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ساختار ریشه ایـ  درختی، ساختار ریزومی، اطالع رسانی

رابطه فضای مجازی و عام گرایی ڪاربران اینرتنت

 در میان ڪارکنـان سازمـان اسناد و ڪتابخانه ملـی ایران
حبیب اله حبیبی فهیم  |   هادی خانیکی  | اردشیر انتظاری 

چڪیده

هدف: برپایه آراء مارشال مک لوهان، سورن کی یرکگور، ژیل دولوز، 
مانوئل کاستلز، هربرت دریفوس و دیگر فیلسوفان و جامعه شناسان 
و دانشمندان علوم ارتباطات و اطالع رسانی، مدلی مفهومی براساس 
سه نوع ساختار تاریخی ذهن و توصیف ویژگی های هر یک و نقش 
فناوری های نوین شبکه ای در تغییر ماهوی ذهن انسان ارائه شده 
تا برای درک تأثیرات فضای شبکه ای بر عام گرایی مخاطبان و کاهش 
گرایش های خاص گرایانه در میان آنها در مطالعات آینده نگرانه به کار 

برده شود. 
روش/ رویکـرد پژوهش: براسـاس آرای صاحبنظـران فـوق، تعدادی 
شاخص برای عام گرایی و خاص گرایی تعریف و برمبنای آنها گویه هایی 
برای سنجش نگرش ها استخراج شد. پرسشنامه نهایی، سابقه، کمّیت 
و کیفیت حضـور افـراد را در فضـای اینرتنت  سنجیـد و گرایش های 
خاص گرایـانه و عـام گرایانه آنها را منطبق بر ساختـار طیف لیکـرت 

اندازه گیری کرد. 
یافته ها: میزان و شدت قرارگیری در معرض شبکه جهانی اطالعات، بر 
رشد عام گرایی در مقابل خاص گرایی اثرگذار است، گرچه این اثرگذاری 

شدت قابل توجهی را نشان منی دهد.
نتیجه گیری: عوامل متعددی بر عام گرایی و خاص گرایی افراد اثرگذارند 
و رشد فضای شبکه ای، یکی از مهم ترین آنهاست که عالوه بر آثاری 
که محتوای اطالعاتی این شبکه ها دارند، بخشی از این اثر به ماهیت 
و ساختار بنیادیِن شبکه برمی گردد و پژواک نظریه معروف مک لوهان 
را که »رسانه، هامن پیام است«، در مورد شبکه های اطالعاتی جدید 

طنین  می افکند.
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مقدمه
اثر رسانه بر هویت از موضوعات دامنه دار حوزه علوم ارتباطات و اطالع رسانی است. این اثر از 
دو طریق بر مخاطب اعمال می شود: از طریق محتوا و از طریق شکل )ُفرم(. ایده خنثی نبودن 
رسانه و تأثیر قالب آن بر هویت کاربرانش، یکی از دستاوردهای مهم مارشال مک لوهان4  است. 
به نظر مک لوهان مهم ترین اثر رسانه ها این است که بر عادات درک و تفکر ما اثر می گذارند و 
لذا »آثار پراهمیت رسانه ها، از شکل آنها ناشی می شود، نه از محتوای آنها« )سورین و تانکارد 
به نقل از دوران 1388، ص 96(. به نظر می رسد اینترنت یکی از حامالن نگاه پست مدرن به 
جهان باشد و بتواند با ویژگی های خود کاربران را - آگاهانه یا ناآگاهانه - به طرز فکر و عادات 
ذهنی پست مدرن سوق دهد؛ ویژگی هایی مثل بی مرکزی5 ، افقی بودن ارزش ها6 و فقدان مبدأ و 
معاد 7، نگاه تفسیری به جهان8 ، اعتقاد به بی کفایتی عقل در کشف حقیقت و توصیف یکپارچه 

واقعیت، پوچ گرایی9 ، لذت جویی بی پایان و.... 
این پژوهش مدعی بررسی همه جانبه موضوعی به این پیچیدگی نیست، بلکه در حد وسع 
خود می کوشد اثر حضور زیاد و طوالنی مدت در فضای مجازی را بر نگرش های کارکنان سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران باتوجه به ویژگی های ذهنی خاص گرا10  و عام گرا11  بسنجد. 
عام گرایی و خاص گرایی از موضوعاتی است که به خصوص در جریان درگرفتن بحث 
جهانی شدن در نوشته های جامعه شناسان مطرح شده است. در تعریف برخی از جامعه شناسان، 

1.  کارشناس ارشد علوم ارتباطات 

دانشگاه عالمه طباطبایی )نویسنده مسئول(  

habibifa@gmail.com 

2.   استادیار علوم ارتباطات 

دانشگاه عالمه طباطبایی

hadi.khaniki@gmail.com 

3.    استادیار جامعه شناسی

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 ali@entezari.ir 

4. Marshal McLuhan

 Decentralized  .5 بی مرکزی شبکه جهانی 

اطالعات به این معنی است که هیچ یک 

از هسته ها یا نقاط اتصال آن نقش ویژه یا 

ممتازی ندارند و به شیوه آزادانه و با تساوی 

کامل امکان ایجاد و گسرتش دارند )کاستلز، 

1380، ص 535(. »بی مرکزی« و »فقدان مبدأ و 

)Uncertainty( معاد« با مفهوم عدم تعین

در پست مدرنیسم همخوانند.

6.  افقی شدن ارزش ها، معادل همسطح 

شدن ارزش هاست. به این معنی که به علت 

عدم تعین حقیقت، همه ارزش ها و مفاهیم و 

رویکردها بدون برتری نسبت به یکدیگر مورد 

بررسی و مشاهده قرار می گیرند

 )شایگان، 1388، ص 147- 149(.

 7. فقدان مبدأ و معاد به معنی دور از دسرتس 

یافنت مبادی قابل اطمینان و باور و درنتیجه 

نومیدی از رسیدن به حقیقت است که ناشی 

از بدبینی به کفایت عقل و بی اعتامدی به 

باورهای شهودی است.  

8 . نگاه تفسیری که در قالب مباحث 

هرمنوتیکی )Hermonotics( تبلور یافته، 

به این معنی است که کشف حقیقت ناب 

امکان پذیر نیست، اما با کنار هم گذاشنت 

تفاسیر مختلف و در هم بافنت آنها می توان 

به صورت نسبی به حقیقت نزدیک شد.

9. Nihilism

10. Particularist

11. Generalist

رابطه فضای مجازی و عام گرایی ڪاربران اینرتنت
 در میان ڪارکنان سازمان اسناد

 و ڪتابخانه ملے ایران

حبیب اله حبیبی فهیم 1 |   هادی خانیکی2 | اردشیر انتظاری3
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عام گرایی به جریان مورد حمایت سرمایه داری جهانی اشاره دارد که می کوشد فرهنگ های 
مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ ها را در دل یک فرهنگ مصرفی، لذت جو 
و بی تعصب حل کند تا راه برای گسترش بازار سرمایه داری باز شود و خطراتی که از سوی 
فرهنگ و مذهب، سرمـایه های آنها را تهدید مي کند، خنثی شـود. خاص گرایی نیز اشاره 
به فرهنگ هایی دارد که خطر را دریافته اند و می کوشند با پناه بردن به ارزش های ملی، 
مذهبی و بومی، و صیانت )حتی درحد افراط( از آن ارزش ها، خود را از هجوم این فرهنگ 
عام گرا حفظ کنند. در این پژوهش با تحلیل ادبیات علوم ارتباطات، جامعه شناسی و فلسفه، 
شاخص هایی برای تعریف دقیق تر شیوه فکر عام گرا و خاص گرا به دست داده شده و مدلی 

هم برای آن طراحی شده است.
براساس مدل به دست آمده، تعدادی شاخص برای عام گرایی و خاص گرایی تعریف و 
برمبنای آنها گویه هایی برای سنجش نگرش ها استخراج شد. پرسشنامه نهایی، سابقه، کمیّت و 
کیفیت حضور افراد را در فضای اینترنت می سنجد و گرایش های خاص گرایانه و عام گرایانه 
آنها را منطبق بر ساختار طیف لیکرت اندازه گیري می کند. نتایج پژوهش به طورکلی فرضیه های 
تحقیق را مبنی بر داشتن رابطه معنی دار میان کمیّت و کیفیت استفاده از اینترنت و تقویت 
نگرش های عام گرایانه تأیید می کند؛ گرچه این رابطه چندان قوی و اطمینان بخش نیست. در 
تحلیل رگرسیونی، میزان حضور افراد در اینترنت، بیشترین تأثیر را بر تقویت نگرش های عام گرا 
نشان می دهد. جالب اینکه جنسیت، تأهل، سطح تحصیالت و جایگاه شغلی پرسش شوندگان 

نیز رابطه ای معنی دار با خاص گرایی و عام گرایی افراد نشان داده است.
به رغم گسترش روزافزون پدیده های جهانی و حضور بیشتر افراد در فضاهای ارتباطی، 
مجموعه ای از رویدادهای سیاسی و اجتماعی در چند دهه اخیر، به ویژه پس از فروپاشی نظام 
کمونیستی، جهان را دستخوش حوادث و بحران هایی کرده است که علی رغم پیش بینی ها، 
گسترش خاص گرایی را به جای عام گرایی نشان می دهد. در تبیین چرایی این پدیده نظریه های 
مختلفی ارائه شده است که زمینه های ایجاد و گسترش فرهنگ مقاومت را در برابر جریان 
عام گرای جهانی شدن توصیف می کنند. با وجود این، هنوز به روشنی نمی توان گفت که آیا 
شکل گیری مقاومت های فرهنگی12 که از آن به خاص گرایی فرهنگی یاد می شود، امری پایدار 
است یا نشان از آخرین تالش های این فرهنگ ها برای حیات در دنیایی جهانی شده دارد و در 
درازمدت، پیش بینی های نظری اندیشمندان بزرگ غربی از قرن هجدهم تا کنون به واقعیت 

خواهد پیوست؟
افزایش انفجاری کاربران اینترنت در ایران و جهان )برای نمونه در سال 2000 تعداد 
کاربران ایرانی اینترنت 25 هزار نفر بود و در سال 2005 به 4 میلیون و 800 هزار نفر رسید  12. Cultural resistances

حبیب اله حبیبی فهیم
هادی خانیکی | اردشیر انتظاری
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)عباسی و خلیلی 1389، ص 66(، از سویی دسترسی شهروندان را به همه نوع اطالع 
امکان پذیر می سازد و ارتباطات انسان  ها و فرهنگ های گوناگون را تسهیل می کند و از سوی 
دیگر اثرات خواسته یا ناخواسته بر سازوکارهای ذهنی و طرز فکر کاربران و درنتیجه بر 
هویت اجتماعی آنها می گذارد. سنجش و تبیین این آثارِ پیدا و پنهان چه برای دانشمندان 
رشته های گوناگون علوم انسانی و چه برای دولت اهمیت بسیار دارد. بیم آن می رود که عدم 
درک تغییراتی که در الیه های زیرین ذهن و شخصیت افراد صورت می گیرد، برنامه ریزی ها و 
آینده نگری های مدیران جامعه را با اختالل مواجه کند و آثاری جدی در عرصه های فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برجای بگذارد. 
عام گرایي و خاص گرایي فرهنگي، ذیل بحث جهاني شدن مطرح شده است. پایان نامه 
دکتري گل محمدي که به صورت کتاب و توسط نشر ني با عنوان »جهاني شدن، فرهنگ و 
هویت« به چاپ رسیده، با نگاه جامعه شناسانه، جهاني شدن را واجد دو خصوصیت ُشبهه نما13ي 
حل شدن در هویت جهاني و بازگشت به هویت هاي قومي، ملي و مذهبي دانسته است. از 
آنجا که تعریف عمیق و دقیقي از سازوکارهاي معرفتِی عام گرایي و خاص گرایي در دست 
نبود، آثاري از دریفوس )1389( )و به واسطه او سورن کي یرکگور(، شایگان )1388( )و به 
واسطه او ژیل دلوز(، مانوئل کاستلز، پایان نامه دکتری گل محمدی )1389( و نیز پایان نامه 
دکتري دوران )1388( درخصوص هویت اجتماعي در فضاي سایبرنتیک و چند اثر داخلي 
مورد بررسي قرار گرفت و درمجموع مدلي از تحلیل هویت انساني، مبتنی بر تبارشناسي 
ذهن14 به دست آمد که مي تواند در تبیین همسازی و تعارضات هویتی عصر ما به کار آید و 
از سوی دیگر مبناي طراحي پرسشنامه اي قرار بگیرد که براساس آن تا حدودي گرایش هاي 

خاص گرا و عام گراي افراد طبقه بندي و اندازه گیري شود.
فرض نخست، کسانی که سابقه بیشتری در فضـای مجـازی دارند از کسانی که سابقـه 

کمتری دارند عام گراترند )این فرض اثر سابقه حضور در فضای مجازی را بر عام گرایی هویت 
کاربران ارزیابی می کند(.

فرض دوم، کسانی که روزانه زمان بیشتری را در فضای مجازی به سر می برند، در مقایسه 

با کسانی که زمان کمتری به اینترنت متصلند ویژگی های عام گرایانه تری دارند.
فرض سوم، کسانی که در اینترنت دنبال خبر یا مطالب علمی هستند، نسبت به کسانی که 

هدف آنها از حضور در فضای مجازی سرگرمی و تفریح است، کمتر عام گرا هستند.
فرض چهارم،  هرچه میزان مشارکت و فعالیت فرد در فضای مجازی بیشتر باشد، ویژگی های 

عام گرایانه در او بیشتر است )مشارکت در تولید محتوا و داشتن حضور فعال در فضای مجازی 
بر عام گرایی افراد تأثیر می گذارد(.

 13. paradoxical

 mind genealogy .14 برداشتی تاریخی از 

تحول غالب ذهنی از دو نوع طرز فکر عمودی 

)قیاسی که از باال به پایین است و در دوران 

قبل از مدرنیته رواج داشته و استقرایی که از 

پایین به باالست و در دوران مدرن و پس از 

غلبه علوم تجربی بر جوامع غلبه یافته است( 

به طرز فکر افقی )شبکه ای که طرز فکر پیشتاز 

در دوره پست مدرن است(.

رابطه فضای مجازی و عام گرایی
کاربران اینترنت در میان ...
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فرض پنجم، کسـانی که میـزان تحصیالت باالتری دارند عـام گراتر و کسـانی که میـزان 

تحصیالت کمتری دارند خاص گراترند.
فرض ششم، هرچه پایـگاه شغلی و درآمـدی فرد باالتر باشـد، ویژگـی های عام گرایانه 

در او بیشتر دیده می شود )داشتن پایگاه شغلی باالتر در عام گرایی و خاص گرایی افراد مؤثر 
است(.

روش پژوهش
سنجش گرایش های افراد اساساً کیفی است، اما می توان از روش های کّمی هم برای اندازه گیری 
آنها کمک گرفت. در مطالعات و تحقیقات اجتماعی برای بررسی پدیده  ها از دو روش پیمایش با 
استفاده از پرسشنامه و روش کیفِی مصاحبه و مشاهده استفاده می شود. در پژوهش حاضر روش 
تحقیق، پیمایشی است. روش پیمایشی، توصیفی از نگرش و رفتار جمعیتی براساس انتخاب 
نمونه ای تصادفی و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به یک رشته سؤال است. به عبارت 
دیگر، روش پیمایشی روشی برای گردآوری داده هاست که در آن از گروه های معینی از افراد 
خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص، پاسخ دهند که این پاسخ ها مجموعه اطالعات 
تحقیق را تشکیل می دهند )ساروخانی ، 1378، ص196(. در این روش عالوه بر توصیف 
به تبیین پدیده ها نیز پرداخته می شود، بدین صورت که فرضیه هایی ساخته و سپس به آزمون 
کشیده می شوند. همچنین برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده می شود؛ این 
پرسشنامه حاوی سؤاالتی درباره متغیرهای تحقیق است که به منظور اخذ نظرات افراد )نمونه ها( 
درباره متغیرهای تحقیق تهیه و تنظیم می شود. به طورکلی سؤاالت پرسشنامه به صورت سؤاالت 

چندگزینه ای )لیکرت( است که هر یک برای پاسخ به شاخص هایی تهیه شده است.

جامعه آماری و حجم منونه
  t = 1/96 جامعه آماری 831 نفر کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی هستند. با درنظرگرفتن
در سطح اطمینان 95 درصد و   در سطح خطای 5 درصد  و p = q =0/5 معادله کوکران 

حجم نمونه مناسبی برابر با 263 نفر به دست می دهد.

حبیب اله حبیبی فهیم
هادی خانیکی | اردشیر انتظاری
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مدل پژوهش برای سنجش اثر فضای مجازی بر خاص گرایی و عام گرایی
سورن کی یرکگور بر این باور بود که مطبوعات با همسطح کردن و ارائه غیرمتعهدانه موضوعات 
در سطح جامعه و برای عامه مردم، شور و تعهدی را که دین از آنها انتظار می برد نابود می کند و 
به ابتذال انسان ها و موضوعات منجر می شود )دریفوس، 1389، ص 85(. اکنون اینترنت نیز همان 
تأثیر را به شکلی قوی تر و عینی تر بر مخاطبان خود می گذارد، یعنی ساختار درختی یا عمودی 
موضوعات را که نمایانگر سلسله مراتب ارزش و اهمیت آنهاست به صورت افقی و هم سطح ارائه 
می کند. ساختار جدیدی که ویژگی اصلی شبکه هاست: نقطه هایی بی مبدأ و معاد که برای همیشه 
و از همه سو قابل گسترش اند و از هر نقطه که جغرافیای شبکه را بنگریم با یک سطح همگون و 
هم افق روبه رو می شویم. چنین ساختاری با پی شکل اندیشه دینی و حتی روح عقل گرایی غربی که 
تا چند دهه پیش نیز بر ساختار جامعه، دولت و دانشگاه حاکم بود مغایرت دارد. روایت مختصری 

از تغییرات تاریخی نظام های اندیشه در تبیین مدل نظری این پژوهش راهگشا خواهد بود: 

ریخت شناسی مدل قیاسی
تفکر مذهبی و نیز فلسفه باستان و ریاضیات، ساختاری قیاسی داشته و دارند. برای فهم جهان 
یک نقطه عزیمِت قطعی و معین در »آن باال« قرار دارد که خالق یا نقطه عزیمت اندیشه است و 
همه چیز از او شروع و به او ختم می شود. در این نظام ادراکی، ذهن قاعده ای کلی می آفریند و 
سایر معانی و گزاره ها را در نسبت و قیاس با آن قاعده کلی تنظیم می کند. به عبارتی، نظام معنایی 
او از یک سلسله مراتب طولِی عمودی و از باال به پایین یا از کل به جزء تنظیم می شود به طوری 
که اگر نتواند تکلیِف اصول و مبادی را روشن کند، نمی تواند برای پدیدار ها و مشاهدات خود 

معنایی منسجم بیابد )شایگان، 1388، ص 145 - 147(.

نظام قیاسی )مثالً در ساختار مذهب، 
نظام های قبیله ای، خانواده مردساالر 

و گسترده، دولت غیردموکراتیک، 
ریاضیات، طبقه بندی علوم، فلسفه 

قدیم، عرفان، کالم و به طورکلی آنچه 
سنت نامیده می شود(

منودار  1

ریخت شناسی مدل استقرایی
عقل گرایی، تعیّن مبدأ و معاد را زیر سؤال برد. نگاه بدبینانه عقل به اعجاز و ایمان قلبی، به 
انکار مبدأ و معاد نیانجامیده بود. فرض می شد که عالم هم مبدأ دارد و هم معاد، اما کشف 

رابطه فضای مجازی و عام گرایی
کاربران اینترنت در میان ...
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و درک آن را باید صرفاً بر دوش عقل گذاشت. در ساختار ذهنی عقل گرا جای مبدأ و معاد 
خالی گذاشته شده بود تا بعدها با تالش عقالنی و کشف ارتباط مفاهیم عالم طبیعت و 
انتزاع آنها، به درکی از مبدأ آفرینش یا سرنوشت جهان برسد. این نظام تعمیمی که ساختار 
اصلی جامعه مدرن و نظام دانشگاهی را بنیاد گذاشت )دلوز به نقل از شایگان، 1388، ص 
147(، با کنار زدن نظام اندیشه دینی و تحقیر آن تا قرن ها سرمست از دستاوردهای فناورانه و 
جزئی نگری های بی پایان، این انتظار را به وجود آورده بود که سرانجام می تواند تکلیف مبدأ و 
معاد را روشن کند و او را از سردرگمی در معنای جهان نجات بخشد )شایگان 1388، ص 
147(. ضربه بزرگی که این نظام را سست کرد و آماده فرو ریختن کرد توسط کانت زده شد. 
امانوئل کانت با اعالم اینکه عقل انسانی محدودیت هایی دارد که مانع از احاطه او به مفاهیم 
نامحسوس و غیرتجربی )ذات اشیاء یا شیء فی نفسه( می شود، به ناگهان نردبان معرفت را 
از زیر پای انسان غربی لغزاند و به زیر افکند و او را بی مبدأ و معاد رها کرد. نوابغی چون 
مارکس، نیچه و فروید ضربه های بعدی را بر فلسفه غربی فرود آوردند. آنها با تبیین الیه های 
ناخودآگاه و کالنی که عقل را زیر سلطه می گیرند، هرگونه خوش بینی به عقالنیت برای 
رهایی از سردرگمی و کفایت آن برای رسیدن به حقیقت را زیر سؤال بردند. مارکس قدرت 
سرمایه را در سلطه بر اندیشه و شیوه زندگی انسان مورد تأکید قرار داد؛ نیچه میل کالن و 
بسیار درونی انسان به قدرت را یادآور شد؛ و فروید نقش تمایالت جنسی و جنسیت را 
در عملکرد ضمیر ناخودآگاه و درنتیجه اندیشه عقالنی برمال کرد )هال به نقل از عباسی و 
خلیلی، 1389، ص40(. قرن بیستم قرن اندیشمندانی بود که بی کفایتی عقل بشری در رسیدن 
به حقیقت و امر مطلق را یک به یک و به روش های گوناگون اعالم کردند. در این نظام ذهنی، 
ذهن به روش استقرایی عمل می کند. قاعده کلی امر مجهولی است که وجود آن مسلم است، 
اما عقل باید آن را کشف و معلوم کند. در این نظام ذهنی عقل تنها ابزار کشف حقیقت است 
اما برای رسیدن و درک حقیقت کلی، الزم است جزئیات بی شماری مشاهده شوند و از میان 

آنها کلیاتی انتزاع شود تا درنهایت به یک کلی که قانون کلی طبیعت یا زندگی است برسد.

نظام استقرایی )مثالً در ساختار 
دولت دموکراتیک، علوم 
تجربی، ساختارهای شورایی

و به طور کلی آنچه مدرن 
نامیده می شود(

منودار  2

حبیب اله حبیبی فهیم
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ریخت شناسی مدل شبکه ای
اکنون عقالنیت غربی کفایت خود را برای رسیدن به حقیقت، برای معنابخشی به جهانی که 
در آن زندگی می کنیم، برای تعیین تکلیف آدمی در مورد جهان پس از مرگ و بسیاری مفاهیم 
بنیادین بشری از دست داده است؛ اما نتایج این عقل گرایی که عمدتاً در فناوری جلوه گر شده 
چندان خیره کننده و باابهت جلوه گری می کند که همچنان برای جوامع عقب مانده جذاب و 
فریبنده است و برای انساِن لحظه ای و لذت جوی جامعه پیشرفته هنوز سرگرم کننده است. این 
نظام شبکه ای که ما را از دوران مدرن به پسامدرن منتقل کرده است، همان طور که گفته شد 
ساختاری افقی دارد و معیاری برای حقیقت نیست که بتواند ارزش و اهمیت یک مفهوم را بر 
مفاهیم دیگر روشن کند؛ بنابراین مفاهیم همسطح اند و اهمیت و اولویت آنها را احساسات و 
تمایالت آنی معیّن می کنند. در نظام های ریزومی یا افقی یا شبکه ای، ذهن از رسیدن به مبدأ و 
معادی که بتواند با قیاس با آن یا استقراء به سوی آن به زندگی معنا ببخشد عاجز و نومید شده 
است. حدود توانایی عقل محدود به حواس و علوم تجربی شده و هیچ راهی برای کشف 
حقایق متعالی وجود ندارد. نداشتن مبدأ و معاد یا معیاری برای حقیقت، ساختار عمودی ذهن 
را برای شروع و تداوم تفکر و نظم و ترتیب بخشیدن به امور مهم و غیرمهم  از میان برده و 
آن را به سطحی تخت و افقی تبدیل کرده که انتخاب میان این یا آن ارزش، این یا آن فعل 
اخالقی، این یا آن پدیده زیباشناختی... علی السویه شده است. »این فلسفه که بنیانگذارانش 
نیچه و هایدگرند، بر آن است که میان حقیقت و مجاز، جوهر و عرض، عقالیي و غیرعقالیي 
تمایزي وجود ندارد، زیرا به غیر از زبان و مفاهیمي که به روایات وهمي تبدیل شده اند، هیچ 
حقیقت برتر و متعالي اي وجود ندارد که مبناي وجود آنها باشد. حال که نهادي برتر وجود 
ندارد که به طور عیني پایه گذار و مبناي این مفاهیم باشد، ناچاریم به تفسیر بي پایان ارزش هاي 

ذهني متوسل شویم« )شایگان 1388، ص 273(.
زماني که دیگر هیچ ارزش برتري وجود نداشته باشد که مبنا و پایه نهایي همه ارزش هاي 
دیگر با هر درجه از عظمت باشد، همه ارزش ها به طور عام همپایه خواهند بود. نظام ارزش ها 
که از سلسله مراتب خود بي بهره گشته، در فرآیند بي پایاِن تغییر و تکامل به سیالني از ارزش هاي 
»قابل تعویض با یکدیگر« تبدیل مي شود که متافیزیک هستي به قعر آن فرو مي رود و هرگونه 

برجستگي و تمایز کیفي را از دست مي دهد )شایگان 1388، ص 280 و 281(.
چنین ساختار ذهنی ای، با آنچه مانوئل کاستلز از شبکه برای ما ترسیم می کند سازگاری دارد: 
در شبکه جهانی اطالعات... هیچ یک از هسته ها یا نقاط اتصال آن نقش ویژه یا ممتازی ندارند و به 

شیوه آزادانه و با تساوی کامل امکان ایجاد و گسترش دارند )کاستلز، 1380، ص 535(.

رابطه فضای مجازی و عام گرایی
کاربران اینترنت در میان ...
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نظام شبکه ای )در هنر جدید، 
جهانی شدن، ساختارهای شبکه ای 
فناوری، اینترنت، جامعه آنارشی،
 و به طو کلی اندیشه پست مدرن(

منودار  3

مقایسه ویژگی های
 نظام های ذهنی

جدول  1

جمع بندی ویژگی هایی که شایگان، دلوز )به نقل از شایگان 1388(، گل محمدی، کاستلز، 
کی یرکگور )به نقل از دریفوس 1389( و دریفوس در آثار خود مستقیم یا غیرمستقیم نام 
برده اند و در این پژوهش نیز به آنها اشاره شده است، فهرستی از ویژگی های این سه مدل 
ذهنی در اختیار ما می گذارد که در بسیاری موارد با تقسیم بندی های مصطلِح سنتی، مدرن و 
پست مدرن همخوانی دارد. در اینجا فهرستی مقایسه ای ارائه می شود که مبنای طرح پرسشنامه 

این تحقیق خواهد بود. 

ردیف
ویژگی ذهن قیاسی

)سنتی(

ویژگی ذهن استقرایی

)مدرن(

ویژگی ذهن شبکه ای

)پست مدرن(
مرجع

شایگانافسون زدگی جدیدافسون زداییافسون زدگی1

شایگانتفسیر )شک بی پایان(توصیف )شک محدود(حکم )یقین(2

کاستلزبازسازی فرهنگی طبیعتتسخیر طبیعتهامهنگی با طبیعت3

کاستلز/   تاملینسونبی زمانیزمان جهانیزمان محلی4

مک لوهانارتباطات  چندرسانه ایارتباطات مکتوبارتباطات شفاهی5

مک لوهانراست مغزیچپ  مغزیراست مغزی6

دولوزنظام افقینظام عمودی از پایین به باالنظام عمودی از باال به پایین7

دولوزآنارشیمردم ساالریحکومت خودکامه8

گل محمدیجهان گراییملی گراییمحلی گرایی9

گل محمدیناباورینسبیت باوریذات باوری10

حبیب اله حبیبی فهیم
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پرسشنامه ای که برای سنجش نگرش افراد براساس جدول 1 تنظیم شد، مجموعه ای از 
گویه هاست که ویژگی های ده گانه فوق را می سنجد و تغییر نگرش ها را در نسبت با میزان و 

شدت استفاده از اینترنت و حضور در فضای شبکه ای اندازه می گیرد.

یافته ها 
درمجموع از میان 300 پرسشنامه توزیع شده در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران، 270 پرسشنامه به صورت کامل و سالم پُر شدند و در تحلیل آماری این پژوهش مورد 
استفاده قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که بیشتر فرض های تحقیق معتبر بوده اند 
و فضای مجازی در میان مدت و بلندمدت بر عام گراتر شدن پرسش شوندگان اثر گذاشته 
است؛ گرچه جامعه آماری به طورکلی خیلی بیش از آنکه عام گرا باشد، خاص گراست. در 
این پژوهش نقش سابقه و میزان حضور در فضای مجازی بیش از سایر متغیرها بوده است، 
درنتیجه می توان با تعمیم آن به جامعه، پیش بینی کرد که تداوم حضور در فضای مجازی به بروز 

ویژگی های عام گرایانه بیشتری خواهد انجامید و از شدت خاص گرایی افراد خواهد کاست.
1. یافته های جدول 2 نشان می دهد که جامعه آماری این تحقیق بر اساس گویه هایی که 
برای سنجش خاص گرایی و عام گرایی طراحی شده، جامعه ای خاص گرا به شمار می رود. 
به طوری که تنها 22/2 درصد پرسش شوندگان واجد ویژگی های عام گرایانه شناخته شده اند. 
البته برای ارزیابی بهتر از روند عام گرایی و خاص گرایی شاید بهتر باشد این آزمون در چند 
دوره متفاوت با همین افراد صورت گیرد تا معلوم شود که آیا جامعه آماری ما رو به عام گرا 
شدن می رود یا خاص گرا شدن یا اینکه به ثبات رسیده و تغییر چندانی به این سو یا آن سو 

به چشم نخواهد خورد.

درصد فراوانی تجمعیدرصدفراوانیعام گرایی و خاص گرایی پرسش شوندگان

6022/222/2خاص گرایی کم

8029/651/9خاص گرایی متوسط

13048/1100خاص گرایی زیاد

_270100جمع تعداد

منا: خاص گرایی زیاد )ردیف 3(

توزیع پرسش شوندگان
 برحسب عام گرایی و خاص گرایی 

جدول  2

رابطه فضای مجازی و عام گرایی
کاربران اینترنت در میان ...



150
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 90 

2. یافته های جدول 3 نشان  می دهند که بین دو متغیر سابقه حضور در فضای مجازی 
ـ خاص گرایی پرسش شوندگان باتوجه به سطح معناداری مقدار کای اسکوئر  و عام گرایی 
دومتغیره )15/33( و آلفای 0/053 رابطه معناداری وجود ندارد، درنتیجه فرض اول تحقیق تأیید 

نمی شود. 

3. یافته های جدول 4 نشان  می دهند که بین دو متغیر حضور روزانه در فضای مجازی 
و عام گرایی ـ خاص گرایی پرسش شوندگان باتوجه به سطح معناداری مقدار کای اسکوئر 
دومتغیره )42/31( و آلفای 0/053 رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر مقدار ضریب 
همبستگی کندال تاوسی )0/19-( نشان از مقدار همبستگی ضعیف و معکوس بین دو متغیر 
است؛ به طوری که هر چه میزان حضور روزانه در اینترنت باالتر شود خاص گرایی رو به 

پایین می رود و بالعکس.

سابقه حضور در فضای مجازی 

جمع
یک سال
و کمرت

یک سال تا
سه سال

سه تا
پنج سال

پنج تا 
هفت سال 

هفت سال
 و بیشرت 

میزان 

خاص گرایی

کم

221393460تعداد

0/70/74/83/312/622/2درصد

متوسط

0410293780تعداد

0/01/53/710/713/729/6درصد

زیاد

513213259130تعداد

1/94/87/811/921/948/1درصد

جمع

7194470130270تعداد

2/67/016/325/948/1100/0درصد

Kendall’stau C: - 0/07Sig : 0/053DF =8X2 =15/33
 عام گرایی ـ خاص گرایی 
پرسش شوندگان برحسب سابقه 
حضور در فضای مجازی

جدول  3

حبیب اله حبیبی فهیم
هادی خانیکی | اردشیر انتظاری
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4. یافته های جدول 5 نشان  می دهند که بین دو متغیر نوع حضور در فضای مجازی و 
ـ خاص گرایی پرسش شوندگان باتوجه به سطح معناداری مقدار کای اسکوئر دومتغیره  عام گرایی 
)18/90( و آلفای 0/01 رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر مقدار ضریب همبستگی 
کرامرز وی )0/18( نشان از مقدار همبستگی ضعیف بین دو متغیر است. با مشاهده جدول 
مي توان گفت کسانی که از اینترنت بیشتر به عنوان ابزاری برای خبری و علمی استفاده می کنند، 

بیشتر خاص گرا و کمتر عام گرا هستند.

 عام گرایی ـ خاص گرایی 
پرسش شوندگان برحسب حضور 

روزانه در فضای مجازی

جدول  4

میزان حضور روزانه در فضای مجازی
جمع

یک سال
و کمرت

یک سال تا
سه سال

سه تا
پنج سال

پنج تا
هفت سال

هفت سال
و بیشرت

میزان

خاص گرایی

کم
127972560تعداد

4/42/63/32/69/322/2درصد

متوسط
12161728780تعداد

4/45/96/310/42/629/6درصد

زیاد
4029162718130تعداد

14/810/75/910/06/748/1درصد

جمع
6452426250270تعداد

23/719/315/623/018/5100/0درصد

Kendall’stau C: - 0/19Sig : 0/01DF =8X2  =42/31

نحوه حضور در فضای مجازی
جمع

خربی و
علمی

تفریحی و
هر دورسگرمی

میزان

خاص گرایی

کم
 4081260فراوانی

14/83/04/422/2درصد

متوسط
6911080فراوانی

25/64/10/029/6درصد

زیاد
901426130فراوانی

33/35/29/648/1درصد

جمع
1993338270فراوانی

73/712/214/1100/0درصد

Cramers V:  0/18Sig : 0/01DF =8X2  =18/90

عام گرایی ـ خاص گرایی 
پرسش شوندگان برحسب

 نوع حضور در فضای مجازی

جدول 5

رابطه فضای مجازی و عام گرایی
کاربران اینترنت در میان ...
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5. یافته های جدول 6 نشان  می دهند که بین دو متغیر میزان مشارکت در فضای مجازی و 
ـ خاص گرایی پرسش شوندگان با توجه به سطح معناداری مقدار کای اسکوئر دومتغیره  عام گرایی 
)31/19( و آلفای 0/01 رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر مقدار ضریب همبستگی کندال 
تاوسی )0/22-( نشان از مقدار همبستگی ضعیف و معکوس بین دو متغیر است. به طوری که هر 

چه میزان مشارکت در اینترنت باالتر شود خاص گرایی رو به پایین می رود و بالعکس.

6. یافته های جدول 7 نشان  می دهند که بین دو متغیر سطح تحصیالت و عام گرایی ـ 
خاص گرایی پرسش شوندگان باتوجه به سطح معناداری مقدار کای اسکوئر دومتغیره )28/71( 
و آلفای 0/01 رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر مقدار ضریب همبستگی کندال تاوسی 
)0/12-( نشان از مقدار همبستگی ضعیف و معکوس بین دو متغیر است. به طوری که هر چه میزان 

تحصیالت باالتر برود، خاص گرایی روبه پایین می رود و بالعکس.

میزان مشارکت در فضای مجازی

جمع

زیادمتوسطکم

میزان

خاص گرایی

کم

28131960فراوانی

10/44/87/022/2درصد

متوسط

36202480فراوانی

13/37/48/929/6درصد

زیاد

84406130فراوانی

31/114/82/248/1درصد

جمع

1487349270فراوانی

54/827/018/1100/0درصد

Kendall’stau B: - 0/22Sig : 0/01DF = 4X2 =31/19
عام گرایی ـ خاص گرایی 
پرسش شوندگان برحسب میزان 
مشارکت در فضای مجازی

جدول  6

حبیب اله حبیبی فهیم
هادی خانیکی | اردشیر انتظاری
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7. یافته های جدول 8 نشان  می دهند که بین دو متغیر جایگاه شغلی و عام گرایی ـ خاص گرایی 
پرسش شوندگان باتوجه به سطح معناداری مقدار کای اسکوئر دومتغیره )29/21( و آلفای 0/01 
رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر مقدار ضریب همبستگی کرامرز وی )0/23( نشان از 

مقدار همبستگی ضعیف بین دو متغیر است. 

میزان تحصیالت
جمع

دکرتیفوق  لیسانسلیسانسفوق  دیپلمدیپلمزیردیپلم

میزان

خاص گرایی

کم
1083120060فراوانی

0/40/03/011/77/50/022/6درصد

متوسط
0984318280فراوانی

0/03/43/016/26/70/730/1درصد

زیاد
0161180181126فراوانی

0/06/04/130/16/70/347/3درصد

جمع
12527154563266فراوانی

0/49/410/257/918/83/4100/0درصد

Kendall’stau C: - 0/12Sig : 0/01DF =10X2  =28/71

عام گرایی ـ خاص گرایی 
پرسش شوندگان برحسب

 سطح تحصیالت

جدول 7

عام گرایی ـ خاص گرایی 
پرسش شوندگان بر حسب 

جایگاه شغلی

جدول 8

جایگاه شغلی

جمع

مدیرکارشناسکارمند

میزان

خاص گرایی

کم
11351157فراوانی

4/113/24/121/4درصد

متوسط
2445877فراوانی

9/016/93/028/8درصد

زیاد
37950132فراوانی

13/935/70/049/8درصد

جمع
7217519266فراوانی

27/065/97/1100/0درصد

Cramers V:  0/23Sig : 0/01DF =4 X2  =29/21

رابطه فضای مجازی و عام گرایی
کاربران اینترنت در میان ...
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ـ خاص گرایی  8. یافته های جدول 9 نشان  می دهند که بین دو متغیر سن و عام گرایی 
پرسش شوندگان با توجه به سطح معناداری مقدار کای اسکوئر دومتغیره )12/13( و آلفای 0/27 

رابطه معناداری وجود ندارد. 

9. یافته های جدول 10 نشان  می دهند که بین دو متغیر جنس و عام گراییـ  خاص گرایی 
پرسش شوندگان باتوجه به سطح معناداری مقدار کای اسکوئر دومتغیره )11/90( و آلفای 
0/03 رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، ضریب همبستگی کرامرز وی )0/21( نیز 
وجود همبستگی ضعیف بین دو متغیر است. درنتیجه می توان گفت مردان نسبت به زنان 

عام گراترند.

گروه سنی
جمع

20-2526-3132-3738-4344-4950-55

میزان

خاص  گرایی

کم
41512244059فراوانی

1/55/64/59/01/50/022/0درصد

متوسط
02124293380فراوانی

0/07/89/010/81/11/129/9درصد

زیاد
3303942105129فراوانی

1/111/214/615/73/71/948/1درصد

جمع
7667595178258فراوانی

2/624/628/035/46/33/0100/0درصد

Kendall’stau C:  0/03Sig : 0/27DF =10 X2 =12/13

جنس
جمع

مردزن

میزان خاص گرایی

کم
243660فراوانی

8/913/322/2درصد

متوسط
512980فراوانی

18/910/729/6درصد

زیاد
8545130فراوانی

31/516/748/1درصد

جمع
160110270فراوانی

59/340/7100/0درصد

Cramers V:  0/21Sig : 0/03DF =2 X2 =11/90

عام گرایی ـ خاص گرایی 
پرسش شوندگان
بر حسب سن

جدول  9

 عام گرایی ـ خاص گرایی 
پرسش شوندگان
 بر حسب جنسیت

جدول  10

حبیب اله حبیبی فهیم
هادی خانیکی | اردشیر انتظاری
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10. یافته های جدول 11 نشان  می دهند که بین دو متغیر وضعیت تأهل و عام گرایی ـ 
خاص گرایی پرسش شوندگان باتوجه به سطح معناداری مقدار کای اسکوئر دومتغیره )9/26( و 
آلفای 0/03 رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، ضریب همبستگی کرامرز وی )0/18( نیز 

وجود همبستگی ضعیف بین دو متغیر است. 

11. در تحلیل رگرسیـوني عوامل مؤثر بر خاص گـراییـ  عام گـرایی، تمامي متغیرهاي 
مستقل یا تأثیرگذار تحقیق به برنامه رگرسیـوني وارد شدند. از مجموع 9 متغیر معرفي شده 
تعداد 5 متغیر به خاطر ضریب رگرسیوني و سطح معناداري کمتر از 5 درصد به معادله وارد 
شدند و به عنوان متغیرهایي بودند که تأثیر مستقیم بر روي خاص  گراییـ  عام گرایی دارند. حال 
در زیر به توضیح و تفسیر مختصر آنها بر روي این متغیر پرداخته مي شود. باتوجه به نتایج 
به دست آمده، متغیر »میزان حضور روزانه در اینترنت« با ضریب بتاي )Beta = - 0/22( باالترین 
تأثیر را بر روي خاص گراییـ  عام گرایی دارد. بنابراین میزان خاص گراییـ  عام گرایی افراد در 
مرحله اول متأثر از  میزان حضور روزانه در اینترنت است. درضمن عالمت منفِی ضریب این 
متغیر، تأثیر معکوس میزان حضور روزانه در اینترنت برروي میزان خاص گراییـ  عام گرایی را 
نشان می دهد، یعني افرادي که حضور روزانه بیشتری در اینترنت دارند، عام گراترند. باتوجه به 

وضعیت تأهل

جمع

مجردمتأهل

میزان خاص گرایی

کم
342660فراوانی

12/69/622/2درصد

متوسط
641680فراوانی

23/75/929/6درصد

زیاد
9436130فراوانی

34/813/348/1درصد

جمع
19278270فراوانی

71/128/9100/0درصد

Cramers V: 0/18Sig : 0/01DF =2 X2 = 9/26

عام گرایی ـ خاص گرایی 
پرسش شوندگان بر حسب

 وضعیت تأهل 

جدول 11

رابطه فضای مجازی و عام گرایی
کاربران اینترنت در میان ...
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نتایج به دست آمده، »جنسیت« با ضریب بتای 0/17- ، دومین متغیر تأثیرگذار بر خاص  گرایی ـ 
عام گرایي است . بنابراین میزان خاص گراییـ  عام گرایي در مرحله دوم، وابسته به جنسیت 
افراد است. سومین متغیري که به لحاظ وزن بتا وارد معادله شده است »میزان مشارکت در 
فضاي مجازي« است. ضریب تأثیر رگرسیوني این متغیر برابر با 0/16 است. یعني افزایش 
یک واحد در میزان مشارکت در فضاي مجازي، به میزان 0/16 عام گرایی افراد را افزایش 
می دهد. چهارمین متغیري که به لحاظ وزن بتا وارد معادله شده است متغیر »جایگاه شغلی« 
است.  ضریب تأثیر رگرسیوني این متغیر برابر با 0/15- است. بنابراین میزان خاص گراییـ  
عام گرایي در مرحله چهارم، وابسته به جایگاه شغلی افراد است. پنجمین متغیري که به لحاظ 
وزن بتا وارد معادله شده، متغیر »وضعیت تأهل« است.  ضریب تأثیر رگرسیوني این متغیر برابر 
با 0/13- است. بنابراین میزان خاص گراییـ  عام گرایي در مرحله چهارم، وابسته به وضعیت 
تأهل افراد است. مقدار آزمون فیشر به دست آمده )f = 5/860( که در سطح کامالً معناداري 
است )Sig.f = 0/00(، بیانگر رابطه معنادار مجموعه  متغیرهاي مستقل باقي مانده در معادله با 
متغیر وابسته )خاص گراییـ  عام گرایی(  است. مقدار ضریب همبستگي رگرسیون چندمتغیره 
)47درصد = R(  نمایشگر همبستگي ضعیف مجموعه متغیرهاي مستقل با متغیر خاص گرایی ـ 
عام گرایی است. همچنین مقدار ضریب تعیین )R  2 =0/19( بیان کننده نسبت پاییني از واریانس 
یا تغییرپذیري متغیر خاص گراییـ  عام گرایی توسط 5 متغیر مستقل )یا تأثیرگذار( ذکر شده 

در باالست.

عنوان متغیر

استاندارد شدهرضایب استاندارد نشده

سطح معناداریتی تست

بتارضیب خطابتا

3/3420/001-0/223-0/037-0/124-میزان حضور روزانه در فضای مجازی

2/1370/034-0/151-0/2200/103-جایگاه شغلی

2/4830/014-0/168-0/1740/070-میزان مشارکت در فضای مجازی

2/6900/008-0/175-0/2840/106-جنس

2/1620/032-0/135-0/2370/110-تأهل

)Constant( 10/2230/000----3/7900/371عدد ثابت

 نمایش ضریب رگرسیونی هر 
یك از متغیرهای تحقیق بر روی 
خاص گرایی ـ  عام گرایی

جدول  12

حبیب اله حبیبی فهیم
هادی خانیکی | اردشیر انتظاری
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نتیجه گیری
درمجموع می توان گفت که فرضیه های پژوهش با نتایج تجربی و آماری پژوهش ـ البته 
به صورت نسبی و تاحدی ضعیفـ  هماهنگ و همخوان از کار درآمدند. قطعاً عوامل بسیاری 
به صورت هماهنگ عمل می کنند و ویژگی های خاص گرایانه و عام گرایانه را در جامعه کم یا 
زیاد می کنند. فرض پژوهش آن بود که حضور در فضای مجازی بر کم شدن خاص گرایی و 
تقویت عام گرایی اثر می گذارد، حال آنکه عوامل دیگری دست در کار تقویت خاص گرایی و 
تضعیف جریان عام گرایی هستند. قصد پژوهشگر در این تحقیق ارزش گذاری بر عام گرایی 
یا خاص گراییـ  با توجه به تعریف خاص پژوهشگر از این دو مفهومـ  نبوده است. یکی از 
اهداف محقق ارائه توصیفی کارآمد بوده است که بتواند تصویری تا حد امکان جامع و دقیق 

از ریشه های تحوالت فرهنگی جامعه ارائه دهد. 
آنچه به ویژگی های درونی انسان ها مربوط می شود از پیچیدگی ها و ابعادی چندگانه 
برخوردار است. تالش برای کّمی کردن این گرایش ها کار دشواری است و نتایج آن را نیز 
نمی توان متقن و استوار دانست. با وجود این، تالش در این مسیر نتایجی نسبی به دست می دهد 
که می توان تا حدودی روندهای موجود را توصیف و پیش بینی هایی در مورد آینده ارائه کرد؛ 
پیش بینی هایی که فواید نظری و عملی زیادی دارند و افراد و نهادهای مختلفی می توانند از آن 

خاص گرایی

میزان حضور روزانه در فضای مجازی

میزان مشارکت در فضای مجازی

جایگاه شغلی

وضعیت تأهل

جنس

-0/22

-0/16

-0/15

-0/17

-0/13

نمودار میزان تأثیرات مستقیم 
متغیرهای مستقل بر 

ـ  عام گرایی خاص گرایی 

منودار  4
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بهره برداری کنند. طبعاً برای جامعه پیچیده ای همچون جامعه ما که از سویی به علت تأخیر در 
ورود به فرآیند تجدد دچار شتابزدگی در جبران عقب ماندگی هاست و از سویی به علت وقوع 
انقالب اسالمی در آن ـ ظاهراً ـ مسیری جدای از روندهای متعارف جهانی برای توسعه و 
نوسازی در پیش گرفته، درک اینکه کجا را نشانه گرفته و عمالً به کدام سو حرکت می کند 
باید ارزشمند باشد. نظریه های رسانه ای که از ایده مک لوهان و پیروانش تأثیر پذیرفته است به 
ما می گوید که شکل رسانه حامل پیامی است که خودآگاه یا ناخودآگاه بر ذهن مخاطب اثر 
می گذارد. از این رو، قرار گرفتن در جریان فناوری هایی که اساساً برساخته ذهن عقل گرا و 

تجربه گرای غربی است ما را از بنیادهای این تفکر متأثر می کند.
همان طور که مک لوهان گفته است با وقوع انقالب صنعتی و شیوع صنعت چاپ، 
رسانه های مکتوب شکل گرفتند و به تبع آن فرهنگ مکتوبی شکل گرفت که نیمکره چپ 
مغز را بیش ازگذشته به کار گرفت و درنتیجه ویژگی های اختصاصی فرهنگ مکتوب در 
غرب و جوامع متأثر از آن شایع شد. همزمان با تحوالت فناورانه مربوط به الکترونیک و 
رایانه، لشگری از رسانه های غیرمکتوب پا در زندگی بشر گذاشتند که اینترنت عصاره آنها 
به شمار می آید. مهم ترین ویژگی رسانه های الکترونیک تأکید دوباره بر صدا و تصویر و به طور 
کلی نوعی بازگشت به فرهنگ شفاهی بود؛ اما آنچه به ویژگی معرفتی نظام جدید رسانه ها 
تعبیر می شود، ساختار شبکه ای آن است که همزمانی آن با تحوالت شناختی در تاریخ اندیشه 
غربی به گسترش ویژگی هایی در مخاطبان منجر می شود که در این تحقیق به عام گرایی تعبیر 
شده است. همان طور که در مبانی نظری و تعاریف مفهومی و عملیاتی این تحقیق اشاره شد، 
عام گرایی ناشی از گرایش به عدم تعیّن حقیقت است. عدم تعیّن حقیقت گرچه در تاریخ 
اندیشه سابقه ای طوالنی دارد و همواره در کنار کسانی که حقیقتی معین را باور داشتند، کسانی 
هم بودند که یا به انکار حقیقت یا به انکار توان شناخت بشر تأکید می کردند، اما هیچ گاه تا 
بدین حد مبانی نظری و پیامدهای فناورانه و قدرت و سیطره مادی و معنوی بر جهان نداشتند. 
فناوری های شبکه ای پیامی در خود دارند که به جز محتوایی که در فضای شبکه ای جهانی 
منتشر می کنند، از نظر شکلی هم بر مخاطبان خود اثر می گذارند. مهم ترین ویژگی شبکه، 
ساختار مایل به افقی آن است که با ساختار عمودِی دین داری یا عقل باوری تفاوتی بنیادی 
دارد؛ گرچه خود از تبعات عقل باوری و گسترش علم به شمار می رود. در ساختار شبکه ای، 
این امکان وجود دارد که هیچ رأس یا مبدأیی برای آن نشناسیم و هر نقطه از شبکه هم عرض 
با نقاط دیگر شبکه خود را مرکز شبکه بداند. این ساختار موزاییکی که نقاط مختلف آن با هم 
قابل تعویض اند و با حذف یا افزایش یک نقطه خللی در حیات و ممات شبکه ایجاد نمی شود، 
با پدیده معرفتی ای همنواست که به پست مدرنیسم تعبیر می شود. نیهیلیسم یا پوچ گرایی یکی 

حبیب اله حبیبی فهیم
هادی خانیکی | اردشیر انتظاری
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از مهم ترین پیامدهای این تحول معرفتی است؛ ساختار شبکه ای ساختاری نیهیلیستی است. از 
آنجا که عقل تنها ابزار معرفتی بوده که عدم توانایی آن در شناخت حقایق بنیادین عالم برمال 
گشته است، بنابراین انسان عقل گرا خلع سالح شده و هیچ چشم اندازی هم برای نزدیک شدن 
به حقیقت ندارد. این ذهنیت با ساختار شبکه ای که نقطه محوری ندارد و در ساختار افقی و 
بی پایان آن مبدأ و معادی به چشم نمی خورد، سازگار است و فرض پژوهشگر آن بوده است 

که حضور و تجربه زیاد و مکرر این ساختار  می تواند بر عام گرایی افراد اثر بگذارد. 
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