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  23/7/91 :دريافت تاريخ
  10/8/91: تاريخ پذيرش

  
  

  وهاي فناوري اطالعات ـامدهاي سناريـپي
  بر سبك زندگي شهروندان ايراني

  نوشتة
  ∗حسينعلي افخمي

  **محمدمهدي مواليي
  ***حامد طالبيان

   چكيده
هـاي    ريويـك از ايـن سـنا        واقعيت يـافتن هـر     در پي هاي مختلفي است كه       هدف مقاله حاضر، ارائة سناريو    

هاي اطالعات، در مصرف و سبك زندگي شـهروندان ايرانـي پيامـدهايي خواهـد                 فناورينگرانه دربارة     آينده
، )پامفـا  (“1404هـاي ايـران      تـرين فنـاوري    نگاري مناسب  پايلوت آينده ”با اتكا به نتايج پژوهش ملي       . داشت
گراه فناوري اطالعات، محصوالت محلي و  محصوالت جهاني، بزر  نگرانة    هاي وقوع چهار سناريوي آينده      پيامد

هـاي    بر مصرف و سبك زندگي شهروندان تحليل شـده اسـت تـا بتـوان بـا اسـتناد بـه فـضا                      اينترانت ملي   
گيـرد    اين مقاله نتيجه مي   .  سبك زندگي شهروندان ايراني ارائه كرد       هايي دربارة   نگارانة موجود، سناريو      سناريو

هـاي    همچنين تحقق سناريو  . كند  هاي زندگي را تشديد مي      شكاف در سبك  هاي اول و سوم،       كه تحقق سناريو  
وطنانـه و     هاي زنـدگي جهـان      اي از سبك    زند كه در آن با مجموعه       دوم و چهارم به شرايطي مختلط دامن مي       

هـاي    حمايـت از سـبك  ،گذاري مناسـب  رسد كه سياست در اين شرايط به نظر مي. محلي مواجه خواهيم شد  
  .هاي زندگي مختلف با يكديگر باشد فراهم كردن امكان تعامل سبكزندگي محلي و 

  .نگاري پژوهي، سناريو هاي اطالعات، آينده مصرف، سبك زندگي، فناوري: كليدواژه

   بيان مسئله
دهـي   هاي اطالعاتي با سرعتي قابـل توجـه در حـال شـكل             انقالب فناورانه حول محور فناوري    

هـا هـرروزه بـيش از گذشـته در           اين فناوري ). 27: 1385،  كاستلز(هاي جامعه است     مجدد بنيان 
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كننـد و شـكل جديـدي از روابـط بـين اقتـصاد، سياسـت،         هاي جديدي گسترش پيدا مـي   قالب
هـاي   هـاي جديـد از سـويي امكـان         اين فنـاوري  . آورند  وجود مي   فرهنگ، دولت و جامعه را به     

هايي جهاني از جمله اينترنت      ايجاد شبكه اند و با     ارتباطي جديدي در اختيار شهروندان قرار داده      
افزارها با اهـداف   افزارها و نرم اند و از سوي ديگر، انواع مختلف سخت       دنيايي تازه را خلق كرده    

تـر از قبـل      ها ساده  اند كه زندگي را براي آن      و كاربردهاي متفاوت در اختيار شهروندان قرار داده       
اي  ه، مصرف و سبك زندگي را نيز در جامعـة شـبكه           هاي فناوران  مجموع اين قابليت  . كرده است 

  . است جديد متحول كرده
دهنـد كـه در سـنين جـواني         هاي نوين اطالعات را اغلب كساني تشكيل مي         كاربران فناوري 

هـاي مبتنـي بـر فنـاوري          هاي متمـادي از وقـت خـود را در محـيط            قرار دارند و روزانه ساعت    
كنند و در تعامل با كاربراني  سپري مي) الين و غيره  هاي آن  اينترنت، تلفن همراه، بازي   (اطالعات  

ها در بستري فناورانه با مختصات از پيش مشخص شده            آن. گيرند از كشورهاي مختلف قرار مي    
شـان، كـه معمـوالً بـر      هاي بومي كـشور  كنند كه سازوكارهاي آن نه بر اساس فرهنگ فعاليت مي 

هرچند كه در برخـي كـشورها بـر         . ايجاد شده است  ) اگر نگوييم غربي  (اساس فرهنگي جهاني    
هـا اسـتقبال شـده     هاي مبتني بر فناوري اطالعات بومي و محلي تأكيد و تا حـدودي از آن      شبكه

هـاي فنـاوري اطالعـات در مقياسـي جهـاني و              است، اما در اغلب كشورهاي دنيـا زيرسـاخت        
هـاي فناورانـه و    نـه فـارغ از جنبـه      اين حضور همزمـان و فعاال     . پردازند  المللي به فعاليت مي     بين

ـ اقتصادي آن، از نظر فرهنگي هاي  دنبال داشته است كه با رويكرد  هايي را به  اجتماعي نيز پيامد 
بـا ايـن حـال، تغييـر در مـصارف فرهنگـي و              . تواند مثبت يا منفي تعبير شود      نظري مختلف مي  

هـاي    صوص جوانـان يكـي از پيامـد       اي و به دنبال آن تغيير در سبك زندگي كاربران به خ             رسانه
  .هاي اطالعاتي است گسترش فناوري

كند تا به اين پرسش پاسخ دهد كه تحقق شرايط مختلـف قابـل تـصور در                   اين مقاله تالش مي   
هايي بر مصرف و سبك زندگي شهروندان ايراني خواهد داشـت؟            زمينة فناوري اطالعات چه پيامد    

 الزم و اساسي مورد نياز براي انواع عمدة مصارف نـوين            هاي اطالعات، به واقع زيرساخت      فناوري
نگارانة مختلفي    هاي سناريو   هدف پژوهش حاضر، ارائة داللت    . اي و ارتباطي هستند     فرهنگي، رسانه 

هاي مختلف متـصور در زمينـة فنـاوري اطالعـات             يافتن سناريو  است كه بتوان آن را پيامد واقعيت      
هـاي مختلـف فنـاوري        ن مقاله آن است كه با وقـوع سـناريو         به عبارت ديگر، پرسش اي    . تلقي كرد 

هايي خواهـد داشـت؟ بـا اتكـا بـه            اطالعات، مصرف و سبك زندگي شهروندان ايراني چه ويژگي        
نگري فناوري اطالعـات در ايـران صـورت گرفتـه اسـت،               پژوهشي ملي كه تاكنون در زمينة آينده      

نگارانه بـر مـصرف فرهنگـي و سـبك             آينده هاي  تالش خواهد شد تا پيامد وقوع هريك از سناريو        
نگارانـة در دسـترس،       هاي سناريو   زندگي شهروندان تحليل شود تا در نهايت بتوان با استناد به فضا           

  . آيندة مصرف و سبك زندگي شهروندان ايراني ارائه داد هايي دربارة سناريو
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رف فناوري اطالعـات،    نكتة ديگري كه در اين زمينه بايد به آن توجه كرد، اين است كه مص              
هـاي داخلـي و       گـذاري   هاي نوين اساساً وابسته به سياسـت        حضور در شبكه و استفاده از رسانه      

گذاري در زمينة فناوري اطالعات به تحقـق          سياست. المللي در زمينة فناوري اطالعات است       بين
بنابراين، . د شد يافتن يا نيافتن شرايط مختلف قابل تصور در زمينة فناوري اطالعات منجر خواه            

گذاري   هاي قابل تصور در اين مقاله، منوط به چگونگي سياست           يك از سناريو   مصداق يافتن هر  
گذاري در ايـن      هاي سياست   اي از داللت     به پاره   در اين زمينه است كه در بخش پاياني اين مقاله         

  . زمينه اشاره خواهد شد

  چارچوب مفهومي و نظري
هـاي    مقاله پژوهشي، مفاهيم و رويكردهاي سبك زندگي و مدل        چارچوب مفهومي و نظري اين      

پژوهي است تا تأثير سناريوهاي فرضي فناوري اطالعات و ارتباطات در آينده را بر سـبك                  آينده
  .زندگي شهروندان ايراني بررسي كند

  سبك زندگي
ي وهـد م. ك.ر( سبك زندگي در علوم اجتماعي ارائه شده است          ةتعاريف متعددي تاكنون دربار   

 فاضـلي،   ؛1382، فاضـلي،    18-28: 1387، خادميـان،    51-55: 1390، مهدوي كنـي،     1387كني،  
هاي متمايز زيـستن اسـت كـه توسـط             زندگي به معناي عام روش      سبك). 1386، شهابي،   1383
 سبك به مربوط تعاريف فاضلي). 18: 1388 خادميان،(شود  هاي مختلف مردم برگزيده مي گروه

 رفتار جنس از را زندگي سبك كه تعاريفي  مجموعه.كند مي تقسيم عمده گروه دو به زندگي را
 .گذارند مي بيرون مفهوم اين دايره از را ذهني هاي گيري جهت و ها و نگرش ها ارزش و دانند مي
 تعريف در دارند و روانشناختي جنبه بيشتر كه هستند تعاريفي زندگي، سبك تعاريف دوم ةدست
 مطالعـات  در تعـاريف ابتـدا   دسـته  ايـن . گيرنـد  مي نظر در را ذهنيت و تاررف جمع مفهوم، اين

  .)1382فاضلي، (اند  كرده پيدا گسترش سپس و يافته ظهور بازارپژوهي و بازاريابي
. بودن مفهوم سبك زنـدگي اسـت       هاي اين تعاريف متعدد، گزينشي      ترين ويژگي   يكي از مهم  

  هوم سبك زندگي از مفاهيم ديگري مانند فرهنـگ و         ها باعث تمايز مف     آنچه كه در بيشتر تعريف    
مهدوي كنـي،   (بودن اجزا و عناصر سبك زندگي است         شود، خالقانه و گزينشي     فرهنگ مي   خرده
بودن را با مدرنيتة متأخر و مفهـوم هويـت            بودن و انتخابي     گيدنز اين مفهوم گزينشي   ). 58: 1387

هـاي از پـيش    كـه زنـدگي را از مـسير كانـال     ت  او معتقد است كه برخالف سنّ     . پيوند زده است  
هاي ممكـن قـرار       اندازد، مدرنيته فرد را در برابر تنوع غامضي از انتخاب           شده به جريان مي    تعيين
). 119: 1387 گيـدنز، (هاي اين موضوع اهميت يافتن سبك زندگي است           يكي از داللت  . دهد  مي

هـاي اجتمـاعي مـرتبط بـا يـك سـبك              بودن سبك زندگي معموالً گروه     بودن و انتخابي    گزينشي
. دهـد   هاي مختلفي در دايرة شرايط موجود و در دسترس قرار مـي             زندگي را در معرض انتخاب    
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در پست مدرنيته ايـن  . هاست يند انتخاب، ولو درون محدوديتابنابراين، سبك زندگي دربارة فر   
 ).  105: 1384گيبينز و بويمر، (يند سرعت و شتاب دوچنداني يافته است افر

ند كه شرط تحقق سـبك زنـدگي،   ا القول  پردازان سبك زندگي عموماً در اين نكته متفق         نظريه
از نظـر گيـدنز   ). 38: 1386شهابي، (هاي ساختاري است     داشتن حق انتخاب در ميان محدوديت     

 زيرا اين مفهوم مالزم با نـوعي انتخـاب از           ؛تي كاربرد چنداني ندارد   سبك زندگي در فرهنگ سنّ    
با اين حـال، ايـن كثـرت انتخـاب بـه معنـاي              . هاي موجود است    شماري از امكان     تعداد بي  ميان

يابي اوست كه     اين نكته مالزم با نظرية كالن ساخت      . آزادي بدون قيد و شرط در انتخاب نيست       
 ديـالكتيكي   ةدر ايـن نظريـه او بـه رابطـ         . دهد  به واقع هستة مركزي انديشة گيدنز را تشكيل مي        

از . مليت و يا به عبارت ديگر كنش انساني و ساخت اجتماعي توجـه كـرده اسـت                ساختار و عا  
هـاي    از طرف ديگر بدون اين ساختار     . نظر گيدنز هر كنش اجتماعي دربرگيرندة ساختاري است       

 در اين نظريـه بـه       “دوگانگي ساختار ”مفهوم  . گران وجود ندارد   اجتماعي امكان كنش براي كنش    
 ةگذارند و هـم نتيجـ       هاي اجتماعي همزمان هم بر كنش تأثير مي         اختاين نكته اشاره دارد كه س     

شدن فزايندة    واسطه و جهاني   هاي با   رواج نسبي تجربه  ). 19: 1388پور،    جاليي(اند    كنش انساني 
اي بـراي انتخـاب در برابـر          هاي تـازه    يندي كالن و ساختاري است كه راه      اهاي جمعي، فر    رسانه

در شرايط بومي ايران، فناوري اطالعات بـه واقـع          ). 122-24: 1387ذكايي،  (گشايند    شخص مي 
گـذاري در زمينـة       واسطه است كه به تناسب سياست      هاي با   گيري همين تجربه    ساخت شكل   زير

  .   زندگي منجر شود هاي مختلف سبك گيري الگو تواند به شكل فناوري اطالعات مي

  مصرف و سبك زندگي 
شناسـي    شناسـي و جامعـه      ندگي نيز عموماً در دو حوزة روان      هاي سبك ز    همانند تعاريف، نظريه  

هاي شخصيت تـداوم يافتـه        اسي در حوزة نظريه   نسبك زندگي در روانش   . اند  رشد و توسعه يافته   
 ــ   فـردي ”شناسي از منظري جمعـي آغـاز و بـه سـمت رويكـردي                 است در حالي كه در جامعه     

گـري    پـذيري، آگـاهي و گـزينش        جامعـه يند  اشناختي بر فر    نگاه جامعه .  پيش رفته است   “جمعي
گيـري    هاي موجود در فضاي اجتماعي مبتني است و امرزوه در قالب شـكل              محدود از ميان الگو   

مهـدوي كنـي،    (شـود     فرهنگ پسامدرن، بر گسترش روزافزون اين محدودة انتخاب تأكيـد مـي           
ط با مفهوم طبقـه و       عموماً در ارتبا    “سبك زندگي ”شناسي متقدم، مفهوم      در جامعه ). 126: 1390

هـاي منزلتـي اغلـب سـبك          از ديدگاه وبر گروه   . بندي اجتماعي به كار برده شده است        نظام قشر 
زيمـل  . كند هاي منزلتي متمايز مي   ها را از ديگر گروه      اي  دارند كه آن      هاي رفتاري   زندگي يا شيوه  

زيمـل  . سي كرده اسـت   ها برر   شهر  مفهوم سبك زندگي را در رابطه با مدرنيته و زندگي در كالن           
گـر تـالش انـسان مـدرن بـراي كـسب             هايي مانند مد در جامعة مدرن بيان        معتقد است كه نظام   

وبلن نيز در تحليل سـبك      ). 1386فريزبي،  (هاي اجتماعي است      فرديت و همزمان تعلق به گروه     
مـصرف  ” يـا     “مـصرف تظـاهري   ”از ديـدگاه او     . زندگي به مفهوم مصرف تمسك جسته اسـت       
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كنند تا از اين طريق ميان  اين طبقات تالش مي.  ويژگي طبقات باالي اجتماعي است “ايانهخودنم
 سـبك    نظريات وبلن در زمينة   ). 1383وبلن،  (هاي اجتماعي تمايز ايجاد كنند        خود و ديگر گروه   

  . هاي متأخر سبك زندگي دارد زندگي رابطة بسيار نزديكي با نظريه
هـاي پـس از جنـگ جهـاني دوم و رواج              غربي در سـال   افزايش سطح زندگي مردم جوامع      

فرهنگ مصرفي، سبب شده است كه به معاني فرهنگي مصرف بيش از معاني اقتصادي آن توجه                
پردازان بـه مفهـوم مـصرف فرهنگـي عمومـاً در              هاي اخير گرايش نظريه     همچنين در سال  . شود

در دو دهـة اخيـر      . ت بوده است  ارتباط با مفهوم سبك زندگي و مضامين مرتبط با آن مانند هوي           
، مـصرف   )1996، چنـي،    1387گيدنز،  (مضاميني مانند خود مفهوم مدرنيته متأخر يا پسامدرنتيه         

 ؛1996 چنـي،    ؛1378گيدنز  (و هويت     ) 1381 باكاك،   ؛1389 بودريار،   ؛1390بورديو،  (فرهنگي  
  .  داشته استنقشي محوري در مباحث مرتبط با سبك زندگي) 2006پاترسون، ؛ 1987فيسك 

هـر سـبك    . داننـد   هاي زندگي را معموالً مبتني بر سازمان اجتماعي مصرف مي           امروزه سبك 
هاي فرهنگي و رفتاري به ويژه اشكال متعـدد مـصرف ماننـد مـصرف                 زندگي در خالل گزينش   

تـرين    در متن اين بحث، مصرف بـه گـسترده        ). 45: 1386زاده،   رضوي(شود    ها متجلي مي    رسانه
هاي اجتمـاعي اسـت كـه در تعيـين            رود و منظور از آن تمامي انواع فعاليت          به كار مي   معناي آن 
در اينجا مصرف بـه منزلـة       ). 21: 1381اباذري و چاوشيان،  (ها و هويت مردم نقش دارند         ويژگي

گـذاري اجتمـاعي دارد       هـايي چـون تمـايز       شود كه كاركرد    ها مطرح مي    ها و نماد    نظامي از نشانه  
 هـايي  روش بـه  بيـشتر  اخير، رويكردهاي در اجتماعي هاي نظريه. )100-101 :1386شالچي، (

 جـاي  بـه  مـصرف  هـاي  روش از ناشـي  ها يـا اجتماعـات   تفاوت به توجه بيانگر كه دارد توجه
 معنـاي  بـه  معاصـر  شناسي جامعه گيري اين جهت). 226: 1382كرايب، ( است توليد هاي روش

 بـه  دادن شـكل  در زنـدگي  سـبك  هـاي  فعاليت و مصرف ةحوز افزايش به رو اهميت پذيرش
  ). 119: 1382گيدنز، (نيز هست  جمعي و شخصي هويت

طبقـه و   هـاي هـم   كند كه در آن گروه هايي را تحليل مي شيوه) 1984 ( تمايزبورديو در كتاب 
طبـق مـدلي كـه     .كننـد  هاي ديگر متمايز مـي  هاي مصرفي خود را از گروه رده، به وسيلة الگو   هم

كند، شرايط عيني زندگي و موقعيت فرد در          هاي زندگي ارائه مي     گيري سبك    دربارة شكل  بورديو
واره مولـد دو دسـته نظـام          عـادت . شود  اي خاص منجر مي     واره  ساختار اجتماعي به توليد عادت    

نتيجة نهايي  ). ها  سليقه(ها    بندي اعمال و نظامي براي ادراكات و شناخت         نظامي براي طبقه  . است
بورديـو خـالف كانـت، سـليقه را         ).  45: 1382فاضلي،  (ن دو نظام سبك زندگي است       تعامل اي 

اما خـود ايـن     ) 1386  مهدوي كني، . ك.ر(داند    بندي اجتماعي مي    كردن نظام قشر    ناشي از دروني  
واره استخراج شـده      هايي براي درك و ارزيابي كه از عادت         سليقه چيزي نيست به جز نظام طرح      

هاي منتسب به سبك زنـدگي را تعريـف           رة طبقاتي است كه معناي فعاليت     وا  همين عادت . است
  ). 239 :1381بورديو، (كند  مي
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  )117: 1388به نقل از خادميان، (الگوي سبك زندگي از ديدگاه بورديو   1شكل 
هاي زندگي، تحليل تركيب انواع  شناسي مصرف و تحليل سبك  ترين ميراث بورديو براي جامعه عمده

هـاي مـصرف،      براي تبيين الگـو   ) ها هستند   دهندة فضاهاي اجتماعي يا همان ميدان      كه شكل (سرمايه  
هـاي فرهنگـي    هاي مصرف و مبناي طبقـاتي سـليقه   بررسي فرضية تمايز يافتن طبقات از طريق الگو     

 نظري و مفهومي پيچيدة خود تـالش        بورديو با استفاده از دستگاه    ). 54-5: 1386زاده،    رضوي(است  
بـا ايـن   . عمل فائق آيـد /هاي ساختار انگاري  اي دربارة كنش بر دوگانه      كند تا عالوه بر توليد نظريه       مي

دهنده به مفهوم سبك زنـدگي       هاي ساختاري شكل    حال، آنچه در اين مقاله اهميتي حياتي دارد جنبه        
هاي مختلفي  آلترناتيو. ان شرايط عيني زندگي استاين شرايط مرتبط با ساختار اجتماعي يا هم. است

 است   فناوري اطالعات در ايران قابل تصور است، يكي از شرايط عيني يا ساختاري             كه دربارة آيندة    
گونـه عنـوان    توان ايـن  حداقل مي. اي براي سبك زندگي شهروندان به دنبال دارد    هاي ويژه   كه داللت 

هاي سبك زنـدگي در       ات در ايران، نقش مؤثري بر يكي از مؤلفه        كرد كه شرايط آيندة فناوري اطالع     
  .   به همراه خواهد داشت) ديجيتال(حوزة مصرف فرهنگي 

   اطالعات سبك زندگي ايراني و مصرف فناوري
جاذبة مفهوم سبك زندگي به خاطر توجه يكسان بـه وجـوه سـاختي و فـردي مـؤثر بـر كـنش           

مفهوم سبك زندگي به واقع بين مباحث       ). 102: 1386آزادارمكي و چاووشيان،    (اجتماعي است   
بدين ترتيب واقعيت تجربة همزمان آزادي      . مربوط به ساخت و عامليت تعامل ايجاد كرده است        

اهميـت يـافتن سـبك      . و محدوديت اجتماعي به خوبي در مفهوم سبك زنـدگي متجلـي اسـت             
نگر است، به  اتي و تك عاملزندگي در جوامع مدرن عالوه بر آنكه ناشي از خصلت جبري، طبق

هـاي    هـا و تـأثير شـگرف تكنولـوژي          شدن ارزش   شدن به ويژه جهاني    تحوالت مربوط به جهاني   
  ). 78: 1386ذكايي، (شود  ارتباطي و اطالعاتي بر آن نيز مربوط مي

هـاي    در زمينة بومي ايران تاكنون بر اساس عوامل ساختاري دخيل بـر سـبك زنـدگي پـژوهش                 
هاي مختلـف   ها شناسايي تيپولوژي  مهمي از اين پژوهشةهدف دست . شده است محدودي انجام   

ارمكـي و شـالچي،      ، آزاد 1386،  1382،  1376،1380شهابي،  (سبك زندگي در ايران بوده است       
هاي كمي و پوزيتويستي      ها با استفاده از رويكرد      دستة ديگري از پژوهش   ). 1386، ذكايي،   1384

هايي كليدي چون طبقه، جنسيت، گذران اوقات فراغت، رسانه و غيره          عموماً به رابطة ميان متغير    
 ربـاني و  ؛1386زاده،   رضـوي ؛1386 محمـدي،  ؛1386پـورغالم،  (انـد   با سبك زندگي پرداختـه    

هـا نيـز هنگـام بحـث دربـارة عناصـر و               اي از پـژوهش     در پـاره  ). 1386، فاضلي،   1388شيري،  

  شرايط عيني زندگي و
 ردوارة خاص فعادت موقعيت فرد در اسختار اجتماعي

 بندي اعمالنظام طبقه

 هاادراكات و شناختنظام

 سبك زندگي
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تـرين    شاره شده است كه بـه عنـوان يكـي از مهـم            ها ا   هاي سبك زندگي به مصرف رسانه       مؤلفه
 رحمت آبادي و آقابخـشي،      ؛1386فاضلي،  (مصاديق مصرف فناوري اطالعات قابل توجه است        

ها و خصوصاً  رسد كه تاكنون نقش چنداني براي رسانه ها به نظر مي با مرور اين پژوهش). 1385
  . استهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي درنظر گرفته نشده  فناوري

هـاي سـبك    تحـول الگـو  ”اي بـا عنـوان    در مقاله) 1386(ها تنها ذكايي   در ميان اين پژوهش   
هـاي سـبك       به اهميت فزايندة نقش اينترنـت و تلفـن همـراه در الگـو              “زندگي جوانان در ايران   

بـا عنـوان   ) 1386(زاده   در پژوهش ديگري كه رضوي    . زندگي جوانان در ايران اشاره كرده است      
 ميـان   ة انجـام داده اسـت، رابطـ        “ها بر سبك زندگي ساكنان تهـران        أثير مصرف رسانه  بررسي ت ”

ها   ها و سپس تأثير اين متغير       هاي سن، جنسيت، تحصيالت و درآمد بر مصرف انواع رسانه           متغير
آرايـي و آرايـش زنـان و مـردان و             مصرف مادي وسـايل جديـد، خـود       (ك زندگي مادي    ببر س 

ها    رسانه  فقط گونه كه مشخص است نه      همان. راني اشاره شده است   شهروندان ته ) مديريت بدن 
هاي اطالعات و     ، كه به اهميت فزايندة فناوري     اند  ها سهم چنداني نداشته     در اين دسته از پژوهش    

گيـري    هاي نوين و نقش آن در شكل        ارتباطات به عنوان زيرساخت و بستر اصلي مصرف رسانه        
  . ن توجهي صورت نگرفته استهاي جديد سبك زندگي در ايرا الگو

در اين مقاله تالش شده است تا در حد ممكن باب بحث جديدي باز شود كه در آن بـه سـهم                      
اين . هاي زندگي در ايران اشاره شود       گيري و تحول سبك     هاي اطالعات در شكل     قابل توجه فناوري  

) گويـد    كه كاستلز مي   گونه  همان(هاي اطالعات     موضوع از آن جهت اهميت دارد كه انقالب فناوري        
دهند  اي دستخوش تغيير قرار داده و مي هاي جامعه و به دنبال آن سبك زندگي را به طرز فزاينده بنيان

دهنده به عمل اجتماعي و سبك  هاي كليدي ديگر شكل مؤلفه و به همين جهت بايد براي آن در كنار        
جايگـاه نظـري و     ) 1386كـي،   آزاد ارم . ك.ر(مانند نسل، طبقه، جنـسيت و شـهري شـدن           (زندگي  

هـاي    هاي آتي بايد نشان دهد كه مصرف فناوري         همچنين پژوهش . پژوهشي قابل قبولي فراهم شود    
  كند؟  هاي سبك زندگي در ايران نقشي كليدي ايفا مي اطالعاتي به چه ميزان در الگو

 نيـز   هاي جهاني و شرايط بـومي ايـران         شود كه فرايند    اين پرسش جديد در حالي مطرح مي      
به دليل كمبـود شـرايط سـاختاري در دسـترس           . كند  توجه هرچه بيشتر به اين امر را ايجاب مي        

رسـد كـه    به نظـر مـي  ) خصوصاً در ميان جوانان  (براي مصرف فرهنگي و گذران اوقات فراغت        
هرچنـد  . كنـد    را تجربه مي   “اي شدن   رسانه”هاي ديگر سطح باالتري از        ايران در مقايسه با كشور    

 هچتر است اما آن     تر و عميق    هاي گسترده   محك آزمون گذاردن اين موضوع نيازمند پژوهش      كه به   
كه واضح است اين است كه فناوري اطالعات زيرساخت و بستر تعاملي الزم بـراي بـسياري از             

هاي موجود و در حال ظهـور         اي است كه بايد براي نقش آن در سبك          مصارف فرهنگي و رسانه   
  . ي را دست و پا كردزندگي نقش قابل توجه
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 پژوهي، رويكردي براي نگاه به آينده آينده
دنبال اطالع از وضعيت آينده و تالش براي بهبود اين وضـعيت              در طول تاريخ انسان همواره به     

بينـي   ها براي رسيدن به اين هدف به پيشگويي و طـالع  هايي از تاريخ انسان  در دوران . بوده است 
هـاي علمـي    پژوهي كه مبتني بر روش    ده است كه رويكرد آينده    سك  كمتر از ي  . شدند متوسل مي 

  . است در پاسخ به اين نياز ايجاده شده است
اي آگاهانـه، عامالنـه و       پژوهي دانش و معـرف شـكل بخـشيدن بـه آينـده، بـه شـيوه                 آينده
هـاي   دستانه است و انسان را از غافلگيري در برابر توفان سهمگين تغييرات و پيـشرفت               پيش
آمـوزد چگونـه بـه       پژوهي دانشي است كه به انسان مـي        آينده... كند   آور محافظت مي   سامسر

خوش كمترين دشواري شده و بيشترين     هاي مبهم برود و در اين رويارويي دست        مصاف آينده 
پژوهي دانش و رويكردي اسرارآميز و جـادويي بـراي اظهـارنظر          آينده. سود را به چنگ آورد    
تـر و در نتيجـه       توجـه انـسان بـه آينـده را خردورزانـه          ] ايـن دانـش   [ .پيرامون آينده نيست  

  ). 17 ـ 18: 1390وند،  پدرام و جاللي(سازد  آميزتر مي موفقيت
 نگـاه   پژوهي رويكردهاي نظري متفاوتي وجود دارد كه هركدام از مسيرهاي متفاوتي بـه آينـده             در آينده 

پژوهانـه   هـاي آينـده    تمام انديشه  يك اصل مشترك در   . گيرند كار مي   هاي مختلفي را به    كنند و روش   مي
ارتبـاط بـا هـم       در اين نگاه جهان تركيبي از اجزاي مستقل و بـي          . پارچه دانستن جهان هستي است     يك

همه چيز در جهان از جمله انسان در ارتباط متقابل با هم هستند و موجوديت منفـرد هـر چيـز                     . نيست
بر اساس ايـن نگـاه از       ). 99: 1391خاشعي،  (قابل درك نيست    بدون توجه به جايگاه آن در كل هستي         

 ميالدي  1960پژوهانه آغاز شد و در دهة        هاي پراكندة آينده   هاي قرن گذشته ميالدي تالش     نخستين دهه 
. كار گرفتـه شـد      هاي مختلف به   سرعت گسترش يافت و در حوزه      پژوهي مدرن به   بود كه جنبش آينده   

شـود بـه شـرح زيـر         ترين موارد آنكه به بحث ما مربوط مـي          برخي از مهم   پژوهي اصولي دارد كه    آينده
  .)100 :همان(هستند 

بينـي    پـيش تواند آينده را دقيقـاً  بدين معنا كسي نمي. آگاهي از آينده در زمرة امور غيبي است    . 1
  .اما اظهارنظر دربارة رويدادهاي احتمالي آينده ممكن است. كند

 .مند خود شكل دهند ا با اقدامات هدفتوانند آينده ر مردم مي. 2
 .گيرد هر روز جريان تغيير سرعت بيشتري مي. 3
 .بيني هستند و الزاماً فقط يك آينده وجود ندارد هاي مختلفي قابل پيش آينده. 4

اي تـالش خواهـد شـد تـا وضـعيت آينـدة مـصرف                 پژوهانه  در اين مقاله با چنين رويكرد آينده      
اي كنـوني    در جامعة شـبكه   . بك زندگي شهروندان ايراني بررسي شود     اش با س    ديجيتالي و رابطه  

افزارهـا   افزارهـا و سـخت     هاي ارتبـاطي، نـرم     هاي اطالعاتي شامل شبكه    بيشتر از هرچيز فناوري   
كنندة مصرف فرهنگي شهروندان در معنـاي عـام و مـصرف ديجيتـالي در معنـاي خـاص                    تعيين

ة اين مصارف است كه به سبك زندگي شـهروندان          گونه كه گفته شد مجموع      همان. خواهند بود 
بر اين اساس، چنـدين آينـدة ممكـن و محتمـل بـراي وضـعيت سـبك زنـدگي                    . دهد  شكل مي 
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هاي ممكن براي وضعيت فناوري  هاي آينده وجود دارد كه متأثر از آينده      شهروندان ايران در دهه   
  .اطالعات در ايران است

  ژوهيپ ترين ابزارهاي آينده سناريوها، مهم
فكـري    توفـان . شـود  كـار بـرده مـي    هاي مختلفي به پژوهي براي مطالعه و تحليل، روش      در آينده 

اي،  سـازي رايانـه    سازي، شـبيه   يابي روندها، مدل   ، تحليل روند، پايش روندها، برون     )انديشي هم(
تـرين روش    سناريوسـازي مهـم   . هـا هـستند    تحليل تاريخي و سناريوسازي از جمله ايـن روش        

وندل بل اعتقـاد دارد تمـام   . پژوهان است ترين ابزار مشترك در ميان آينده   پژوهي و گسترده   آينده
او سـناريو را روشـي بـراي        . توانند بـه تـدوين سـناريو خـتم شـوند           پژوهي مي  هاي آينده  روش

سناريو مفهـومي اسـت     ). 8: 1390بهاري،  (داند   پژوهي مي  هاي آينده  كردن مجموع تالش   خالصه
پژوهانه شده و اشاره به توليد متني سـناريوگونه بـا            هاي آينده  ي نمايشي وارد تحليل   كه از هنرها  
  .يل وضعيت آينده داردلهدف تح
را توالي فرضـي از       كان و واينر آن   . اند پژوهان مختلف تعاريف متفاوتي از سناريو ارائه داده        آينده

رنـدال آن را    . شود هاي علّي ساخته مي   يندامنظور تمركز بر نقاط تصميم و فر       دانند كه به   رخدادها مي 
شـوارتز نيـز    . دانـد  هاي بديل و باورپذير جنبـة خاصـي از آينـده مـي             يابي توصيفي داستاني از برون   

در . شـمرد  هاي بديل آينـده بـر مـي        ك فرد دربارة محيط   ادهي به ادر   سناريوها را ابزارهايي براي نظم    
هـا   هاي مشتركي پيـدا كـرد كـه از جملـة آن        يژگيتوان و  مجموع تعاريف ارائه شده براي سناريو مي      

هايي غيرقطعي دربارة آينده  عبارت ديگر، سناريوها فرضيه به). 15: همان(فرضي بودن سناريوها است 
  .ها وجود دارد وقوع نپيوستن آن كنند كه هم احتمال محقق شدن و هم احتمال به ارائه مي

اي، چنـد سـناريوي      هاي تحقيق چنـد مرحلـه      كارگيري روش   پژوهانه با به   در مطالعات آينده  
چه اتفاقي ممكن اسـت بيفتـد؟ يـا چـه           «ممكن در پاسخ به سؤال      ) معموالً دو تا چهار سناريو    (

ـ    . شود ارائه مي ) 35: 1390ليندگرن و باند هولد،     (» ؟...افتد اگر    اتفاقي مي   ةويژگي سـناريوها ارائ
خـاطر   هـا و بـه   وار سناريوها، فهم آن ل داستانشك. ها به شكلي كيفي و نه اعداد و ارقام است   آن

هـاي   شود تـا ذهـن، انديـشيدن بـه آينـده           تفكر سناريويي موجب مي   . كند سپردنشان را ساده مي   
بيني و مواجهه بـا رويـدادها را بـاال           محتمل و غيرمحتمل را ياد بگيرد و توانايي خود براي پيش          

كند و هر كدام     ترسيم شده است، معنا پيدا مي     هر سناريو در كنار چند سناريوي ديگري كه         . ببرد
مجموعة ايـن سـناريوها بـراي مخاطبـان تـصويري از آنچـه              . دهند خبر از يك آيندة محتمل مي     

گيـري در    كنند و براي مـديران افـزايش قـدرت تـصميم           ممكن است به وقوع بپيوندد ترسيم مي      
  ).146: 1388زاده،  نپوري(دنبال دارند  مواجهه با آيندة نامعلوم را به

 مريكا پس از جنگ جهـاني دوم بـه        آتكنيك سناريوسازي را براي نخستين بار وزارت دفاع         
 سناريوسازي از دنياي نظامي به دنيـاي صـنعت و تجـارت             1960پس از آن در دهة      . كار گرفت  

هاي جهاني را پشت سـر      آمد و چند شركت بزرگ توانستند با استفاده از ترسيم سناريوها بحران           
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 اخير اسـتفاده از ايـن ابـزار بـراي     ةدر ده). 21: 1388بيان،  خوش(رند و به موفقيت برسند    بگذا
هاي بـزرگ    از سويي شركت  . ترسيم آيندة فناوري اطالعات در دنيا نيز گسترش پيدا كرده است          

پژوهـي   ها اين ابزار را براي آينـده       كنند و از سويي دولت     سناريوهايي براي آينده خود ترسيم مي     
در ايـران نيـز چنـدين پـژوهش ملـي           . گيرنـد  كـار مـي     ت فنـاوري در كشورهايـشان بـه       وضعي
  . ها است پژوهي تاكنون به انجام رسيده است كه طرح پامفا يكي از آن آينده

  سناريوهايي براي آيندة فناوري اطالعات در ايران
نگـاري   پـايلوت آينـده   ”پژوهـي انجـام شـده در ايـران، طـرح             هـاي آينـده    ترين پـروژه   از جدي 
از سـوي مركـز      1380اسـت كـه در ميانـة دهـة          ) پامفـا  (“1404هاي ايران    ترين فناوري  مناسب

هـاي بـديل     هدف اصلي اين پروژه شناسايي آينده     . تحقيقات استراتژيك كشور انجام شده است     
ح ملي با   در اين طر  . ها بوده است   هاي موجود در آن    ها و نامطلوب   ها در ايران و مطلوب     فناوري
نظران،  پژوهي و مشاركت چند هزار نفر از كارشناسان و صاحب گيري از چندين روش آينده بهره

در هـر   . هـا اسـت    پنج قلمرو فناوري مورد پژوهش قرار گرفت كه فناوري اطالعات يكي از آن            
 نفـر متخـصص بـراي       60بخش از طرح پامفا از جمله فناوري اطالعـات و ارتباطـات، حـدود               

هـاي    نفر كارشناس در كارگـاه     75نامه دلفي و     گويي به پرسش    نفر خبره براي پاسخ    600 ها، پانل
هاي اين طرح ملي، تدوين سناريوهايي است كه    يكي از خروجي  . اند سناريونگاري حضور داشته  

 .اند بيني كرده  را پيش1404هاي ممكن براي فناوري اطالعات ايران در سال  آينده
هاي حوزة فنـاوري     ترين عدم قطعيت   بتدا با اخذ نظرت خبرگان مهم     براي تدوين سناريوها ا   

 عامل كليدي تأثيرگذار شناسايي و طي       44ابتدا  . اند اطالعات و ارتباطات در ايران مشخص شده      
انـد تـا     چند مرحله با ادغام و كاهش اين عوامل، در نهايت دو عدم قطعيت اصلي شناسايي شده               

دو محور اصلي سناريوها به ترتيب زير انتخاب شـده          . دست آيد   ها به  چهار سناريو از تركيب آن    
  ):194: 1388منش و قديري،  شماعي، نادري(است 

  گراي ايران در مواجهه با ديگر كشورها گرا يا رويكرد درون رويكرد برون. 1
 مندساز يا سياست فـاوا     مثابه توان  به) فاوا(اتخاذ سياست حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات        . 2

  به مثابه صنعت
گرا نتيجة دو عدم قطعيت اصلي ديگر است كه به دليل همبستگي ميان              گرا و درون   رويكرد برون 

عـد مـستقل ادغـام      هاي خبرگان و همچنين شباهت ميان دو عدم قطعيت، در قالب يك ب             ديدگاه
گليـسي و    فارسي يا ان   ؛اول زبان رسمي تبادل اطالعات    : ند از ا  شدند، اين دو عدم قطعيت عبارت     

  .المللي دوم شبكة فراگير اينترانت داخلي يا حضور پرقدرت در اينترنت بين
  :در خصوص محور دوم نيز دو ديدگاه زير مطرح است

 .شناسند  ميهاي صنعتي هاي مولد صنعتي و مشابه ساير حوزه ديدگاهي كه فاوا را يكي از بخش. 1
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در . داند مندساز براي ساير ابعاد توسعه مي      نهاي صنعتي توا   ديدگاهي كه فاوا را يكي از حوزه      . 2
تـر   كارگيري آن در ابعاد مختلف توسعه ملي عاملي مهـم   برداري از فاوا و به   اين ديدگاه بهره  

 .از توليد صنعتي فاوا است

توان نقش فناوري اطالعات را به دو صورت كلـي در توسـعه              مندساز، مي  بر اساس ديدگاه توان   
 ):204: انمه(ساير صنايع دانست 

 از اين منظر فاوا فرايندهاي مختلف توليد، عرضه، خدمات پـس از فـروش و                :نقش فرايندي . 1
دهد و توسعه اقتصادي      بهبود مستمر محصوالت و خدمات صنايع مختلف كشور را ارتقا مي          

 .كند را تسريع مي
ا تكميـل   هـا ر   شـود و آن      از اين منظر فاوا با محصوالت مختلف تركيب مـي          :نقش محصولي . 2

 .برد شود از محصوالت مختلف فاوا بهره مي  مثال خودرويي كه توليد ميبراي. كند مي
  . چهار سناريو براي آيندة فناوري اطالعات ايران قابل تصور است 2در نتيجه مطابق شكل 

  گرايانه رويكرد برون
  
  
  
  
  

  مندساز توان                                                                     صنعت                 
  
  
  
  
  

  گرايانه رويكرد درون

   فضاي سناريوهاي فناوري اطالعات در ايران2شكل 

  

محصوالت . 1
 جهاني

  

  بزرگراه . 2
 فناوري اطالعات

  

  محصوالت . 1
 محلي

  

  اينترنت . 1
 ملي
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  تأثير سناريوهاي فناوري اطالعات در ايران بر سبك زندگي  3شكل 
  

 دگي در ايرانسناريوهايي براي آيندة سبك زن
، پيامـدهاي متفـاوتي را در حـوزة    1404تحقق هر يك از سناريوهاي فنـاوري اطالعـات ايـران      

سـناريوهاي فنـاوري اطالعـات      . دنبال خواهد داشت   مصرف و سبك زندگي شهروندان ايران به      
انـد، هـر كـدام از ايـن سـناريوهاي             حول دو عدم قطعيت بر روي دو محور متقاطع سامان يافته          

انه كه تحقق پيدا كنند، مصرف محصوالت ديجيتالي و سبك زندگي مسير متفاوتي را طي       چهارگ
 پيامد سناريوهاي فناوري اطالعات در ايران بر سبك زندگي در چهار            )3شكل  (در  . خواهد كرد 

  .ترتيب مرور خواهيم كرد در ادامه پيامدهاي تحقق هر سناريو را به. اند ناحيه مشخص شده
 صوالت جهاني مح؛سناريوي اول

مثابه يك صنعت و متعامل با جهان تصوير           به 1404در سناريوي اول فناوري اطالعات در ايران        
شـود كـه نتيجـة آن فـراهم شـدن            در اين سناريو از سويي تعامل با جهان تصور مي         . شده است 

هاي چنـد مليتـي      گذاري شركت  هاي مشترك با صاحبان فناوري و جذب سرمايه        امكان همكاري 
در اين سناريو كشور با حجـم بـااليي از كاالهـاي خـارجي در حـوزة فنـاوري                   .  ايران است  در

1 2 

3 4 

محصوالتمصرف بيشتر
 و تقويت سبك جهاني

 وطنانه زندگي جهان

ــدن ــدود مانــ محــ
ها و امكانـات      فرصت

كـاربران  ديجيتال به   
ــاوري  ــستقيم فنـ مـ

ــات  ــف (اطالعـ طيـ
ــشار   ــي از اقـ خاصـ

 )جامعه

ظاهر شدن امكانـات    
ديجيتـــال در همـــة 

ــوازم  عرصــه ــا از ل ه
خانگي تـا خـودرو و      

ف ـورداري طي ـرخـب
ــسترده اي از  گــــــ
 شهروندان از آن

محصوالتمصرف بيشتر 
 و تقويت سبك جهاني

 زندگي محلي

گرايانهرويكرد برون

گرايانهرويكرد درون

 مندساز توانصنعت
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توانند در  پذير نبودن در كوتاه مدت نمي      دليل رقابت  هاي داخلي به   بنگاه. شود اطالعات مواجه مي  
شوند بـازار را تَـرك       بازار موفق شوند و در مقابل حجم باالي ورود كاالهاي خارجي مجبور مي            

از سوي ديگر سياست اصلي دولت گسترش زيرساخت فنـاوري اطالعـات            ). 222: همان(كنند  
هـاي   عنوان ابزاري بـراي توسـعة بنگـاه        دولت خريدهاي كالن مربوط به اين حوزه را به        . نيست

  ).223: همان(دهد  داخلي انجام مي
از . مانـدازي  هاي تحقق اين سناريو براي سبك زنـدگي شـهروندان نگـاهي مـي               حال به پيامد  

گرايانه از سوي دولـت كـه منجـر بـه افـزايش محـصوالت خـارجي                  سويي اتخاذ رويكرد برون   
وطنانـه را      سـبك زنـدگي جهـان       شود، مصرف بيشتر محصوالت و محتواي جهاني و تقويت          مي

هاي بزرگ   عبارتي، شهروندان با مصرف محصوالت ديجيتالي كه شركت        به. دنبال خواهد داشت  
ها  كنندگان جهاني اين شركت    اند، بخشي از مصرف    ن سراسر دنيا تهيه كرده    چندمليتي براي مردما  

. مثابه صـنعت اسـت   سوي ديگر ماجرا نيز اتخاذ سياست حوزه فناوري اطالعات به. خواهند بود 
ها و امكانات ديجيتال به كاربران مستقيم فناوري اطالعات كه به طيف خاصـي محـدود                  فرصت

در نتيجـه در  . ي اجتماعي و عمومـاً نخبگـان و كارشناسـان هـستند    خواهد ماند كه از اقشار باال   
مندان و متخصصان فناوري اطالعات در ايران مواجه هستيم كه            ما با اقليتي از عالقه     1404ايران  

اين اقليـت متخـصص و      . هاي بزرگ چندمليتي است    ها محصوالت شركت   منبع اصلي تغذية آن   
هـا را بـا      اي خواهنـد بـود كـه آن        وطنانـه  نـدگي جهـان   مند فناوري اطالعات پيرو سبك ز      عالقه
زند و از سبك زندگي اكثريت مردم كـشور          هاي مشابهي در ساير كشورهاي دنيا پيوند مي        اقليت

  .دور خواهد كرد
   بزرگراه فناوري اطالعات؛سناريوي دوم

مثابـه    كنـد كـه در آن فنـاوري اطالعـات بـه            سناريوي دوم، ايران متعامل با جهان را تصوير مـي         
 گرفتـه اسـت،   نام “بزرگراه فناوري اطالعات”در اين سناريو كه   . كند مندساز ايفاي نقش مي    توان

مندسـاز   مثابـه تـوان     شود كه حوزه فناوري اطالعـات بـه         اي اتخاذ مي    شيوه  هاي دولتي به    سياست
كانـات  هاي توسعه يافتة فنـاوري اطالعـات، امكـان اسـتفاده از ام             زيرساخت. درنظر گرفته شود  

با تحقق اين سـناريو تجـارت       . دهد ها و صنايع مختلف افزايش مي      گستردة ديجيتالي را در بنگاه    
ها خواهـد بـود و دولـت نيـز نـاگزير از ايجـاد ايـن                  ترين زيرساخت  الكترونيكي يكي از بنيادي   

همچنين سواد ديجيتالي جامعه در باالترين حد ممكن قرار خواهـد گرفـت             . ها است  زيرساخت
  ).231: نهما(

از . تحقق اين سناريو نيز پيامدهايي را براي سبك زندگي ايرانيـان بـه وجـود خواهـد آورد                 
گرايانـه از سـوي دولـت منجـر بـه افـزايش              سويي همانند سناريوي قبلي، اتخاذ رويكرد بـرون       

در نتيجه مصرف محصوالت جهاني بيـشتر از محـصوالت داخلـي         . شود  محصوالت خارجي مي  
امـا در سـوي ديگـر مـاجرا بـرخالف           . وطنانه تقويت خواهـد شـد        جهان است و سبك زندگي   
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در نتيجـه،   . مندسـاز درنظـر گرفتـه شـده اسـت          عنوان تـوان   سناريوي قبلي، فناوري اطالعات به    
تري از شهروندان قابل استفاده خواهنـد   ها و براي طيف گسترده     امكانات ديجيتال در همه عرصه    

مختلف اسـتفاده خواهـد شـد و در محـصوالت متنـوعي از              از فناوري اطالعات در صنايع      . بود
 اقليـت كارشناسـان فنـاوري       فقـط در نتيجـه نـه      . لوازم خانگي تا خودرو به كار خواهـد رفـت         

كنندگان محصوالت و محتواي ديجيتـالي        اي از شهروندان، مصرف     اطالعات، بلكه طيف گسترده   
  . نانه در جامعه رواج خواهد يافتوط عمدتاً جهاني خواهند بود و سبك زندگي ديجيتالي جهان

   اينترانت ملي؛سناريوي سوم
 بـراي ايـران در      1404مندساز و دور از تعامل با جهان در سـال            عنوان توان   فناوري اطالعات به  

 عنوان گرفته اسـت هماننـد       “اينترانت ملي ”در اين سناريو كه     . سناريوي سوم تصوير شده است    
. شـود  مندساز از سوي دولت درنظـر گرفتـه مـي          عنوان توان   سناريوي دوم، فناوري اطالعات به    

پذيرد كه در آن با حاكم شدن وضـعيت           فضاي اين سناريو به واقع از رويدادهاي جهان تأثير مي         
در صورت تحقق اين سناريو، ايـران       . شود  گرايي تقويت مي   گرايي و منطقه   امنيتي، روندهاي ملي  

امنيت ملـي، تنهـا بـا تعـداد انـدكي از كـشورهاي              سعي خواهد كرد تا ضمن تالش براي حفظ         
هدف اصـلي ايـن سـناريو دسـتيابي بـه           ). 234: همان(دوست و مورد اعتماد تعامل داشته باشد        

در ايـن شـرايط     . هاي نوظهور است   گامي در حوزه   برخي صنايع حياتي از يك سو و حفظ پيش        
ت وابسته به درآمدهاي نفتـي      هاي فناوري اطالعا    هاي دولتي در بخش زيرساخت     گذاري سرمايه

احتمال مهاجرت نيروي انساني متخصص حوزة فناوري اطالعات به ديگر كشورها           . خواهد بود 
  .در اين سناريو باالست

در صورتي كه اين سناريو تحقق يابد، سبك زندگي ايرانيان وضعيت متفاوتي با سناريوهاي               
اريوي قبلي محصوالتي در دسترس     محصوالت فناوري اطالعات همانند سن    . قبلي خواهد داشت  

سوي ديگـر مـاجرا     . ماند طيف وسيعي از شهروندان خواهد بود و در انحصار نخبگان باقي نمي           
در . ها خواهد بود هاي چندمليتيِ تابع قوانين آن قطع ارتباط با كشورهاي بزرگ صنعتي و شركت     

رقـانوني كـاهش    ها حـداقل از مـسير رسـمي و غي          نتيجه مصرف محصوالت جهاني اين شركت     
توانـد مـصرف بيـشتر       هـا مـي     پـس يكـي از پيامـد      . خواهد يافت و در مواردي قطع خواهد شد       

البته همچنان اقليتـي از كـاربران خبـره و         .  سبك زندگي محلي باشد     محصوالت محلي و تقويت   
همچنين كاربران داراي توانايي مالي باال ممكن اسـت از مـسيرهاي غيررسـمي بـه محـصوالت                  

ترسي داشته باشند و پيامد مصرف اين محصوالت گسترش سبك زندگي ديجيتـالي             خارجي دس 
اما آنچه در بين عموم مـردم وجـود خواهـد داشـت، دسترسـي بـه                 . ها باشد  وطنانه در آن   جهان

شـده در برخـي      هاي داخلي و يـا توليـد       محصوالت فناوري اطالعات توليد شده توسط شركت      
تالش خواهد شد . ن به اسم محصوالت داخلي خواهد بودكشورهاي داراي روابط نزديك با ايرا     

رنگ و بويي بومي به اين محصوالت داده شود تـا سـبك زنـدگي ديجيتـالي بـا رنـگ و بـويي                     
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دليل مشكالتي   به. وطنانه باشد شده در ايران شكل بگيرد كه متفاوت با سبك زندگي جهان محلي
ناريو با آن مواجه هستند امكان تحقق اين        هاي توليدكنندة محصوالت ايراني در اين س       كه شركت 

اي دربـارة سـبك زنـدگي ديجيتـال          ايده چندان باال نخواهد بود و احتمـاالً بـا وضـعيت آشـفته             
  .شهروندان مواجه خواهيم شد

   محصوالت محلي؛سناريوي چهارم
سـو  كند دور بودن از تعامل جهاني از يك          آنچه سناريوي چهارم را از سه مورد ديگر متمايز مي         

اين سـناريو از ايـن      . عنوان صنعت از سوي ديگر خواهد بود        و ايفاي نقش فناوري اطالعات به     
آورد، مـشابه   گرايي روي مي هاي دور از تعامل با جهان به بومي جهت كه دولت با اتخاذ سياست  

جهت كه فناوري اطالعات در نقش صنعت اسـت مـشابه سـناريوي اول               سناريوي سوم و از آن    
اي در خاورميانه، امنيـت      هاي منطقه  در اين سناريو تهديدهاي ملي و افزايش آشوب       . خواهد بود 
هايي مانند حفاظـت     در نتيجه دغدغه  ). 241: همان(ترين نياز ملي تبديل خواهد كرد        را به جدي  

هاي داده و    ها و پايگاه   هاي فرهنگي و مذهبي و صيانت از شبكه        از امنيت ملي، صيانت از ارزش     
تفاضاي دولتي براي محصوالت امنيت و كنترل در ميـان انـواع محـصوالت فنـاوري                اطالعات،  

هاي اين سناريو مورد تعرض قـرار گـرفتن           از جمله ديگر پيامد   . اطالعات را افزايش خواهد داد    
  ).243: همان(هاي مختلف است  حريم خصوصي به روش

يز از دو جنبه قابـل توجـه         ن 1404هاي اين سناريو براي سبك زندگي ايرانيان در سال            پيامد
هـاي   نخست آنكه همچون سناريوي سوم محصوالت خارجي توليد شده توسـط شـركت       . است

طور رسمي و قانوني در ايران وجود نخواهند داشت و در نتيجه از مجاري رسـمي                 چندمليتي به 
 سبك زندگي محلي ميـسر خواهـد          امكان مصرف بيشتر محصوالت محلي و تقويت       فقطامكان  
ها و امكانات ديجيتال به طيف خاصي از اقشار جامعـه كـه كـاربران                  از سوي ديگر فرصت    .بود

بـا تحقـق ايـن سـناريو سـبك زنـدگي            . مستقيم فناوري اطالعات هستند محدود خواهند مانـد       
 خاطر مصرف توأمان محصوالت رسمي توليد داخلي و محـصوالت غيررسـمي              ديجيتالي كه به  

وطنانه و نه كامالً مروج سبك زنـدگي بـومي            سبك زندگي جهان   توليد خارجي، نه كامالً مروج    
  .خواهد بود، تنها در بين اقليتي از جامعه وجود خواهد داشت

  گيري نتيجه
هاي پيشين بار ديگر اهميت دو مسئلة مصرف محصوالت           هاي ارائه شده در بخش      مجموع بحث 

نخـست بايـد    . دهـد   قرار مـي  مرتبط با فناوري اطالعات و سبك زندگي در ايران را پيش چشم             
عـصر اطالعـات، نقـشي محـوري در         گفت، همان گونه كه كاستلز به درستي اشاره كرده است،           

اي جديد دارد كه در آن فناوري اطالعات، ديجيتالي شـدن و حـضور در شـبكه،                   گذار به جامعه  
ت در سيستم جهاني و ملي به شـد       . موتور محرك تحوالت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است       
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رقابتي معاصر، دانش، جايگزين مزيت داشـتن نيـروي كـار شـده اسـت و توليـد و اسـتفاده از                      
). 1385كاسـتلز،   ( و پراهميت در جامعـة معاصـر يافتـه اسـت              خدمات اطالعاتي جايگاهي مهم   

نگرانة مبتني بر گـسترش فنـاوري اطالعـات      هاي آينده   توان در سناريو    اهميت اين موضوع را مي    
) بزرگراه فناوري اطالعات و اينترانت ملـي      (اني و چه در عرصة ملي و محلي         چه در عرصة جه   

  . كنند  تبيين مي1404هاي ديگر براي ايران  تري را از سناريو انداز روشن مشاهده كرد كه چشم
دهنـده بـه سـبك     همچنين اين موضوع نياز به تفكر دوباره در زمينة عناصر ساختاري شـكل            

يات نظري سبك زندگي بر اساس اين متغير كليدي و سـاختاري را             زندگي و خوانش دوبارة ادب    
ها هميشه وجود دارند و اگر بپذيريم كه بـه دليـل رونـد                اگر بپذيريم كه ساختار   . كند  ايجاب مي 

هاي زنـدگي فراينـدي در حـال          گسترش فرهنگ پسامدرن در جوامع معاصر، فردي شدن سبك        
هـايي ماننـد      توان به راحتي در امتداد مؤلفه        نمي و) 110: 1384گيبينز و بوريمر،    (گسترش است   

گـاه بايـد بپـذيريم كـه فنـاوري           هـاي زنـدگي ارائـه داد، آن         طبقه و جنسيت، تصويري از سبك     
تـرين عناصـر      اي شدن در جهان معاصر يكي از مهـم          اطالعات و به دنبال آن رشد فزايندة رسانه       

  .  دهنده به سبك زندگي است ساختاري شكل
تـوان نتيجـه گرفـت، جامعـة      نگارانة طرح پامفـا مـي   هاي مختلف سناريو     از فضا  آن گونه كه  

 سرنوشت محتـوم     ــ هاي اطالعاتي است    كه به باور كاستلز محصول ماهيت فناوري      ــ  اي    شبكه
فارغ از درستي يا نادرستي اين ادعا، بايد اذعان داشت          . جوامع در حال گذاري چون ايران است      

هـا    هاي اجتماعي برخوردار از اين فناوري       هاي اطالعات و گروه     فناوريكه چگونگي استفاده از     
ـ منطق اطالعاتي. اهميتي بنيادين دارد ها و جوامعي را كه  اي، شكاف ديجيتال ميان اقتصاد  شبكه 

نيافته و در حـال      هاي توسعه   اي را دارند با انبوهي از ساكنان كشور         مزيت استفاده از جامعة شبكه    
توان در مقياسي محلي و بومي نيز مشاهده           اين موضوع را مي    ).همان(داده است   توسعه افزايش   

هـاي    گذاري به مـسئلة فنـاوري اطالعـات و تحقـق سـناريو              هاي سياست   كرد كه در آن رويكرد    
تواند شكاف ميان عدة محدودي از نخبگان اطالعاتي و عموم مردم را تـشديد                محور، مي   صنعت

يند دموكراتيـك  اتواند فر ساز در عرصة فناوري اطالعات، مي وانمندهاي ت   در مقابل، سياست  . كند
و عادالنة برخورداري از فناوري اطالعات را چه در سـطحي جهـاني وچـه در مقياسـي ملـي و          

تر است كـه منطـق شـبكه در           اهميت اين موضوع حتي از اين مسئله نيز مهم        . محلي تقويت كند  
تر دارد، ايـن اسـت        ه در جامعة جديد اهميتي اساسي     آنچه ك . مقياسي محلي  يا جهاني عمل كند      

ملموس و توسـعه    هنگامي كه از شبكه خارج شويد، ديگر بخشي از فرهنگ و سبك زندگي              كه  
هاي صنعتي به مـسئلة فنـاوري اطالعـات در            به همين دليل است كه رويكرد     . يافته نخواهيد بود  

هاي فرهنگـي،    و گسترش دهندة شكاف  توان خطري براي جامعة در حال گذار ايران        ايران را مي  
  .طبقاتي و حتي اقتصادي تلقي كرد

محور،  تهاي صنع   گذاري و تحقق سناريو      تا آنجا كه به موضوع اين مقاله مربوط است، سياست         
در اين شرايط ما با اقليتـي از  . هاي سبك زندگي در ميان شهروندان را نيز تقويت خواهد كرد   شكاف



 

 

51 

ك
 سب

 بر
ات

الع
 اط
ري

ناو
ي ف

وها
اري
 سن

اي
ده
يام
پ

   .... و

و يا مخـتلط روبـرو خـواهيم بـود كـه            ) سناريوي اول و چهارم   ( خالص   هاي زندگي ديجيتال    سبك
هاي  در مقابل، انبوه شهروندان برخوردار از سبك. مختص به نخبگان فناوري اطالعات در ايران است

دهي به سبك زندگي را از دست مـي           هاي ساختاري انتخاب و شكل      زندگي پيشا اطالعاتي، فرصت   
هاي  هاي زندگي به شكاف رسد كه در مقياسي كالن، شكاف در سبك يدر اين شرايط به نظر م. دهند
هايي كه به بازتوليد نخبگان       در برابر اتخاذ سياست   . تر فرهنگي و اجتماعي نيز منجر خواهد شد         كالن

هـاي توانمنـد سـاز در عرصـة           ها و تحقق سناريو     شود، اتخاذ سياست    توانمند و عموم فقير منجر مي     
يافته را چه در عرصة جهاني وچه در          هاي زندگي ديجيتال و توسعه      تواند سبك    مي  فناوري اطالعات، 

  .   عرصة ملي و محلي در سطح عموم تقويت كند
گرايانه دربارة فناوري اطالعـات       گرايانه و برون    هاي درون   و در نهايت، تا آنجا كه به رويكرد       

وطنانـه از      زنـدگي جهـان    هـاي   توان به راحتي برتـري سـبك        شود، بايد گفت كه نمي      مربوط مي 
با وجود آنكه پاسـخِ هنجـاريِ پرسـشِ بـومي يـا             . هاي زندگي محلي را تأييد و يا رد كرد          سبك

تر سياسي و فرهنگي در ايران اسـت امـا بايـد              هاي كالن   محلي، همبستة اقبال و پذيرش گفتمان     
هـاني  هـاي ج    هـا و گفتمـان      شدة جهان معاصر، امكان حـذف صـدا         گفت كه در وضعيت جهاني    

هـاي    تجربة گسترش فناوري اطالعات چـه در ايـران و چـه در كـشور              . رسد  ناممكن به نظر مي   
هاي زندگي جهان وطنانه تاكنون نتايج چنـداني          دهد كه تالش براي حذف سبك       ديگر، نشان مي  

اگـر نگـوييم   (هـاي زنـدگي جهـاني     به زبان ساده، ورود و عرضة سـبك     . را به بار نياورده است    
يق ابداعات و گسترش پرشتاب فناوري اطالعات، اكنون به يكي از شرايط عينـي و       از طر ) غربي

رسـد كـه      در اين شرايط، به نظر مي     . ساختاري مرتبط با مصرف و سبك زندگي بدل شده است         
هاي زندگي بومي و محلي هرچند كـه ممكـن اسـت قابـل                گرايانه از سبك    هاي حمايت   سياست

نيـاز از     هاي زندگي بومي و محلـي را بـي          گذاران و سبك    ستقبول و موجه به نظر برسد اما سيا       
وضعيت مختلط فرهنگي   . كند  وطنانه نمي   هاي زندگي جهان    وگو با مصرف و سبك      تعامل و گفت  
هاي زندگي متكثر در وضعيت كنوني ايران، شايد بهتـرين شـاهد بـر ايـن مـدعا                    و وجود سبك  

به اين نكته جلب كرد كه حتي اگـر اينترانـت   گذاران را  در اين شرايط، بايد توجه سياست   . باشد
هاي زندگي بومي قلمداد كنيم اما اين شـبكة           ملي را راه حل ضروري و حياتي حمايت از سبك         

بايد . هاي زندگي غيربومي و غير محلي نيست        حضور سبك ) اگر دردي باشد  (محلي، دواي درد    
مبتنـي بـر مـصارف محلـي و         هـاي زنـدگيِ متكثـرِ         به سختي و يا با آسودگي پذيرفت كه سبك        

 اكنون و در آينده به حيات و توسعة خود ادامـه خواهنـد               ــ چه بخواهيم چه نخواهيم   ــ    جهاني
گـذاري مطلـوب، فـراهم آوردن امكـان تعامـل و پـذيرش هريـك از ايـن                     داد و شايد سياسـت    

  .  ها باشد هاي زندگي از سوي ديگر سبك سبك
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