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 چکيده

  خانواده  درفضای مجازی    تلگرامی پژوهش، شناخت فرصت ها و آسیب های استفاده از  اصل  هدف
است نتایج پژوهش بیانگر آن است که مادران در زمینه مسائل علمی، آموزشی، روانشناسی، امور  

کارکنان  تجاری و شغلی، جمع آوری مطالب علمی و ارسال آن برای مخاطبان،  ،  هماهنگی بین 

خانه داری و هنر آشپزی و بافندگی از تلگرام استفاده می کنند زمان صرف  افزایش مهارت های  

شده برای تلگرام در بین مادران بین نیم تا یکساعت در طول شبانه روز می باشد. همچنین استفاده  
در زمینه پزشکی، مسائل آموزشی، روانشناسی، ارتقا مهارت های شغلی  از تلگرام به رشد علمی

سوی دیگر، تلگرام در رشد مهارت ها و ارتباطات اجتماعی، مباحث اجتماعی    است. از  کمک کرده

 با دوستان و اقوام کاربرد زیادی برای مادران داشته است. فرهنگی و همفکری یا هم صحبتی و
به رشد فضای کسب و کار و تغییر سبک زندگی و به روز شدن از طریق تلگرام   برخی از مادران

ر مثال خانمی بودند که برای گذراندن معاش خانواده مجبور به کار بودند اما  تاکید داشته اند.به طو

کار بیرون از منزل به دالیلی برایشان مشکل ایجاد میکرد لذا زمان کمی صرف آموزش چرم دوزی  

مشغول به کار شدند وتمامی تبلیغات و سفارشات و حتی آموزش این هنر    نمودند و در زمان کمی
انجام می دهند.تلگرام می تواند در روابط خانوادگی اختالل ایجاد کند و بین   مرا از طریق تلگرا

که ناشی از زمان طوالنی استفاده از تلگرام است، این امر    افراد خانواده و فرزندان فاصله بیندازد.

 باعث کاهش میزان ارتباط مادران با فرزندان می شود.

   هخانوادفضای مجازی،   ،تلگرامآسیب ها، ، فرصت ها  :يديکل واژگان
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ولوکال    3ابوالقاسم شاملی  ، 2نرگس ارشادي نسب ، 1فرشته باباجانی 
 مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد  1
 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی2
 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 3
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 فرشته باباجانی ولوکال

 فرصت یا تهدید(مدیریت در فضاي مجازي بر نحوه استفاده )
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 مقدمه

باشد. تجربه   بر زندگی افراد داشته  منفی  نیز مانند هر فناوری دیگر، ممکن است اثرات  استفاده از فضای مجازی تلگرام 

اما مشکالت ناشی از فناوری های جدید برای بشر تازگی ندارد. فناوری، امری غیراخالقی یا به طور ذاتی، خوب یا مضر نیست، 

بر الگویی که بر اساس آن زندگی می کنیم، تاثیر می گذارد. محصوالت فناوری بویژه اینترنت و رایانه در بهترین وجه، استعمال  

بدترین حالت، اعتیاد اینترنتی را که ترکیبی از محتوای مهیج، سهولت دسترسی،  پی دارند و در  و سوء استفاده را در  مفرط 
نظیر مشروبات الکلی و داروهای محرك می توانند آرامش، هزینه کمتر، خود مخ تاری و گمنامی است. این حقیقت که موادی 

منجر به وابستگی فیزیکی با روان شناختی شوند، مسلم شمرده شده و رفتارهایی نظیر قمار، نوشیدن مشروبات الکلی و سکس، 

پذیرش قرار گرف ته اند. همین فرایند به نظر می رسد که درباره جنبه  با در نظر گرفتن عامل بالقوه معتاد کنندگی شان مورد 
 (.3:  2016،  1های مشخص اینترنت و استفاده از فضای مجازی نیز مصداق داشته باشد)گرینفلد

بودن،  به ویژگی های خاص فضای مجازی مانند در دسترس  بودن، جستجوی آسان و سریع انواع  24با توجه  ساعته 

به روی در سراسر دنیا در حال افزایش است. به عالوه، مقتضیات زندگی  موضوعات، سرعت و گمنامی، تعد اد کاربران آن روز 
به نظر  یادگیری استفاده از اینترنت برای همه افراد الزم  نیز ضرورت استفاده از اینترنت را بیشتر کرده است. در واقع، امروزه 

ت انجام می گیرد، مانند خرید و فروش ثبت نام و حتی مشارکت می رسد. چنان که به مرور، بسیاری از کارها به وسیله اینترن

گیری. بنابراین، ما در کنار دنیای واقعی، دنیایی مجازی داریم که به سرعت در حال رشد و گسترش است و  سیاسی و رای 

بر  حتی گاه جداکردن این دو دنیای مجازی و واقعی از یکدیگر دشوار می نماید. فناوری به لحاظ ذاتی خوب  یا بد نیست اما 
سبک زندگی اثر می گذارد و باید به آثار و عوارض احتمالی آن توجه شود. از سوی دیگر، کشور ایران نیز مقتضیات خاص خود 

 را دارد که این ویژگی ها بر نوع و چگونگی استفاده از اینترنت موثر است.

 

 فضاي مجازي 

شد و  علمی ـ تخیلی وارد ادبیات  1980این واژه در دهه  دهدمی فضایی تئوری است که ارتباطات کامپیوتری در آن رخ

زمینه بهو عالقه کامپیوتر شاغالن در  دهه    مندان  بردند و در  به کار  را  استفاده 1990سرعت آن  دوره،  این   رایج شد. در 

های  ها و پدیدهتوانست بسیاری از ایدهمی  سریعاً در حال رشد بود و لفظ »فضای مجازی« دیجیتال مخابرات و شبکه ،اینترنت از
نمایندگی می غیر مستقیم  و  بصورت مستقیم  نمایندگی کند که  مادرِنوظهور را  لفظ  فضای سایبر،کند.  است   سایبرنتیک  

و علم کنترل   لکترونیکا اش در مخابراتبرای کار پیشگامانه نوربرت وینر ای کهمعنای فرماندار یا راننده مشتق شده، واژهبه که

مانع حضور فیزیکی انسانها در محیط های مختلف می شود و به نوعی در وقت و هزینه. کار بردبه   دنیای مجازی در مواردی 
می کند، اما متاسفانه در کنار فواید و مزیت های زیاد این فناوری که مهمترین آن دسترسی سریع و آسان به داده  صرفه جویی

به همراه می آورد که تا سالها  ها است، تخریب ونابودی آهسته و بدون سر و صدای فضای این جبران ناپذیری را  ترنت اثرات 

 /.(15:  1394)میردامادی، جامعه و خانواده را تحت الشعاع خود قرار می دهد

شخیص ضرر و زیان های دنیای مجازی در محیط خانواده و به تبع آن اثرات مخرب آن در جامعه و خانواده ها مهمترین ت
مسئله مهم و خطر ساز آن است که بهره مندی تمامی قشرهای .  هستند به راحتی امکان پذیر نیستعناصر تشکیل دهنده آن 

داده های اینترنت است، به کوتاه سخن هر شخصی در هر جایگاه وموقعیت اجتماعی در کمتر از لحظه ای  جامعه از اطالعات و

به فساد فضا پیدا کند. نگرانی راجع  به این داده ها دست  بسیاری از موارد می تواند  ی مجازی زمانی شکل می گیرد که در 
پذیرش آن قصد و تمایلی   کاربران به صورت ناخواسته مطالب، تصاویر و پیام هایی را دریافت می کنند که در ابتدای امر در 

زشتی ها زیبایی  ، هاندارند. در حقیقت تنها با اتصال یک سیم کوچک به این دستگاه، رایانه، شما را به دنیای بزرگترها کوچکتر

حریم و آهنی دارای  )عاملی،  عرفی بود می کشاند  ملی و،  چارچوب مذهبی  ها و خالصه هر آنچه تا قبل از ابداع این موجود 

1392  :32.) 
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به دلیل گستردگی و فراگیری فضای مجازی و اینترنتی در دنیا و قرار گرفتن بسیاری از مباحث و مطالب در اما ا مروزه 

  افراد  همه برای آن، امکانات و ها  قابلیت از  استفاده ضرورت جهانی،  شبکهتلف مورد نیاز انسان ها در درون این حوزه های مخ
بدون کمک از   گونه به.  رسد  می بنظر الزم  و ضروری  ها سازمان و ای که امروزه دیگر انجام بسیاری از فعالیت روزمره انسان، 

میلیارد کتاب در آن مطلب  قابلیت های این شبکه عمال با مشکل مواجه خواهد شد. فضایی که گفته می شود به اندازه هزار 

ید از نظر دور داشت همان گونه که  در کنار مزایای پیش گفته، آسیب های متعدد فردی و اجتماعی آن را نیز نبا .وجود دارد
از سوی منابع رسمی همواره در این باره اعالم و هشدار داده می شود. از جمله اهم آسیب های این فضای نوظهور را به صورت 

  :محدود این گونه می توان برشمرد

سال از افراد ناشناس،    17تا   13اد افر برای  پیام های آنالین  %80هزاز ویروس رایانه ای، دریافت نزدیک به    200وجود باالی

لحظه در حال    39حمله هکر ها هر   ثاتیه یک بار به کامپیوتر های متصل به اینترنت و خطرات آشکار و پنهان دیگری که هر 
 .افزایش است

ا، سر به دلیل روبرو شدن کاربران با جذابیت و تنوع غیر قابل وصف در جستجوهای اینترنتی و عدم امکان تحلیل یافته ه

جهت مخاطبان   و معنویت در کنار دلبستگی های کاذب، از دیگر آثار فراگیر  بحران معرفتی و رنگ باختن اخالق  درگمی و 
 .عمومی این فضا به حساب می آید

به مالکیت فکری و معنوی افراد و سازمان ها در حوزه های مختلف    به صورت خاص تر در مباحث فرهنگی، عدم توجه 

ون هرگونه رد پای مسئولیت پدیر و تعهد آور و همچنین به چالش کشیدن نرخ مطالعه کتاب و مجالت معتبر  علمی و هنری بد

باشد  .و به طور طبیعی ورشکستگی صاحبان این گونه مشاغل، می تواند از نتایج ناگوار فضای مجازی اخالق زده 

از آنجا که   باید توجه داشت  و استراتژیک  کالن تر  و در سطح  طراح  نمایی کشورهای  اینترنت فضای جوالن و قدرت 

 (.1396)مرکز ملی فضای مجازی،پردازنده آن است، طبیعی است که در صدد القای فرهنگ خود بر دیگر فرهنگ ها باشند
 

مجازي  فضاي   تاریخچه 

نیوروم  -، در رمان علمی1984اولین بار در سال   فضای مجازیواژۀ   با نام  مطرح شد. این   2نسرتخیلی ویلیام گیبسون 
برای توصیف یک فضای خیالی به کار برده شد، جایی که در آن واژه ها، ثروت و قدرت از طریق ارتباطات ها، روابط، دادهاصطالح 

 .(2012شوند)رومن،  بواسطه کامپیوتر پدیدار می

با تکنولوژی نوین اط  العاتی در رابطه باشد، با صفت سایبر  به طور کلی امروزه، آنچه را که با شیوه زندگی و تفکر مرتبط 
به فضای رایانهنام می میبرند و  سایبرنتیک یا فضای مجازی  فضای  است،  که سازنده یک فضای جغرافیایی مجازی  -ای 

 (.200:  1391گویند)محسنی،  

این فضا در حقیقت ارتباط داخلی عمدۀ افراد بشر را از طریق کامپیوتر و ارتباطات راه دور، بدون در نظر گرفتن جغرافیای  

به بیان دیگر، فضای مجازی، جهان ذهنی اطالعات و شبکه های الکترونیکی است که با اینترنت قابل  فیزیکی به عهده دارد. 
ناشنادسترسی استو اغلب با حیطه نامحدودی دارد)میردامادی،  خته مقایسه میای   .(18:    1394شود که مرزهای 

به معنای کاربرد اینترنت در تمامی ابعاد فرهنگی، فنی و اجتماعی آن است. فضایی    در زبان جاری انفورماتیک این واژه 

ای نامشخص مجازی حیطه همچنین فضای .که محل مراجعه و تفرج است، بدون آنکه فرد ناچار باشد محل خود را ترك کند
بی مؤلفهو  بسته و متشکل از  بلکه فضایی است کامال تعریف شده،  نیست،  بندیکت فضای  حد و مرز  های معین و مشخص. 

پروتکل واحدی استفاده میمجازی را این گونه تعریف می کنند  کند: »یک اینترنت گروهی متشکل از هزاران شبکه است که از 

توان به سرزمینی عات واحدی به کاربران یا مشتریان خود مشارکت دارند. فضای مجازی اینترنت را میو در عرضه مجموعه اطال

ها و جوامع واقعیت فیزیکی  های مجازی و جوامع مجازی و جوامع مجازی تشبیه کرد، در این فضا زندگیمجازی دارای زندگی
شود که حضور قابل  ود و به این جهت فضای مجازی نامیده میشندارند. با حضور فضای سایبرنتیک، مجاز جایگزین واقعیت می

های ارتباطی انعکاسی انتزاعی دارد. این فضا  لمس فیزیکی یا واقعیت فیزیکی ندارد، بلکه فقط در جهان الکترونیک، تکنولوژی

 
2. Neuromancer 
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برد)محسنی،  جود را از میان میهای جغرافیایی و زمانی موکند و در حقیقت فاصلهپذیر میها را امکانانتقال سریع و آنی داده

1391    :73  .) 
به محیط مجازی همچون ای بر محیط واقعی قرار میمحیط بازی همچون الیه بدون آنکه با آن درگیر شود. ورود  گیرد، 

غیر واقعی است که از دادهسفر به منطقه ی  های انفورماتیکی ذخیره شده در کامپیوتر زاده شده است. محیط مجازی در معن ای 

ای چند بعدی است که کامالً یا به صورت نسبی  مکان است. بدین ترتیب، تجربهلغت شناسانه، حالتی ناکجا آباد دارد، چرا که بی
های تواند از طریق ادراك وجود یا هویت آن را تایید کند. برخی ویژگیای میشود و هر استفاده کنندهاز طریق کامپیوتر خلق می

عدم محدودیت به قوانین مدنی متکی بر    -4صنعتی بودن محض،   -3فرازمانی،   -2مکانی،  بی  -1ند از: این جهان مجازی عبارت

بودن به طور همزمان،   -6شناسی تغییر شکل یافته پسامدرن  برخورداری از معرفت -5ها،  ملت -دولت روی  -7قابل دسترسی 

 (.  17:  1392سیاسی جدید)عاملی،  فضا بودن و برخورداری از فضاهای فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و 

 

 اینترنتتعریف  
برای کسانی فراهم کرده است که به  اینترنت وسیله ای ارتباطی و فضای سایبرنتیک محیطی است که امکان تولید فضا را 

-مواجهفرهنگی قادر نیستند فضایی تعاملی ایجاد کنند و یا در تولید و ساخت آن با مشکل  -صورت مادی در قالبی اجتماعی

های های گوناگون اینترنت همپوشانیشود. اگر چه بین محیطاند.اینترنت نه فقط یک محیط، بلکه چندین محیط محسوب می

با این حال هر کدام دارای ویژگی نظر برخی مشخصهفراوانی وجود دارد،  که  های خاص خود هستند و از  های بنیادین، اثراتی 
های مجازی شباهت ای از مکانان دارند، با یکدیگر متفاوت است. اینترنت بیشتر به مجموعهها بر رفتار کاربرتجربه این محیط

با دلبستگی توانند تبادل داده و کار کنند، داستان تعریف کنند و با یکدیگر  های مشترك،میدارد که در هر یک از آن افرادی 

 (.  50:  2012ی انجام دهند)واالنس،  شوخی کنند، پیرامون سیاست به بحث بپردازند و یا بازی کامپیوتر
نمادین و تجربهسپهر مجازی آمیخته عنصر مادی،  الکترونیک با  ای از سه  های فردی متفاوت است. اینترنت فقط ابرازی 

برای دیجیتال کردن پیامهای تازهقابلیت از آن، دنیایی مجازی حاصل از انقالب دیجیتالی است که  ای  نیست، بلکه فراتر  ها 

برای نمایش  های اجتماعی را متحول میکند، ارزشها، تصویری نوین از جهان عرضه میند سایر انقالبهمان سازد، امکاناتی را 

کند)معینی علمداری، ای، وسایل آن را مهیا میماهواره  -  ایهای جدید رایانهآورد و فناوریخویشتن در مقابل دیگری فراهم می
1396  :110.) 

به اینکه  غیر حضوری شود، مواجهه افراد آسانتر میدر اینترنت فاصله از میان برداشته می با توجه  شود و امکان مواجهۀ 

براساس تعامل شرکتآید. بدین ترتیب جامعه شبکهفراهم می گیرد که در آن نیاز به مالقات کنندگان با یکدیگر شکل میای 
توانند هر دو نقش را گیرند، بلکه میفاً در ردۀ تولید کننده قرار نمیشود. در اینترنت افراد صرحضوری، اطالعات رد و بدل می

باشند و اینترنت به منزله واسطه ارتباطی میان آن کند و تسهیالت الزم را در این زمینه در اختیار ها عمل میهمزمان داشته 

یعنی این که فرد میآنان قرار می نقش مصرفدهد. این امر،  به انتخاب خود  کننده یا تولید کننده اطالعات را ایفا کند،   تواند 

به  اینترنت را از شکل یک رسانه متعارف خارج می کند. این امر محیطی آنارشیک را برای تبادل نسبتاً بدون واسطه میان افراد 
 (.194:  2015آورد)اسمیت،  وجود می

تعامل میان فردی3ف فردیدر سه سطح مختل"کند و قادر است  اینترنت تجارب جدیدی به فرد عرضه می  و زندگی    4، 

 (.282:  2016)رن گلد،  "تغییراتی ایجاد کند 5سیاسی
تالقی باالخره می است. یک نقطه  مالقات عمومی شهروندان جهان  برای  گفت که شبکه اینترنت، محلی مجازی  توان 

. در حال حاضر، اینترنت متشکل از چندین  کشور جهان با هم در رابطه هستند  155ها نفر از بیش از عمومی که در آن میلیون

ای که از عناصر  توان مدخلی بر جامعه الکترونیک دانست، جامعهشناسی میمیلیون شبکه مختلف است. اینترنت را از نظر جامعه

 
3. Individual human being 
4. Person to person interaction 
5. Political life 
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بها و مصرفاصلی سیستم اینترنت یعنی تولیدکنندگان، واسطه ارتباط  رقرار کنندگان تشکیل شده است. اینترنت بین افرادی 

ندیدهمی بدست میکند که قبالً همدیگر را  با یکدیگر را  دنیا که به این طریق فرصت مکالمه  از سراسر  آورند و اند، مردمی 
های قومی، ملی، طبقاتی، مذهبی، جنسی و... با یکدیگر رابطه برقرار کنند. از این طریق امکان ایجاد  توانند بدون محدودیتمی

 .( 21:  1394بخش،  شود)نیکجماعتی جهانی فراهم می

 

 گرامتل

ها، تصاویر، توانند پیاماست. کاربران تلگرام می یانش ابریرا چندسکویی مبتنی بر بازمتن رسانیک سرویس پیام 6تلگرام 

اسناد)همه   ویندوز   ،اندروید برای  رسماً  تلگرام.  کنند  تبادل  شدهرمزنگاری    و(  شودمی  پشتیبانی  هاپرونده  انواعویدئوها و 

تبلتاواسآیو فون دستگاه)ازجمله  بدون وایها و  نرم-های  برای نسخه  فای( در دسترس است.  کالینت غیررسمی  افزارهای 
ده نسخه وب، نسخهاواس  دسکتاپ لینوکس ،  یک کالینت  توسعه ویندوز و  ازدهندهاز  که  مستقل  برنامه های  نویسی  رابط 

میافزارمنر استفاده  هستندتلگرام  دسترس  در  نرم .کنند  حجم کاربران  تا  فایل  و  ویدئو  عکس،  پیام،  تبادل  امکان  افزار 

  غیر  سازمان تلگرام توسط یک  .به بازار آمد نیکالی دورف و پاول دورف هایتلگرام توسط دو برادر با نام.را دارند گیگابایت 1٫5
 (.1396،خبرگزاری باشگاه خبرنگاران)شود، اداره میپاول دورف کارآفرین و نیکوکار روس،آلمانی متعلق به   انتفاعی

 

 2۰16تا فوریه 2۰13تلگرام از اوت  از ميزان استفاده  

کاربر فعال داشت  2013در اکتبر   روزانه صد هزار  به   2014مارس  24که در    تلگرام  در  .میلیون رسید 15این تعداد 
میزان  .کنندمیلیون کاربر فعال دارد که روزانه بیش از یک میلیارد پیام تبادل می  60، تلگرام اعالم کرد که بیش از  2014دسامبر  

بازه زمانی پنجتبادل پیام به مها در  برابر شد و  ، اعالم شد که تلگرام 2015در سپتامبر   .میلیارد پیام در روز رسید 2اهه دو 

، تعداد ثبت نام کنندگان در 2015در فوریه   .کنندمیلیارد پیام با یکدیگر تبادل می  12کاربر فعال دارد که روزانه  60بیش از 
در سال  .  میلیارد پیام در بستر این پیام رسان منتقل شد  15هزار کاربر در روز رسید و در مجموع روزانه بیش از   350تلگرام به  

با حدود  2017 بوك و  رسان فیسپیام در این فهرست، .رسان پرکاربرد شناخته شدهفتمین پیام میلیون کاربر،  100، تلگرام 

رسان است به طوری ترین پیام، تلگرام محبوبایسپا شده از طرفِدر ایران، طبق نظرسنجی انجام.  مشترکاً اول هستند اپ واتس

 (.2015)شاو،  انددرصدِ ایرانیان عضوِ آن بوده  62٫2، 96که در سالِ  
 

تلگرام در ایرانف  راگيري 

با   .نندکمیلیون کاربر ایرانی در تلگرام فعالیت می  20بیش از    .کننددرصد از کاربران ایرانی از تلگرام استفاده می  80بیش از  
 .دهندها تشکیل میدرصد کاربران را ایرانی  40توجه به تعداد کل کاربران تلگرام، حدود 

 

 تلگرام محتواي مجرمانه

یکی  .مجازی ایران، بخش زیادی از محتوای تبادل شده در بستر تلگرام، »محتوای مجرمانه« است  فضای مسئوالنبه گفته  

ای، از مهمترین فعالیتهایی که تلگرام در حال انجام آن است مخابره رمز در کشور ایران است که بر اساس قوانین جرائم رایانه

 .شودجرم محسوب می

 

 قوانين ایران براي تلگرام 

ماه مهلت داده شده که سرورها   12مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی به این شبکه اجتماعی    1396 در اردیبهشت

به ایران منتقل نخواهند شدکرد که هیچاعالم   پاول دورف هر چند که .را به ایران منتقل کنند  .یک از سرورهای تلگرام 
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 ها در تلگرام  گروه

ها به صورت توانند با پیوستن به گروههای اصلی پیام رسان تلگرام هستند به طوری که کاربران میها یکی از بخشگروه

برقرار کنند. گروه با دیگران ارتباط  با انتشار آپدیتعضو ر 200های اولیه قابلیت  چند طرفه  بعدها تلگرام  داشتند ولی  های  ا 

نفر را در دسترس همگان    5000و سپس به    500به    200جدیدتر قابلیت ارتقای گروه عادی به سوپر گروه و افزایش اعضا را از 

د که از آن به اطالعیه  ها قرار دهنتوانند پیام سنجاق شده را در باالی گروهها میقرار داد. البته در آخرین آپدیت مدیران گروه
برده می دیگر موارد مینیز نام  و از  گروهشود  به اضافه شدن قابلیت انتخاب شناسه برای  های عمومی ها و ساخت گروهتوان 

 (.2016)لوماس،کندها بر اساس شناسه را برای کاربران فراهم میاشاره کرد که قابلیت جستجوی گروه

 

 ها در تلگرام  کانال

تواند در ای است که فقط ادمین میاست. کانال تلگرام مسیر یک طرفهامکان جدیدی است که در تلگرام اضافه شدهکانال  
ندارند برای اعضای کانال منتشر کند و سایر اعضا امکان اضافه کردن پست در آن را  توان از کانال می آن پستهای دلخواه را 

نامحدودی از کارب به تعداد  پیام رسانی  کردبرای  به صورت عمومی باشند و همه کاربران  ها میاین کانال .ران استفاده  توانند 

 .بتوانند در آن عضو شوند یا خصوصی باشند و امکان عضویت برای همه میسر نباشد

 

فضاي مجازي   رو به رشد کاربران   افزایش 

ی از آن می گذرد و در همین مدت کوتاه اکنون بیش از چهار دهه از اختراع اینترنت و حدود بیست سال از استفاده همگان

پدیده بوده ایم، تا جایی که در سال  بسیار چشم گیر این  تعداد سایت های اینترنتی از تعداد انسان های   2010شاهد رشد 

به خود نشان می دهد که امروزه اینترنت بیش از تلویزیون و ماهواره وقت مردم را  بوده است. آمارها   روی کره زمین بیش تر 
داده  اینترنت  و  کامپیوتر  به  را  خود  جای  چون  نیست،  تلویزیون  برازندۀ  جادو  جعبۀ  لقب  دیگر  و  دهد  می  اختصاص 

 (.7،2011است)بروکمن

به طوری که    1371اینترنت از سال  وارد ایران شد و از آن زمان تا کنون تعداد کاربران آن رشد چشم گیری داشته است، 

میلیون نفر تخمین زده اند. در دهه اخیر میزان استفاده از اینترنت در   20تا    10ان را در حدود تعداد کاربران اینترنت در ایر
درصدی داشته است و در حال حاضر ایران از نظر تعداد کاربران اینترنت در بین کشورهای خاورمیانه رتبۀ   2900کشور رشد 

 (.1395اول را دارد)فتحی آشتیانی و داستانی، 

رفت جدیدی، در کنار مزایایی که دارد، می تواند مشکالتی هم به همراه داشته باشد که اینترنت و کشور بی تردید هر پیش
ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با ظهور اینترنت مشکالتی و آسیب های تازه ای هم پدیدار شده که برخی از آن ها حتی 

برای مثال، در   چند سال گذشته ده ها جلد کتاب دربارۀ آسیب های اینترنت به چاپ  جامعۀ جهانی را نیز نگران کرده است. 

رسیده است و بسیاری از کشورها، با اجرای طرح های تحقیقاتی ملی، به بررسی آثار اینترنت پرداخته اند. چند سالی است که  
برای درمان آسیب های اینترنتی اقدام به تأسیس مراکز تخصصی، مشابه مراک ز ترك اعتیاد به مواد مخدر، بسیاری از کشورها 

کرده اند. یکی از مهم ترین مشکالتی که اینترنت با خود به همراه داشته اعتیاد به استفاده از آن است. اعتیاد به اینترنت نوعی  

به نحوی که سایر فعالیت های اجتماعی فرد بیش از حد از اینترنت اطالق می شود،   اختالل کنترل تکانه است که به استفادۀ 

را تحت تاثیر قرار می دهد و به افت عملکرد او در حوزه های مختلف شغلی، علمی، اجتماعی، حرفه ای، خانوادگی، اقتصادی، 
و روان شناختی منجر می شود، تا جایی که باعث نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی و با دوستان و خانواده می شود)حق  

 (.  1393شناس، 
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به  بیش از حد  به فرد وارد کند، از جمله آسیب های روانیگرایش  )اضطراب،  اینترنت می تواند آسیب های متعددی 

افسردگی، و احساس تنهایی(. جسمانی)مشکالت خواب، تغذیه(. خانوادگی)کاهش روابط خانوادگی و افزایش فاصله بین اعضای  
 (.  8،2016حصیلی( است)گلد اسمیتخانواده(. شغلی)کاهش بازده کاری، اخراج از کار(. و تحصیلی)افت نمرات ت

 

به فضاي مجازي    گرایش 

گرایش به فضای مجازی به گستره وسیعی از مشکالت رفتاری و انگیزه های استفاده از اینترنت اشاره دارد. اعتیاد اینترنتی  

 ط و رفع نیاز قلمداد می شود.آرزوی برقراری پیوند، یا شاید حتی نمودی از انتقال یا بازتاب رواب به عنوان یک رفتار وسواسی یا
ساعت در روز، وقت خود را  8ساعت در هفته یا   38( اشاره می کند، فرد معتاد کسی است که دست کم  2009) یانگ

برای طبقه بندی استفاده از  از اینترنت می کند. متخصصان در زمینه آسیب شناسی، محدود ترین تعریف را  صرف استفاده 

ساعت از اینترنت استفاده کند، یک کاربر معمولی تلقی می شود و  3تا  2نان که اگر فرد در هفته اینترنت ارائه می دهند. چ
وی از اینترنت به  بررسی های آسیب شناسانه قرار  5/8اگر میزان استفاده  ساعت یا بیشتر برسد، کاربری است که باید مورد 

 گیرد.

ت از استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت، که مواردی همچون ( معتقد است، اعتیاد اینترنتی عبارت اس2016)9گلدبرگ

 تحمل و عالیم کناره گیری، از شاخص های آن هستند.
 تحمیل با هر یک از موارد زیر مشخص می شود:

 نیاز به افزایش قابل مالحظه مقدار زمان صرف شده در اینترنت برای رسیدن به رضایت مندی،

 اثرات اینترنت هنگام استفاده از همان مقدار وقتی که صرف اینترنت شده است.کاهش قابل مالحظه در  

 عالیم کناره گیری و ترك نیز با هر یک از موارد زیر مشخص می شود:

 حرکتی –بی قراری روانی   

 اضطراب 

 افکار وسواسی درباره اینکه در اینترنت چه می گذرد 

 رویا و خیالبافی درباره اینترنت 

با انگشتان)امیدوار و صارمی،   (.19:  1396حرکات تایپ کردن ارادی و غیرارادی 

 و تلگرام( بر خانواده  نترنتی)ادیجد  یهارسانه  ریاز تأث  یناش یهابیآس 

خود ثابت مانده و   یدر اهداف و کارکردها  ،یاست که با وجود تحوالت اساس  یجوامع بشر هیاول  یهااز نظام  یکی خانواده

اهم برا  نیتردارد. خانواده مناسب  یاساس  تیهنوز در همه جوامع  بوده و   یو معنو  یروان  ،یماد یازهاین  نیتأم  ینظام  بشر 

برا نیبهتر را  آرام  تیامن  نیتأم  یبستر  پرورش نسل جد  یروان  شو  برآورده ساختن   یو اجتماع  دیاعضا،  کردن فرزندان و 

نظام خانواده   نترنت،یا  ژهیبه و  د،یجد یهاحال، در عصر حاضر با گسترش رسانه  نیاهم آورده است. با اافراد فر  یعاطف یازهاین
ن تیگاه اساس و تمام  یشده و حت یاساس  یهادچار مشکالت و چالش تحوالت، در   نیسؤال رفته است. متأثر از ا ریز زیآن 

جمله ا  شتریب از  متعدد  رانیجوامع  پد  یبرا  یمشکالت  خانوادگ  دینهاد خانواده  اختالفات  است؛  فرزندان    ،یآمده  طالق، 

  ییهاو روش اتیها و اخالقها ماست. سنتدر خانواده ینوجوانان و جوانان، نشان دهنده مشکالت اساس  یو بزهکار  سرپرستیب
دور  انجامد،یخانواده م  تیتقو بهکه   د  یمل  تیاز هو  یگاه متزلزل شده و  پذ  ینیو  از  انهیاگرایدن  یهاتیهو رشیو  و دور 

 کند. یم  دیاز مردم ما را تهد یاریبس ،یانسان اتیاخالق

  یرسانه و به طور کل  نیکرده است. حضور ا دایها پخانواده یدر ساختار زندگ یاژهیو  گاهیجا  نترنتیراستا، امروزه ا نیا در

بر است که مدت تعامل افراد زمان  یتیفعال  نترنتیکرده است. استفاده از ا رییرا دستخوش تغ  یارتباطات خانوادگ  ،یشخص  انهیرا
را  یشتریمدت زمان ب، گرانیکه دارند، نسبت به د یزنان به واسطه فراغت ان،یم نیدهد. در ا یرا کاهش م  گریکدیخانواده با 
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که شامل زمان استفاده   کندیم  جادیرا در خانواده ا  یدیجد یهاکشمکش  نترنتیا  گر،ی. از طرف ددهندیاختصاص م  نترنتیبه ا

و درك متقابل    یعاطف  یوندهایخانواده در پ  ی. چنانچه اعضاردیگیکه توسط افراد مورد استفاده قرار م  ینوع صفحات  نترنت،یاز ا
باشند، احساس تنها  یاعضا ریبا سا ب  یافسردگ  ،ییخانواده دچار مشکل  برا  یتفاوتیو  به    یکرده و  دوست،  کیجبران آن 

 مقصود است.  نیا  یمحمل برا نیترو بخصوص تلگرام مناسب  نترنتیو ا آورندیم یخاص و .. رو یسرگرم

 یمدرن و در دسترس قرار داد آنها را برا یها را از فناوراستقبال خانواده ،یتود  کایآمر  هی( مفسر نشر2016کرنبلوم) ژانت
پ  یاعضا عامل گسست  تلفن  انه،یرا  رینظ   یابزار نکهیا  یبرا  یامروز  نیوالد لیاز دال  یکی. داندیم  یعاطف یاوندهیخانواده، 

 (.2013،  دوران مدرن است)مش یهاخود قرار دهند، مشغله  نفرزندا اریهمراه و ... را در اخت

جبران خأل حضور و هم  یبرا  نیرا به کار خارج از خانه اختصاص دهند، بنابرا  نیشتریتا ساعات ب  رندیناگز  نیامروزه والد 

که    یتئور  نیاند. در واقع اکرده  نیگزیرا جا  نترنتیو ا  یشخص  یهاانهیبا فرزندانشان به خصوص نوجوانان، را  یو همدل  یصحبت
بکاهد، مدنظر قرار م یتیگونه فعال  رزمان« معروف است، ه  ینیگزیبه »جا انسجام خانواده  بر بوده و از  بر  دهدیرا که زمان   .

صح  ییهاتیفعال نیچن  ،یتئور نیا  یمبنا با اعضا حیباعث عدم ارتباط  به چالش یفرد  در جامعه    یو  یبرا یخانواده شده و 

بود. شکاف نسل اریآن بس تیو هدا رییکه تغ  شودیم  لیتبد و   دینسل جد  یوران و کج فهمد نیدر ا  مشهود یمشکل خواهد 
ب شتریب یفناور شرفتیمطابق پ  باًیتقر  گر،یکدی یهاقهیها و سلاز عالقه میقد به طور یم شتریو  به    انهیرا  یکه، فناور  یشود. 

کرده است.  قیفافراد از خانواده، جامعه و ... را در خود تل  یزندگ یهاجنبه  یکرده و تمام  دایدر جامعه گسترش پ یعیطور وس

  نترنتیاز کاربران ا یعیوس  فیط ان،یم نیها را دگرگون کرده که در اانسان  یدر جهان، زندگ  نترنتیرشد روز افزون کاربران ا

موجبات    نترنتیو استفاده ا یاگرچه امروزه رشد روز افزون فناور  ن،یب  نی. در ادهندیم  لیخانواده تشک  یاعضا  ریرا مادران و سا
 خانواده محسوب شود.  یکننده برا  دیتهد  یبه عنوان عامل تواندیحال م نیها را فراهم آورده است، در عش خانوادهیرفاه و آسا

با را  یسادگو    یآسودگ  ،یسهولت دسترس  ز،یآمکیتحر  یاز جمله محتوا نترنتیمنحصر به فرد ا  یهایژگیو   نهیهز انه،یکار 

 (.2014،  لدیمردم در سراسر جهان شده است)ش میعظ  بالموجب استق یهمگ ،یبصر  یزیبرانگ  کیو تحر  نییپا

 

 خانواده

کوچک  خانواده ب  یگروه  گرفته است. صاحب  نیاست که حد فاصل   یبرا  یمتعدد  یهافینظران تعرفرد و جامعه قرار 

به و  فیرو تعر  نیاز خانواده توجه داشته است. از ا یبه بعد فیهر تعر  یاند، ولخانواده ارائه کرده با توجه   یهایژگیخانواده 

 (:12:  139فر،  یآن عبارت است از)ساالر یاساس

ب  یاجتماع یهاسازمان نیتریعموم  .ردیگیمرد و زن شکل م  کی  نیکه بر اساس ازدواج 

 .خوردیفرزند( به چشم م  رشی)پذ  افتهیاسناد   ای یمناسبات خون

 است.  یاشتراك مکان  ینوع  یمعموالً دارا

بر عهده دارد.  یتیترب  ،یاقتصاد ،یجسمان  ،یگوناگون شخص  یمعموالً کارکردها   را 

 یریرپذیحال، تأث  نیاست. در ع  یاجتماع  یاز نابسامان  یجامعه را در بر دارد و انعکاس  یعناصر اصل  ،یانهیهمچون آ  خانواده

 .گفت: جامعه سالم فقط در پرتو خانواده سالم ممکن است  توانیاز جامعه دارد و م  یدیشد

 

 ي مجاز  ي فضا  ي ريگشکل

اطالعات،    افتیانتقال و در  ،یابیپردازش، باز ،یسازرهیکه فرد را در ضبط، ذخ  یفناور  یاطالعات، عبارت است از نوع  یفناور
به    ی. فناوردهدیم  یاری اخت  گریکدیاطالعات و ارتباطات  با در  فناور  اریوابسته هستند.   یو ارتباط  یاطالعات  یهایداشتن 

 (.  55:  1392 ،یشده است)صدوق سریم شیاز پ  شیاطالعات ب عیارتباط و تبادل سر عیسر یامکان برقرار شرفته،یمختلف و پ

با پ  نیا  در اوا  یفناور  نیو توسعه ا  شرفتیراستا،  به کار  یمخابرات  یدر سامانده انهیرا  دهیبه بعد، پد  1980دهه   لیاز 
شبکه،    دهیبشر وارد عصر اطالعات شد و پد  وندیپ نیو مخابرات به وجود آمد و با ا  انهیرا  انیم  یوندیپ  قتیگرفته شد و در حق

را   ،یصنعت شرفتهیپ  یکشورها  ژهیبه و یجهان  استیمعاصر، س یعلم  - کیتکنولوژ  الابانق  نیبوده است. ا  وندیپ  نیحاصل ا
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 یم یکننده )چه کس  نییفاصله و مکان، به عنوان عوامل تع  تیتحوالت به شدت از اهم  نیقرار داده است. ا  ریتحت تأث  داًیشد

و    یبراها  تعدد فرصت  نیانجام دهد( کاسته است. همچن  یچه کس  یبرا  یتواند چه اقدام از فضا و   سوء ایاستفاده  استفاده 
کرده است)باربر و  جادیا یرا در جهان کنون  یدیجد یکیزیف  یهاتیواقع ست،ین یکشور  چیه تیکه تحت حاکم ،یآب طیمح

 (.2015،  تیاسم

باعث شده است. از جمله آنها شکل  یادیتحوالت ز  ،یفناور نهیدر زم  هاشرفتیپ ریو سا  هاشرفتیپ نیا   یفضا   یریگرا 
 یروشن  فیتعر یمجاز یقرار دهد. اگرچه از فضا  ریرا تحت تأث یبشر  یمختلف زندگ یهااست که توانسته است جنبه یمجاز

ارتباطات و  ،یو اطالع رسان  یورزگوناگون در ابعاد داده  یهاتیکه در آن فعال  ییآن را »فضا  توانیم نینشده است، با وجود ا

کنترل از طر تیریارائه خدمات، مد مجاز یکیالکترون  یسازوکارها  قیو   ،یو صدر  یکرد)کروب  فیتعر رد«یپذیانجام م  یو 

1394  :58.) 

به وجود  یواقع یفضا  ریو تحت تأث ستین یواقع یجدا از فضا یزیچ  یمجاز یتوجه داشت که فضا  دیبا نهیزم نیدر ا 

بر آن تأث به صورت متقابل  مانند   یمجاز  یگفت: فضا  توانیم ی. به طور کلردیپذیم  ریو از آن تأث  گذاردیم  ریآمده است و 

باعث تغ یواقع یکه در فضا یکلش  رییو تغ  یاست که هر اتفاق یواقع یفضا هیسا  یمجاز یدر فضا یو دگرگون  رییرخ دهد، 
 یهافضا به صورت  نی. استین یواقع یو نقش در فضا ریبدون تأث  هیسا  کیمانند   یمجاز  یتفاوت که فضا  نیالبته با ا ،شودیم

باعث شکل  دهدیقرار م  ریرا تحت تأث  یواقع  یمختلف و در اشکال مختلف فضا با فضا  یدیجد یایدن  یریگو  ارتباط    یدر 

به فضا یمختلف یهاشده است که مسائل و مشکالت و راه حل یواقع  (.56:  1396)جان پرور، کندیارائه م یواقع  یرا 

قرار    گریکدیو در جوار   کینزد  اریبه شدت متداخل شده و فواصل دور، بس  نترنتیشبکه ا  قیجهان از طر ،یکنون  یایدن در
 یاندهیفزا  یهایها فراهم ساخته است؛ اما نگرانها و ملتحکومت  یبرا  یادیها و امکانات زفرصت  ،یشبکه جهان  نیگرفته است. ا

  نهیدر زم نترنتیا  یمنف  راتیتأث  نیترمهم  ،یبررس  کیبه وجود آورده است. در   یت ملیو امن  یاتیح  یهادر حفظ ارزش زین

 ،یفرهنگ یسازکسانیاطالعات و  هیکسوی  انیجر دیتشد  ،یضد مذهب غاتیتبل ،یپرستنژاد غاتیتبل  ،یموارد ضد اخالق  عیتوز
به عنوان  به چالش ک  ریتحت تأث  یاز ابزارها یکیاستفاده از آن  ذکر کرد. اثرات   توانیرقبا و دشمن را م دنیشقرار دادن و 

بلکه کشورها  ینه تنها کشورها یمجاز یجنگ نرم در فضا ن  یصنعت  یجهان سوم؛  برا یدچار نگران زیرا  نمونه   یکرده است. 

باعث شده است تا   ،یمجاز  یآن فضا  یو در راستا  نترنتیبر ا یسیاظهار داشت: »تسلط زبان انگل  1996در سال  راكیژاك ش

 یمجاز  یجنگ نرم در فضا  نهیدر زم  نیهمچن  رند«یقرار گ  یمهم جهان در خطر نابود یزبان ها  گریفرهنگ و زبان فرانسه و د
 یهاو در جنبه دهندیرا مورد حمله قرار م گرید  یکشورها  یتیبه بحث هکرها اشاره کرد که اطالعات محرمانه وامن  توانیم

... مورد استفاده حکوم یاسیمختلف س  نی. در ادهندیبه اهداف خودشان قرار م دنیمختلف در جهت رس  یهاو گروه  هاتو 

شهروندان،   ،یمل  تیحاکم  ،یمل  تیامن  ،یمنافع مل  تواندیمختلف م یهاتبه صور  یمجاز  یراستا، جنگ نرم شکل گرفته در فضا
ها جهت بدهند و ها و گروهاهداف حکومت یتاقرار داده و به آنها در راس  ریکشورها و ... را تحت تأث  یداخل  یاسیس یهاانیجر

برا یمسائل و مشکالت مختلف و  نترنتیکه ا  یبه وجود آورند، به طور تیها در اداره امور کشور و اعمال حاکمحکومت  یرا 

 (.358:  1392  ،یاند)عراقچشده  لیجنگ نرم تبد  یاصل  یهاطیاز ابزارها و مح یکیبه عنوان   یمجاز یفضا

 

 و خانواده  نترنتیا

  یاطالع رسان  ،یفناور  شرفتیمروزه با پنهاده شده است. ا ستمیاست که بر دهه آخر قرن ب یو انفجار اطالعات، نام انقالب

بشر  نیترو مهم  نیتریاساس در  یابزار اطالع رسان نیتریبه عنوان اصل نترنتیا  دهی. پدکندیم فایا  ینقش خود را در جوامع 
و  هیو ربودن وقت و سرما تیبر سر حاکم گریکدیدر اشکال مختلف آن با   یجمع  تباطار یهامطرح است. رسانه نیعصر نو

کرده است   دایدر جامعه گسترش پ عیبه طور وس وتریکامپ یمخاطبان و کاربران خود در رقابت هستند. فناور  التیتوجه به تما

 قیتلف  یریگ  یرأ یو حت اتیپرداخت مال  ،و فروش دیخر  ،یدمات بانکاز مدرسه تا محل کار، خ یزندگ یهاجنبه  یو با تمام
ب  یدارد، چندان که در دوران حاضر، نقش محور  یانکار  رقابلیغ  تیو اهم دیفوا نترنتیشک، رشد روز افزون ا یشده است. 
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بدون آن امکان برنامه  یچنان اساس نترنتیا بهره ،یزیراست که  و   یاقتصاد  ،یاجتماع  ،یفرهنگ یهانهیدر زم  یورتوسعه و 

 (.2016، سون  ندال،ینخواهد بود)و  ریامکان پذ  ندهیدر جهان آ  یمعل

را باعث شده که از جمله آنها   یادیتحوالت ز ،یفناور  نهیدر زم  هاشرفتیپ  ریدر عرصه اطالعات و ارتباطات و سا  شرفتیپ 

 یریگشکل یقرار دهد. در راستا ریرا تحت تأث  یبشر  یمختلف زندگ یهااست که توانسته است جنبه یمجاز  یفضا  یریگشکل

 یها و اصول اخالق(. ارزش59:  نیشیها قرار گرفته است )جان پرور، پخانواده یرو شیپ  یدیجد  یندهایفضا، مسائل و فرا نیا
فرهنگ مخصوص به خود را   نترنتیدارد، در واقع ا  یواقع  یاینبا د  یمتفاوت نییو تب  فیتعر یمجاز یحاکم بر خانواده در فضا

 یهایکه حول محور فناور یافناورانه البمانوئل کاستلز به انق  ،یجامعه اطالعات  شیدایپ  یکند. در خصوص چگونگ یم جادیا

انسان را دگرگون ساخته و   یزندگ یانداز اجتماعچشم  ستم،یقرن ب  یانیپا یهاکه در سال کندیاطالعات متمرکز است اشاره م

  یامدها یو پ  راتیگفت، تأث توانیم یکل  یبندجمع  کیدر  جامعه است یماد  انیمجدد بن یشتابان در کار شکل ده  یبا سرعت
نظران و صاحب یدر حال گسترش است. هر روز از سو یدر اجتماعات انسان نینو  دهیپد کیبه عنوان    نترنتیا  یمثبت و منف

ها و خانواده یرو شیکه پ  ییهاو چالش یآن در توسعه فرهنگ یو نقش منف  یدر توسعه اقتصاد  نترنتیها نقش مثبت ارسانه

 شنهاداتیپنظرات و    نترنتیا یمنف یامدهایشود و در جهت بهبود آثار مثبت و کاهش پیتر مبرجسته دهد،یآن قرار م  یاعضا
م  یفراوان اشودیارائه  خانواده  نترنتی.  اح  یمختلف  یمختلف کارکردها  یهادر  جمله  و   یبیتخر  ،یبخشبهبود  ،یاکنندگیاز 

 (.28:  2010،  استلزدر بخش بعد به آن پرداخته شده است)ک یداشته است که به صورت کل  ینابودکنندگ

 

خانواده  نترنتیا   و ارکان 

 متقابل زن و شوهر يهاتيمسئول 

ن گریزن و مرد و به عبارت د نیدو طرفه ب  یرابطه عاطف  کی جادیخانواده، ا لیتشک یمبنا که هر   یازیزن و شوهر است، 

برطرف سازند، زندگ نکهیا یدو طر ف برا  لیخود، تشک  نیب  وندیپ  یرا شکل دهند و با برقرار یدیجد  اتیوح یبتوانند آنها را 

به بهتر. دهندیخانواده م برآورده م  گریکدی  یو جنس یعاطف  یازهاین حون نیزن و شوهر  نهاد،  نیکه ا  یبه طور سازند؛یرا 
بوده است. حما  یدر حفظ سالمت اخالق  یعامل مهم برقرار  یکه ناش  گریکدیزن ومرد از   یروان  تیافراد و جوامع    یوند یپ یاز 

تداوم  یعیاست که به صورت طب  یبوده است. ازدواج قرارداد  گرید  یاز هر رابطه انسان  شیبخش و آرامش دهنده است، ب یمنیا

پرتو عواطف مثبت والد ی. پرورش اجتماعکندیم لیرا تسه  ینسل انسان از  رد،یگینحو صورت م نیبه بهتر نیفرزندان که در 
است. روابط منا  یکارکردها  نیترمهم بخانواده  و زم  یاعضا نیسب  شرط  سه کارکرد است.   نیا  یفایا  یاساس  نهیخانواده، 

  ،ن یب  نیخواهد شد. در ا فیخانواده تضع  یخشنود کننده نباشد، کارکردها  یبه صورت ای  ابدیروابط کاهش  نیاگر ا د،یتردیب

بلکه اصل و تمام  ینه تنها کارکردها  یمجاز  یبه فضا  یبا شکل ده نترنتیا  ژهیبه و  دیجد  یهارسانه به    تیخانواده،  آن را 
مشترك   یستیو گسترش همز  ردیگیها را در بر مسوم ازدواج  کیکه حدود    یطالق در جوامع غرب شیاست. افزا  دهیچالش کش

بشر  تیاصل و تمام  یبرا  ییهاچالش  افته،ی شیتا سه برابر افزا  یاز جوامع غرب  یاریکه در بس است. صحبت   یخانواده در جوامع 

اعم از   ان،یگراهمجنس یستیو همز یسنت ریغ  یقرارداد  یهاازدواج  ،یگوناگون خانواده، مانند خانواده تک والد یهااز شکل

پوش ایزن   چشم  اضمحالل تدر  یمرد،  است یجیاز  برا  یبرا  یاگونه صالینهاد خانواده و تالش  خانواده است.  مثال،    یحفظ 
 رتباطحال ا  نیکنند و در ع یم  یسرپرست  ییصورت که معموالً زنان، داوطلبانه، فرزند خود را به تنها  نیبه ا یاده تک والدخانو

 یهاها و چالشگسست  سازنهیزم  نیرا به دنبال دارد همچن  یگسست خانواده سنت  یبه نوع  کنند،یحفظ م  گریخود را با مردان د

 یمجاز  ینشئت گرفته از صرف وقت در فضا یهایتحوالت ودگرگون  نیا  یزن و شوهر شده است که در راستا  نیاز آن ب  یناش
  نی کرده و احساسات و عواطف دو جانبه را از ب شتریزن و شوهر ب  نیرا در خانواده ب  هاکافش  گریکدیو کمتر شدن ارتباطات با  

 (.17:    1395برده است)جوکار، 

 نیوالد يهاتيمسئول

احساس   نیخانواده، والد یاعضا یبرا یمجاز یدر فضا  نترنتیا قیاز طر  یصور یازهاین  نیو تأم هایگسترش وابستگ با

 یکه فرزندان به سادگ آوردیرا به وجود م یط یمح یمجاز  یفضا رایز  کنند،یم  گریکدینسبت به فرزندان و  نیکمتر  تیمسئول
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بودن حس   نیدر کنار والد  ایبه گفتگو و   یازیآن وجود دارد بهره ببرند و کمتر ن درکه   یامکانات  ریو سا هایاز سرگرم توانندیم

  کندیدر خارج از خانه م  یشتریرا مجبور به گذراندن وقت ب  نیاز آن والد  یشدن و مسائل ناش  یروند جهان گر،ید یکنند. از سو
 (.23:  1391  ،یانیج)حاشودیخانواده م یاعضا  ریآنها نسبت به سا یاز سو یو سبب توجه کمتر

 فرزندان يهاتيمسئول

 گذاردیمختلف بر فرزندان م یهابه صورت  دیجد یفناور  نیکه ا  یراتیسو و تأث  کیاز    نترنتیاستفاده روز افزون از ا  روند

فرزندان    یبر رو  راتیتحوالت و تأث نیفرزندان نسبت به خانواده شده است. ا یهاتیسبب متزلزل شدن مسئول گر،ید  یاز سو

آنها با والد  یچگونگ نسبت به    گریکه فرزندان در خانواده د یخانواده را دگرگون کرده است، به طور یاعضا  گریو د  نیارتباط 

 (.57:  1396ندارند)جان پرور،    ی.. چندانو . یعاطف  ازین ،یخانواده نسبت به گذشته احترام، وابستگ یاعضا  گریو د  نیوالد

 مراتب در خانواده  سلسله

. از آنجا که معموالً  ردیمعقول و مناسب صورت گ یهاوهیبه ش  دیبا  زیخانواده ن یاعضا  ریزن و مرد و سا  نیقدرت ب  میتقس
دارد.  یاریبس  ریدر استحکام خانواده تأث  هایریگمیباالتر در تصم  گاهیاو از جا  یبا مرد است، برخوردار یاداره اقتصاد  تیمسئول

به عهده م یریگمیتصم ،ییهادر محدوده زیزن ن  نیا  یبه خوب  یاسالم یها. آموزهکندیو مرد هماهنگ با او عمل م ردیگیرا 

نشان م نیب  یخانوادگ  یهایریگممیکار و تص  مینحوه تقس کردن فرزندان،   یو اجتماع تیدر ترب نی. والددهدیزن و مرد را 

  دی تردی. بردیگیصورت م  نیوالد یدر خانواده، از سو  یطفو عا  یماد  یگذارهیسرما  نیشتریشک، ب  یدارند و ب یمهم  ارینقش بس
برخوردار هاتیمسئول  نیا  یفایا جا  یتنها در صورت   نیدر ا  زیفرزندان ن  نیاست. همچن  سریباالتر در خانواده م  گاهیآنان از 

با ورود ا ژهیو گاهیمراتب از جاسلسله  برخوردار هستند. اما متأسفانه  خاص خود    یفضا   یریگو شکل  نترنتیو سلسله مراتب 

ن یمجاز ب نیخانواده که سبب اشتغال زنان خارج از خانه شده است، ا یروز افزون اقتصاد یازهایو  رفته   نیسلسله مراتب از 
ناش  نترنتیاست. ا آن، د  یو فرهنگ  نسبت به    یاهدگاهیاز  را  شوهر  و سبب  گریکدیفرزندان و زن و  دگرگون کرده است 

به طور یاعضا  نیرفتن سلسله مراتب در ب نیها و از بدر خانواده یمتعدد  ائلها و مسچالش یریگشکل  یخانواده شده است، 

به والد بزرگ ایبرادر   ن،یکه احترام  برا نی. در اشودیم  دهیها کمتر ددر خانواده گریتر دخواهر  مسائل و  نیکاهش ا  یراستا 

امر مستثنا نبوده است.  نیاز ا زیهستند و خانواده ن  یمراتب  یدارا یبشر  یهاتوجه داشت که همه نهادها و گروه  دیها باچالش
بخشرا در خانواده استم  نیوالد یسنت  گاهیساختار خانواده، الزم است جا میتحک یبرا  (. 359:  1392  ،ی)عراقچمیرار 

 در خانواده  مرزها

 ییسالمت وکارا یگران خانواده برادرمان  یاست که برخ  یآن، اصل  رونیدرون خانواده و ب  یو عاطف یرفتار  یمرزها  تیرعا

  یها مند باشند و در ساعتبهره  نیریمجزا از سا یو روان  یکیزیف  یاز فضا  دیاند. زن و شوهر، در درون خانه باخانواده، الزم شمرده

 یفرزندان به خصوص دختران در دوره کودک یداشته باشند. برا یو روان  یامکان تعامل عاطف  نیریااز شبانه روز جدا از س  ینیمع

نظر گرفته شود و سا  یاختصاص یفضا  دیبا یدوم تا جوان محدوده    یفضا نشوند. متون اسالم نیبدون اجازه آنها وارد ا  نیریدر 
  یضا اع  نیب  دیبا نیاست. همچن  ییمرزها نیچن  تیعدم رعا  ثردر ا یاز انحرافات جنس  یاریکرده است. بس نییفضاها را تع نیا

عاطف  یباشد. هر گونه روابط جنس  ییمرزها  ن،یریخانواده و سا قانون  دیارضا کننده با یو  . حدود و ابدیاختصاص  یبه همسر 

به هم دیمورد تأک  یکه در متون اسالم  یروابط و پوشش شرع طیشرا و حدود است.  زهامر  نیقرار گرفته است، در واقع اشاره 
عاطف  میمرزها، تحک  نیکارکرد ا  نیترمهم ا  یاعضا نیب یروابط  با ورود  است. اما  به خصوص زن وشوهر  به   نترنتیخانواده، 

خانواده   یاعضا یشکسته شده است و کمتر از سو یخانواده تا حدود  یاعضا  نیب  یمرزها ،یمجاز  یفضا یریگخانواده و شکل

ناش گر،ید  ی. از سوشودیم  تیرعا از آن   یناش یهاانحرافات و چالش قیکه سرشار از مصاد یمجاز  یاز فضا یفرهنگ و جو 

موجود در خانواده  یمرزها یامر به صورت جد  نیو تحول فرهنگ خانواده را فراهم آورده است که ا یدگرگون یهانهیاست، زم
 (.1391  ،یانیرا با چالش مواجه کرده است)حاج

 در خانواده ارتباطات 

افراد به خصوص   یبار  یارتباطات مجاز  قیاز طر  یمجاز  ییایدر واقع، دن  یدو طرفه باشد، ول  تواندیم  نترنتیدر ا  ارتباطات

اعضا ندارند.    ریبه سا  ییو اعتنا  کنندیم یها زمان صرف ارتباطات مجازخانواده گاه ساعت  ی. امروزه اعضاآوردیم  دینوجوانان پد
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ارتباط    ی)نوع  یمحسوس و بدن  ،یو واقع ینیع  ،یسنت یهاتعاملاست.   دهییگرا یبه سست یسنت  یهاجهت، تعامل نیبه هم

بدن  ،یمانند ارتباط چشم یکالم ریغ محدود« و  یها، امکان »دسترستعامل  نیحال افراد در ا نی( است. در عرهیو غ  یتماس 
باعث م  یو امکان دسترس ینیتعامل ع یفضا  نی»قدرت انتخاب« محدود دارند. هم  ها،یگیهمسا  ها،یشود، دوست  یمحدود 

 معنادار باشند.  یاخالق یهاو ارزش  وندهایپ

گسترده و قدرت انتخاب متکثر، متنوع و  یو امکان دسترس  ستین  یتماس محسوس و بدن ،یمقابل در ارتباطات مجاز در
با تجربه نه تن  دیپد یمجاز ییفضا  ،یاست. ارتباطات مجاز یروزانه زندگ یهامتفاوت  را کاهش   یها ارتباطات واقعآورده که 

بلکه به نسب   نی و از ب یمجاز  یهاو گسترش نگرش و ارزش ییگراتیکاهش واقع ،ینیو د یاخالق  یهادر ارزش  ییگراتیداده، 

و  شودیافراد مربوط م نیب یروابط اجتماع  هیفوق به کل یامدهایمنجر شده است. هر چند پ  یمبهم شدن جهت زندگ  ایرفتن 

ن یاعضا و   یواقع ،ینیع یهادر گرو تعامل دهگونه که گفته شد، انسجام خانوااما همان ستند،یمستثنا ن گرانیاز د زیخانواده 
ع قیعم  یبدن  یروابط  نیرا به چن بیآس  نیشتریب  یمجاز یهاخاص است و تعامل یحال منحصر به افراد  نیو گسترده و در 

 یرا با خانواده سپر  یاست که افراد وابسته، زمان کمتر  نیا نترنتیبه ا یاز آثار وابستگ  یکی  قات،یتحق ی. بر مبناکندیوارد م

 یهاتیکردن مسئول  یبه تنها بودن و فراموش  ازیخواب، احساس ن  یاختالف در الگو  ،یریگگوشه  ،یوابستگ  نی. از عالئم اکنندیم
همچن  یخانوادگ ا  گرید  یکی  ن،یاست.  مهم  مشکالت  بحران هو  ،یمجاز  یفضا  یریگو شکل  نترنتیاز  و   تیبروز  افراد  در 

آنان را   یو خانوادگ  یفرد  یکرده و در مشکالت زندگ  یافراد را دچار آشفتگ ،یزندگ یهاست. گم کردن جهت و معناخانواده

 (.2014، ی)چبکشدیم  صالیبه است

 و فضاي مجازي اینترنتدوگانگی در عقاید صاحبنظران در زمينه تأثيرات 

بر مطالعات و تحقیقات انجام شده حاکی از دوگانگی موجود در عقاید صاحب نظران در زمینه تأثیرات  به طور کلی، مروری 

ای گیرد. عدهاینترنت است. به بیان دیگر، عقایدی که درباره تأثیرات اینترنت بر تعامل اجتماعی وجود دارد در دو دسته قرار می
پرورش چهره را تقویت و تکمیل بهدهنده اشکال جدید روابط الکترونیکی است که تعامالت چهرهمعتقدند که دنیای مجازی، 

اش را موجب گوی آنان درباره موضوعات مورد عالقهزنی و بحث و گفتهای گپکند و امکان ارتباط کاربران »گمنام« در اتاقمی

چهره نیز منجر شود. براین اساس اینترنت  بههای چهرهتواند به مالقاتوردهای مجازی میشود و حتی گاهی اوقات چنین برخمی
تر افراد ای نیز بر این باورند که ارتباطات مجازی، سبب تعامل کمکند. عدّهتر میدهد و غنیشبکه اجتماعی افراد را توسعه می

با خانواده و دوستان خود جامد. در این شرایط افراد زمان کمانافراد می  10شود و در نتیجه به انزوایدر دنیای مادی می تری 

 (.437  :2014شود)گیدنس،شود و زندگی اجتماعی دچار ضعف و سستی میرنگ میکنند روابط فردی کممی سپری

 فضاي مجازي   استفاده ازپيامدهاي  

باعث انتقال اطالعات و تصاویر در های ارتباطی با سرعت شگفتشبکه اند و فواصل فضایی و مکانی  سراسر دنیا شدهآوری 

ها و های متعددی را نظیر انتقال دادهها در سراسر دنیا وجود داشت، از بین برده و مهارترا در پیش از این بین افراد و سازمان

جایگاه خود در این  چنیناند. حال درك ماورای گسترده تجربه شخصی ما قرار دارد و همپذیر ساختهارتباط از راه دور امکان
نمادین رسانهجهان به شکل روزافزونی با شکل های درك ما به شدّت گسترش گیرد. از این رهگذر افقای شده، شکل میهای 

شود. بنابراین، انسان  دهند، محدود نمیهایی که رویدادهای مورد نظر رخ مییافته است، زیرا به ضرورت حضور فیزیکی در مکان

با رسا نوین اطالعات، اقصی نه جدیدی چون اینترنت، افقامروزی  بدین سان تکنولوژی  های جدیدی را پیش روی خود دارد. 
عالم را در شبکه به یکدیگر پیوند داده استو ارتباطات کامپیوتری مجموعه گستردهنقاط  از های جهانی برساخته از ابزارها  ای 

به وجود آورده  (.48:  2014اندذ)کاستلز،  اجتماعات مجازی را 

ای از تحوالت تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی است که تغییرات عمیقی را در عرصه اقتصادی، فرهنگی ظهور اینترنت نمونه
تا آن است.  اجتماعی ایجاد کرده  حوزهو  جدید در  مفاهیم  نظریات و  تولید  که حتی منشأ  مختلف جامعهجا  شناسی،  های 

به روان میان دوردستشناسی، ارتباطات، اقتصاد و  برقراری ارتباط  علوم انسانی شده است. اینترنت با تسهیل  ترین طور کلی 
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ای کوچک تبدیل خواخهد شد و مردم نه در کشورهای ای کوچک تبدیل کرده است، دهکدهنقاط جهان، کره خاکی را به دهکده

 کنند.  دوردست و با فاصله که گویی در یک دهکده زندگی می
جهانی  در تعریف این عصر جدید می  "هادوجهانی شدن"لی ارائه کننده تئوری  دکتر سعید رضا عام گوید: جهان امروز 

نابودی "الساعهتولیدات خلق"است که دائما   عامه میو فنا و  خصوصاً در حوزه فرهنگ  که  های آنی را  پروراند. جهانی است 

. جهان اول، "جهان دوم: جهان مجازی"و  "ول: جهان واقعیجهان ا"مواجه کرده است،   "دو جهان موازی "جامعه انسانی را با 
با    "واقعیت مجازی"جهانی است که در آن زندگی و فعالیت عینی جریان دارد. جهان دوم، جهانی است که انسان را مواجهه 

مواجه است.  "احدفضای و"مرز و چندفرهنگی و در عین حال برخوردار از دهد. در جهان مجازی، انسان با سرزمینی بیقرار می

های خاص و در عین حال خالی از هر نوع قانون و ضابطه عقالنی. جهان مجازی، جهانی استبا جهان دوم، جهانی است با قاعده

نوع جهتگیریجهت هر  عین حال فارغ از  مشخص و در  خصیصه متضاد که هم در این جهان های  ماندگار و هزاران  گیری 
شود، تضادهایی که ضمن به  با جهان واقعی موجب تولید تضاد، تناقض و امور متزاحم می مشخص شده است و هم در مواجهه

آوردن ظرفیت عامل بنهای جدید و هموجود  توسعه قدرت انتخاب،  ناکامیچنین  ناپذیر نیز  های جبرانبست، سردرگمی و 

باشد. بدیهی است که تقسیممی به جهان اول و جهان دوتواند  جدید جهانن  بر تقسیمبندی  بندهای قدیم جهان به جهان م 
تقسیمعقب نیست. مبنای  یافته مبتنی  توسعه  حال توسعه و  در  بلکه این افتاده،  نیست،  هم  و جنوب  شمال  تقسیم  بندی 

 (. 144:  1392است )عاملی،   "معنی"و  "مصداق"،  "مجاز"و  "واقعیت"بندی متکی بر تقسیم

حیات  قلوهکه ماند دو –در واقع، در این دو جهان    با یکدیگرند و بدون یکدیگر استمرار  به هم چسبیده در تعامل  های 

نیست  اجتماعی آن واقعیت در جریان است،    -ها ممکن  دیگر   "واقعیت طبیعی"دو  مجازی"و  با  "واقعیت  ارتباط  در  .افراد 
ای که با این فضا  شنا هستند و عدّهای که با این فضا آشوند، دستهگسترش فراگیر واقعیت مجازی، به دو دسته کلی تقسیم می

به این فضا، انتظار میبیگانه یا اتصال  به وجودآید. چرا که اساساً این دو جهان اند. متعاقب انفکاك  نیز  نگرش  نوع  رود دو 

دارند و هریک مستلزم شکل نگرش هستند. این خصوصیات و شرایط متفاوتی  نوع خاصی از  حیات و  گیری شیوه خاصی از 
ما در آستانه برخورد و جنگ هستیم. بخشی از مردم در حال ساخت "دهد:  هشدار می  11تا حدی است که دیود گِلِرنتِرتفاوت  

به منزله کلیساهای جامع دوران هستند، در حالیسامانه که سایرین کامالً با این فضا نامأنوس و بیگانه هستند.  های کامپیوتری 

 (  33:  2016، )هایم"را در خود دارد این وضعیت بزرگترین خطر تصادم فرهنگی

مجازي    وابستگی به فضاي 

 ( وابستگی به اینترنت را با دو دسته از عالیم و نشانه ها مشخص می کند:2015)  12دیویس

 نشانه هاي رفتاري 

کناره گیری و غفلت از دوستان، خانواده، شغل، یا مسئولیت شخصی، بی قراری   مشکالت درسی، شغلی، یا بین فردی، 

حرکتی در صورت کاهش یا متوقف کردن استفاده از اینترنت، خستگی بیش از اندازه، تغییر سبک زندگی به منظور   –روانی 

برای استفاده از اینترنت، کاهش عم ومی و در خور مالحظه فعالیت جسمی، محرومیت و تغییر در الگوی صرف وقت بیش تر 
خواب با هدف اختصاص وقت بیش تر برای کار با اینترنت، دروغ گفتن به خانواده، دوستان، و درمان گر به منظور پنهان کردن 

ر خصوص اینترنت در زمان  مدت زمان استفاده از اینترنت، ماندن در فضای اینترنت بیش از زمان مورد نظر، اشتغال فکری د

 قطع تماس و ترك فضای مجازی.  

 نشانه هاي شناختی غير سازشی

داشتن افکار وسواسی دربارۀ اینترنت، کاهش فعالیت های لذت بخش و سرگرمی قبلی به منظور استفاده از اینترنت، کناره  
رانی و اشتغال ذهنی به علت ناتوانی در متوقف گیری از دوستان قدیمی واقعی و ترجیح دادن دوستان اینترنتی، دروغ گویی، نگ

می دهند زمانی که رایانه در حال بارگذاری داده هاست و دست  به اینترنت ترجیح  وابسته  اینترنت. افراد  کردن استفاده از 

باشند سریع  شویی بروند. دائما از درد مچ دست شکایت می کنند. هنگام اشتغال به اینترنت جلوی رایانه غذا می خورند. هرجا 
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نشانه های گفت و گوی  به منزل می رسانند تا به ایمیل خود سر بزنند. در محیط های زندگی واقعی از اصطالحات و  خود را 

اینترنتی استفاده می کنند. همۀ دوستان آن ها نشانی ایمیل دارند. با دوستان اینترنتی رابطۀ عاطفی برقرار می کنند و با آن  
ی روند و پیام های عاطفی رد و بدل می کنند. حداقل ده نشانی اینترنتی را از حفظ دارند و به سرعت  ها به گردش و تفریح م

به کار می  بیان کنند. ده اصطالح گفت و گوی اینترنتی را به خوبی می دانند و آن را در مکالمات روزمره  می توانند آن ها را 

گوی اینترنتی کنند تا با آن ها به طور مستقیم صحبت کنند. وقتی   برند. ترجیح می دهند با دوستان و حتی همسرشان گفت و
رایانه را روشن می کنند، از دیگران می خواهند که ساکت باشند. وقتی اتصال به اینترنت را قطع می کنند، درست مثل فردی 

 (.25:  1396که در زندگی عشقی شکست خورده است، احساس خالء می کنند)حسینی،  

 

و گرایش    به استفاده از فضاي مجازي  جنسيت 

با میزان استفاده از فضای مجازی 1396مطالعات انجام شده توسط حسینی) ( نشان می دهد جنسیت ارتباط معناداری 
ندارد. چون فضای اینترنتی فضایی مجازیست و هویت و جنسیت کاربران در آن مشخص نمی شود، هر دو جنس دختر و پسر 

با شرایط یکسان م ی توانند وارد اینترنت شده و از آن استفاده کنند. همچنین سن کاربران همبستگی معناداری با  به راحتی و 

گرایش به اینترنت ندارد. طبق نتایج به دست آمده، وضعیت تاهل نیز همبستگی معناداری با گرایش به اینترنت ندارد، که این 

ی تواند به این دلیل باشد که بیشتر نمونه های مورد پژوهش یافته نیز با نتایج پژوهش درگاهی و همکاران همسو نیست، که م
به اینترنت دارد، که این یافته با یافته های  با اعتیاد  اند، و احساس تنهایی همبستگی معناداری  مجرد تشکیل داده  را افراد 

ساس تنهایی شده است ( همسو است، که به این دلیل می تواند باشد که روابط میان فردی شخصی که دچار اح2008موراهن)

 آسیب می بیند و فرد برای جبران آن به اینترنت رو می آورد

 

مجازي   اعتياد به فضاي   معيارهاي 

برای اعتیاد به فضای مجازی، محققان از معیارهای تشخیصی و آماری اختالالت  به دلیل در دست نبودن معیاری مشخص 

زیرا بسیاری از نشانه های آسیب شناختی فضای مجازی با قمار مشابهت  برای آسیب شناختی قمار استفاده می کنند،  13روانی

 (.2007،  15و جورج 14دارد)مورالی
 الگوی آسیب شناختی که معتادان به اینترنت نشان می دهند، شامل موارد زیر است:

 افزایش مشکالت کاری، خانوادگی و درسی، 

 افزایش مصرف با کاهش رضایت.

یا تعداد بیشتری از معیارهای زیر مطابقت داشته باشد، معتاد به اینترنت محسوب 2009یانگ)از نظر   ( کسی که با چهار 
 می شود:

 مشغول بودن ذهن به اینترنت حتی زمانی که فرد به اینترنت متصل نیست،

 نیاز به زمان بیشتر برای استفاده از اینترنت به منظور رسیدن به رضایت،

 کنترل استفاده از اینترنت،ناتوانی در 

 احیای بدخلقی و ناراحتی در زمان تالش برای کنار گذاشتن اینترنت،

 استفاده از اینترنت برای فرار از مشکالت،

 پنهان کردن مدت زمان استفاده از اینترنت از دیگران،

 از دست دادن روابط مهم شغلی و تحصیلی به دلیل استفاده از اینترنت،

 ر برای برخوردار شدن از حق استفاده از اینترنت،صرف مبالغ بسیا
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 (.67:  1394ماندن در اینترنت بیش از زمانی که مورد نظر بوده است)قاسمی، 

 

مادران مجازي تلگرام در تغييرسبک زندگی   نقش فضاي 

نان به مصرف  نوعی همسانی در الگوهای رفتاری دیده می شود که در گرایش آ  افراد بخصوص در گروه زناندر بین  امروزه 

کاالهای مشابه، انتخاب سبک زندگی مشابه و مصرف یکسان فراغت، نمایان است، هرچند که تفاوت ها و تمایزات ساختاری 

برجای می گذارند. با توجه به این که    نهاچون طبقه، جنسیت و مکان زندگی تأثیر خود را همچنان بر گرایش ها و رفتارهای آ

بر افراد در شکل دادن به هویت وسبک زندگی شان تأکید می شود، گروه های سنی و جنسی مختلف و نقش عاملیت   امروزه 
 مؤثر آنها در گروه بند ی ها و تمایزات اجتماعی اهمیت زیادی دارند.

به معنی نحوه ساماندهی زندگی برای تحقق نیازها و خواسته ها با بکارگیری مجموعه ای از رفتارهاست.   16سبک زندگی

پول و چگونگی گذران فراغت، انتخاب اشیای مصرفی، انتخاب عالئق و  بروز و ظهور سبک زندگی از طریق نحوه صرف زمان، 
نظایر آن خاص صورت می گیرد. تا زمانی که رسانه های جمعی در جامعه حضور نداشتند، سنت ها و   (ترجیحات)سلیقه و 

زندگی بودند. یعنی تمام عالیق، سالیق، ترجیحات، رفتارها و ذائقه  هنجارهای قومی و قبیله ای تعیین کنندۀ چارچوب سبک

برخوردار بود. تغییرات سبک   یکنواختی و ثبات زیادی  بود. در چنین فضایی، سبک زندگی از  و انتخاب و افراد تابع سنت ها 

می گرفت و دسترسی  در یک محدوده جغرافیایی مشخص صورت  17زندگی به کندی صورت می گرفت زیرا ارتباطات اجتماعی
ارزش ها و هنجارها و عالئق فردی از طریق ساختارهای قبیله ای و خانوادگی  یبه منابع اطالعاتی محدود بود. در چنین شرایط 

نمی شد مگر اینکه با   بازتولید و آموخته می شد. به هر عامل و متغیر و عنصر بیگانه ای اجازه ورود داده  و قومی به طور مداوم 

 (.  44:  1392)فاضلی،ی قبلی همخوانی داشتساختارها
نوین میلیاردها  اختراع با  امروزه رسانه های   از  را  ارسالی تصاویر  توانند  می  خود  های خانه  در  جهان  مردم  از  نفر انواع 

 تکنولوژی های آوری  فن  رشد  به  رو  روند  به  توجه  با  کنند، بنابراین  دریافت  دارند  فاصله  آنها  کیلومتر با ها  میلیون  که  کشورهایی

  در  یکدیگر با تر  تمام چه هر  راحتی  به کنونی  ابزارهای از استفاده با بشری جوامع که بیان نمود یقین به توان می جدید  عصر

 و گسترش  حال در  دنیا  سطح در  جدیدی  زندگی های روش و ها  سبک تا است باعث شده امر همین و هستند  تعامل و  ارتباط
 برای  نظریه پردازان  از بعضی که است نوآوریهایی از مهمترین وتلگرام در ایران یکی  18تلگرام جهانی شبکه.  باشند  می انتقال

تأثیرات  اهمیت  بر  تأکید تأثیرات  مشابه  را  اطالعاتی  عظیم  بزرگراه  این  آن،  کرده   ذکر  انسانها  زندگی  بر  چاپ  اختراع  با 

 (.  20:  1390اند)محسنی،
نگرشها که پیامهایی.  است پیام میلیونها کننده  پیام رسان تلگرام منتقل   در آن  کاربران 19فرهنگی  هویت  و بر ارزشها، 

جنبه های شبکه  این.  می گذارد  تأثیر  کالن  سطح  در  سیاسی  و  فرهنگی  نظام بر  و  خرد  سطح علمی، فرهنگی،  گوناگون  از 

 فرهنگ  از  بخشی  عنوان  به ارزشهای سیاسی  مطالعه  بر تأکید  با  شبکه  این  فرهنگی  بعد از.  است  بررسی  قابل سیاسی  و اقتصادی

 تغییرات از  جلوگیری و  فرهنگی  مدیریت تغییرات  جهت در  صحیح  برنامه ریزی جهت  در گام  اولین  علمی شیوه های  با  ویژه  به و
باشد اجتماعی  نظام در ناموزون   اجزاء   با  ارتباط  طریق  از که  است تغییر اجتماعی عوامل  از یکی  فناوری جانسون نظر به.  می 

 افراد شخصیتی نظام  در  تغییراتی فرهنگی، موجب نظام خرده  طریق از  ویژه  مختلف، به  جوامع  اجتماعی نظام درون در  مختلف

 .  (20:  2010،  20می شود)کوهن  کالن  سطح در سیاسی نظام و فردی  سطح در
 

 فرصت هاي پيام رسان تلگرام

یکیپیام رسان    اطالعاتی و  ارتباطاتی  فناوریهای برجسته ترین از  تلگرام 
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نمایانگر21اطالعاتی  و  ارتباطاتی فناوریهای برجسته ترین  از یکی عنوان به  تلگرام شبکه جهانی  ظهور   فناورانه پیشرفت  ، 

 راستای در. است  چشم پوشی  غیرقابلارزشی،  تغییرات  ویژه  به و اجتماعی  تغییرات و  ایجاد در  نقش آن  که است  امروزی  انسان
  جوامع  شکل گیری برای  را الزم تلگرامی، زمینه  سایبر فضای  در  نمادین واقعیت های  وجود آمدن  به که است  تغییرات همین

 .22 (551:  2011است)گرومال،  ساخته  فراهم  سایبری  جدید

رسانه، بیگانه ای است به عنوان عضوی از خانواده پذیرفته می  اما با فراگیر شدن رسانه ها وضع تغییر می کند. به عبارتی  
و آگاهی بخشی می کند. چیزهایی را که تاکنون نخوانده اند، نشنیده اند و  23شود. برای همه داستان می گوید، اطالع رسانی

برایشان بیا پذیرفته شده را  ن می کند که غیر از رسانه از ندیده اند به آنها نشان می دهد. حتی چیزهایی مغایر با ارزش های 

دست کسی برنمی آید. ارزش ها و نوآوری های جدیدی به ویژه در تقابل با ارزش های سنتی را به افراد خانواده ارائه می کند.  

 (.  96:  1394)جاللی،بدون آنکه کسی به این بیگانه ایرادی بگیرد. چنین کاری تنها از رسانه برمی آید
پر می کند، آنها را  24چالش می کشد، افراد را دچار تضاد ارزشی می کند. اوقات فراغتبه ارزش های ستنی را    آنها را 

گرا و تولیدکنندۀ محتواهای فکری و سرگرم می کند، تا زمانی که رسانه های جمعی اعم از مطبوعات و رادیو وتلویزیون، نخبه

باشند.، چون مخاطبان محدودی داشتند. توانستند آنچنان بر سبک زندگی عامه تاثیعقیدتی بودند، نمی با وجود اینکه  رگذار 
رسانه ها با پشتوانه قوی مالی و تبلیغی و سیاسی وارد زندگی شدند، افرادبی سواد و کم سواد که دسترسی به این هجمه جدید  

نوین وارد گردند، مقاومت ک نداشتند و یا نمی توانستند خودشان را از سنت ها رها وبه دنیای  ردند. با حضور بیشتر رسانه  را 

و نمایش ظاهری از زیبایی زنان، استفاده از رنگ ها، آهنگها و نمایش خواسته های نسل جدید، تضاد بین دونسل  (  ها)بطور اعم

نخبه گرا و ظهور ی ما با زوال رسانه هاقدیم و جدید و عدم درك متقابل و از همه مهمتر، را بیش از پیش نمایان می سازد. ا
عامه پسند پرتیراژ، مسئله تغییر عالئق و سبک زندگی مورد توجه قرار می گیرد. محتوای رسانه های عامه پسند،  رسان ه های 

پاسخگویی به سالیق متنوع مخاطبان روی آوردند. تا جایی که مکاتب  عالوه بر خبر رسانی، به تبلیغات، ترویج مصرف گرایی، 

فورت و بیرمنگنام در غرب، محصوالت رسانه ای و فرهنگی را عامل اساسی برون رفت مطالعات انتقادی ارتباطات به ویژه فرانک
 (. 4:  25،2014)دارنلیجامعه از وضع طبیعی و از خودبیگانگی و نظایر آن می دانند

 کنش   به  -1: تلگرام در  نمادین  تفسیرهای  با می توانند  که است 26تلگرامی  کنشگر  میلیونها حضور  تلگرام محل  آزاد  فضای

  با -4  بدهند تشکیل مجازی گروه -3  باشند داشته سایبری  حضور 27مجازی اجتماعات در -2  بپردازند  متقابل و جمعی  فردی

 اخبار و اطالعات از  نهایت  در و  بپردازند گوناگون  موضوعات  مورد در آزاد بحث  به می کنند  استفاده  از تلگرام که دیگری  افراد
  عمدتاً  -تلگرام خالف بر که- دیگر  رسانه های  محدودیت های  داشتن  بدون و گزینشی صورت به تلگرامیسایتهای  در  موجود

 (.  96:  1394می باشند، استفاده کنند)جاللی،  سویه  یک

با  رسانه ای  -همگانی پخش  رسانه های  در چند به یک مدل خالف بر  کامالً  -پیچیدگی اش  و  گستردگی  وجود تلگرام، 
 ممکن  که)آن  و مانند  بحث  گروههای  راه از فردی  بین الکترونیکی، ارتباط  پست  طریق از  تلگرام. است  خصوصی  و  شخصی  بسیار

یا کامالً  است  -  را به اطالعات چند به  یک  دسترسی نیز می کند، و تسهیل  را نظر  تبادل و  گفتگو)باشد اعضا  به محدود آزاد، 

 است  می کند، دارای قابلیتی  عمل  چند  به  یک  مدل  صورت  به  تلگرام  که  هنگامی حتی اما.  می کند ممکن -وب  طریق از  عمدتاً

  قابلیت تعاملی است، همین  تعاملی  پتانسیل  دارای  همواره  که این -  می کند  متمایز  گروهی رسانه های  دیگر از را آن اساسا  که
 (.  20:  2014)دارنلی،کندمی   فراهم آن برای را  متعاقب  اقتصادی و  اجتماعی تغییرات  زمینه های که است
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 وپژوهش  آموزش اطالعات، حوزه  به  سریع  در دستیابی  انکارناپذیرآن  وتاثیر تلگرام  در موجود  علمی  اطالعات روزافزون  حجم

وفرصتها   نموده فراهم، کوتاه  زمان در را وگستردهای  جدید، ارزشمند  اطالعات  به دسترسی  امکان تلگرام.   است  نموده  را متحول
 دهد.   می  قرار  کاربران دراختیار  ارتقاءعلمی جهت  نوینی  وامکانات

.  اند   داده  تشخیص اطالعات تبادل  برای راه  ترین  وکم هزینه ترین  سریع را  تلگرام  محیط، سازمانها و  کشورها  از بسیاری

 در  تلگرام خدمات  از  روزافزون  استفاده  و  از رشد حکایت  نیز  می شود  ارائه مختلف  وموسسات سازمانها  توسط که  آمارهایی
یکی،  از  استفاده  دارد ایران جمله از جهان  سراسر   نسل نو آموزش  برای مهم  ابزاری و مدرن دنیای آشکار جلوه های  از  تلگرام، 

 (:  106:  1395، دارد)کوشا حضور جا همه در تلگرام.  آید می به شمار

های بومی را تحت های غالب فرهنگورده و فرهنگآای در سبک زندگی مردم بوجود  این کارکرد جدید نیاز و خواسته تازه

اند. اگرچه این موضوع در داخل مرزهای کشور هم قابل تصور بوده و آن زمانی است که اصحاب رادیو و تلویزیون  تاثیر قرار داده
بازنمایی میایده پیرامون آن  حواشی و  برای  کننده مانند فیهای مرکز را  با پخش محتواهای سرگرم  لم و سریال ها کنند و 

 (.183:  2010)کوهن،دهندمتعدد سبک زندگی را تحت تاثیر سبک زندگی در مرکز قرار می

در دوران کنونی عالوه بر فراملی شدن رسانه ها که مهمترین نمونه بارز آنها تلویزیون های ماهواره ای هستند، رسانه های 
بر اینترنت نیز ظهورو توسعه  نوینی مبتنی  نوین به  اجتماعی  با رسانه های  اجتماع  نفوذ و ارتباط افراد  پیدا کرده اند. میزان 

یا سکندالیف« یاد می کنند. یعنی نوع زندگی تغییر کرده و ای   حدی اهمیت دارد که عده عنوان »زندگی دوم  از آن تحت 

 تلگرام طریق از اطالعات به یدسترس  شد، اهمیت گفته آنچه اساس برنظام ارزشی و هنجاری افراد تحت تاثیر رسانه هاست. 

 و دانشگاهی  مراکز  از بسیاری دهدکه  می نشان  نیز مطالعات. پوشیده نیست  کس هیچ بر رشد حال  در  کشورهای در ویژه به
 دسترسی  و اطالعاتی  مواد  مجموعه تلگرامی، تأمین  خدمات  منظور ارائه  به  رشد  حال  در کشورهای پژوهشی  و آموزشی  موسسات

پایگاهها ها، نظام شبکه  به  دور راه   با لذا.  اند داده انجام  را زیادی اقدامات و  مطالعات نیاز کاربران مناسب اطالعاتی منابع  و  ها، 

   است. رشد  به رو بیشتری سرعت  با  مدرنیزاسیون مدرنیته و روند امروزه که ما کشور همچون  کشورهایی  در  که این  به توجه
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