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  هاي جدید فضاي مجازي در ایران از دیدگاه کارشناسان ارتباطات پدیده

  
  
  

  دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگانمریم درستانی، 
  M.dorestani@yahoo.comعهده دار مکاتبات           

  ياستادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزمهدي روحانی، 
  

  
  
  
 

 چکیده
 .است مجازي فضاي در ایران مورد مشارکت مردم در ارتباطات علوم متخصصان و کارشناسان دیدگاه رو بررسی ههدف تحقیق روب

 اطالعـات  آوري فـن  و ارتباطات ي در حوزه مدیران و ارتباطات متخصصان اساتید،. است دلفی استفاده شده روش تحقیق از این در

 گیـري  نمونـه  ي شـیوه  از پـژوهش  ایـن  در نمونـه  محجـ  انتخـاب  بـراي . هسـتند  پژوهش این در بررسی مورد آماري ي جامعه کشور

 30نهایـت   در متخصصـان،  از محـدودي  تعـداد  آراء و نظـر  کسـب  بـا  ابتدا روش این در .استفاده گردید دلفی روش در متخصصان
  :از عبارتند پژوهش از این حاصل نتایج ترین مهم از .شدند کارشناس انتخاب

 مسـئوالن  هوشـمندي  بـا  اسـت کـه   ایـران  مـردم  معنـوي  مادي و سطح ارتقا و رفاه جهت در ناپذیر انکار واقعیتی مجازي فضاي 

بود به همین دلیل آن را  خواهد گران سلطه تهدیدات از بیشتر موحدان رسالت تبلیغ این فضا براي صحیح گزاري سیاست و متخصص
 .نامند فضایی واقعی نیز می

 و خرافـی  هـاي  اندیشـه  مقابـل  در قرآنی، معجزات و) ص(محمدي ناب اندیشه لحاظ نشات گرفتن از به ایران در مجازي فضاي 
  .آید حساب می طالیی به فرصت یک جهانی سلطه انحرافی و تحجرگرانه

 است نظارتی هاي تقویت حوزه و سازي، شفاف مجازي جامعه هاي آسیب از جلوگیري براي اصلی راهکارهاي از یکی. 

 اعمال گونه هر کاربرد شدن لذا موقتی و شود می نامحدود اینترنت به دسترسی وسعت ها تکنولوژي کاربرد افزون روز گسترش با 

 .شوند تبدیل فعال خالق گزینشگران به خودشان تا اقدام کرد کاربران سازي مصون و سازي آگاه به باید محدودیتی

 به را فضا این تهدیدات توان می صحیحگذاري  سیاست و ریزي برنامه با ولی دارد، تهدیداتی و ها فرصت ایران در مجازي فضاي 

  .نمود تبدیل فرصت
  
  

  واژگان کلیدي
  هاي جدید در فضاي مجازي دنیاي مجازي، فرهنگ مجازي، اینترنت، پدیده
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  مقدمه
 اسـتراتژیک  و راهبـردي  موضوعات از یکی مجازي فضاي

 روزتـرین  به و ترین پرچالش عنوان به که است امروز جهان

 و متخصصـان  بـراي  اینترنـت  .باشـد  می مطرح جهان مسائل
 در تـا  کرده فراهم مناسب بستري و پژوهشگران دانشمندان

 و اشتراك بگذارند به را جهان سطح در علمی اطالعات آن
 بـرداري  بهـره  دیگـر  یـک  تحقیقـات  نتـایج  و آورد دست از

 که اي استفاده بشري بیشترین جامعه افراد اکثریت اما نمایند،
  .باشـد  مـی  سـرگرمی  و فراغتـی  استفاده کنند، می اینترنت از

 کـه  اسـت  امکانی نوظهور اجتماعی هاي در شبکه سرگرمی
اگـر   امـا   .کنـد  مـی  مشـغول  خـود  بـه  را اینترنـت  کـاربران 

 متخصصـان  بـراي  مجازي فضاي در اینترنت از برداري بهره

 و گیـرد  قرار هاي علمی پژوهش انجام جهت مختلف علوم
 مشـکلی  شد می ختم جا همین به اینترنت عادي کاربران چه

 و ارتبـاطی  ابـزار  یـک  صـرفاً  کـه اینترنـت   نداشـت  وجـود 
 مجـازي  فضـاي  و اینترنـت  بلکه  .باشد پیام انتقال گر تسهیل

 پسـت  عصر جدید فرهنگ یک و زندگی یک و یک دنیا
 .کند می بشر تحمیل زندگی بر را الزاماتی که است مدرنیزم

 قـرن  آغـاز  و بیسـتم  قـرن  پایان است، معتقد کاستلز مانوئل

 اجتمـاعی هـواداران   علـوم  دانشـمندان  تنهـا  نه یکم و بیست
 و معـانی  حـاوي  مردم عموم براي که اي هزاره جنبش هاي

 هزاره پایان کنند می بسیاري گمان  .بود نقیض و ضد اشارات
 گونـه  ایـن  لزومـاً  که آن حال باشد جدي تحولی آبستن باید

 این با شد سپري اي حادثه هیچ بی هزاره نخست پایان .نیست

 تحـوالت . اسـت  تحـول  دوران واقعـاً  دوم، هزاره پایان همه
 و ها بحث جهان، منشاء سطح در اطالعات انقالب و فناوري
آرمـانی،   هـاي  اندیشه غیر از به .است شده گوناگون نظریات

گرچـه   فناوري که دارند توافق نظر این بر اندیشمندان غالب
 کنـار  در کـه  چـرا  نیسـت،  محیطی و طرف ابزار است اما بی

 ناخوشـایندي  پیامـدهاي  و آثـار  خـود،  نظیر بی رهاوردهاي

 ارتباطـات  در انقـالب  عصـر  را جدیـد  عصر. است نیزداشته

 اطالعـات  انفجـار  قـرن،  ایـن  نشـانه  تـرین  روشن و اند نامیده
 و مثبـت  انـرژي  بردارنده در لزوماً انفجار، این آیا اما .است
 اثرات خطرنـاك  حاوي یا و انسان تعالی و رشد براي بالنده

  ) 1380،13کاستلز،(است؟  گر تخریب و

 شناسان جامعه براي را فرصتی مجازي فضاي گسترش و رشد
 درموردگسـترش  را خـود  هـاي  تئـوري  تـا  آورد مـی  فـراهم 

 این بر .دهند قرار سنجش مورد ها، رسانه اثرات و تکنولوژي

 این اهمیت و ضرورت عنوان به را ذیل دالیل توان می اساس
 زیرا است؛ فرد منحصربه اي رسانه اینترنت :کرد بیان تحقیق

 اخبار، جستجوي دوجانبه، ارتباطات(ارتباط  هاي شیوه انواع

 فـیلم،  متن،( محتواها انواع و )...و گفتگو هاي گروه منابع،

 شـده  فـراهم  واحـد  یـک رسـانۀ   در )صدا و بصري تصاویر
 شـمول،  جهـان  پدیـدة  یـک  عنـوان  به مجازي فضاي .است

 کـه بتواننـد   کند می فراهم کاربران براي را فرصتی و امکان

 کجا هر زمان، هر در را خود نیاز مورد خدمات و اطالعات
 از استفاده عالوه به .دریافت کنند بخواهند که میزان هر به و

 براي ضروري ابزاري صورت به امروزه قدرتمند، رسانۀ این
 بـدیهی  لـذا  .اسـت  درآمـده  علمی هاي و بررسی ها پژوهش

امري  آن از استفاده نتایج و عواقب مطالعه که رسد می نظر به
 فضـاي  آزاد و بـاز  محتـواي  دیگـر  ازسـوي  .باشد ضروري
 ارتبـاط  فضـاي  و آن پیرامـون  اخالقـی  هاي هراس مجازي،

 هـاي  نگرانـی  کـه  اسـت  شـده  سـبب  آن محـدودیت  بـدون 

 مذهبی حکومتی، محافل در رسانه این خصوص در بسیاري

 مسـتندات  کـه  ایـن  بـدون  شـود،  مطـرح  مـا  جامعـۀ  سنتی و
 فضـاي . باشد وجود داشته خصوص این در مکفی پژوهشی

 بهره و استفاده بیشترین دانشجویان که است فضایی مجازي

 این از استفاده عواقب بررسی دلیل همین به .برند می آن از را
 .اسـت  برخوردار زیادي اهمیت از دانشجویان، روي بر فضا

 از و دولتی کامال ابتدا در ایران در مجازي فضاي از استفاده
خـدمات   از آن بعـد  .یافـت  توسـعه  و تـرویج  دولـت  سـوي 

 و نمـود  آفرینـی  نقـش  جامعه هاي الیه تمام در الکترونیکی
 و خصوصـی  هـاي  به شـرکت  را مسولیت این کم کم دولت

 نـوین،  داري بانـک  قالـب  در امر این .نمود واگذار خدماتی

 طریـق  از.... و و راننـدگی، آمـوزش   راهنمـایی  شبا، ساتنا،

 نسـل  گسـترش  ایـن  پـی  در .یافـت  گسترش مجازي شبکه

 هـاي  شبکه گسترش با و آمد، وجود به آنالین جامعه جدید
 و زمـانی  هـاي  محـدودیت  بـه  بدون توجه کاربران اجتماعی

 .کردند می برقرار ارتباط هم با جهان سراسر در مکانی
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  تحقیق نظري مبانی
  دنیاي مجازي

 و باشد می جهانی وسیع شبکه و اینترنت شامل مجازي دنیاي
 مترادف مجازي فضاي و جامعه مجازي چون اصطالحاتی با

 مجـازي  دنیـاي  مـورد  در حقیقت دو حاضر حال در .است
 واقعی دنیاي کنار در مجازي دنیاي که آن اول .مسلم است

 با سرعتی مجازي دنیاي که آن دوم و کرده پیدا موجودیت
 و سیاسی فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، ابعاد در آور سرسام
 جریـان  در پیوسـته  طـور  و به کرده نفوذ واقعی دنیاي روانی

 مردم که چنان آن است، ابعاد این تخریب یا و تکمیل تغییر،
 مجازي دنیاي به ورود از لذت و بهت در عین واقعی دنیاي

 آن، تفریحـاتی  و اطالعـاتی  نامحـدود  حجم به دسترسی و

 در ژیژك اسالوي .اند شده خودبیگانگی از و دچار گیجی

 تـرین  سـاده  مجـازي  تکنولـوژي ” کـه  گویـد  می رابطه این
 هـم  از خواسـتن،  و کـردن  آرزو براي را ما ظرفیت ساختار

 ورود تجربه)  1996ژیژك،( “کرد خواهد متحول و پاشیده

 بمثابـه  تـوان  مـی  را مجـازي  دنیـاي  به واقعی دنیاي از مردم
 که دانست مقدسی چیز یک با برخورد"درلفشینگ"تعریف

 اساس بر جا این در شیدایی .است شیدایی و وحشت با توام
 عاشقانه، عالقه مطلق، شدن سحر معنی به الول تعریف ژاك

 و آگـاهی کامـل   عـدم  مبهم، اطاعت شدن، جدا امکان عدم
 .باشـد  مـی  خـارجی  شیء یک عنوان به خویش تلقی کردن

 منـابع  بـودن  از بیکـران  ناشـی  شـیدایی  ایـن ) 1996 الـول، (

 آسان دسترسی مجازي، دنیاي سودآور تفریحی و اطالعاتی

 در .باشـد  می تعاملی قدرت و احساس کنترل و منابع این به

ي تکنولـوژي   پدیـده  یـک  عنـوان  بـه  مجـازي  دنیـاي  واقـع، 
 و جـدا  آن از را واقعـی  دنیاي تقدیس قادر است دیجیتالی

 که چرا .شود آن جانشین مقدس واقعیت یک عنوان به خود

 زمینـه  در تکنولـوژي  بـودن  مفیـد  الول نظر به چنین تقدیسی
 دنیـاي  کننـدگان  مصرف بیشتر براي اما.هاست انسان فعالیت

 و کـرده  مسـتور  را آن وحشـت  بعـد  شـیدایی،  این مجازي
 .اسـت  کـرده  یا نامحسوس داده جلوه ناچیز را آن هاي زیان

 تعاملی مجازي، دنیاي مثبت ویژگی ترین مهم که حالی در
 چنـد  و دسترسـی  سریع سرعت در کنار که است آن بودن
 شـبه  تجربـه  یـک  تقریباً مجازیش هاي جلوه بودن اي رسانه

 ایـن  در پرمعنـی  ارتبـاط  ایجاد .آورد می وجود را به واقعی

 دنیـا  ایـن  کننده مصرف کنترل تحت واقع در مجازي دنیاي
 بـه  توجـه  بـا  اطالعـات  مبادله توقف بدون سیل بلکه نیست

 دنیـاي  سیاسـی  اقتصـادي  و دیجیتالی تکنیکی خصوصیات

 کنندهاستفاده خاصی اهداف با و شده تعیین قبل از مجازي
 دنیاي از کنندگان استفاده مهم براي سوال .گیرد می نشانه را

 دنبال را اهدافی چه کالً دنیایی چنین که است این مجازي

 تفریح؟ و گذرانی خوش براي است این دنیایی آیا کند؟ می

آیا  ها؟ ایده  و اطالعات تبادل براي است آزادي بازار این آیا
 کاال و صنایع صاحبان و مردان دولت براي است دنیایی این

 بـه  را دنیـاي مجـازي   کنندگان مصرف راحتی به بتوانند که

 پایان بی اشتهایی با اي کننده مصرف یا و مطیع برداري فرمان
  کنند؟ تبدیل

 
 اینترنت

 یـا  و محلـی  کـامپیوتري  هـاي  شـبکه  از اي مجموعه اینترنت

 از خطـوط مخـابراتی،   وسیله به که است منفرد کامپیوترهاي
 متصـل  هم به نوري فیبر و مسی کابل رادیو، ماهواره، قبیل

 تبادل هم با(IP) به  واحد موسوم پروتکل یک تحت و شده

 بـین  در اینترنتـی  خـدمات  توزیـع  .دهنـد  می انجام اطالعات
 خـدمات  کننـده  فـراهم  هـاي  توسط شـرکت  شبکه کاربران

 تمـام  در تقریبـاً  حاضر حال در .شود می انجام ISP اینترنتی
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  وسـیع  حـد  در شبکه اینترنت دنیا نقاط

 زیـر  شـرح  بـه  اینترنـت  در ارائـه  قابـل  خـدمات  .گیـرد  مـی 

- خبري هاي گروه– الکترونیک پست :است شده بندي تقسیم
 هـاي  صـفحه – دور راه از برنامـه  اجـراي - فایـل  انتقـال 

 همه اینترنت، شبکه در ارائه قابل خدمات این- رسانی اطالع
تحـت   را جامعـه  فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصادي، هاي بخش
 اینترنت امروزه، :گفت توان می که نحويبه داده، قرار تأثیر

 از برخی .دارد غیرقابل انکاري نقش کشورها ملی توسعه در
 و آوري فن رشد فرهنگی، و علمی رشد :از عبارتند ها زمینه

 کـاهش  در اقتصـاد، اثرغیرمسـتقیم   و تجارت رشد صنعت،

 بـین  ارتبـاط  ایجـاد  امکـان  محیطزیسـت،  و هـوا  آلـودگی 

 هـا،  تمـدن  گفتگـوي  تسـهیل  اجتماعی و مختلف هاي گروه
 طریـق  از عمـومی  فرهنگ رشد اجتماعی، و سیاسی توسعه

 خـدمات  و رفـاه  سـطح  افـزایش  و هـاي همگـانی   آمـوزش 
مادر  بطن در هنوز پدیده این معتقدند نظرانصاحب. عمومی
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 راهـی  هـایش  توانـایی  پیـدایش  و تولد تا و دارد قرار گیتی
  )1381،93زارعیان،(. است پیش در دراز

 
 مجازي فضاي

  به اغلب مردم آید می میان به مجازي فضاي از صحبت وقتی
 در اسـت  اینترنـت متصـل   بـه  کـه  کننـد  می فکر کامپیوتري

 مجـازي  فضـاي  از کوچکی بسیار بخش فقط این که حالی
 مجـازي  فضـاي ) 2001(بل دیوید نگاه از .دهد می راتشکیل

 از اي مجموعـه  بلکـه  نیسـت  افزار سخت از اي مجموعه فقط
 در را باورهـا  و عقاید از اي شبکه است که نمادین تعاریف

در  مجازي فضاي. کنند می بدل و رد بایت ستد و داد قالب
 امـروز  کاربردهـاي  از زیـادي  تعـداد  کـه  اسـت  نـامی  واقع

 نخستین نام این .گیرد می را دربر ارتباطی جدید هاي فناوري

 ابداع) 1984( نورومانسر رمان در گیبسون ویلیام وسیله به بار

) 1996(هـایلس  کـاترین  طورکـه  همـان  )2005 هولمز،(شد، 
 بـود  وجود نیامده به خودبخود گیبسون دیدگاه دهد می نشان

 هـاي  دهـه  در شده انجام فناوري بر مبتنی هاي دگرگونی و

 داشـت،  اصـطالح  این در ظهور زیادي نقش 1990 و 1980

 کـه  دهد می نشان) 2002( فلیشی )2004 ویتاکر، از نقل به(
 جنـگ  پایـان  از بعـد  درسـت  واقع در فضاي مجازي ظهور

 جدیـد  هـاي  فنـاوري  مـوج  افتـادن  راه بـا  و دوم جهـانی 
 از نقـل  بـه ( .افتـاد  اتفـاق  آن اولیـه  فـرم  در کـامپیوتري 

  )2004ویتاکر،
 شبکه یک مجازي فضاي است معتقد) 1384(علیرضا دهقان 

 در اي رایانـه  هـاي مختلـف   شـبکه  که است جهانی گسترده

 از استفاده با را شخصی هاي رایانه حتی و متعدد هاي اندازه
 هـاي  قـرارداد  بـا  و گونـاگون  هاي نرم افزار و ها افزار سخت

 راه ارتبـاط  هـاي  فناوري .کند می وصل یکدیگر به ارتباطی

) 2004ویتاکر،( دهند می تشکیل را مجازي فضاي دور اساس
 در تلفـن  و ماننـد تلگـراف   ها فناوري این از برخی چند هر

 ارزان و گیـر  همـه  اما بودند شده اختراع نوزدهم قرن اوایل

 شـرط  کـه  هـا  ن آ فنـی  تـوان  و باالرفتن ها فناوري این شدن

 اتفـاق  اخیـر  سال چند در است مجازي فضاي ظهور اصلی
 رویـداد  بـه  مسـئله  ایـن  توضـیح  در ویتـاکر  .اسـت  افتـاده 

 بیسـت  حـدود  کـه  کند می اشاره انگلستان ملکه تاجگذاري
 کـه  حـالی  در .کردنـد  تماشـا  تلویزیـون  از را آن میلیون نفر

بـه   مانـده  مـاه  چنـد  از قبل تا انگلستان در ها تلویزیون تعداد
 مـاه  چنـد  درایـن  شـد،  مـی  بـرآورد  دستگاه 600000مراسم

. خریـداري شـد   در انگلسـتان  تلویزیـون  تعـداد  همـین  تقریباً
 بـه  رفتـه  رفتـه  بعـد  هـاي  درسال ارتباطی هاي فناوري شیوع
 فضـاي  کلمـه  .منجر شد مجازي ظهورفضايو  گیري شکل

 در کـه  سایبرنتیکس کلمه درون از )اسپیس سایبر( مجازي

 .آمـد  پدید بود شده وینر ابداع نوربرت وسیلههب 1948 سال
 هاي سیستم مورد در و است کنترل نظریه علم سایبرنتیکس

 که هایی سیستم کلیه) 2004 ,ویتاکر( .رود می کار به پیچیده

هـاي   سیستم واقع در شوند می اداره خود فرمایی هاي روش با
 در سـایبرنتیکس  کلمه اوقات گاهی .هستند سایبرنتیکی 23

 و گذاري معناي قانون به مثالً آن اولیه معناي از غیر معنایی
 این دلیل )1994و بیر 1993دامسایر،( .رود می بکار قانونمندي

 .شـود  مـی  مربـوط  قـوانین  ایـن  بـه پیچیـدگی   گذاري نام نوع
 سایبرنتیکس و )سایبراسپیس(مجازي فضاي اي واژه ارتباط

) 2002( لینـدالف . گـردد  مـی  بـر  پیچیـدگی  بـه مسـئله   هـم 
 ارتباطـات  سـایر  از متفـاوت  بسـیار  را کـامپیوتري  ارتباطات

 روش یـک  با باید ارتباطات گونه است این معتقد و داند می

 تحلیـل  تجزیـه  مـورد  هـا  روش بقیـه  از متفـاوت  شناسـی 

 رویکـرد  یـک  بـه  معتقـد  مورد این لیندالف در .قرارگیرند
 غیر عوامل اجتماعی ساختار رویکرد .است اجتماعی ساختار

 هـاي  ظرفیـت  .دانـد  مـی  دخیـل  ارتباطـات  در هـم  انسـانی را 

 شـدن  تـو  در تـو  فیزیکـی،  جهان با مجازي فضاي متفاوت
 ابزار در آزادي افزایش فرهنگی، مترراکم وتکثر ها فرهنگ

 بـه  را زنـدگی  فضـاي  شدن جهانی همه و ها ارزش و ها ایده
 الزامرات) 1390عاملی،( .دارد پی در را پیامد کالن سه عنوان

 جهـانی  حقیقـت  یـک  از و هسـتی  کـل  بـه  متعلـق  اخالقی

 فضـاي  و فیزیکـی  فضـاي  بـین  تفـاوتی  و اسـت  برخوردار
  ) 25، 1390عاملی،(. ندارد وجود جهت این از مجازي

  
 مجازي فرهنگ

 فرهنگ اصطالح به مجازي فضاي اصطالح درکنار گاهی
 در پردازان براي نظریه که مسائلی .کنیم می برخورد مجازي

 شـامل  شـوند  مـی  مطـرح  مجـازي  فضاي در فرهنگ حوزه
 و بازنمـائی  جدیـد،  فرهنـگ  گیـري  شـکل  چون هم مسائلی
) 2001بـل،  . (شـوند  مـی  هویـت  و مجـازي  واقعیت از درك
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 و مجازي اجتماعات مانند اجتماعی اشکال قدرت و اهمیت
 دیگر هاي حوزه و عامه فرهنگ در مجازي فضاي گفتمان

 را پـردازان  نظریـه  ایـن  مطالعاتی حوزه از دیگري بخش هم

 وانـدرو  2001بـل  ودیویـد،  کنـدي  باربارا( .دهند می تشکیل
 مجازي فرهنگ ظهور از پس) 2000 سویفت وتوماس هرمن

 .شـد  پیـدا  هـم  مجـازي  هـاي  فرهنـگ  خـرده  نشـانه  کمکم
 مختلف هاي شاخه زیر به که آنالین مجازي و هاي جماعت

. انـد  شـده  هـا  فرهنـگ  خرده این ظهور باعث شوند می تقسیم
 مجـازي  فضـاي  مصـنوع  را مجـازي  فرهنـگ ) 2001 ،بـل (

 شـوند  می کامپیوتر پدیدار صفحه روي که کلماتی .داند می

 فرهنگ مجازي هاي جماعت این .دهند می جماعت تشکیل
 هـا  جماعـت  ایـن  در هـم  هـا  هویـت  و دارنـد  را خود خاص

 این ها هویت این باره در مهم نکته .شوند می تعریف دوباره
 شـدت  بـه  هـایی  هویـت  چنـین  فضاي مجـازي  در که است

 چنـین  در مجازي فرهنگ .شوند می فریبنده و پذیر انعطاف

 عامـه  اسـت  معتقد) 1999( رینگولد .گیرد می فضایی شکل
 را خواهنـد  کـاري  همان مجازي فضاي با برخورد در مردم

 یعنـی  بودنـد  کـرده  ارتبـاطی  هـاي  فنـاوري  بقیـه  با که کرد

 بایـد  امـا  .کـرد  زده خواهند شگفت را ارتباطات متخصصان

 مسیري چه مجازي فرهنگ که این بینی پیش که کرد اذعان
  .است مشکل کرد بسیار خواهد طی را
 

 مجازي فضاي فرهنگ
 .شـود  می فراگیرتر روز به روز ها انسان بین کامپیوتري رابطه

 طریق از نیز و و جهانی محلی هاي شبکه طریق از کامپیوترها

 ارتبـاط  .خورنـد  مـی  پیونـد  دیگـر  یـک  بـه  سـیم  بـی  فناوري
 صـدا،  عکس، انتقال پیش سرعت از بیش روز گسترده، هر

 کامپیوتري هاي فناوري .دهد می افزایش را اطالعات و فیلم

و  و بدیع جدید کامالً شکلی به را ماشین تعامل انسان امکان
را  مجـازي  فضـایی  در انسـان  انسـان  تعامـل  امکـان  چنین هم

 فرهنـگ  بنـاي  سـنگ  انسـان  با انسان تعامل .کنند می فراهم

 نیاز گر ویگوتسکی نشان و لوریا فرهنگی توسعه مدل .است

 هرگونـه  در مجـازي  فضـاي  هـاي  فرهنـگ  به توجه بذل به
 اسـت  محـور  کـامپیوتر  ارتباطات انسانی درخصوص بررسی

 که است رفتاري و ارتباطی هاي کنش مستلزم امر این چراکه
. دهند می انجام خود اطراف محیط با تعامل به هنگام ها انسان

 بـا  منظـور ارتبـاط   بـه  هـا  انسان ویگوتسکی و لوریا اعتقاد به
 اسـتفاده  مختلفی شناختی روان ساختارهاي از محیط و خود

 شـوند  می بندي دسته هایی نشانه قالب در ساختارها .کنند می

 انـد؛  غیرزبـانی  و زبـانی  ارتبـاطی  هـاي  مکـانیزم  شـامل  کـه 
 در کـه  شـوند  مـی  بنـدي  دسـته  ابزارهایی قالب در ساختارها

 رفتـاري  هـاي  روش و الگوهـا  از وسـیعی  طیـف  بردارنـده 

 درون مـوثر  عملکـرد  ارایه منظور به فرد که هستند دیگري

 اقتبـاس  و گیـرد  مـی  را فـرا  هـا  آن جامعـه  یـا  فرهنـگ  یک
 امکـان  افـراد  بـه  ابزارهـا  و هـا  نشانه رفته، هم روي .کند می

 اشـیاء،  بـا  تعامـل  و معنا و داده را تفسیر اطالعات و تحلیل

 را باشـند،  مـی  رو روبـه  آن با هاآن که هایی موقعیت و افراد
 فضایی هدایت منظور به که ابزارها، این که زمانی .سازند می

 دیگري با فضایی گیرند، می قرار هم کنار در دقت به خاص
 در .افتند می کار از کالً یا شده نقص دچار شوند، می مواجه

 تعامـل  دیجیتـالی  ابزارهـاي  بـا  ها صرفاً انسان اینترنت، بافت

 بـا  مجـازي  فضـایی  وارد را هـا  انسان ابزارها این بلکه، ندارد
 توانایی در که کند می فرهنگی و ارتباطی از امکانات طیفی

 مختلف، فرهنگ فضاهاي هاي فناوري با تعامل ها جهت آن

 .اسـت  شـوند، مـؤثر   می مواجه ها آن با که افرادي و مجازي
 بـا  اسـت  ممکـن  ها فردي آن و گروهی فرهنگی هاي کنش

 حتی یا و باشد خوان هم مجازي فضاي مجازي هاي فرهنگ

 گوینـد  می که اند رفته پیش جا بدان تا محققان برخی .نباشد

 در ها محور انسان کامپیوتر تعامل فرهنگی اجتماعی جوانب
 از تر مهم بسی مؤثر و کارآمد ساختاري و ایجاد معنا انتقال

 هاي پژوهش در مباحث کلیدي. است ارتباط فنی مالحظات
 تـرین  برجسـته  از یکـی  شـاید  مجـازي  فرهنـگ  بـه  مربـوط 

 تقریبـاً  مجـازي  در فرهنگ ادبیات رایج پیکره هاي ویژگی

 تعدادي. باشد موضوعات تمام به مربوط مباحث بودن متضاد
 بررسـی  مسـتقیم  طـور  بـه  را هـا  تنـاقض  ایـن  از پژوهشـگران 

 مقایسـه  مشـخص بـه   طـور  به پوستر و رایت فیشر، .کنند می

 گفتمـان  در گرایانه غیرآرمان و گرایانه آرمان هاي پیشگویی

 جا آن تا جردن و لوي، پوستر .پردازند می اینترنت بر حاکم
 این :است نما مهمل ماهیتاً اینترنت معتقدند که اند رفته پیش

 طلـب،  انحصـار  و خـواه  آزادي اما غیرکلـی،  جهانی وسیله
رو  این از .است تحول در صرفاً سریع، و شکننده قدرتمند،

 به مربوط( نما مهمل مباحث در مایلند نویسندگان از بسیاري
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. کننـد  پـردازي  طرف، نظریـه  یک درخصوص فقط) اینترنت
 دفاع عدم ضمن نویسندگان شهر برخی آرمان نا یا شهر آرمان

 ایـن .کننـد   مـی  هـایی مطـرح   دیدگاه ابزارگرایی، از آشکارا

 شـهري  آرمـان » اطالعاتی گذرگاه «بینی پیش پردازان نظریه
 از رهـا شـدن   توانـایی  کـه  کنند اصطالح می به درخصوص

 و دموکراسـی  جدیـد  اشـکال  پیدایش در اینترنتی ارتباطات
 بسزایی تأثیر مجازي فضاي جهانی دهکده جمعی در ادارك

از واقعیـت   نویسـندگان  ایـن  معتقدندکه ها آن منتقدین. دارد
 و رسانه با ناپذیري بطورجدایی فرهنگی هاي ارزش و غافلند

 و فرهنگی از ماتریکس مجازي فرهنگ و ارتباطند در زبان
 پردازان نظریه این .است گرفته نشات شده شناخته اجتماعی

 شـهري  ناآرمـان  و فنـاوري  تـر  هـاي جزمـی   دیـدگاه  طرح به

 :انـد  پرداخته تري وسیع سطح در مجازي فضاي درخصوص
 غالـب  محور پول و داري سرمایه فرهنگ ها، این دیدگاه در

 موجود نابرابري اقتصادي و عدالتی بی مراتب سلسله و است

 غربـی  فرهنگـی  هـاي  ارزش طرفی از و دهد می گسترش را
 مباحث این .کند می تقویت را فنی  هاي مهارت و آمریکایی

 مجـازي  فرهنگ به و دارند متضاد و متقابل موضوعاتی که

 مقابـل  در جمعی کنترل مرکز مثابه به اینترنت مربوطند نظیر

 بـه  یـا اینترنـت   جدید اجتماعی فضاي یک مثابه به اینترنت
 دسـت  یـک  مثابـه  بـه  اینترنـت  مقابل در فرهنگی بافت مثابه

  .باشند فلسفی می مباحث در همه فرهنگی ساخته
 

 مجازي فضاي در جدید هاي پدیده
 بـا  ارتباطـات  حـوزه  در و مجـازي  فضـاي  ظهور موازات به

جدیـدي   هـاي  پدیده و ها نظریه رفته رفته کامپیوتري واسطه
  .اند کرده ظهور

 
 سایبرفیمینیسم

 در که کرد اعالم المللی بین هاي داده شرکت 1998 سال در

 متحده ایاالت در اینترنت زنان کاربر تعداد آینده سال چند
 از کمتر ابتدا در زنان که حالی در شد خواهد بیشتر مردان از

 .دادنـد  می تشکیل را آمریکا در اینترنت درصد کاربران سه
 هاي ضد گفتمان با مخالفت انگیزة به ابتدا در فمینیسم سایبر

 پیشـروان  از گروهـی )  2002ویتـاکر، ( شد  ظاهر فمینیستی

و هـاروي  )  1996،1997(پالنـت   ماننـد  سایبرفمینیسـم  حوزة
 را فنـاوري  منطق تواند می زنانه ذهنیت کردند ادعا )1991(

 هـا  آن .کنـد  کم را آن از ناشی و خسارات کرده دگرگون
 کـردن  گیـر  همـه  بـراي  مجـازي  فضاي از باید بودند معتقد

 و قـدرت  ارتبـاط،  هویـت،  ماننـد  امـوري  در مـورد  گفتگو
بررسـی   بـراي  تنها نه را کار این ها آن .کرد استفاده جنسیت

 در زنـان  نقـش  تعیین باز براي روشی عنوان به بلکه ها نظریه

 مسـئله ) 2001ویتـاکر،  ( کننـد  می توصیه بیستم قرن ابتداي

 بخـش  در را مجـازي  فضـاي  از اسـتفاده  بـا  جنسـیت  رابطه

  .داد خواهیم قرار بررسی بیشتر مورد آگاهی شکاف
 

 مجازي قدرت
 بـه  را آن و تعریف را مجازي قدرت مفهوم) 1999( جردن

 نوع این .تصوري و اجتماعی ,فردي :کرد تقسیم قسمت سه
 توانایی به او که افتد می اتفاق وقتی فرد مورد در قدرت از

 بـا  تمـاس  بـراي  امکانـات  از اسـتفاده  و دسترسی الزم براي

 توانایی بوجود این گروه یک براي که زمانی .برسد دیگران

 قدرت .شود می ایجاد قدرت از نوع این اجتماعی نوع بیاید
 ایـدئولوژي،  یـک  شود کـه  می واقع زمانی تصوري مجازي

 ارتبـاطی  جدیـد  امکانـات  بـه  اجتمـاعی  حرکـت  یـا  جنبش

  .کند پیدا دسترسی
 

  پانک سایبر
 زیـر  ژانر یک و پانکس و سایبرنتیکس دوکلمه از ترکیبی

 بر بیشتر ها داستان گونه این .است تخیلی هاي داستان از شاخه

 پیچیده، ارتباطی هاي هکرها، فناوري چون هم مسائلی روي

 دو. شـوند مـی  متمرکـز  غیره و مصنوعی هوش, هاکامپیوتر
و  شـدند  پدیدار هاداستان نوع این از نمونه نخستین قبل دهه

 زمینـه  در هـا  پیشـرو  از. گرفتنـد  قـرار  اسـتقبال  مـورد  بسـیار 

 ویلیـام  تـوان از  مـی  پانـک  سـایبر  حـوزة  در پـردازي  نظریـه 

 نـام  اسـترلینگ  شرلی، وبـروس  جان راکر، رودي گیبسون،
  .برد
 

 مجازي روابط
 ارتباط هم با کامپیوتر طریق از نفر چند یا دو پدیده این در

 حتـی  و کننده تحریک هایی هم پیام براي و کنند می برقرار

 مختلف انواع مجازي روابط .فرستند می جنسی و اخالقی غیر

  .دارد ...و صوتی، تصویري، نوشتاري
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  سایبورگ
 ترکیبی به و ارگانیزم و سایبرنتیک کلمه دو از است ترکیبی

  .شود می شناسی اطالق زیست و فناوري از
  

  مجازي کافه
  امکانات که اي کافه به و است ایرانی نت کافی معنیبه

  .شود می اطالق دهد قرار می مردم اختیار در را اینترنتی
 

  سایبر دموکراسی
 عنوان به اینترنت آن در که است مفهومی سایبر دموکراسی

 دیـده  دموکراسـی  آن تبع به و مشارکت. دهنده ارتقا عامل

  )2005هارتلی،  جان( .شود می
 

  سایبردرام
 او نظـر  از .کـرد  مطـرح ) 2002(موراي را درام سایبر مفهوم

 بقیـه  شـود  مـی  باعث مجازي در فضاي موجود هاي ظرفیت
 شـکل  در را خـود  رفتـه  رفتـه  تلویزیـون  جملـه  از ها رسانه

  .کنند مطرح مجازي در فضاي جدید
 

 مجازي فضاي شناختی روان هاي ویژگی
  احساسات کاهش

 صـورت  بـه  فضـا  ایـن  در ارتباطـات  اغلـب  کـه  ایـن  دلیـل  به

 فضـاي  در کـه  اسـت  فاقـد احساسـی   اغلب، است نوشتاري

 .آیـد  مـی  بدست... و گفتن سخن زدن، قدم طریق از واقعی
 دیگـر  مجـازي  فضـاي  در ارتبـاطی  وجود امکانـات  با افراد

کـاهش   بـه  مسـئله  ایـن  و دهند نمی روابط کیفیت به اهمیتی
  .شود می منجر احساسات بیشتر

  

  گرایی متن
 مجـازي  فضـاي  در موجـود  اي رسانه چند امکانات علیرغم

 را مجـازي  درفضـاي  از ارتباطات اي عمده قسمت هم هنوز

 .دهـد  مـی  تشـکیل  چـت  و ایمیـل  قالـب  در متنی ارتباطات
 را مجازي هویت از جدیدي شکل تواند می متنی ارتباطات

  .دهد شکل
  

  هویتی پذیري انعطاف
 اي چهـره  راهنماهـاي  نبـود  دلیـل  بـه  مجازي فضاي در افراد

  .دهند ارائه خود از هاي متفاوتی بازنمایی توانند می
  

  جایگزین هايدریافت
 بـه  بشـکنید،  را دیوارهـا  توانید می شما مجازي ارتباطات در

 حاضر که هایی حرف و شوید وارد خصوصی دیگران حوزه

. بشـنوید  را بگوینـد  شـما  به چهره به چهره ارتباط در نیستند
 مدعی توانیم می وشیچشم کمی با :شده مساوي هاي جایگاه

 برابـر  ارتباطات مجازي در گفتگو طرفین جایگاه که شویم

 مجـازي  فضـاي  ویژگـی  این به متخصصان از برخی .است
  .گویند می شبکه دموکراسی

  
  فرامکانی

 نقش از کمتر بسیار مجازي ارتباطات تعیین در جغرافیا نقش
 تـاجر  مـرد  یک مثال عنوان به. است واقعی ارتباطات در آن

 خـدمات  دهنده ارائه پایگاه یک طریق از تواند می آلمان در
 ایران در تبلیغاتی امور متخصص یک با در استرالیا اینترنتی

  .کند برقرار ارتباط
 

  موقت پذیري انعطاف
 طریق از زمان یک در نفر دو که این یعنی زمان هم ارتباطات

 بـا  مـا  ارتباط گونه این در .کنند برقرار هم ارتباط با اینترنت

رفتـه   و کنـیم  مـی  برقـرار  ارتباط گوناگونی و مختلف افراد
 برقرار ارتباط باید چگونه کسی هر با که گیریم می یاد رفته

  .کرد
  

  اجتماعی گونی گونه
 اجتمـاعی  هاي جایگاه با مختلف افراد گفتگو، هاياتاق در

 گفتگـو  بـه  خـاص  موضـوع  یا چنـد  یک مورد در متفاوت

  .کنند می بیان را خود نظرات و نشینند می
  

  سازي ذخیره قابلیت
 قابلیـت  مجـازي  ارتباطـات  برجسـته  خصوصـیات  از یکـی 
  .آن است محتواي سازي ذخیره

  

  اي رسانه واپاشی
 ما اینترنتی ارتباط یا شود می مشکل دچار ما کامپیوتر وقتی
 مجـازي  فضـاي  با خود روابط عمق بناگاه به شود می مختل

 باعـث  مجـازي  فضـاي  بـه  مـا  شـدید  وابستگی .بریم می پی

 در را خـود  روزمره فعالیت از مهمی هاي بخش شود که می
 این از کارکردهاي یکی شدن مختل و دهیم انجام فضا این

 چالـه " پدیـده  تواند می مجازي فضاي کننده فراهم فناوري

 کـه  افتد می اتفاق زمانی این پدیده .بیاورد وجود به را "سیاه

 دست از شبکه به را خود دسترسی فنی غیر یا فنی دالیلبه
 از یکـی  دادن دسـت  از آشـفتگی  در وخـود را  دهـیم  مـی 

  .یابیم می شناخت موثر ابزارهاي
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 اجتماعی هاي رسانه
 روزگـاري  کـه  مجـازي  دنیـاي  ابزارهـاي  و هـا  سـایت  وب

 حـال بـه   شـدند  مـی  محسـوب  اي حاشـیه  و جدید موضوعی

 تحـوالت  کـه  ابزارهـا  ایـن  .انـد  شده تبدیل فراگیر اي پدیده

انـد ایـن    نقـش داشـته   هـا  آن گسـترش  در ارتباطی هاي شبکه
 دسـترس  قابـل  سـادگی  روزها از طریق اینترنت همراه هم به

 فضـاي  ایـن  در کـه  آنالین هاي از رسانه گروهی به .هستند

 شـده  داده اجتمـاعی  هـاي  رسانه عنوان اند شده متولد جدید
 سـایت  طریـق  از که وبالگ میلیون 110 حدود ثبت .است

 100حـدود   روزانـه  مشـاهده  شـوند،  مـی  پیگیـري  تکنوراتی
 میلیـون  123 بـه  نزدیک و یوتیوب سایت در ویدئو میلیون

 فـراوان  هاي اهمیـت  نشانه همگی بوك، فیس سایت عضو

 هـاي  مـاه  به مربوط آمار( .هستند اجتماعی هاي رسانه پدیده
  )است 2008 سال پایانی

  
 تحقیق اهداف

فضاي مجـازي در ایـران از دیـدگاه کارشناسـان      :کلی هدف
  .ارتباطات

 در ایـران  ضـعف  نقـاط  و قوت نقاط بررسی :فرعی اهداف
  .مجازي فضاي

  
 تحقیق سؤاالت

 :اصلی سوال
 در رسانه و ارتباطات متخصصان و کارشناسان دیدگاه - 1

 است؟ چگونه مجازي فضاي در ایران وضعیت مورد
 فرهنگی، هاي حوزه در ایران مجازي فضاي هاي فرصت – 2

 علـوم  متخصصـان  دیدگاه از اقتصادي و سیاسی اجتماعی،
 کدامند؟ ارتباطات

 فرهنگـی،  هاي حوزه در ایران مجازي فضاي تهدیدات – 3

 علـوم  دیـدگاه متخصصـان   از اقتصادي و سیاسی اجتماعی،
  کدامند؟ ارتباطات

 
 :فرعی سواالت

  متخصصان و کارشناسان دیدگاه از ایران مجازي فضاي – 1
 باشد؟ هایی می قوت نقطه چه داراي ارتباطات علوم

 متخصصان دیدگاه از ایران مجازي فضاي ضعف نقاط – 2
 کدامند؟ ارتباطات علوم

 مجـازي  فضاي هدایت و ریزي برنامه در نقش بیشترین – 3
  نهادي است؟ یا و سازمان چه عهده بر ایران در
 در جهـانی  جامعـه  براي الگو یک به ایران تبدیل براي – 4

 ایجاد کنیم؟ باید را سازوکارهایی چه مجازي فضاي
 شده سازي بومی و مدرن فرهنگ و اقتصاد یک ظهور – 5

 شود؟ می محقق چگونه ایران مجازي فضاي در

 فضاي به ابتدا کشور در را مجازي فضاي توان می چگونه-6

 سرایت جهانی مجازي فضاي به سپس و دوستی نوع و صلح
 دهیم؟

 چه از کشور مجازي فضاي در ها فرهنگ تغییر و اصالح-7

 است؟ پذیر امکان چگونه و طریقی
 جامعه مجازي فضاي در اینترنتی خدمات کارایی میزان – 8

  است؟ چگونه ایران
 راهکارهـایی  چـه  مجازي فضاي تهدیدات با مقابله براي-9

  دارد؟ وجود
  

 آماري جامعه
 ي حـوزه  در شـاغل  مـدیران  و ارتباطات متخصصان اساتید،

 مورد آماري ي جامعه کشور اطالعات آوري فن و ارتباطات
 از دسـته  دو شـامل  کـه  هسـتند  پـژوهش  ایـن  در بررسـی 

 ي حوزه متخصصان و استادان -1: شوند می کنندگان شرکت
 ي حـوزه  در شـاغل  متخصصـان  -2 اجتمـاعی؛  ارتباطـات 

 زیادي مشترك هاي ویژگی گروه دو این .ارتباطی آوري فن

هـاي   گـروه  سـایر  بـه  نسـبت  و دارنـد  پـژوهش  ي زمینـه  در
 و تر جامع و تر دقیق اطالعات از خود ردیفان هم یا اجتماعی

  .برخوردار هستند موضوع بر بیشتري ي احاطه
  

 نمونه حجم و گیري نمونه روش
 .است انتخابی و احتمالی غیر نوع از حاضر تحقیق نمونه

 باشد، نمونه احتمالی انتخاب از مانع عملی مسائل هرگاه
 .آمد بر معرف اي نمونه پی در دیگري طرق به توان می
 جمعیت کل نماینده که گروهی بود پاره پی در توان می

 منحصر گروه پاره این به مشاهدات صورت این در .است
 داده تعمیم جمعیت کل به ها داده از گیري نتیجه و شده

 نمونه، حجم آورد بر قواعد اساس بر) 1380 میلر،. (شود می

 غیر و )تعمدي( قضاوتی گیري نمونه در آماري بررسی
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 تعیینی حجم با برابر نمونه حجم و توصیف تمام احتمالی
 انتخاب براي )1387و همکاران مولر( .پژوهشگرخواهد بود

 گیري نمونه ي شیوه از پژوهش این در نمونه حجم

 روش این در .استفاده گردید دلفی روش در متخصصان
 در متخصصان، از محدودي تعداد آراء و نظر کسب با ابتدا

 سه افراد انتخاب در .شدند کارشناس انتخاب 30 نهایت

 :گردد می رعایت شرط

 .نباشد همگن افراد نظریات - 1
 سروکار تحقیق موضوع با مستقیم طور به متخصصان - 2

 انتخاب تحقیق مشاور و راهنما استاد لذا باشند؛ نداشته

 .شوند نمی
 مساله با که شوند انتخاب افرادي شد سعی چنین هم – 3

 مساله براي از مداوم اطالعات باشند، درگیر بحث مورد
 براي کافی انگیزه داراي باشند، داشته همکاري ادامه

 کنند اطالعات احساس و باشند دلفی فرایند در شرکت

 ارزشمند نیز ها آن خود براي گروهی توافق یک از حاصل
  .بود خواهد
 و اجتماعی علوم در تحقیق هاي روش مختلف هاي کتاب

 حجم نمونه مورد در برجسته محققان چنین هم و رفتاري

 درباره. ندارند نظر اتفاق نمونه تعداد براي الزم و کافی
 برمبناي دارد، اما وجود گوناگونی آراي نمونه ضروري حجم

 در تصمیم اساس بر نمونه حجم مناسب :گیري نمونه نظریه

 قابل استاندارد خطاي مقدار و انتظار مورد دقت سطح مورد
  .گردد می پذیرش برآورد

 استاندارد خطاي مقدار و باشد بیشتر دقت میزان هرچه پس
 از توان می که نمونه است از بیشتري تعداد به نیاز باشد کمتر

 و فرانکفورد( .کرد استفاده کوکران گیري نمونه فرمول

 بودن دسترس در فوق موارد کنار در) 275 ،1381نجمیاس، 
 است نفر چند دقیق نسبتاً تعداد که این( آماري جمعیت حجم

ارتباطی  دسترسی ها آن به توان می چگونه که دیگر این و
 تحقیق در تفاسیر این با .گرفت قرار توجه مورد )داشت

 شناسایی کارشناسان و متخصصان از نفر 120 ابتدا حاضر
 گیري نمونه حدي تا و گري غربال از استفاده با شدند سپس

. شناسایی شد مناسب و مرتبط هاي نمونه برفی گلوله
 قرار توجه مورد اي حرفه صالحیت و تخصص هاي مالك
 تجربه. شد ارزیابی پاسخگویان دانش و تحصیالت. گرفت

 عالقه و تمایل .گردید ارزیابی نظري دانش کنار در عملی
 قرار مدنظر تحقیق در شرکت براي نمونه پاسخگویان

  .گرفت
  

 پایایی و اعتبار
 همواره اما است شده وارد دلفی روش بر انتقادهایی چه اگر
 از .رود مـی  شـمار  به گزینه بهترین کیفی هاي روش میان در

 روش بـا  پـژوهش  طـی  در شـده  مطـرح  نظرات که جا آن

 نامـه،  وپرسـش  مصـاحبه  طریق از مرحله چندین طی دلفی،
 از روش ایـن  لـذا  گیـرد،  مـی  قرار متخصصان بررسی مورد

 یـک  22 اعتبار از منظور .برخورداراست قبولی قابل روایی
 راه در که است معیارهایی و ها شاخص دقت میزان تحقیق،

 جهت تحقیق، این در .اند شده تهیه مورد نظر پدیده سنجش

صـوري   اعتبـار  از گیـري،  انـدازه  ابـزار  اعتبـار  میـزان  تعیـین 
 میـزان  صـوري  اعتبـار  از منظور. شود می استفاده )محتوایی(

 معیار یا شاخص یک با  رابطه در امر یک متخصصان توافق

 از پـژوهش  ایـن  در) 286-287، .1373سـاروخانی، (. است

 بهـره  موضوعی نظران صاحب و اساتید با مصاحبه و مشاوره
 آیا ببینیم که است روایی این یا پایایی از منظور .شد گرفته

 در هسـت؟ یعنـی   پذیري تکرار ویژگی داراي سنجش ابزار

 مشـابه  نتـایجی  بـه  تـوان  مـی  تحقیق عملیات تکرار صورت
 جهـت  رو، پـیش  طـرح  در) 288، 1373ساروخانی،(رسید؟ 

 درونـی  همسـازي  تـر،  دقیـق  عبـارتی  بـه  و قابلیت این تعیین
 ضـریب  از ترکیبـی،  متغیـر  و مفهوم جهت سنجش ها گویه

 نامه پرسش یک از استفاده .شود می استفاده کرونباخ آلفاي

 بـه  منجـر  آن، اولیـه  آزمـون  بـدون  مقیـاس  یـک  ویـژه  به و
 که قواعدي گرفتن نظر در با پس. شد می ضعیف پژوهشی

 به گیري اندازه وسیله پایایی و اعتبار از اطمینان حصول براي

 از اسـتفاده  - 1: شـد  انجـام  زیـر  مـوارد  شـود  مـی  کارگرفته

 حـد  تا مشابه هاي پژوهش در قبلی شده آزمون هاي پرسش
 متخصصـان  و ارتباطـات  اسـاتید  از خـواهی  نظر – 2. ممکن

 دکتـراي پژوهشـگري   دانشـجویان  و مجـازي  فضـاي  حوزه
 دو طـی  شـده  تهیـه  نامه صوري؛ پرسش اعتبار تأمین جهت

 صـوري  اعتبـار  نتیجـه  در و شـد  20 آزمـون  پـیش  مرحلـه 

 قـرار  تأییـد  مـورد  متخصصـان  و سوي اساتید از نامه پرسش
 داخلی توافق روش از ها داده پایایی سنجش براي و گرفت

 آزمـون  داخلـی  توافق شاخص ترین مهم .است استفاده شده
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 وسواالتی ها گویه پایایی، محاسبه از بعد .است 30 کرونباخ
 پایـایی  افـت  باعـث  و بودند برخوردار پایینی ضریب از که

  .اصالح شدند یا و حذف شدند، می کل
 

 اطالعات آوري جمع هاي روش
 اسناد و مقاالت ها، کتاب ي مطالعه طریق از پژوهش این در

 در موجود و مطالب مختلف منابع ها، کتابخانه در موجود
 اسنادي روش به هستند تحقیق موضوع با مرتبط که اینترنت

 بررسی به دلفی روش از استفاده سپس با .شد برداري بهره
 که ترتیب این به .ایم پرداخته کنندگان بینی پیش هاي دیدگاه

 و شده جویا را افراد نظرات .باز ي مصاحبه با انجام ابتدا

 شده ایشان استخراج نظرات میان از اولیه هاي بینی پیش سپس
 روش با بعد ي مرحله در .شد تنظیم نامه پرسش صورت به و

 نظران صاحب متخصصان، نامه میان پرسش توزیع و پیمایشی

 نظرات ایران، در ارتباطات ي حوزه در شاغل کارشناسان و

 شده استخراج هاي ایده به نسبت را افراد مخالف موافق یا
 ها و بینی پیش این رد یا تأیید میزان گاه آن .شدیم جویا

  .ایم داده قرار بررسی مورد را ها آن تعمیم قابلیت
 

 دلفی روش گام به گام اجراي
 تحقیق؛ چارچوب تبیین و مسئله طرح - 1

 به گویی پاسخ براي »دلفی «بینی؛ پیش روش انتخاب - 2
  .تحقیق در شده طرح مسائل

 و نخبه نظر، صاحب افراد روي بر بررسی و مطالعه - 3

 ي تهیه و موضوع تحقیق ي زمینه در آثارشان روي از سرآمد
 متخصصان؛ از کاملی نسبتاً لیست

 بـا  نخبـه  نظـر  صـاحب  افـراد  از محدودي تعداد انتخاب - 4

 گل حلقه «ي حوزه همان نظران صاحب از تعدادي مشورت

 کـه  دیگـري  فرآینـد  در کارشناسـان  بررسـی  مـورد » مینـا 
 گلوله برفـی  همانند شود می شناخته "حلقه گل مینا"عنوان به

 شوند؛ می شناسایی
 اسـاس  بـر  شـده  تعیین نظران صاحب با باز هاي مصاحبه - 5

 زمانی؛ جدول یک

 هـاي  یادداشت تنظیم و ها مصاحبه نوارهاي کردن پیاده - 6
کننده یا  هماهنگ «توسط ها آن ي مالحظه و مصاحبه هنگام
 » گر تسهیل

 تحلیـل  از پـس  مصاحبه هر اصلی هاي گزاره استخراج - 7
 یـا  محقق شخص تواند می که کننده هماهنگ توسط محتوا

 .باشند دیگري متخصص افراد یا و فرد

ــزاره حــذف - 8 ــاي گ ــابه ه ــط مش ــا محقــق توس  ی
 .ها کننده هماهنگ

 ارائـه  متفـاوت  هـاي  گـزاره  اساس بر نامه پرسش ي تهیه – 9

 ي ارائه و مصاحبه شونده نظران صاحب ي کلیه سوي از شده
 هاي گزاره تصحیح براي پانل هاي مصاحبه دوم دور در آن

  .همرأیی به رسیدن احتمالی و اختالف مورد
 حـذف  بـا  دیگـر  بـار  ها نامه پرسش آوري جمع از پس - 10

 دیگر بار نخبگان، یک ي همه تأیید مورد و مشابه هاي گزاره
 درقالـب  را اخـتالف  مـورد  هـاي  بینـی  پـیش  و هـا  گـزاره 

 بـه  هـا  مصـاحبه  ي سـوم  مرحلـه  در نهایی دور ي نامه پرسش
بپردازنـد؛   هایشـان  دیدگاه اصالح به تا دهیم می ارائه نخبگان

 پاسـخگویان  میـان  همرأیی و توافق مرحله این در چه چنان

 صورت این غیر در شوند می متوقف ها مصاحبه شد، حاصل
 تا گردند طرح ها نامه پرسش باید دیگر ي مرحله دو یا یک

 80 در حداقل و برسند الزم به همرأیی پاسخگو متخصصان

 .برسند گویی پیش و نظر وحدت به ها گزاره درصد 9 یا

 نظـران  صـاحب  مشـترك  هـاي  دیـدگاه  کسـب  از پس - 11
 هـا،  آن همرأیـی  بـه  رسـیدن  و گرهـا  تسهیل یا محقق توسط

 اسـت  هایی بینی پیش همان ها، مصاحبه از حاصل هاي گزاره

 اند؛ آمده دست به تحقیق در که
 سـطح  در آمـده  دسـت  بـه  هاي بینی پیش که جا آن از - 12

 هـا  آن کـردن  عملیـاتی  بـراي  باشـند  مـی  قبـول  قابـل  نظري
 تهیـه  لیکـرت  طیـف  از اسـتفاده  با اي نامه پرسش بایست می

 از نمونـه  تعیـین حجـم   با پیمایشی تحقیق یک همانند .کرد

موضـوع مـورد    ي حـوزه  در شـاغل  مجریـان  آماري جمعیت
 از پـس  و توزیـع  نمونـه  میان افراد را ها نامه پرسش بررسی،

 .کرد آوري جمع را ها آن پاسخگویی

 و نمودارهـا  فراوانـی،  توزیـع  جـداول  ي مقایسـه  بـا  - 13

 .نظران صاحب میان در گزاره هر از شده ترسیم هاي چولگی
 بینـی  پـیش  در هـا  آن توافـق  میزان به توان می متخصصین و

 .یافت دست آینده
  ) 1389 مسعودي،(تحقیق  گزارش ي تهیه – 14
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 63/   …پدیده هاي جدید فضاي مجازي 

 

 

 سال
/ نهم

ماره
ش

 
ست

بی
 و 

شم
ش

 زییپا / 
139

3
  

  پژوهش هاي یافته
  حضوري مصاحبه هاي یافته :اول بخش :الف

 متخصص 30با  مصاحبه از پس که هایی گزاره بخش این در

 پس ها یافته این .شود می عنوان است آمده دست به برگزیده،

 صـورت  بـه  هـا  گفتـه  تحلیـل  و هـا  مصـاحبه  سـازي  پیـاده  از
 برگزیده هاي گزاره .است شده صحیح استخراج هاي گزاره

 .است شده عنوان عبارت 243 البق در ها، مصاحبه میان از

  نامه پرسش از حاصل هاي یافته :دوم بخش :ب
 از آمـده  دسـت  بـه  هـاي  عبـارت  تحلیـل  و تجزیـه  از پـس 

 و مفاهیم نزدیک و ها عبارت ادغام و حضوري هاي مصاحبه
 نامـه  پرسـش  قالـب  در ها ایده یا ها گزاره ماحصل مشترك،

 .شـود  سـنجیده  نظر متخصصان اشتراك تا است شده تنظیم
 دلیل به پژوهش این در که گر تسهیل تحلیل و بررسی از پس

 بـود،  کار این دار عهده محقق خود کل موضوع، بر اشراف

متخصصـان   از نامـه  پرسـش  در. شـد  اسـتخراج  ایـده  43
 هـر  بـا  را خـود  مخالفت یا موافقت که بود شده درخواست

 ي ایـده  موافقـت،  عـدم  صـورت  در و کننـد  ابـراز  ایـده 
 تعـداد  ایـن  میـان  از ترتیب این به دهند؛ پیشنهاد جایگزینی

  .شد تایید ایده 30 ایده،
 

 حضوري مصاحبه هاي یافته: یک بخش
 فنـاوري  و ارتباطـات  متخصصـان  از زیـادي  تعـداد  میان از

 که کشور مدیران اجرایی و دانشگاه اساتید از اعم اطالعات
 داشـتند،  را حـوزه  ایـن  در فعالیـت  ي سابقه سال 13 حداقل

 دالیـل  بـه  نفـر  12 میان این از .شدند انتخاب نفر 42 تعداد

 خواستند عذر همکاري ادامه یا و مصاحبه انجام از مختلف
 نظـرات  و هـا  مصـاحبه  لـذا  .ماندند باقی نفر 30 نهایت در و

 ایـن  دیـدگاه  اسـاس  بـر  هـا،  نامـه  پرسـش  در شـده  عنـوان 

  .است بوده فراوان کاري هاي مشغله وجود با متخصصان
  

  نامه پرسش از حاصل هاي یافته :دو بخش
 هـاي  گزاره تحلیل و تجزیه از پس شد اشاره که طور همان

 هـاي  عبارت و ادغام حضوري هاي مصاحبه از آمده دست به

 شـده  استخراج هاي ایده .مشترك مفاهیم ترکیب و نزدیک

 ها آن تعداد .شد گذارده اشتراك نظر به نامه پرسش قالب در
 متخصص نفر 18 حداقل که این به توجه با و بوده ایده 33

 وجـود  بـه  درصـد  28 بـاالي  توافق تا بود کننده الزم شرکت
خواهد  پرداخته ها آن به ادامه در که شده تایید ایده 30 آید،

 .شد

 :است ذیل شرح به نامه پرسش در شده عنوان نهایی هاي ایده
 شوند می بزرگ آیند، می دنیا به تکنولوژي با آینده نسل - 1

 متوجـه  و شـود  مـی  شان روزمره زندگی واقعیت از بخشی و

 .شوند نمی مجازي فضاي در محدودیتی گونه هیچ

 مجـازي  فضاي هاي آسیب از جلوگیري راهکارهاي از - 2
 نهادهاي صـنفی،  تا کنند تالش که است این کاربران براي

 مانعی کنند، پیدا مشروعیت و رسمیت تخصصی، و اي حرفه

 هـاي  کانـال  وجود براي شرایط را و نکند، ایجاد برابرش در
 به حتی اطالعات انتشار و پردازش دریافت، متنوع و متکثر

 .کند تضمین تک کاربران تک تعداد
 واحد فرهنگ سمت به را جهان جدید هاي تکنولوژي – 3

 یک محدودیت تنها سایبر فضاي در آزادي و برند می پیش

 .است زبانی هاي تفاوت هم آن که دارد
 ها فرهنگ تعامل امکان و جدید هاي تکنولوژي وجود با - 4

 .شود می ماندگار و تقویت فرهنگی تنوع یکدیگر با

 را ازحکومت شکلی چه که این لحاظ از جامعه رهنگف - 5

 چگونه که ابزارها دهد می مشروعیت و اجازه است پذیرفته
 در جامعه هنجارهاي .بگیرند قرار جامعه بر نظارت اختیار در

 ریشـه  ایـران  مـردم  فرهنگـی  ي درون مایـه  از قطعـاً  ایـران 

 ابزارهـاي  از کـه  نیسـتند  ایـن  بـه  قائـل  ایران مردم .گیرد می
  .کنند استفاده تام شفافیت نظارتی درراستاي

 و جدید هاي تکنولوژي تاثیر تحت قطعا جامعه فرهنگ - 6
 ها تکنولوژي چیزي هر از بیش .گیرد می قرار مجازي فضاي

 .است فرهنگی ماهیتشان چون دهند می انتشار را فرهنگ

 .است فرهنگی محتوایش ظرف، و خودش تکنولوژي
 سوي به سنتی کارکرد و ساختار با که اي جامعه - 7

 ها کارکرد تکنولوژي بر رود می ارتباطی نوین هاي تکنولوژي

 مذهبی، ارزشی، عناصر شامل فرهنگ .گذارد می تاثیر

 باعث که است ... و اي و قبیله قومی ساختارهاي ها، سنت
 .شود می ارتباطی هاي فناوري وآسیب سخت ورود

 بر مشروط برعکس، یا فرهنگ بر مجازي فضاي تاثیر - 8
 .است فنی دانش و اي رسانه سواد ارتقاء
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 هاي روش به کاربران: آینده در مجازي فضاي وضعیت - 9
 و مجازي از دنیاي استفاده براي .شوند می متوسل بیشتري
 کردن محدود براي کند می کسب بیشتري تجارب ها دولت

 .ادامه دارد جریان این و ها آن
 خارج ها دولت دست از مجازي فضاي مدیریت -  10

 سوي به درمانی هاي سیاست بردن کار به از دولت و شود می

 آینده در. داد خواهد موضع تغییر پیشگیرانه ايه سیاست

  .شد خواهد اجتماعی بیشتر شبکه با نظارتی جامعه تضاد
 آینده در مجازي فضاي نظارت قانونی ي زمینه در - 11

 حفظ، اعتبار، با که شد خواهد وضع اي فنی هاي پروتکل

 و سردرگمی و کنند تبعیت واحد استاندارد یک از همه
 نظارت الملل قوانین بین و رفت خواهد بین از پارچگی چند

 شکل ملل سازمان یا یونسکو پوشش تحت الکترونیک
  .گرفت خواهد

 باز مجازي فضاي در واقعی، فضاي در موجود قوانین - 12

 پیدا فضا آن که، در مفهومی به توجه با و شود می تعریف
 همانند شود؛ می داده قرار مقررات و قاعده برایش کند می

 آن در قوا نقش دارد، ي اجرایی نامه آیین حقوق، ي حوزه

 به را مرتبط هاي نقش نیز قضائیه ي قوه و شود می مشخص
 .گیرد می عهده

 سازگاري مجازي فضاي کارکرد با ها حکومت قوانین - 13

 کند، می پیدا جرم تغییر شیوه و نوع که آنجا از و کنند؛ می
 که قضاتی و سایبر جرائم به رسیدگی مخصوص هاي دادگاه

 براي .کنند می پیدا توسعه اند دیده سایبر آموزش محیط براي

 قوانین متناسب .شود می وضع تخصصی قوانین سایبر ي حوزه

 .شود می تر منطقی و
 شود، وضع کنترلی هاي سیاست ي ادامه در اگر قوانین - 14

 میزان به همان و شود می بیشتر مقررات و قوانین تعداد

 از حکومت ترتیب این به یابد؛ می افزایش ها آن در تناقضات
 درونش دیگر سوي از و قدرت است اعمال خواهان سو یک

 .است آمده وجود به تکثر و تعدد نوعی
 در نظارت مفهوم ارتباطات، فضاي شدن جهانی ود - 15

 که چرا شود؛ می تر پیچیده و تر سخت مجازي فضاي

. کنند هزینه فضا دو در امنیت حفظ براي باید ها دولت
  .واقعی فضاي و مجازي فضاي

  
  دوم نامه پرسش از حاصل خبرگان هاي دیدگاه مد و میانه میانگین،

  5  4  3  2  1  آماره
  2.20  2.38  2.60  2.30 2.58  میانگین

  2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  مد
  2  2  2  2  3  میانه

  88  95  104  92  103  مجموع
  دوم نامه پرسش از حاصل خبرگان هاي دیدگاه مد و میانه میانگین،

  10  9  8  7  6  آماره
  2.15  1.80  1.75  1.88  2.30  میانگین

  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  مد
  2  2  1  2  2  میانه

  86  75  70  75  92  مجموع
  دوم نامه پرسش از حاصل خبرگان هاي دیدگاه مد و میانه میانگین،
  15  14  13  12  11  آماره

  2.65  2.73  2.70  2.38  2.65  میانگین
  2.50  3.00  3.00  2.00  3.00  مد

  2  2  2  2  2  میانه
  106  109  108  95  106  مجموع
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 ایجـاد  اطالعاتی شکاف یک ندار و دارا بین درآینده - 16
  .شود می
 و دلیـل  بدون مجازي فضاي در نظارت اعمال چه هر - 17

. شود می بیشتر مردم مقاومت. باشد فکري ي زمینه و استنباط
 در که بود خواهد موثر صورتی در شود وضع که قانونی هر

 رفتـار . بپذیرنـد  را آن و باشـد  مشروعیت داشـته  مردم ذهن

 سیاسـی  حاکمیـت  فضاي از تابعی .مجازي فضاي در مردم

 تـا  باشـد  داشـته  نظـارت  بخواهـد  اگـر  دولـت هـم  . اسـت 
 کنـد  اعمـال  مجـازي  فضـاي  سالمت براي را ها محدودیت

 حاکمیت به مردم اعتماد از بخشی که چرا پذیرند نمی مردم

 .است سیاسی مشروعیت
 روال همـین  بـه  مجـازي  فضـاي  هـاي  محدودیت اگر - 18

 تـر  منطقی تر و عقالنی تر، قانونمند کاربران رفتار شود اعمال
 و شود می دور به بودن احساسی و زدگی هیجان از و شده

 سـازگار  دولـت  نظـارتی  هـاي  شـیوه  با را خودشان کاربران

 .کنند می
 بمبـاران  پیـام  تولیـد  حجـم  بـردن  بـاال  طریق از دولت - 19

 موجـود کـاهش   هـاي  پیـام  بـه  بخشـیدن  کیفیـت  اطالعاتی،

 مرحلـه  آموزش مقررات و قوانین تصویب اینترنت، سرعت

 هاي پیام از مداري در دادن کاربران جامعه، قرار ي مرحله به
 بـه  اقـدام  نظـام  هـاي  سیاسـت  بـا  توجه مورد را داخل تولید

 .نماید می مجازي فضاي درعرصه نظارت

 را امنیـت  و ثبـات  مجـازي  فضـاي  در نظـارت  وجود - 20
 عـدم  اگر باعث اما دهد می افزایش و کرده برقرار درجامعه

 منفـی  تاثیر ملی امنیت بر گردد، شوندگان نظارت رضایت
 .گذارد می

 به واکنشی عنوان به مجازي فضاي در نظارت - 21

 اگر .شود می ایجاد آمیز مخاطره ي جامعه گیري شکل
 و نیازها از دقیق شناخت مبناي بر نظارتی ي جامعه

 اعمال نگیرد، روش شکل ایرانی ي جامعه هاي ویژگی

 همان به و. بود خواهد نادرست نیز جامعه این بر نظارت

 .شود می ملی امنیت تهدید براي یک به تبدیل نظارت میزان
 ملی مرزهاي چارچوب در نه امنیت ي حوزه آینده در - 22

 تک تک ذهن چارچوب در و ها خانه چارچوب در که

 که این از بیشتر ها دولت لذا .شد خواهد تعریف افراد
 .باشد مهاجم نظامیان کشور حضور با مقابله شان دغدغه

 که کاربران اذهان بر گذار تاثیر و ناخواسته امواج با مقابله
 برود، سؤال زیر ها آن اقتدار و شود مشروعیت می باعث

 .بود خواهد

 مجازي فضاي و فناوري کردن بومی سمت به یران - 23
 امنیت ي حوزه در ایران گیري سخت و رفت خواهد

 .شد خواهد بیشتر اطالعات

 تکنولوژیک ي استفاده انبوه از ناشی ناپذیري کنترل - 24

 مؤثر نبودن دلیل به و گیرد می شکل فضا این از مردم
 در ملی امنیت مجازي، فضاي در کنترلی و نظارتی اقدامات

 .شود می مواجه تهدید بیشترین با فضا این

 که هایی نظارت تمام رغم به اطالعاتی جامعه در - 25
  .افتد می اتفاق فیزیکی غیر همجواري پذیرد، می صورت

  دوم نامه پرسش از حاصل خبرگان هاي دیدگاه مد و میانه میانگین،
  
  
  
  
  

  

  دوم نامه پرسش از حاصل خبرگان هاي دیدگاه مد و میانه میانگین،
  25  24  23  22  21  آماره

  3.13  2.48  2.93  2.68  3.13  میانگین
  3.00  2.00  3.00  3.00  3.00  میانه
  3  2  2  3  3  مد

  125  99  117  107  125  مجموع

  20  19  18  17  16  آماره
  3.05  2.88  2.88  2.53  2.35  میانگین

  3.00  3.00  3.00  2.00  2.00  میانه
  3  4  3  2  2  مد

  122  121  115  101  94  مجموع
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 تـر  سـاده  را دسترسـی  فقط نامرئی یا چمدانی اینترنت - 26

 محسـوب  مجـازي  فضـاي  نظـارت  بـراي  مـانعی  و کنند می

 کـه  چیـزي  گـاه  هیچ آن کنندگان تولید که چرا شوند؛ نمی
 لذا گذارند نمی اختیار کسی در را کنند نظارت آن به نتوانند

 .شود می پذیر نظارت زود یا دیر اي تکنولوژي هر

 ارتباطی هاي تکنولوژي کاربرد افزون روز گسترش با - 27

 لـذا  و شـود  مـی  نامحـدود  اینترنـت  بـه  دسترسـی  وسـعت 
-آگاه به باید محدودیتی اعمال گونه هر کاربرد شدن موقتی

 بـه  خودشـان  تـا  کـرد  کاربران اقدام سازي مصون و سازي

 .شوند تبدیل فعال خالق گران گزینش
 و کوچک دلیل به نامرئی و چمدانی اینترنت پیدایش با - 28

 بـه  دسترسـی شـهروندان   و تکنولـوژي  شـدن  دسترسی قابل
 هـاي  نظـارت  از بسیاري کنترل و نظارت با مقابله هاي روش

 .شود می تر دشوار افزاري سخت

 ضـرر  بـه  مجـازي  فضـاي  در جامعـه  مسـتقیم  نظـارت  - 29
 گیـري  سخت وجود چنین هم .است دانش بر مبتنی ي جامعه

 دنیا علمی منابع به دسترسی روند در ها ساخت زیر بخش در

 تکثیـر  و دانـش  نشـر  در کشور، علمی فرآیندهاي مدیریت

 و ترمـز  یک همانند پژوهشی و علمی هاي یافته و معلومات
 .کرده است عمل سد

 بسیار میزان به ها رسانه آزاد کارکرد بر نظارتی جامعه - 30

  .داشت خواهد تاثیر زیادي
 متضـادند؛  ي مقولـه  دو الکترونیـک  نظـارت  و رسـانه  - 31

 را خـود  فناوري ضـد  این که چرا نیست نظارت قابل رسانه
 .دارد خودش در

 ویـژه  بـه  جدیـد  هـاي  فنـاروي  و مجـازي  فضـاي  - 32

 دهند می تسري را اطالعات آزاد فضاي میکرو هاي فناوري
 در دم دو تیـغ  عنوان به توانند می ابزارها همین جامعه در اما

 در و شوند عمل وارد رفتارو  زبان ذهن، بر نظارت راستاي

 .داشـت  خواهند را گر سرکوب نقش هم ها رسانه این جا آن
 قالبی تفکرات باشد، آزاد اطالعات فضاي انتشار چند هر لذا

تعیین  پیش از مسیر به را جامعه در غالب هاي گفتمان افراد
 .کنند می هدایت شده

 بـراي  بازرگانی نهادهاي را الکترونیک نظارت قوانین - 33

 از و کنند می اقتصادي وضع معامالت در بیشتر امنیت داشتن

 .شود می غفلت آن فرهنگی تاثیرات
 از جلـوگیري  بـراي  اصـلی  راهکارهـاي  از یکـی  - 34

 هاي تقویت حوزه و سازي شفاف مجازي جامعه هاي آسیب

 .است نظارتی

 نظـارت  اینترنت با واسطه بی ارتباط دلیل به آینده نسل - 35
 بـراي  حاکمیـت  تـالش  هـر  بـا  که چرا کند می تر سخت را

 کنتـرل  این از فرار براي تري پیچیده هاي راه هم ا  نظارت،

 بـراي  پـذیري  کنترل پیشرفته هاي وجود فناوري با یابند، می
 کاربر تعدد دلیل به دولت نظارت قدرت و شده کم کاربران

  .یابد می کاهش به شدت
 مـردم  خـود  سـوي  از کنترل و نظارتی خود آینده در - 36

 قانون اعمال از که آن از بیشتر مردم ترس و شود می تر قوي

 نظارتی فرآیندهاي و ها کنترل است؛ جامعه نظارت از باشد،
 نهـایی  کننـدگان مصـرف  کنندگان بـر  تولید جاي به دولت

 .شود می اعمال

 فضـاي  در دولت نظارت با مقابله براي اصلی حل راه - 37

 متقابل اطالعات به دسترسی حق گرفتن براي تالش مجازي،
 کردن محدود براي دولت به آوردن فشار نه است، دولت از

 حفـظ  بـراي  تـالش  معنـاي  به تنها خصوصی حریم نظارت

 به آزاد دسترسی حق به کنیم تالش باید بلکه نیست، حریم
 همانـد  مـردم  و حکومـت  روابط تا یابیم نیز دست اطالعات

 .بمانند مصون خانواده هاي بنیان تا شود طرفه دو خیابان
 حاکمیت که مجازي فضاي در نظارتی هاي شیوه روند - 38

 نظارت هاي زمان شیوه مرور به و است مثبت کند، می اعمال

 .شود می فراگیرتر و بیشتر کنترل قابل تر، نرم مردم بر دولت
 و افتنـد  می پیش کاربران از شده تر ها آگاه دولت آینده در

 .کرد خواهند بیشتر را شان نظارتی و امنیتی هاي الیه

 واقعیتـی  اسـت،  واقعـی  فضـاي  یـک  مجـازي  فضاي - 39

 مردم معنوي و مادي سطح ارتقا و رفاه جهت در انکارناپذیر
 گزاري سیاست و متخصص مسئوالن هوشمندي با که ایران

 از بیشـتر  موحـدان  تبلیـغ رسـالت   فضـا بـراي   ایـن  صـحیح 
 .بود خواهد گران سلطه تهدیدات
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 اسـالم  آزاد اندیشـه  لحـاظ  از ایران در مجازي فضاي - 40
 مقابـل  در مصـون سـاز،   قرآنی معجزات) ص(محمدي ناب

 یک جهانی سلطه انحرافی و تحجرگرانه و خرافی هاي اندیشه
 .است طالیی فرصت

  دوم نامه پرسش از حاصل خبرگان هاي دیدگاه مد و میانه میانگین،
  25  24  23  22  21  آماره

  3.13  2.48  2.93  2.68  3.13  میانگین
  3.00  2.00  3.00  3.00  3.00  میانه
  3  2  2  3  3  مد

  125  99  117  107  125  مجموع
 دوم نامه پرسش از حاصل خبرگان هاي دیدگاه مد و میانه میانگین،

  35  34  33  32  31  آماره
  2.70  2.23  2.28  2.63  2.63  میانگین

  3.00  2.00  2.00  3.00  2.50  میانه
  3  2  2  2  2  مد

  108  89  91  105  105  مجموع
  دوم نامه پرسش از حاصل خبرگان هاي دیدگاه مد و میانه میانگین،
  40  39  38  37  36  آماره

  2.85  2.68  2.53  2.85  2.78  میانگین
  3.00  2.00  3.00  3.00  3.00  میانه
  3  2  3  4  3  مد

  114  107  101  114  111  مجموع
  

 تحقیق نتایج
 واقعیتـی  اسـت،  واقعـی  فضـاي  یـک  مجـازي  فضـاي  -

 مردم معنوي و مادي سطح ارتقا و رفاه جهت در انکارناپذیر

 گزاري سیاست و متخصص مسئوالن هوشمندي با که ایران

 از بیشـتر  موحـدان  رسـالت  تبلیـغ  فضـا بـراي   ایـن  صـحیح 

 .بود خواهد گران سلطه تهدیدات
 ناب اسالم آزاد اندیشه لحاظ از ایران در مجازي فضاي -

 مقابـل  در سـاز،  مصـون  قرآنـی  معجـزات  و) ص(محمـدي 

 یک جهانی سلطه انحرافی و تحجرگرانه و خرافی هاي اندیشه
 .است فرصت طالیی

 هاي آسیب از جلوگیري براي اصلی راهکارهاي از یکی -
 نظـارتی  هـاي  حـوزه  تقویت و سازي، شفاف مجازي جامعه

 .است

 هـا، وسـعت   تکنولـوژي  کـاربرد  افـزون  روز گسترش با -
 شـدن  مـوقتی  لـذا  و شـود  می نامحدود اینترنت به دسترسی

 و سـازي  آگـاه  بـه  بایـد  محـدودیتی  اعمـال  هرگونه کاربرد
 گزینشـگران  بـه  خودشان تا کرد کاربران اقدام سازي مصون
 .شوند تبدیل فعال خالق

 ولی دارد، تهدیداتی و ها فرصت ایران در مجازي فضاي -

 تهدیـدات  تـوان  می صحیح گذاري سیاست و ریزي برنامه با
    .نمود تبدیل فرصت به را فضا این
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  منابع فهرست
 
نامه انجمن  قمار بازي اینترنتی،فصل). 1384( دهقان،علیرضا -

، صفحات 3و2ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره پیاپی 
72-45   
هاي تحیق در علوم  ، روش)1373(ساروخانی، باقر  -

پژوهشگاه علوم : اجتماعی، اصول و مبانی، جلد اول، تهران
 .انسانی و مطالعات فرهنگی

ط عمومی در فضاي ، رواب)1388(فر، محمد  سلطانی -
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