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چکیده :هدف پژوهش حاضر ،بررسی چگونگی تأثیر وبالگنویسی بر عرضه مثبت خود ،گسترش
شبکه اجتماعی و مشارکتجویی افراد دارای معلولیت در سطوح فردی و اجتماعی است تا دریابیم
مزایای مذکور ،چه کمکی به جذب اجتماعی افراد دارای معلولیت در زندگی روزمره ،به ویژه در
روابط بینفردیشان کرده است .در پژوهش حاضر ،با اتخاد رویکرد تحلیلی تفسیر استفاده از
فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی ،به بررسی تجارب فردی کاربران دارای معلولیت و شناسایی
الگوی استفاده آنها از این فناوری در بافت زندگی روزمرهشان پرداختیم .با پانزده تن از
وبالگنویسان فعال در حوزه معلولیت و وبالگنویسان دارای معلولیتهای جسمی مختلف
مصاحبه عمقی انجام شد .روش نمونهگیری ،هدفمند و از نوع گلوله برفی بود .مشاهده شد که
وبالگ نویسان دارای معلولیت ،وبالگ را ابزاری برای ارتباط با جماعت خود و نیز ارتباط با جامعه
بزرگتر تفسیر کردند .فعاالن حوزه معلولیت همچنین تمایل به استفاده از وبالگ به مثابه کانال
ارتباطیای برای مطرح کردن مشکالت افراد دارای معلولیت و ضعف عملکرد مسئوالن داشتند؛ اما
معرفی هویت واقعی خود در این فضا ،سبب عدم فراهم شدن امکان استفاده از وبالگ به این منظور
بود.
کلیدواژگان :اینترنت ،وبالگنویسی ،افراد دارای معلولیت ،استفاده از فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی ( ،)ICTsروابط آنالین ،حذف  /طرد اجتماعی ،جذب  /شاملسازی اجتماعی

 .1پست الکترونیکی نویسنده رابط

mehdighaem@yahoo.com
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مقدمه 
در قرن حاضر ،تعدد استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی تا جاایی پایش رفتاه اسات کاه
عده ای آن را یکی از عوامل مهم و بیبدیل در تسریع فرایند جهانی شدن (واتارز 1379؛ وبساتر
 )1383معرفی میکنند .گیدنز ( ،)1379دلیل تسریع فرایند جهانی شدن را شدت یاافتن عمال از
راه دور میداند .در جهانی سرشار از اضطراب و عدم قطعیت ،بسیاری معتقد هستند که اینترنات
نه تنها قادر به تشدید عدم قطعیتهاست؛ بلکه همچنین میتواند از بسیاری جنبهها باه مادیریت
اضطراب جهانی کمک کند (Bell 2001؛ عاملی  1382ب) .اینترنت به فرد اجازه میدهاد تاا دور
از نظام از باال به پایین رسانههای سنتی ،و با تکیه بر نقش خود به مثاباه یاک کنشاگر و نیاز باا
توسل به روابط و بافتهای اجتماعی ،به تکامل برسد .اینترنات فرتاتهاایی را بارای "ایجااد
اتحادهای جدید ،وارد شدن به فضای مشارکتی نوین و فرتتی برای نظاارت بار آرای متفااوت
دیگران" (همان  )178فراهم میکناد و باا نفاور در زنادگی روزماره و حاوزههاای مرباوط باه
آن ) (Wellman and whaite 2002پیامهای مشارکتکنندگان مختلف را بدون هیچ نظارت یا اناد
نظارتی میفرستد ) (Rafaeli and Larose 1993و با مخدوش کردن مارز میاان پدیادههاایی مانناد
ارتباطات جمعی و ارتباطات بینفردی ،فرتتها و خطرهای متعددی را در خصوص روشهای
پیوند افاراد باا یکادیگر باه دسات مایدهاد ) .(Lea and Spears 1995عاالوه بار ایان ،اینترنات
فرتتهایی را به گروههایی میدهد که از ساختارهای رسمی اقتدار حذف شدند؛ موضوعی کاه
درخور توجه و اندیشیدن است.
افراد دارای معلولیت ،1همچون گروههای قومی و نژادی ،جنسیتی و غیره ،در فرایناد حاذف
قرار میگیرند یا دچار انزوا میشوند .جمعیت افراد دارای معلولیت در ایران ،در سال  1385ساه

1

امروزه اکثر اندیشمندان حوزه مطالعات معلولیت از استفاده واژه معلول ( )disabledاجتناب میکنند ،علت آن این

است که ،بر اساس دیدگاه ساختارگرا ،معلولیت سازهای اجتماعی است و فرد "معلول" در واقع کسی است که
جامعه او را معلول انگاشته است .بنابراین استعمال این واژه ضمن اینکه متضمن پذیرش این نگرش است ،به لحاظ
سیاسی تبعیضآمیز بوده و به عنوان یکی از ابزار و مکانیسم های حذف اجتماعی این گروه در متن جامعه تلقی
می شود .از همین رو ،امرزوه به طور روزافزون در متون تخصصی و رسانهای شاهد ارجاع به این جماعت با
عبارت افراد دارای معلولیت ( )persons with disabilitiesمیباشیم .این واژه نه تنها هویت انسانی این جماعت را
بازنمایی می کند و معنای منفی موجود در واژه معلول در آن لحاظ نیست ،بلکه هویت معلولیت را ،به عنوان یک

منتظرقائم و الهیفر  .1390 .وبالگنويسان داراي معلوليت  :تجربه استفاده از وبالگ 169 ...

میلیون نفر اعالم شده است (سایت مرکز آمار ایران  )1385که تا سال  ،1387از این تعداد ،فقاط
چهارتد و هفتاد هزار نفر تحات پوشاش ساازمان بهزیساتی قارار گرفتاهاناد (ساایت ساازمان
بهزیستی  .)1387سرشماری نفوس و مسکن سال  ،1385آمار افراد دارای معلولیت زیر  25ساال
را حدود  ۴50هزار نفر بیان کرده است (جغتایی  .)1386بر اساس گزارش ساازمان ملال ،افاراد
دارای معلولیت به طور متوسط  %10از جمعیت هر کشور را به خود اختصااص دادهاناد .از ایان
رو ،اطالعات سازمان آمار ایران درباره جمعیت سه میلیونی این افراد در سراسر کشور ،با در نظر
گرفتن رقم هفتاد میلیونی نفوس در ایران ،تحت آمار اعالم شده را برای جمعیات افاراد دارای
معلولیت مورد پرسش قرار میدهد .شایان رکر است کاه سرشاماری دقیقای نیاز دربااره ناوع و
چگونگی خدمات عرضه شده به این افراد و میزان دسترسی آنها به اطالعات مربوط به معلولیات
وجود ندارد.
با اعالم سال جهانی معلولیت در  ،1981تالشهای زیادی برای ورود قشر دارای معلولیت به
جامعه و مشارکت فعال آنها در کشورهای سراسر جهان انجام شد .در ایران نیز با تصویب قانون
شانزده مادهای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ایران در  16اردیبهشت  ،1383پیگیاری
مفاد این قانون ،مناسبسازی اماکن و معابر شهری به منظور تسهیل رفت و آمد  ،تسهیل استفاده
از حمل و نقل عمومی و غیره ،در رأس کار سازمانهای غیردولتی قرار گرفته اسات .عاالوه بار
این ،شعار روز جهانی افراد دارای معلولیت در ساال " ،2006دسترسای باه فنااوریهاای ناوین
اطالعاتی و ارتباطی" بوده است (فقیه ،نظمزاده ،همرنگ یوسفی  .)1388پاژوهش حاضار بارای
پاسخ به دو پرسش ریل انجام شده اسات :اوال ،،فنااوریهاای ناوین اطالعااتی و ارتبااطی چاه
فرتتهایی را در اختیار افراد دارای معلولیت قرار میدهناد؛ دوم اینکاه ،چگوناه فنااوریهاای
مذکور میتوانند به آنها در بیان مطالبات خود و افزایش مشارکتشان در جامعه کمک کنند؟

هویت اجتماعی ،به رسمیت شناخته است .هدف از این کار کمک به "بیرون آمدن" و افزایش "عزت نفس" افراد
دارای معلولیت در سطح جامعه و شاملسازی آنان در متن حیات اجتماعی جوامعشان است .از همین رو،
نویسندگان در سراسر متن مقاله به این جماعت با عبارت افراد دارای معلولیت ارجاع خواهند داشت.
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بیانمسئله 
با نفور هر چه گستردهتر فناوریهای ناوین در سراسار زنادگی روزماره

(Wellman and whaite

) 2002موضوع استفاده افراد دارای معلولیت از آنها ،در زندگی روزمره اهمیت مییابد .با وجاود
مسائلی مانند دسترسی به فناوریهای ماذکور و اساتفاده از آنهاا کاه در ادبیاات حاوزه شاکاف
دیجیتالی مطرح است ،نحوه استفاده از این فناوریها ،با توجه به بافت موقعیتی کاه افاراد دارای
معلولیت در آن زندگی میکنند

)(Mehra, Merkel, and Bishop 2004

در پژوهش حاضار بررسای

شده است .این موضوع از دو جنبه ،مهم محسوب میشود :اوال ،،نحوه نگاه فارد دارای معلولیات
به معلولیت خود و در او از آن ،و نیز نوع نگااه جامعاه باه فارد معلاول ،از جملاه مشاکالت
فرهنگی است که سازمان بهزیستی با آن مواجه است (جغتایی  .)1386دوم اینکه ،مسائله حاذف
اجتماعی قشر مذکور از حوزه اقتصاادی ،رواباط باینفاردی ،حقاوق شاهروندی و نیاز حضاور
اجتماعی در جامعه مطرح میگردد .از این رو ،مسئله حضور افراد افاراد دارای معلولیات و بیاان
آرای آنها در فضای آنالین ،ریل این بحث میتوان بررسی کرد؛ زیرا باا از باین رفاتن مرکزیات
گفتمانها در فضای سایبر ،رابطه تاریخی میان قادرت و مکاان مخادوش مایشاود

(Mitra and

).Watts 2002
از سویی در بند (ج) ماده  119برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی" ،توساعه
همهجانبه همه ایرانیان" بر اساس "حق برابر شهروندی" ،در دساتورکار دولات و ساازمانهاای
مردمنهاد قرار داده شده است .در برنامه فوق ،ریل ماده  ،98ارتقاء و حفا سارمایه اجتمااعی و
ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی پیشبینی شاده اسات ،ماادهای کاه در آن
محور اتلی افزایش سرمایه اجتماعی ،تقویت شبکه های مشارکت دانسته شده است .سهم افاراد
دارای معلولیت در این تمرین دمکراسی چیست؟ و فناوریهای ناوین ارتبااطی و اطالعااتی در
ایران ،چه کمکی باه بازنماایی نیازهاا و زیساتجهاان آناان ،هویات معلولیات و نیاز افازایش
مشارکتجویی آنان در حوزههای مختلف زندگی روزمرهشان داشتهاند؟
از این رو ،با وجود مطرح شدن مسائلی مانند دسترسای گاروههاای مختلاف اجتمااعی باه
فناوریهای نوین ارتباطی و استفاده از آنها در ادبیات حوزه شکاف دیجیتالی ،در پژوهش حاضر
به بررسی استفادههای افراد دارای معلولیت از وبالگ در بافت زنادگی روزماره مایپاردازیم تاا
کارکردهای استفادههای افراد دارای معلولیت از وبالگ را به منزله ابزاری برای جاذب اجتمااعی
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و بیرون آمدن از انزوای اجتماعی به منظور مشارکت در جامعه افراد دارای معلولیات و باه طاور
کلی جامعه ایران بشناسیم .بنابراین ،پرسشهای مقاله حاضر عبارتند از:
الف -چگونه استفاده افراد دارای معلولیت از وبالگ ،به مطارح شادن هویات معلولیات در
فضای وبالگ انجامیده است؟
ب -چگونااه اسااتفاده افااراد دارای معلولیاات از وبااالگ ،بااه افاازایش پیوناادهای اجتماااعی
درونگروهی و برونگروهی در روابط اجتماعی آنان منجر شده است؟
واستفادهازفناوریهایارتباطیواطالعاتی 

جذباجتماعیافراددارایمعلولیت
سیاستهای بدن ،اولین بار در حوزههای پژوهشی فمینیسم ،قومینژادی و سپس در بررسیهاای
مربوط به معلولیت مورد بحث قرار گرفت .سیاستهایی چون طبقهبندی ،برچساب زدن و نظام
دادن به بدنهای خاص که موجب به حاشیه راندهشدن گروههای مختلف شده است و بر تفاوت
آنان تحه

میگذارد2007(.

 )Petersonدر پژوهشهای معلولیت از انگااره بادن بهنجاار تاحبت

میشود؛ انگارهای که ترویج دهنده ایده مرد سفیدپوست ،ناهمجانسخاواه و باه لحااظ جسامی
نرمال است ) (Garland-Thompson 2005بدین ترتیب ،با اعمال توانمندی اجباری بادن 1در ساطح
جامعه ،معلولیت را به مثابه گونهای مجزا از جسمیت داشاتن شناساایی مایکناد
)2003

(Mc Ruer and

 .Wilkersonدر واقع ،گسترش پزشکی نوین ،از دهه  1820به بعد ،با قرار دادن فرد عادی/

تیپیک در مقابل فرد دارای عالیم بیماری /پاتولوژیک ،معلولیت را به مثابه یاک بیمااری تعریاف
کرد و از آن به بعد ،این تعریف در سایر حوزههای زندگی روزماره وارد شاد و موجاب تثبیات
تقابل دوگانه سالم /ناسالم گردید ) )Armstrong 1989و نقص فارد دارای معلولیات را در جامعاه
بارزتر کرد .تا آنجا که گافمن ( )1386در پاژوهشهاای خاود نشاان داد کاه نقاص فارد دارای
معلولیت ،به مثابه داغ ننگی است که موجب بدنامی و بیاعتبار شادن او در میاان افاراد طبیعای/
نرمال میشود و از این رو ،به دلیل نقصش در راهیابی به تصورات غالب شکست مایخاورد .در
این مواقع ،گفته میشود که جامعه او را از فرایندهای اجتماعی اقتصادی حذف کرده اسات ،هار
چند خود فرد نیز با پذیرش شکست ،در ورود به فرایندهای ماادی و نماادین اجتمااع ،انازوا را
میپذیرد .بدین ترتیب ،انزوا به نقطه عطف خود میرسد .اماروزه ایان مکانیسام را نتیجاه رواج

1. Compulsory Ablebodiedness
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ایدئولوژی بهنجار بودگی

1

)1995

 (Davisدر سطح جوامع میدانند .از نظر زبرا در مکانیسم حذف

اجتماعی ،جذب و انطباق اجتماعی دو بازیگر را به میدان می آورد :فارد حاذف شاده و جامعاه
حذف کنند» (.)18 ،1386
مفهااوم حااذف اجتماااعی در نظریااههااای کالساایک جامعااهشناساای ،کاانشگرایااان نمااادین،
جامعهشناسان فرانسوی و متفکرین پساساختارگرا مورد بررسی قرار گرفته اسات .اماروزه اغلاب
گفتمانهای دانشگاهی درباره ویژگی چندبعدی بودن حذف اجتماعی توافق دارند .به اعتقاد آنها،
این مفهوم باید در قالب فرایندهای اجتماعی و ابعاد مختلف زندگی روزمره ،مورد بررسای قارار
گیرد ).(Phipps 2000, Antias 2001

در این حوزه ،نظریه پست مدرن قائل به یافتن تشابههاایی در میاان گاروههاای اجتمااعی و
ادغام مجموعه نامتجانسی از گروههای اجتماعی است که طای آن جنباههاای تااریخی فرهنگای
گروه های اجتماعی برای ایجاد تغییر اجتماعی مورد توجه قرار مایگیارد (زبارا  .)1385در ایان
دیدگاه ،به تأثیر سوژههای اجتماعی در ایجاد تغییر توجه میشود .از این رو ،ایان دیادگاهی کاه
مورد تأکید قرار میگ یرد این است که فرایند جذب ،ناه تنهاا بایاد باا فرایناد کاالن اجتمااعی و
جمعی تحلیل شود ،بلکه باید به لحاظ هویتهای اجتماعی و نظامهایی که دیگری نیاز باه آنهاا
احساس تعلق دارد ،مورد تحلیل و واکاوی قرار

گیرد ).(Durieux 2003

استوارد هال 2نیز با مطرح کردن سیاست تفاوت (1991ب) به نظریاهپاردازی در ایان زمیناه
پرداخته است .به اعتقاد هال ،در نتیجه پیشرفتهای پدید آمده در جوامع مدرن ،مقبولیت نظاری
تقابلهای دوگانه مطرح شده در معرفت غربای -و در مقالاه حاضار تقابال ساالم /ناساالم -کاه
مهمترین آنها ،خود در مقابل دیگری است ،رد شده است؛ این وضعیت ،فضای جدیدی را بارای
تورتبندیهای جدید در زمینه "تعلق داشتن" به وجود آورده است .در سیاست تفااوت ،ایان
تفاوت است که «به ما گونهگونی ،تنوع و نظام نسبتا ،خبرهای از کاستها ،احزاب ،و جنبشهاای
اجتماعی را میدهد که مشروعیت دولت را به عنوان امری مقتضی کاه در شارایط خااص ،قابال
پس زدن است ،به رسمیت میشناسد» ).(Rojek 2003, 32

1. Ideology of Normalcy
2. Stuart Hall
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در مقاله حاضر ،تعریف فوق مورد توجه بوده است ،زیرا هویتیابی افراد دارای معلولیت باه
عنوان گروه حذف شده از فرایندهای زندگی روزمره ،تالش آنان را برای جذب و همبساتگی باا
سایر افراد جامعه در کنار پذیرش تفاوتهایشان به رهن متبادر مایکناد و بناابراین ،باه مفهاوم
جذب اجتماعی در کنار مفهوم حذف اجتماعی توجه دارد.
پرسش این است که اینترنت چه اثری می تواند بار جاذب اجتمااعی افاراد دارای معلولیات
داشته باشد؟ «اینترنت از چند جنبه میتواند با مشاکالت وضاعیت پساتمادرن مواجهاه کناد»
) .(Bell 2001, 147کستلز )2003( 1استفاده از اینترنت را ابزاری اساسای در ساازماندهی و بسایج
منابع میداند .بنابراین ،اگر با سلوین )2000( 2هامرأی باشایم« ،اینترنات در حاال خلاق اشاکال
جدیدی از کنش و تعامل است» (.)55
به هر حال ،اینترنت در زندگی روزمره کاربران جای گرفته است و به طور روزاناه ،باه کاار
گرفته میشود ) .(Wellman and whaite 2002وبالگها و تفحات وب ،به عنوان یکی از فضاهای
اجتماع مجازی موجود در اینترنت ،از قابلیت بهروز شدن برخوردار است و در آنها مدخلهاا باا
رکر تاریخ و به ترتیب عکس زمان ارسالشان فهرست مایشاود

(Herring, Scheidt, Kouper and

)Wright 2004

وبالگ ویژگیهای سایر امکانات موجود بر روی وب را در خود ترکیب کارده اسات .بارای
مثال ،امکان هایپرتکستها که از تفحات وب گرفته شاده اسات ،فهرسات سارورها و تافحه
پیامهای چندکاربره به منظور مباحثه برای نظردهی در وبالگ و نیز ،قابلیات انتشاار همزماان باه
طور انبوه که از امکانات  XMLو ایمیل گرفته شاده اسات ) .(Kellener and Kahn 2004, 91سااده
بودن ایجاد و استفاده از وبالگ ،آن را به ابزاری عامهپسند تبدیل کرده است .عاملی ( 1385الف)
از افرادی مثال میزند که به دالیل اجتماعی و سیاسی ،حاشیهنشین میشوند و به لحاظ ارتباطات
بینفرهنگی ،گروه خاموش محسوب میشوند .به اعتقاد عاملی (همان )،وبالگ به این گاروههاا،
تدای اجتماعی میدهد و این وضعیت ،در مدیریت اجتماعی اتفاقی مبار است .منتظر قاائم و
تاتار ( ،)138۴همچنین ،اینترنت را ابزاری در ابراز هویت و توانمند شدن گاروههاای حاشایهای

1. Castells
2. Slevin
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معرفی کردهاند؛ توانمندی که آنها را از محرومیت تاریخیشان بیرون میآورد و تبعات رهنی این
احساس در حیات واقعی منعکس میشود.
در واقع ،دو ویژگی اینترنت  -مکانزدایی و مرکزیتزدایی -امکان بازیابی تداهای افراد در
حاشیه را حول یک فضای گفتمانی میسر میکند .تدا تا پیش از این ،همواره در طول تاریخ باه
عناتری مانند سرمایه و قدرت متصل بوده است و از ایان رو ،فقاط در مکاانهاای جغرافیاایی
شنیده میشد ).(Mitra and Watts 2002

شکل(:)1فضایگفتمانیحولمعلولیت 

استفادههایافراددارایمعلولیتازوبالگ

نفور اینترنت و حاوزه هاای مختلاف آن در زنادگی روزماره ،بیاانگر خاانگی شادن اساتفاده از
فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ) (Silverstone 1994و رواج اساتفاده از آنهاا در محایط خاناه و
فعالیتهای روزمره است ) .(Lie & Sorenson 1996با گسترش فناوریهای کامپیوتر ،شااهد تغییار
مفهومی فناوریهای اطالعاتی ( )ITبه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ( )ITCبودهایم .این تغییار
باعث تعریف مجدد کامپیوتر به مثابه ابزاری دستسااخت باوده اسات

(Spilker and Sorenson

) .2000تا قبل از این ،آنچه درباره استفاده از فناوریهای اطالعاتی مطارح مایشاد ،رابطاه میاان
مردانگی و فنااوری باود ) .(Vehviläinen 1997باه اعتقااد هااینس و همکااران

( Hynes, Tiainen,

 ،)Koivunen and Paaki 2006این تغییر مفهومی ،موجب میشود مخاطبانی وسیعتر و گاروههاایی
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که تا پیش از این حذف شده بودند  -نظیر سالمندان و زنان -به استفاده از فناوریهاا بپردازناد.
بدین ترتیب ،گروههای ماذکور نیاز مای توانناد اساتفاده از کاامپیوتر را آنچناان کاه در زنادگی
روزمرهشان معنادار است ،تفسایر و معناا کنناد .اساتفاده از فنااوریهاای ماذکور در ایان فضاا،
تجربهای است که میتواند در حاوزه هاای مختلفای از زنادگی روزماره وجاود داشاته باشاد ،و
وضعیتی را فراهم کند تا حوزههای مذکور ،با یکدیگر پیوند یابناد .در واقاع ،مفهاوم بااهمباودن
مجازی ) (Bakardjieva 2003بیانگر رابطه میان دو جهان مجازی و واقعی است.
در مقاله حاضر ،رویکرد تفسیر نوآوری ) (Latour 1986در مقابل رویکرد اشااعه ناوآوریهاا
) ،(Rogers 1962که اتوال ،رویکردی خطی ،یکسویه و جبرگرایانه به پذیرش ناوآوری در میاان
مردم است ،برای تحلیل استفاده از وبالگ مورد استفاده قرار گرفته اسات .در رویکارد ترجماان
نوآوریها بر این موضوع تأکید میشود که چگوناه شابکههاای اجتمااعی ،فراینادهای ناوآوری
فناورانه را از طریق تفسیر عالیق متعدد خویش مدیریت میکنند .رویکارد تفسایر ناوآوری ،باه
پژوهشگر اجازه میدهد تا فقط بر آن دسته از جنبههای یک نوآوری تمرکز کند کاه باه گوناهای
خاص ،موجب تطبیق و سازگاری گروهها باا آن مایشاود ) . (Tatnall and Davey 2001قابال ،،از
رویکرد مذکور ،برای بررسی پذیرش و استفاده از نوآوری در سازمانها ،با در نظر گرفتن بافات
سااازمانی و روابااط قاادرت ،و قواعااد رساامی و غیررساامی در رفتااار اعضاااء اسااتفاده ماایشااد
) .(Orlikowski 2000, Kling 2000هر چند ،کلینگ بیان میکند که "انفورماتیک اجتماعی [[ ]...باه
دنبال این است که] گروههای مختلف اجتماعی ،دنباال چاه چیازی در شابکه تارنماای جهاانی
هستند؟" (همان .)3 ،رویکرد تفسیر نوآوریها ،میتواند به توضیح یک نوآوری فناوراناه ،بافات
استفادهها و بکارگیری فناوری کمک کند ،آن گونه کاه ایان ناوآوری در میاان طبقاات مختلاف
کنشگران به گونهای متفاوت مورد استفاده قرار گیرد ) .)Tatnall and Davey 2001بنابراین ،شایسته
است چنین استدالل کنیم که رویکرد مذکور میتواند برای ارزیابی همگرایی یاا واگرایای باالقوه
میان اهداف اولیه در ساخت یک نوآوری ،برای مثال اهدافی مانند جذب اجتماعی یا دیجیتال در
ترویج یک نوآوری کاربرد داشته باشد.
فناوری وبالگ بعد از حوادث  11ساپتامبر و ماارس  - 2003در کناار دسترسای و اساتفاده
آسان ایکس ام ال

)2003

 - (Godwin-Jonesموجب رواج وبالگنویسی در میان عموم مردم شاد
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و پس از آن ،موجب شیوع استفاده از آن به منظور ابراز هویت گردیاد .میتارا )2008( 1باا قارار
دادن ایده وبالگ در بافت فضای سایبرنتیک توضیح میدهاد کاه زنادگی بالگار در "همگرایای
مصنوعی امر واقع و امر مجاز" قرار میگیرد (.)۴59

پیشینهپژوهش 
پژوهشهای پیشین درباره موضوع حاضر ،در دو شاخه دسترسای باه فنااوریهاای ناوین و
استفاده از آنها انجام شده است .در شاخه دسترسی به این فناوریها ،موضوع شکاف دیجیتالی و
دسترسی افراد دارای معلولیت به فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی بررسی شده هار چنادی
درباره استفاده از آنان بحثی تورت نگرفتاه

اسات (Williamson et al 2001, Hall and Mallalieu ,

)Sink and King 1998, Durieux 2003

سودراستروم )2009( 2به بررسای رواباط درونگروهای نوجواناان دارای معلولیات ناروژی
پرداخته و جذب گروه مذکور را در جامعه و خارج از برونگروهشاان ماورد توجاه قارار ناداده
است .در مقاله مککلیمنس و گوردن )2008( 3درباره هویت و وباالگنویساان دارای معلولیات
رهنی ،وبالگ ابزاری برای پنهاان کاردن هویات معلولیات و خاروج از حاشایه در نظار گرفتاه
میشود .بارخالف دیادگاه نظاری مقالاه ماککلیمانس و گاوردن ( ،)2008مقالاه حاضاردرباره
چگونگی ابراز هویت معلولیت در وبالگ و شاملسازی افراد دارای معلولیات در جامعاه اسات.
عالوه بر این ،مقالهای به زبان فارسی درباره افراد دارای معلولیت و استفاده از فناوریهای ناوین
اطالعاتی و ارتباطی یافت نشد .البته حسنزاده و نویدی ( )1389با انجام پژوهشی درباره میازان
دسترسی کاربران به وبسایتهای دولتی برای ارائه خدمات دولت الکترونیک ،ضارورت توجاه
به اقشار جامعه را ،از جمله افراد دارای معلولیات مطارح کاردهاناد .در مقالاه ماذکور ،شااخص
استفاده از فناوریهای نوین مورد توجه نبوده است.

1. Mitra
2. Soderstrom
3. Mc Climens & Gordon
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روشپژوهش 
با توجه به هدف پژوهش حاضر در زمینه بررسی تجربه استفاده افراد دارای معلولیت از فنااوری
وبالگ ،از پارادایم تفسیری و روش کیفی استفاده گردید .در روش پژوهش کیفی« ،جمعآوری و
تحلیل فرم ،محتوا و تجربه کنش اجتماعی زمینهمحور مورد توجه است تا اینکه کانش اجتمااعی
به آمار و ارقام تبدیل شود» ) . (Lindlof and Taylor 2002, 18از میان انواع فنون موجاود در روش
کیفی ،مصاحبه با پاسخگویان انتخاب شد« .هدف از انجام مصاحبه ،دریافت پاسخهاای تاا حاد
امکان باز از مصاحبهشوندگان یا پاسخگویان است» (همان.)178 ،
فرضهای پژوهش حاضر عبارتاند از )1 :وباالگنویساان دارای معلولیات ،وباالگ را
پیش 
ابزاری برای روایت معلولیت خود تفسیر میکنند و به کار میگیرناد؛  )2وباالگنویسای ابازاری
برای تسهیل روند جذب و همبستگی وبالگنویساان دارای معلولیات در رواباط اجتمااعیشاان
است.

جامعهپژوهش 
انتخاب جامعه پژوهش با روش هدفمند و با توجه به دو معیاار زیار انجاام شاد )1 :فارد دارای
معلولیتی که وبالگ شخصی مینویساد؛  )2فارد دارای معلولیات /بادون معلاولیتی کاه دربااره
معلولیت وبالگ مینویسد.
از بین روشهای انتخااب هدفمناد ،روش "گلولاه برفای" (Lindlof and Taylor 2002؛ بَبای
 )138۴یا "روش زنجیرهای" (بیکر )1381 ،برای تعیین جامعه پژوهش انتخاب شد .با توجاه باه
این موارد ،در تاریخ  28آرر  ،1388با مراجعه به انجمن باور ،یکی از انجمنهای غیردولتی فعال
در حوزه معلولیت ،و معرفی کار خود به دستاندرکاران انجمن ،یکی از اعضای انجمان کاه باه
مدت طوالنی وبالگنویسی میکرد ،به ما معرفی شد .فهرستی شامل ده نن تهیاه شاد .پانج تان
درباره مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت و معلولیتها ،وبالگ مینوشتند و پانج تان دیگار،
وبالگ شخصی داشتند .تالش کردیم تا با دادن اطمینان خاطر به وبالگنویساان دربااره ماهیات
دانشگاهی و پژوهشی بررسی خود ،آنها را به مشارکت در مصاحبه تشویق کنیم .به دلیال عالقاه
شخصی و حرفهای اشخاص مذکور به مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت ،اباراز تمایال آنهاا
برای مشارکت قابل توجه بود و به غیر از یک فرد ،با همه افاراد ماذکور موفاق باه تعیاین قارار
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مالقات اولیه شدیم .با مراجعه به آدرس وباالگ ایان افاراد و تارف زماان حادود دو هفتاه و
مراجعه به برخی از لینکهای هشت نفر از آنها ،پانزده وبالگنویس دیگر نیاز یافات شادند .باه
دلیل تمایل اغلب وبالگنویسان به حف هویت واقعی خود ،با وجود پیگیری مستمر و گذاشاتن
پیام خصوتی در وبالگ آنها و ارسال ایمیل به افرادی که هشت فرد مذکور معرفی کرده بودناد،
سرانجام فقط شش فرد از پانزده تن حاضر به مصاحبه شدند .شایان رکر است که سه شخص باا
وجود ابراز تمایل به شرکت در مصاحبه ،به دلیل مشکل عدم مناسابساازی فضاای شاهری در
تهران ،با بیان اینکه قادر به خروج از منزل نیستند ،از شرکت در مصاحبه عذر خواساتند .باا هار
یک از پانزده تن ،حداقل دو باار ارتبااط برقارار شاد :مرتباه اول ،مصااحبه چهاره باه چهاره و
حضوری ،و در تورت ادامه یافتن مصاحبه تا مرتبه دوم ،مصاحبه از طریق تلفن ،ایمیل و چات
انجام شد .مصاحبهها در فاتله زمانی  12دی  1388تا  20اسفند  1388انجام شدند.
برای رعایت اتول اخالقی کار پژوهش و حفاظت از سوژههای انساانی در پاژوهش کیفای،
در آغاز کار دالیل و اهداف پژوهش به خوبی برای افراد مورد بررسی بیان شد و پس از موافقت
طرفین ،مصاحبه انجام گردید .جدولهای ( )1و ( )2حاوی اطالعات مربوط به جامعاه پاژوهش
است.
درحوزهمعلولیت

وبالگنویسانفعال

جدول(:)1
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وبالگنویساندارایمعلولیت 

جدول(:)2

برای اعتباربخشی به یافتههای پاژوهش ،نتاایج بررسای باه طاور خالتاه بارای دو نفار از
مشارکتکنندگان ،یک مرد و یک زن ،فرستاده شد و از آنها خواسته شد تا به پرسشهایی درباره
اعتبار تفسیرهای به دست آمده از دادهها ،فکر کنند و آرایشان را بگویند .پس از خواندن نتاایج،
دو مشارکتکننده نتایج را تصدیق و تأیید کردند.
مهمترین مشکل پژوهش حاضر ،مسائله دسترسای باه جامعاه پاژوهش باود .افاراد جامعاه
پژوهش ،اغلب به دلیل نداشتن امکانات برای خروج از منزل و نامناساب باودن فضاای شاهری،
قادر به تعیین وقت ثابتی برای مالقات و انجام مصاحبه نداشتند .این مسئله به ویژه در آن دساته
از وبالگنویسان دارای معلولیت وجود داشت که از شارایط جسامی بسایار ساختی برخاوردار
بودند.
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بندیدادهها 


آوریومقوله

جمع
دادههای پژوهش ،بر اساس انواع استفاده افاراد دارای معلولیات از وباالگ ماورد بررسای قارار
گرفت و پس از دستهبندی یادداشت هاا ،در زماان انجاام پاژوهش میادانی و پیااده کاردن ماتن
مصاحبههای اولیه مورد تفسیر قرار گرفتند.
انواعاستفادهازوبالگدرمیانوبالگنویسان

دو نوع استفاده عمده از وبالگ ،در مطرح کردن معلولیت شناسایی شاد .اوال ،،وباالگ باه مثاباه
ابزاری برای ارتباط با افراد دارای معلولیت و خانوادهها ،اطرافیان و متخصصانی است که باا ایان
پدیده سر و کار دارند .دوم اینکه ،وبالگ به مثابه ابزاری برای ارتباط باا افاراد دیگار در جامعاه
مجازی فرای افراد دارای معلولیت است .در تجربه وباالگنویساان ماورد بررسای ،هار یاک از
برداشتها درباره استفاده از وبالگ ،باه تادا دادن 1و حتای تادا یاافتن 2معلولیات در فضاای
مجازی کمک کرده است .این طبقه بندی در شکل ( )2نشان داده شده است.
):انواعاستفادههاازوبالگ 

شکل(2



1. Voicing
2. Finding Voice
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وبالگ:ابزارارتباطباافراددارایمعلولیت 
این نوع استفاده از وبالگ ،در اثر وجود کاستیهای احساس شده در رسانههای جمعای ،در باین
وبالگنویسان دارای معلولیت و نیز وبالگنویسانی بوده است که به لحاظ شغلی و حرفاهای ،باا
افراد دارای معلولیت در ارتباط هستند ،باب بود.
در استفاده از وبالگ به مثابه ابزاری برای بیان اخبار افراد دارای معلولیات ،انتقاال اطالعاات
پزشکی و مراقبتی ،تبادل تجربههای شخصای در مادیریت بار معلولیات ،ارائاه مشااوره دربااره
ازدواج ،تحصیل و کار در میان افراد این جماعت ،و نیز معرفی باه ساازمانهاای ریرباط بارای
دریافت کمک مالی یا فکری و مواردی از این قبیل ،وبالگ باه مثاباه رساانهای جمااعتی ماورد
استفاده قرار گرفته است.
مهرداد  38ساله ،با تقریبا ،هشت سال سابقه وبالگنویسی نیز از نیاز افراد دارای معلولیت باه
پایگاهی برای کسب اطالع از وضعیت خود و یافتن راهحل تحبت میکند:
"برای ما معلولها و خانوادههای ما که مستقیم درگیر معلولیت هستیم ،قطعا ،آنچه کاه
در رسانه ها هست کم است [ ]...من خاودم در ابتادای معلاولیتم در اینترنات مطلبای
پیرامون معلول و معلولیت و به خصوص در مورد افراد ضایعه نخاعی نماییاافتم []...
بعد شروع به نوشتن وبالگ آشنایی با یک معلول قطع نخاع کردم [ ]...ایان عناوان را
یعنی آشنایی با یک معلول قطع نخاع را انتخاب کردم تا سریع توجهها را جلب نماید،
تا اگر کسی دنبال چنین مطالبی بود به هر حال زیاد به زحمت نیافتد".

وبالگ:ابزارردوبدلکردناطالعاتپزشکیومراقبتی
وبالگ ،ابزاری برای رد و بدل کردن اطالعات پزشکی و مراقبتی نیز بود .تجربه وباالگنویساان
نشان داده است که پزشکان در آگاهی دادن به فرد دارای معلولیات دربااره ایان ماوارد ،معماوال،
تریح عمل نمیکنند.
بهمن 25 ،ساله ،با تقریبا ،دو سال سابقه وبالگنویسای ،دربااره اساتفاده از وباالگ باه مثاباه
پایگاهی برای رد و بدل کردن اطالعات پزشکی و مراقبتی ماورد نیااز افاراد دارای معلولیات باا
ضایعه نخاعی میگوید:
"انگیزه زیادی برای نوشتن مطالب علمی پزشکی داشتم [[ ]...چاون] از ناحیاه گاردن
قطع نخاع شدم ،همیشه در منزل و روی تختم هستم[ ...این اطالعات را] در این فضاا
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و با مراجعه به سایتها و وبالگهای متفاوت [به دست میآوردم] .تاازه اطالعاات و
تجربیات بعضی از دوستان نخاعی تا حدی باالست که من ترجیح میدهم برای کنترل
و کنار آمدن با برخی از مشکالت با دوستان نخاعیام در این فضا مشورت کنم تاا باا
پزشک".

وبالگابزارتبادلتجربههایمعلولیت 
وبالگنویسان برای در اختیار گذاشتن تجربههای شخصی خود درباره مهارتهای خاتی تالش
میکنند تا زندگی روزمره افراد دارای معلولیت را آسانتر کنند و آنها به دلیل ایان مشاکالت ،از
سایر جنبههای زندگی روزمره مانند کار ،تحصیل یا حتی تفریح باز نمانند.
محمدمهدی ،وبالگنویس دارای معلولیت ۴2 ،ساله ،با دو سال سابقه وبالگنویسی ،از آغااز
شروع به وبالگنویسی ،استفاده مشابهی از وبالگ داشته است .وی مینویسد:
"من در دنیای مجازی چگونگی سفر کردن یک قطع نخاع با وسایل و امکانات ماورد
نیاز ،چگونگی گذران دوران مسافرت در همه موارد چه به لحااظ تفاریح و خاورد و
خورا و [ ]...همچنین چگونگی خرید و نصب و استفاده از دستگاه بااالبر معلاولین
قطع نخاع گردنی را به معلولین یاد دادم .حتی با ایمیال نزدیاک باه بیسات عکاس از
دستگاه و چگونگی استفاده در حاالت مختلف برای دوستان وبالگستان فرستادهام"...

وبالگ:ابزارمشاوره 
نمونه دیگر ،مشاوره از طریق وبالگ بود .اغلب افراد دارای معلولیت به دلیل عدم مناسبساازی
در شهرهای کوچک و بزرگ ،در رفت و آمد مشکالتی دارند و استفاده از وبالگ برای مشااوره،
راهحل جدیدی در این زمینه بوده است.
مریم 39 ،ساله ،مددکار اجتماعی و وبالگنویس میگوید:
"من به خاطر اینکه در فضای وبالگم خاودم را باا حرفاه ام معرفای کاردم :یاک
مددکار اجتماعی و شما می دانید که مردم یک مددکار اجتماعی را یک چهره مثبت در
جامعه میدانند سعی میکنم با ایمیلها و کامنتها یا حااال تلفانهاایی کاه از طریاق
وبالگم رد و بدل میکنم به افراد بیشتری ،حتی در شهرستانها شده ،حتی به معلاولین
ایرانی در خارج از ایران مشاوره بدهم"...
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هانیه 26 ،ساله ،دچار ضایعه نخاعی از  20سالگی ،با شش سال تجربه وبالگنویسی ،دربااره
استفاده از تجربههای دیگران در فضای وبالگ میگوید:
"روی من که خیلی تأثیر داشت ،مخصوتا ،سر مسئله ازدواجی که برایم پیش آماد.
خب من معلولم و ازدواج با آدمی که معلولیت ندارد [مکث] من شااید نیااز داشاتم تاا
حتما ،پیش مشاوری بروم  ...نیاز داشتم بروم باالخره با چهار تا دوست مشورت کنم ،این
طرف آن طرف ،تحبت کنم تا بتوانم این باالخره تجربیاات را باه دسات بیااورم .ولای
امکانش را نداشتم ،مثال ،مشاوری که مطبش مناسبسازی باشد سراغ نداشتم .باه خااطر
همین محدود بودم .ولی همین دوستان وبالگی من به اندازه چند تا مشاور به من تجربه
دادند"...

اختالفنظردرحوزهمعلولیتوبیانمشکالتافراددارایمعلولیتایران 

یک نوع استفاده از وبالگ که با هدف تدا دادن به معلولیات مساکوت ماناده اسات ،باه دلیال
وجود اختالف آرای زیاد در میان فعاالن حوزه معلولیت بیان شد؛ وبالگنویسان فعاال در حاوزه
معلولیت ،عالقه زیادی به مطرح کردن آرای موجود در جماعاتهاای افاراد دارای معلولیات در
فضای وبالگ داشتند تا به این ترتیب ،فضای گفتگو برای این مسائل ،جدا از فضاای واقعای باه
وجود آید ،در تورتی که به دلیل همان اختالف آراء و تفاوت سالیق ،امکان این نوع اساتفاده از
فضای وبالگ را نمییافتند و عمال ،به خودسانسوری یا سانسور از طرف یکدیگر دچار میشدند.
با توجه به تأکیدی که از آغاز درباره تسهیل شرایط جذب افراد دارای معلولیت در بیان
مسئله پژوهش داشتیم و با توجه به پتانسیل وبالگ در ایجاد فضای گفتمانی در گروههای
خاموش و مابین گروههای خاموش و کل جامعه ،بیان این چشمانداز از فضای جماعت دارای
معلولیت ،در جامعه ایران تأملپذیر است.
مانی 27 ،ساله ،عضو فعال و جوان انجمن باور ،درباره اختالف نظر خود با مدیران و فعااالن
سایر انجمنها میگوید:
"عالقه شخصی من این است که یک انتقاد درونی در جامعه معلولین شکل بگیرد خودم
این کار را یکی دو بار شروع کردم .ولی دوباره ولش کردم .جای خالی این هست که
یک انتقاد درونی میانمان شکل بگیرد که آیا ما واقعا ،مقصر نیستیم در این ایزوله
شدنمان؟ یا هستیم؟ این به نظرم خیلی جای کار دارد ....در سوژههای باور مثال ،خیلی
وقتها پیش آمده بچهها گفتند فالن چیز را مطرح نکن .تو را دارند میخوانند".
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شیدا  ۴2ساله ،با هشت سال سابقه وبالگنویسای ،وبالگاش را بارای ناشانوایان و برقاراری
ارتباط با آنان ایجاد کرده است و به نوشتن درباره اختالف آرای جامعاه ناشانوایان تمایال دارد،
ولی به دلیل یکسان نبودن هویت مجازی و واقعیاش ،قادر به این کار نیست:
"چون همه من را میشناسند ،باید احتیاط کنم ،بعضی از ناشنوایان دوست ندارند
[بعضی] چیزها را بنویسم ،چون اخالق بعضی از ما حساس است ،میدانی ناشنوایان
بسیار حساس هستند ،به خاطر همین بیشتر به احترام ناشنوایان با احتیاط مینویسم"...

ظاهرا ،عدم تحقق حوزه عمومی در جامعه ایران ،از جهان واقع به جهان مجاازی نیاز انتقاال
یافته است .معرفی هویت واقعی خود در فضای وبالگ ،موجب شده است تا فعاالن ایان حاوزه
نتوانند بعضی از مشکالت جماعت خویش را پوشش دهد .بنابراین ،همان طاور کاه یافتاههاای
پژوهشهای قبلی نشان میدهند ،فضای مجازی ،حوزهای جدا از فضای واقعی نیست و در کناار
بافت زنادگی روزماره افاراد قارار دارد

(Wellman and Gulia 1999, Wellman and whaite 2002,

) Mehra et al. 2004 a, Mitra 2008و عاملی .)1382
رشد حوزه عمومی ،رشد عقالنیت عموم در بحث کاردن دربااره عملکارد افاراد مسائول و
پاسخگو است .کراسلی و رابرتز ،1این عقالنیت را به نقل از هابرماس ،مشروط بار برناده شادن
"مباحثه بهتر" )۴ ،200۴( 2در میان سایر مباحاث عماوم معرفای مایکنناد .عباداللهیان و اجااق
( )1385عقالنیت مورد نظر هابرماس را نظام ارتبااطی مایدانناد کاه در آن افکاار آزاداناه بیاان
میشود و در برابر انتقاد ،حق دفاع وجود دارد.
وبالگ:ابزارارتباطباجامعهبزرگتر 

همان طور که در پژوهشهای قبلی

)(Trammell et al. 2006

بیان شده است ،وبالگنویس فضای

وبالگ را فضایی برای ابراز خود و ارائه تصویری لحظهای از خود در تعامل با خوانندگان خاود
محسوب کرده است .در پژوهش حاضر ،وبالگنویس دارای معلولیت ،فقط بار معلولیات خاود
تأکید نمیکند ،بلکه معلولیت را ترفا ،قسمتی از زندگیاش نشان میدهد.

1. Crossly & Roberts
2. Better Argument
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وبالگ:عرضهمثبتهویتمعلولیتازخاللروایتهاییفرایگفتمانبهنجار 

همه مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر ،وبالگ را فضایی برای ابراز خود محسوب میکردناد،
اما تأکید اولیه آنها ،معلولیتشان نبود .به اعتقااد ایان دساته از وباالگنویساان ،توجاه باه پدیاده
معلولیت ،به آنها کمک کرده است تا حداقل به جمع خوانندگان خود نشان دهند کاه فارد دارای
معلولیت را فقط با معلولیتش نشناسند .این در مقابل نگاه عمومی جامعه قارار دارد ،نگااهی کاه
معلولیت را نابهنجاری و نقص میداند .تقریبا ،همه افراد مصااحبه ،نگااهی مشاابه نگااه تاارا باه
معلولیت خود داشتند.
تارا 31 ،ساله ،با دو سال سابقه وبالگنویسی ،دچار به معلولیت از بدو تولد ،درباره توجه به
معلولیت خود ،در وبالگش مینویسد:
"من خیلی کم راجع به معلولیتم مینویسم .دوست نداشتم مخاطبهایم فقط معلوالن
باشند ...من خودم همیشه با ایزوله بودن و خاص بودن مخالفم .همیشه دوست داشتم
که ارتباطم با افراد سالم هم باشد و محدود نباشد ...اغلب اگر وبالگم را خوانده باشید
اتال ،رکر نمیکنم .نه اینکه دوست نداشته باشمها! نه! ولی این مشکل من ،معلولیت
من ،برای من آنقدر بزرگ و مهم نبوده که بیایم همهاش دائم در وبالگم نام ببرم...
دیگر اینکه دوست نداشتم دائم مشکالتم و انرژیهای منفیای که حاال خودم به عنوان
یک معلول در جامعه دارم تحمل میکنم به دیگران القاء کنم"...

بدین ترتیب ،خوانندگان وبالگ با معنای جدیدی درباره معلولیت آشانا مایشاوند و از ایان
منظر ،وبالگنویسان دارای معلولیت ،به رشد مدل اجتماعی نگاه به معلولیت کمک میکنند.
این یافته با نظریاه فرافاردی ساازگار اسات .دو ویژگای ارتبااط کاامپیوتر -واساط ،یعنای،
راهنماهای ارتباطی تخفیفیافته 1و ارتباط غیرهمزمان

2

)1996

 (Waltherکاربران را قادر مایکناد

تا به عملی دست بزنند که عرضه انتخابی خود3نامیاده مایشاود
)1992b

(Walther and Burgoon 1992,

 .Waltherاز ایاان رو ،ماهیاات باواسااطه روابااط آنالیاان ،فرتااتهااای بیشااتری را بااه

شرکتکنندگان برای بیان آزادانه و مثبت خود میدهد .در پژوهش حاضر ،کاربران عرضه زوایای
بالقوه منفی معلولیت را در نگاه عموم جامعه ،در محیط آنالین کاهش داده یا با روش دیگری به
آن تدا دادهاند.
1. Reduced Communication Cues
2. Asymmetrical Communication
3. Selective Self-Presentation
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وبالگ:ابزارخروجازانزوایاجتماعی 
بحث دیگری که در اینجا میتوان بیان کرد ،رواباط و دوساتیهاای وبالگای کااربران دارای
معلولیت است .در بحثِ درباره چرایی روابط وبالگی ،افراد مورد بررسای بار جباران اجتمااعی،
مالقات با افراد جدید و گذران وقات و ایجااد سارگرمی تأکیاد مایکردناد .نااتوانی جسامی و
کمبودهای نسبی مشاهده شده در زمینه فضاهای مناسب در محیطهای اداری ،تحصیلی ،تفریحی
و در بعضی مواقع ،عدم دسترسی به حمایت اجتماعی افاراد خاانواده ،ماوانعی را بارای حضاور
اجتماعی نسبی افراد دارای معلولیت در جامعه باه وجاود آوردهاناد .ایان وضاعیت ،موجاب در
حاشیه ماندن و حذف فرد دارای معلولیت شده است و گاهی اوقاات ،عادم رشاد مهاارتهاای
ارتباطی و دوستیابی ،وی را دچار خلل کرده است .در حالی که وبالگ ،تجربه خروج از انازوا
و ایجاد ارتباط با افراد جامعه را در اختیار آنها قرار داده است.
هانیه 26 ،ساله ،درباره مشکل برقراری روابط اجتماعی در فضاای واقعای بعاد از معلولیات
خود میگوید:
" معلولیتم خیلی باعث محدودیت رفت و آمدیام شد و وقتی یک آدم اجتماعی یک
دفعه متوقف بشود ،رفت و آمدش کم بشود ،در یک محدوده قرار بگیرد ،یک همچنین
ارتباطات گسترده ای که هیچ حد و مرزی هم ندارد .هر میزان که بخواهید میتوانید
گسترشش بدهید خیلی میتواند بهش کمک کند .به من که خیلی کمک کرد چون
پیش از این اتفاق خیلی آدم اجتماعیای بودم و واقعا ،این اتفاق من را محدود کرد"...

از ابتدا دو پیشفرض در پژوهشهای مرباوط باه رواباط آنالیان مطارح باوده اسات .اول،
پیشفرض جبران اجتماعی ) (Mc Kenna and Bargh 2000است .بار اسااس پایشفارض جباران
اجتماعی ،اینترنت به طور خاص برای افاراد درونگارا مفیاد اسات .در مقابال آن ،پایشفارض
غنیها ،غنیتر میشوند ) (Valkenberg and Peter 2007aمطرح است .بر اساس پیشفرض مذکور،
افراد بالغ برونگرا به ارتباطات آنالین رو میآورند و به دلیل مهاارتهاای اجتمااعی قاوی کاه
دارند ،اینترنت را راهی برای برقراری ارتباط با همساالن خود میدانند .با توجه به شیوه اساتفاده
وبالگ نویسان دارای معلولیت از وبالگ به مثابه ابزاری برای بیرون آمادن از انازوای اجتمااعی،
مالقات با افراد جدیاد ،سارگرمی و گذاشاتن وقات ،مایتاوان گفات کاه در پاژوهش حاضار،
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پیشفرض جبران اجتماعی درباره روابط وبالگی افراد ،مورد تأیید و تأکید قرار میگیرد .هر چند
الزم است پژوهشهای گستردهتری درباره این موضوع انجام شود.
الین:عمقوگسترهروابطآنالین 


هایآن

دوستی
درباره چگونگی روابط آنالین افراد دارای معلولیت ،ظاهرا ،وباالگ موجاب افازایش وابساتگی،
افزایش تمیمیت در روابط (عمق رابطه) ،افزایش امکان تعامل پیشبینیپاذیر و تناوع برقاراری
رابطه (گستره رابطه) ،به ویژه در میان افرادی شده است که کاربر فعال وبالگ بودند.
هانیه 26 ،ساله ،نوشتن درباره مشاکالت شخصای معلولیات خاود را راهای بارای افازایش
تمیمیت و وابستگی دانسته و گفته است:
" ...و خب خیلی یکدلتریم در دوستیهایمان ،یعنی ندیده نشناخته و فقط از روی
نوشتهها ،خیلی راحت بهت اعتماد میکنند و همین باعث میشود که احساس اعتماد
بیشتری بهشان بکنی و این یک پیوستگی عاطفی بدون دیدن ایجاد میکند".

روابط در بعضی موارد به فضای خارج از وبالگ و به ابزارهاای ارتبااطی دیگاری باه ویاژه
ایمیل ،چت ،ارتباط تلفنی و پیام کوتاه بسط یافته است .دربااره ماردان ،گساتره ایان رواباط باه
مالقات چهره به چهره نیز کشیده شده است که این نکتهای تأملپاذیر اسات .همچناین ،رواباط
وبالگ به تقویت روابط قبلی در خارج از فضای وب کمک کرده است.
مانی 27 ،ساله ،درباره گستره روابط وبالگیاش و خارج شدن آن از فضای وبالگ میگوید:
" یک نکته جالبی که اتفاق افتاد ،این بود که مثال ،یکی دو تا از دوستانم که فکر
نمیکردم وبالگنویس باشند ،یکهو همدیگر را کشف کردیم .یعنی بیرون همدیگر را
میشناختیم .مثال ،یکی از دوستانم که دوست ندارد کسی بداند وبالگ مینویسد ،اتال،
باعث تمیمیتمان وبالگ بود ،بیرون همدیگر را میشناختیم ،کامال ،همدیگر را
میشناختیم ،ولی ارتباطمان االن سر مباحث وبالگی است .در کنار اینها ،حلقهای از
دوستان هستند که تقریبا ،هر چند ماه ،همدیگر را میبینیم .بیرون تمیمی شدیم و
تلفنهای همدیگر را داریم".

روابط وبالگی حتی در مورد وبالگنویسان مردی که ناتوانیهای جسمی شدید داشتند  -تاا
حدی که بیرون آمدن از منزل به سختی برایشان ممکن بود  -موجب مالقات چهره به چهره نیاز
شده است .این افراد در مالقاتهای چهره به چهرهشاان ،دربااره مشاکل جسامیشاان تاحبت
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نمیکردند .در حالی که بارای زناان باه نادرت پایش آماده باود کاه رواباط وبالگای ،موجاب
مالقاتهای چهره به چهره شود .آنها هنگامی که بیشتر در این زمینه تحبت میکردناد ،مشاکل
جسمیشان را دلیل عدم برقراری روابط چهره به چهره میدانستند .تارا دراین زمینه میگوید:
" ...آنطور که وقت بگذارم و خب بعضی از وبالگها اگر دقت کنید قرار وبالگی
میگذارند میروند .مثال ،یک روز جمع میشوند پار

جمشیدیه .آنجوری که حاال

وقت داشته باشم یا حاال وقت بگذارم بروم نبوده .یکی از علتهایش هم به خاطر همین
مشکلم بوده .خب بخواهم یک روز هماهنگ کنم ...مسیر رفت و آمد ...خب برای ما
معلولین خیلی مشکل است ...ایاب و رهاب .اغلب سعی کردم که همین به حالت
مجازی دوستیهایم باقی بماند"...

در پژوهش حاضر ،درباره تجربه چگونگی این رواباط در فضاای وب ،وباالگ باه افازایش
وابستگی ،افزایش تمیمیت در روابط (عمق رابطه) ،افزایش امکان تعامل پیشبینیپاذیر و تناوع
برقراری رابطه (گستره رابطه) به ویژه در میان آن دسته از افرادی منجر شده است که کاربر فعال
وبالگ بودند

)(Altman and Taylor 1973; Dragen and Duck 2005

احساسرضایتودسترسیبهحمایتاجتماعیدرروابطوبالگی 
بنضعف )2005( 1درباره ماهیت منحصر به فرد روابط بین فردی در فضای ساایبر بحاث کارده
است که ترکیب خاتی از دو عامل تعلق خاطر 2و فاتله 3است که بان ضاعف آن را فاتاله در
عین تعلق ۴نامیده است ،به این معنا که افراد نه دوستان نزدیک و تمیمیاند و نه غریبه به معنای
کامل آن .فاتله در عین تعلق ،ویژگیهای متعارضی را شامل میشاود کاه وجاود آن در رواباط
آفالین میتواند تناقض برانگیز باشد .ارزیابی این احساس رهنی بیمانند و دارای ماهیت فاتله
در عین تعلق ،مشکل است.
در پژوهش حاضر ،درباره چگونگی و نحوه روابط آنالین و احساس رضایت حاتل از آن،

با نتایج و نظریههای قبلی درباره وجود احساس فاتله در عین تعلق ،سازگاری مشاهده میشود.

1. Ben Ze’ev
2. Attachment
3. Distancing
4. Deattachment
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ریحان 30 ،ساله ،مادر یک کود نابینا ،خانهدار و متادین ،دربااره احسااس تعلاق در عاین
فاتله میگوید:
"بهترین دوستانم را که از لحاظ اعتقادی و حتی پوششی با من خیلی فرق دارند در
وبالگ پیدا کردم ...چون اینها بیشترین کمک را به لحاظ روانی و روحی به من
کردند .تشویقم کردند .حمایتم کردند .من فهمیدم که لزومی ندارد که افراد به لحاظ
اعتقادی مثل همدیگر باشند تا همدیگر را قبول داشته باشند".

الیساان و همکاااران )2006( 1نشااان مایدهنااد کااه گمنااامی در اینترناات ،مایتوانااد مشااوق
خودافشایی تمیمانه و تادقانهتر شود .احساس دستیابی به حمایت فکری و روانی ایجااد شاده
با وجود گمنامی در میان وبالگنویسان ،میتواند بیاانگر تحقاق دریافات حمایات اجتمااعی در
شبکه اجتماعی مجازی باشد .وبالگنویسان به وجود و در دسترس بودن حمایت در ایان زمیناه
باور رهنی داشتند .باور رهنی در دسترس بودن حمایت  -و نه لزوما ،تعاملی که باه احسااس در
دسترس بودن حمایت منجر شده است  -بر انطباق احساسی ،رضایت از رابطه ،و سالمت رابطاه
فرد ،تأثیر مطلوبی دارد

)(Cunningham and Barbee 2000

هر یک از وبالگنویسان ،تجربه و باور رهنای دسترسای باه حمایات را در فضاای وباالگ
داشتند.

بحثونتیجهگیری 

وبالگنویسان فعال در حوزه معلولیت ،وبالگ را رسانهای جماعتی در نظر میگیرناد .رساانهای
که میتواند به افراد دارای معلولیتی که به اینترنت دسترسی دارناد ،باه لحااظ اطالعااتی ،و نیاز
انتقال تجربیات یکدیگر در زمینه مهارت های زندگی با معلولیت ،و ارائاه مشااورههاای روانای،
تحصیلی ،کاری ،خروج از بحران بعد از دچار شدن به معلولیت ،خدمات عرضه کند .در واقع ،با
توجه به نظریه تفسیر نوآوری ،گروه مذکور وبالگ را ابازاری بارای ارتبااط باا جماعات دارای
معلولیت در نظر میگرفتند که در بردارنده افراد دارای معلولیت ،خانوادهها و دوستان و اطرافیانی
است که با پدیده معلولیت در ارتباط هستند .

1. Ellison
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در کنار دیدگاه فوق درباره استفاده از وبالگ ،فعاالن این حوزه اترار داشتند که وبالگ ابزار
خوبی برای بیان مشکالت و اختالفنظرهاای موجاود میاان تااحبنظاران ،کارشناساان و نیاز
انجمنهای غیردولتی فعال در حوزه معلولیت است .هر چند آنها معتقد بودند که به دلیال اینکاه
خود را مجبور میدیدند که برای عرضه خدماتی که در باال گفته شد ،هویت واقعای خاود را در
فضای وبالگ معرفی کنند ،نتوانستند به طور آزادانه به بیان مشکالت و اختالفنظرهاای شادید
موجود در جامعه افراد دارای معلولیت خارج از فضای مجازی بپردازند .ظااهرا ،ایان ضاعف در
بیان مشکالت افراد دارای معلولیت در فضای مجازی ،بیاانگر پیوناد جهاان مجاازی باا زنادگی
روزمره در فضای واقعی است .دلیل عدم توانایی فعاالن این حوزه در بیان مشکالت افاراد دارای
معلولیت بیشتر این بود که آنها تمایال نداشاتند باه دلیال انتقادهاایی کاه در فضاای مجاازی از
مسئوالن امرو معلولیت و خود افراد دارای معلولیت داشتند ،در فضای کاری و حرفهای خاویش
منزوی و انگشتنما شوند ،و قادر نباشند فعالیات خاود را در حمایات از قشار دارای معلولیات
جامعه ادامه دهند .این نکته میتواند بیانگر ضعف رشد حوزه عمومی در فضای واقعی و انتقاال
آن به فضای مجازی ،با وجود همه ادعاهایی باشد که درباره دمکراتیک بودن این فضا باه علات
انفکا آن با فضای واقعی باشد.
در بین وبالگنویسان دارای معلولیت ،بر استفاده از وبالگ به مثابه ابازاری بارای ارتبااط باا
افراد غیرمعلول (بدن -توانا )1تأکید کردند .به اعتقاد آنها ،این نوع استفاده از وبالگ باه شانیدن
تدای افراد دارای معلولیت از طریق روایتهایی متفاوت با نگااه بهنجاار جامعاه باه بادنهاای
دارای معلولیت کمک میکند .با توجه به نظریه فرافردی ،به دلیل غیبت راهنماهاای دیاداری در
ارتباطات کامپیوتر -واسط و در نتیجه عرضه مثبت خود ،ظاهرا ،وبالگنویسان دارای معلولیت در
مطرح کردن زندگی فرد معلول ،به گونهای عمل کردهاند که ابعاد زندگی وی ،در درجاه اول باه
عنوان یک انسان بازنمایی شود .آنها روایت هایی مخالف روایت بهنجار جامعاه دربااره نقاص و
معلولیت بیان میکردند .شایان رکر است که همه افاراد جامعاه ماورد بررسای در وباالگ خاود
درباره معلولیت خود و مشکالت پیشرویشان در جامعه به طور کامل تحبت کردند ،ولی آن را
به موازات سایر جنبههای هویتیشان و نه به گونهای ارجح و خاص مطرح میکردند.

1. Ablebodied
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عالوه بر این ،افراد مذکور با استفاده از وبالگ به مثابه ابزار ارتبااط باا جامعاه غیرمعلاوالن،
برای افزایش دوستی و پیوند خود با سایر افراد جامعه تالش کردند .ظاهرا ،ایان ناوع اساتفاده از
وبالگ با توجه به دو پیشفرض مطرح در ادبیات دوستیهای آنالین – یعنی "غنیهاا غنایتار
میشوند" و "جبران اجتماعی"  -با پیشفرض دوم هماهنگ است .باا توجاه باه نظریاه حاذف
اجتماعی درباره حذف افراد دارای معلولیت از فرایندهای نمادین و مادی زندگی روزمره ،و نیاز
مشکالت و کاستیهای موجود در زمینه مناسبسازی فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت
و عدم دسترسی همیشگی آنها به حمایت اجتماعی خانواده و اطرافیان برای حضور و فعالیت در
جامعه ،افراد دارای معلولیت اغلاب دچاار ضاعف در برقاراری ارتباطاات باا دیگاران و کساب
مهارتهای ارتباطی هستند .به اعتقاد وبالگنویسان دارای معلولیت ،وبالگ به آنها کماک کارده
است تا با حضور مجازی ،از این احساس انزوا بکاهند و با ساایر افاراد جامعاه ارتبااط و حتای
دوستی برقرار کنند .از این رو ،با توجه به دیدگاه پستمدرن در نظریه طرد اجتماعی ،وبالگ در
جذب وبالگنویسان مذکور در فضای مجازی و در مواردی در فضای واقعی ،کمک باه خاروج
این افراد از انزوای تاریخیشان با وجود حف و تثبیت هویت معلولیتشان مؤثر بوده است.
ظاهرا ،درباره عمق و گستره دوستیهای افراد دارای معلولیت در فضای وبالگ ،با توجاه باه
نظریه نفور اجتماعی آلتمن و تیلر ( ،)1973وبالگ به افازایش وابساتگی ،افازایش تامیمیت در
روابط (عمق رابطه) ،افزایش امکان تعامل پیشبینی پذیر و تنوع برقراری رابطه (پهنه رابطاه) باه
ویژه در بین آن دسته از افرادی که کاربر فعال وبالگ بودند ،منجر شده است.
در پژوهش حاضر ،درباره پهنه روابط و تنوع ارتبااط میاان زناان و ماردان دارای معلولیات،
تفاوتهایی مشاهده شد .روابط وبالگی مردان وبالگنویس ،به فضاای واقعای راه یافتاه اسات،
ولی این موضوع در بین زنان معلول ،مورد تأیید قرار نگرفت .زناان باه نادرت بارای گساترش
روابط وبالگیشان ،به فضای واقعی توجاه مایکردناد و اغلاب دلیال آن را وضاعیت جسامی و
نامناسب بودن فضای شهری برای رفت و آمد و شارکت در قرارهاای وبالگای مایدانساتند .در
حالی که حتی آن دسته از مردان دارای معلولیتهای جسمی شادید ،از طریاق دعاوت دوساتان
وبالگیشان به محیط خانواده و منزل ،برای تداوم رابطهشان در فضای واقعی تالش میکردند.
وبالگنویسان دارای معلولیت ،تمیمیت موجاود را در رواباط وبالگیشاان ،عامال رضاایت
عمده از وبالگنویسی و احساس تعلق به آن میدانستند .در عاین حاال ،احسااس دسترسای باه
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حمایت اجتماعی در خالل تمیمیت موجود در روابط وبالگی ،باعث پیدایش احساس تعلاق در
عین فاتله (بنضعف )2005 ،در وبالگنویسان دارای معلولیت شده است.

پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآینده 
در سال  ،2009ضریب نفور اینترنات در جمعیات ایاران ،در آماار منتشار شاده در وب ساایت
اینترنت ورلد استز %۴8/5 1اعالم شده است .بر اساس آمار مذکور ،از  66میلیاون نفار جمعیات
ایران 32 ،میلیون و  200هزار نفر از اینترنت استفاده میکنند کاه در مقایساه باا رقام  250هازار
نفری استفاده از اینترنت در سال  ،2000جالب توجه است .ترف نظر از آماار و ارقاام ماذکور،
واقعیت عدم تسهیل شرایط برای حضور افراد دارای معلولیت در جامعاه ،نمایتواناد تارفا ،باه
استان تهران مربوط باشد .در پژوهش حاضر ،تجربه استفاده از وبالگ در میان افراد معلاولی کاه
در موقعیتی متفاوت از شهر تهران ،زندگی و فعالیت میکنند ،مورد بررسی قرار نگرفته است .
استفاده از وبالگ در بین عدهای از افراد مورد بررسی ،به مثابه ابزاری برای در دسترس قرار
دادن اطالعات پزشکی مراقبتی و ارائه انواع مشاورههای خانوادگی ،کاری و تحصیلی باعث
میشود تا یک بار دیگر ،مسئله نبود رسانههای جماعتی در کشور ،برای گروههای اجتماعی با
شرایط خاص مورد توجه قرار گیرد .هر چند دشواری دیگری که پژوهشگر ممکن است در این
زمینه با آن مواجه شود ،عدم اعالم آمار دقیق تعداد افراد دارای معلولیت و نوع معلولیتها در
کشور از طرف سازمان آمار ایران است.
همان طور که در نتایج پژوهش حاضر مشاهده شد ،نیازهای اطالعاتی و آموزشای ،در میاان
زنان و مردان دارای معلولیت متفاوت است .بنابراین ،بهتار اسات لازوم توجاه باه تفااوتهاای
جنسیتی ،در نوع و شیوههای اطالعیابی افاراد دارای معلولیات ماورد توجاه قارار گیارد .ظااهرا،
نیازسنجی در پژوهشهای بعدی ،باید با توجه به هر یک از انواع معلولیتهاا و اقشااری انجاام
شود که برای زندگی ،کار و ارتباط ،با این جماعت در ارتباط هستند.
نکته دیگر ،آسایب پاذیرتر باودن زناان دارای معلولیات نسابت باه ماردان دارای معلولیات
(1997 Kallians and Rubenfeld

نقاال از  )2007 Petersonو نیاااز آنهااا بااه توانمندشاادن و

1. www.internetworldstats.com
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جامعهپذیری است .بر اساس ماده  6میثاق جهانی حقوق افراد دارای معلولیات ،زناان و دختاران
در معرض انواع تبعیض ها از قبیل معلولیت ،جنسیت و گاهی حوزههای دیگار قارار مایگیرناد
(فقیه و دیگران .)1388 ،همان طور که در نتایج پژوهش حاضر نیز مشاهده میشود ،زناان دارای
معلولیت نسبت به مردان دارای معلولیت ،در تعامالت اجتماعیشان ،محدودیت بیشتری احساس
میکنند و دلیل عمده آن را نقص جسمانی و عدم دسترسی مستمر به حمایت اجتماعی خاانواده
بیان میکنند .از این رو ،ظاهرا ،در پژوهشهای بعادی بایاد باه تاأثیر فنااوریهاای اطالعااتی و
ارتباطی در توانمندسازی و جامعهپذیری زنان دارای معلولیت ،بیشتر توجه کرد.
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