشت .آتاتورک ،اين
نکته بسيار مهم را درک کرده بود که براي دستيابي به جامعه اي
«توسعهيافته» سريعترين و کاملترين راه آن است که الگوي غرب را
دقيقا «مشابهسازي» کند و در اين راه تا آنجا پيش رفت که حتي خط
ترکي را از عربي به خطي مشابه خطوط التين تغيير داد .اشتباه او آن
جا بود که ريشههاي سنتي و ديني جامعه ترک را دستکم گرفته بود
و گمان ميکرد ميتواند با اتکاء به فرهنگ جديد آن را بهطور کامل
نابود کند .شيوه فوق در برخي جوامع به نتايج مورد انتظار رسيد .ژاپن،
سنگاپور ،کره جنوبي و  ...رابطه ميان «فرهنگ سنتي» و «تجدد» در

ايراني-نقش تکنولوژي اطالعاتي در تکنولوژي فرهنگي با محوريـت توسعه فرهنگ اسالمي

،بدون شک اگر درک صحيح و شناخت کامل از آن نداشته باشيم
، اما اگر جوهرش را تسخير کنيم.ماييم که بنده و فرمانبردار ميشويم
 پايههاي تکنولوژي بر ضعفهاي بشر،قالبش نيز از آن ما خواهد بود
 از اين رو بسيار راحتتر از آنکه در خدمت حق درآيد به.استوار است
 زيرا، پيکرهاش چون کوه بلند و پايدار مينمايد.بشر خدمت ميکند
 تمام هستي خود را،حاصل عمر آناني است که در پي سراب رفاه
 فريب خوردگان سر از، پس هر گاه فريبش عيان شود،فدايش کردهاند
.طاعتش برميدارند و آن گاه باطن پوشالياش آشکار ميشود
پس براي غلبه بر تکنولوژي و واداشتن آن به خدمت بشر بايد بر
. اولين قدم در اين مسير خودشناسي است.ضعفهاي خود فايق آييم
که در اين صورت به عظمت و اهميت آن چه که خود داريم آگاه شده
، فرهنگ، موجبات عزت و سربلندي خود،و با حفظ و نگهداري آن
.اخالق و آئين خود را فراهم خواهيم کرد
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