
   

 د  ن جئئئ    دختئئئ    حضئئئ   مسئئئ   
 بئ   دیئ تأک بئی   مجئی   ی جتمئی   هئی   شبکه
  ف  ندئ  و لد  و بط

23/4/1400تاریخ تأیید:                                                      30/3/1400تاریخ دریافت: 

 یقه یک م یتق محمد
  ـ یطباطبائ عالمه دانشگاه اریدانش

 (مس  ل سندهین ) فهیمه    ع
 ـ خانواده و زن پژوهشکده میمق پژوهشگر

 دهیچک
 هـا   شـبکه  در نوجـوان  دختـران  حضـور  مسـلة   فهـم  هـد   بـا  رو شیپ پژوهش
 نیـ ا. اسـت  شـده  انجـا    فرزنـد  - والـد  روابـ   بـر  دیـ تأک بـا   مجـاز  یاجتماع
 بـا  افتهیسـاختار  مـه ین مصاحب  قیطر از ها داده و است یفیک پژوهش کی پژوهش

( گونـاگون  منطقـ   سـه  در رسـتان یدب سه از) قم شهر یرستانیدب دختران از نفر یس
 انجـا   هدفمنـد  و کیـ پیت  رگیـ نمونه به توجه با 1398-1397 یةیتحص سال در
 هـا  بیآسـ  یکةـ  مقولـ   دو در جینتا ها،مصاحبه  کدگذار از پس. است شده

 دختـران  حضـور  کـه  اسـت  آن انگریـ ب جینتـا . شد  گردآور  فرد و یخانوادگ
 دو در را نشـان یوالد و آنهـا  انیـ م روابـ    مجاز یاجتماع ها شبکه در نوجوان
 انیـ م تعـار  . اسـت  کـرده   جـد  هـا   چـالش  دچـار  تیمیصـم  و اقتدار مؤلف 
 ن،یوالـد  حرمـت  شکسـتن  ن،یوالـد  اقتـدار  دنیکشـ  چـالش  بـه  فرزند، و نیوالد

 ازجمةـه  یخـانوادگ  ها ارزش کاهش و فرزند و نیوالد انیم تیمیصم کاهش
 هـا   بیآسـ   مجـاز  یاجتمـاع  هـا   شبکه در دختران حضور. هاست چالش آن
 و شـود  یم نیوالد اقتدار کشاندن چالش به  برا  بستر که دارد یپ در زین  فرد
   .کند یم رو روبه هایی چالش با را نشانیوالد و نوجوان دختران رابط 

 واژگان كلیدي: 
 - والـد  روابـ   شـبکه،  نسـ   ، مجـاز  یاجتمـاع   ها شبکه نوجوان، دختران
 .تیمیصم اقتدار، ، فرزند
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 بیی  مسأله
اطالعـا  و ارتباطـا  و بـه دلیـ      هـا  جدیـد    در عصر جدید با توجه به رشد سریع فناور 

ها  نو به بخشی از زندگی روزمرة افراد مبدل شده ها  ویژة آنها، استفاده از فناور  قابةیت
هـا  اجتمـاعی   دهد. شبکه ها  گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میاست که جنبه

  ارتباطـا  در  مجاز  به دلی  عرض  خدما  متنوع، امکانا  گسـتردة ایجادشـده و تسـهی   
 روند. ها  ارتباطی جدید به شمار می فضا  مجاز ، یکی از بانفوذترین فناور 

انداز  فضایی مناسب  ها  اجتماعی مجاز ، راهفرد شبکه ها  منحصربهازجمةه ویژگی
برا  کنش متقاب  افراد با یکـدیگر، فـارا از مرزهـا  زمـان و مکـان و دریافـت انبـوهی از        

ن زمان ممکن، با هزین  پایین اسـت کـه توجـه کـاربران پرشـمار  را از      اطالعا  در کمتری
 سرتاسر جهان به خود جةب کرده است.

ها  اجتماعی مجاز  نوجوانان هستند. فضـا  مجـاز    ها  فعال در شبکهیکی از گروه
ریـز   کنـد کـه بـرون   هایی آشنا میها و گرایشها  اجتماعی نوجوانان را با اندیشهو شبکه
توانند دنیا را از طریق این رسانه می آورد. آنانی و عقالنی بیشتر  برایشان فراهم میاحساس

هـا  محـرو  جامعـه    در بستر جهانی ببینند و وارد فضایی شوند که حتی افراد  که به گروه
تعةق دارند نیز بتوانند در آن حضـور یابنـد. وقتـی منـابع اطالعـاتی در دسـترا کودکـان و        

آن و بیـان   وجـو  اطالعـا  و دسترسـی بـه     که قرار داشـته باشـد، جسـت   نوجوانان نس  شب
 (.154، ص1392پور، نظرهایشان را حق بنیاد  خود خواهند دانست )سعد 

هـا  دوران نوجـوانی و گشـودگی در برابـر     دختران نوجوان در ایران بـه دلیـ  ویژگـی   
هـا  اجتمـاعی   شـبکه اند که حضور فعالی در فضا  مجـاز  و   هایی تغییرا ، یکی از گروه

پـذیر  آنهـا بـا حضـور گسـتردة       دارند. این دختران نوجوان نسةی هستند کـه دوران جامعـه  
زمان شده است؛ نسةی کـه   ها  اجتماعی در زندگی روزمرة افراد همفضا  مجاز  و شبکه

هـا  جدیـد    هـا و انتخـا   از سنین کودکی، دسترسی به این فضا را تجربـه کـرده، کـنش   
هـا  اجتمـاعی مجـاز ، توانـایی بازاندیشـی دربـارة       بوده و با استفاده از شبکه برایش فراهم

ها  جدید، مناسـبا  و روابـ    تجرب  زندگی روزانه با فناور  هویت خویش را یافته است.
هـا  فـراوان، بـا    و با وجـود برخـوردار  از فرصـت    تحت تأثیر قرار داده آنها در خانواده را

رسد استقبال چشـمگیر دختـران دهـ  هشـتاد  از      ست. به نظر میرو کرده ا هایی روبهچالش
آنهاسـت کـه در    ها  ناشی از جنسیت و سنها  اجتماعی مجاز  به دلی  محدودیتشبکه
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 رو هستند. دنیا  واقعی با آن روبه
( در پژوهشــی بــه تحةیــ  ابعــاد گونــاگون رابطــ  نوجوانــان و باکینگهــا  )

گیـر  ناشـی از   پردازد. از نظر او قـدر  فـرد د در حـال شـک     میجوانان با فضا  مجاز  
ها  دیجیتـال در مناسـبا  اجتمـاعی نوجوانـان در محـی  خـانواده و عرصـ  عمـومی          رسانه

تأثیرگذار بوده است. در این میان اقتدار والدین در رویارویی با قدر  نوجوانان قرار گرفته 
ر کـرده اسـت. طبـق پـژوهش باکینگهـا ، ایـن       و ساختار رواب  قدر  در خـانواده نیـز تغییـ   

تغییرا  برا  دختران آشکارتر بوده است. درمجموع افزایش آزاد  و قدر  انتخا  یکی 
مـش،   ن ها  دیجیتالی بـرا  نوجوانـان اسـت )صـادقی فسـایی و عرفـا       از دستاوردها  رسانه

 (.7، ص1395
بک رفتـار  و شـیوة   تعام  و ارتباط در فضا  مجاز  توس  دختران دهـ  هشـتاد  سـ    

زندگی خاصی را برا  آنهـا رقـم زده کـه ارتبـاط آنهـا بـا والدینشـان در خـانواده را دچـار          
هـایی هموـون فضـا  آزاد و بـدون     هایی کرده است. فضا  مجاز  به دلی  ویژگیچالش

و حضور در آن فارا از هویـت شخصـی،    زمان، مکان، هنجارها و...() ها  رایجمحدودیت
هـا، وقـت   ا  برا  دختران نوجوان است کـه بـا حضـور در ایـن شـبکه     جذابیت ویژهدارا  

گذراننـد؛ همونــین بـا برقــرار  روابـ  احساســی و    کمتـر  را در میـان جمــع خـانواده مــی   
اجتماعی، محتم  است تعةق و ارتباط عاطفی و تعامـ  و  ها   گرفته در شبکه صمیمان  شک 

 ر شود.وگو  میان دختران و والدین کمت گفت
اند، ایـن   شناسان به آن پرداختهها  فضا  مجاز  که برخی جامعهیکی دیگر از ویژگی

مراتـب اجتمـاعی    است که مناسبا  افراد با یکدیگر در این فضا بیشتر افقـی اسـت و سةسـةه   
مراتبـی قائـ  نیسـتند. از     یابد و افراد  که در آن حضور دارند، بـین خـود سةسـةه   کاهش می

 شـک  « صـمیمت »و « اقتـدار » فرزند در خانواده بـا دو مؤلفـ    -اط میان والد سو  دیگر ارتب
پذیر  و تربیـت مناسـب فرزنـدان، ارتبـاط میـان آنهـا و        گیرد؛ بدین معنا که برا  جامعه می

باید در یک فضا  صمیمی و تبادل عاطفی شک  بگیـرد و از سـو  دیگـر    والدین از سویی 
فرزنـدان بـه رسـمیت شـناخته شـود. بـا حضـور مـداو          اقتدار والدین حفظ شود و از طر  

مراتـب و عـاد  کـردن بـه ایـن سـبک از ارتبـاط و         دختران نوجوان در فضایی بدون سةسةه
گیر  نوع جدید  از کنش که مبتنی بر برابر  است، هماهنگی و مطابقت بـا الگـو    شک 

 شود.ز میسا مراتب است، برا  آنها مسلةه رفتار  خانواده که مبتنی بر سةسةه



   

 

66

هـا  جدیـد بـرا      ها، احساسا  و نگـرش  ها  جدید ارتباطی تجربه درمجموع فناور  
فرزنـد  آنهـا را نیـز دسـتخوش تغییراتـی       -دختران نوجوان رقم زده و مناسبا  کنش والد 

هـا   کرده که مناسب اسـت از دیـدگاه خـود آنهـا تحةیـ  و بررسـی شـود. بیشـتر پـژوهش         
هـا  جدیـد ارتبـاطی بـر      بررسی تأثیرا  فضا  مجاز  و فنـاور   شده در ایران که به انجا 

اند و در زمین  شناختی این موضوع را مطالعه کردهاند، با رویکردها  روان نوجوانان پرداخته
هـا  کمتـر  صـور  گرفتـه اسـت. در پـژوهش       شناختی آن، پژوهشبررسی وجوه جامعه

ناختی به بررسـی مسـلة  حضـور دختـران     شگیر  از دیدگاه جامعه حاضر قصد داریم با بهره
 فرزند  بپردازیم. -ها  اجتماعی با تأکید بر رواب  والد  نوجوان در فضا  مجاز  و شبکه

 پیشین  پژوهش
مسلة  موازنـ  قـدر    »ا  با عنوان ( در مقاله1395منش ) سهیال صادقی فسایی و ایمان عرفان

 با اذعان بـه  «د قدر  و تقویت کنشگر ها  جدی سنخ : نوجوانان در خانه با توجه به
( بـه عنـوان مسـلة     هـا  ارتبـاطی و اطالعـاتی )    افزایش رونـد خـانگی شـدن فنـاور     

هـا   ها  ایرانی، به بررسی افزایش قدر  کنشگر  و توانـایی اجتماعی نوظهور در خانواده
بد به عنوان یـک منبـع   ها  جدبالقوه و نهفت  فرزندان نوجوان به دنبال استفاده از این فناور 

 پردازند. می کنندة قدر   تقویت
هـا  جوانـان و   واکاو  رابط  اسـتفاده از اینترنـت بـا نظـا  ارزش    » در پژوهشی با عنوان 

دهند افزایش اسـتفاده از اینترنـت در   ( نشان می1397، روحانی، هاشمی و انبارلو )«نوجوانان
هـا  زنـدگی   ها، منش، سبک هنجارها، عاد ها، میان نوجوانان و جوانان، بسیار  از ارزش

ها  این پژوهش کـه بـه روش   اساا یافته دهد. برها  افراد را تحت تأثیر قرار میو ویژگی
کمّی و از طریق پرسشنامه انجا  شده است، بـین اسـتفاده از اینترنـت و چهـار دسـته از نظـا        

صاد ، فرهنگـی و اجتمـاعی   ها  مةی، دینی، اقتها  نوجوانان و جوانان شام  ارزشارزش
 رابط  معنادار  وجود دارد.
بررسی آثـار اینترنـت و موبایـ  در تغییـر هویـت      » ( در مقال 1389نوابخش و همکاران )

کـه بـه روش پیمـایش انجـا  شـده، بـه بررسـی آثـار          «سال اسـتان مازنـدران   29-15جوانان 
پردازند. نتایج این پژوهش نشان  می اینترنت و موبای  در تغییر هویت جوانان استان مازندران

دهد گرایش جوانان به اسـتفاده از اینترنـت، در تغییـر هویـت فـرد  و هویـت گروهـی،         می
 ها  خانوادگی، فرهنگی، دینی و اجتماعی آنان مؤثر است.ارزش
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هــا  ( در تحقیقــی بــه بررسـی تــأثیر اینترنــت بــر ارزش 1392ابوالقاسـمی و همکــاران )  
پیمایشی است و نتایج ضریب همبسـتگی   –. روش این پژوهش توصیفی پردازندخانواده می

بیانگر وجود رابط  معنادار و معکوا میان متغیرهـا  وابسـتگی بـه اینترنـت، وارد شـدن بـه       
فضا  صمیمیت، بحث و مناظرة گروهی، ایجاد رواب  احساسی در محی  تعامةی اینترنت و 

واده است. درواقع هرچه میزان این متغیرها بر اثـر  ها  خانمیزان استفاده از اینترنت، با ارزش
ها  خـانواده نـزد آنـان    ورود کاربران به محی  تعامةی اینترنت افزایش یابد، از میزان ارزش

 شود. می کاسته
ــدپور و آزاد  ــژادمحم ــه1392) ن ــوان ( در مقال ــا عن ــانه  » ا  ب ــأثیر رس ــی ت ــا  بررس ه

، به مطالعـه و بررسـی   «فرزندان و والدین تهرانی الکترونیکی )اینترنت( در ایجاد شکا  بین
، «محتـوا  رسـانه  »پردازنـد. در ایـن پـژوهش،     مسائ  مربوط به اینترنت بر شکا  نسةی مـی 

کـه متـأثر از اینترنـت هسـتند، بـه      « برخـوردار  مخاطـب  »و « یابی دوست»، «ارتباط مجاز »
شـکا   »هـایی ماننـد   هشـوند و مؤلفـ   ها  اثرگذار بر شکا  نسةی مطرح مـی عنوان شاخص

مـال  سـنجش شـکا     « شکا  نگرشـی »و « شکا  ارتباطی»، «شکا  رفتار » ،«ارزشی
« برقـرار  ارتبـاط در فضـا  مجـاز     » و« محتـوا  اینترنـت  »شوند. دو مقول   نسةی تعیین می

 ها  تهرانی هستند.تأثیرگذار بر ایجاد شکا  نسةی بین والدین و فرزندان خانواده
ها  اجتماعی و اثـرا  آنهـا بـر    ها  شبکهشناخت ویژگی» ( در مقال 1392)خةیةی آذر 

هـا  خـانوادگی را بررسـی    ها  اجتمـاعی بـر تـنش   اثرا  شبکه «فرد  نوجوانان رواب  بین
ساز  ارتباطا  اجتمـاعی آنـان فراتـر از    کند. حضور نوجوان در فضا  مجاز  به متنوع می

تیجـه سـبب کـاهش توانـایی والـدین در کنتـرل       شـود و درن  مدرسه و همسـایگان منجـر مـی   
مراتـب قـدر  در    شود. اثر بعد  بـه چـالش کشـیده شـدن سةسـةه      می ها  نوجوانان فعالیت

شود و بقیـ    تبدی  می خانواده است؛ به دلی  آنکه نوجوان به یک فرد متخصص در خانواده
هـا و  سـایت  ین بـر و  اعضا  خانواده در مسائ  فنی به او تکیه خواهند داشت. نظار  والد

کنـد و بـه    ارتباطا  نوجوانان در فضا  مجاز ، خودمختار  نوجوانان را دچار چـالش مـی  
انجامد. ایجاد تنش میان فرزندان و والدین می

ــا  ) ــا (  2008باکینگه ــانه در کت ــت و رس ــان، هوی ــال جوان ــا  دیجیت ــک  ه ــه ی ک
هـا  نوجوانـان و   ل بـر هویـت  هـا  دیجیتـا   مقاال  است، نتایج و پیامـدها  رسـانه   مجموعه

انـد کـه    ها، نس  جدید نسـ  دیجیتـال   کند. از نظر نویسندگان این مقاله جوانان را بررسی می
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هـا  دیجیتـال   کننـد. رسـانه  ا  از ارتباطا  در فضایی گسترده را تجربـه مـی   ها  تازه شک 
در  در آزاد  فـرد  و قــدر  انتخــا  نوجوانــان و جوانـان را افــزایش داده و ســاختار قــ  

شـده در ایـن کتـا ،     هـا  انجـا   انـد بنـا بـر پـژوهش     خانواده را با دستخوش تغییراتی کـرده 
شوند.تر جذ  فضا  مجاز  می دختران نوجوان آسان

رواب  خـانوادگی و اینترنـت: کـاوش در    »ا  با عنوان  ( در مقاله2006)( مسچ )
ها  جدید ماننـد اینترنـت بـه طـور      کند ورود فناوراستدالل می« رویکرد مرزها  خانواده

دهـد. بـر اسـاا ایـن     فرزنـد  را تغییـر مـی    -بالقوه کیفیت رواب  خانوادگی و رواب  والد 
هـا   پژوهش، استفاده از اینترنت رابط  منفی با اوقا  خانوادگی و رابط  مثبت با کشـمکش 

 انجامد.خانوادگی دارد و به کاهش انسجا  خانوادگی می
شده در این حوزه تأثیر حضور نوجوانان در فضـا  مجـاز  بـر       انجا هااغةب پژوهش
ها  پیشین کنند. تفاو  مقال  حاضر با پژوهش می ها  خانوادگی را تأیید مناسبا  و ارزش
گرفتـه   ها  انجا است. اغةب پژوهش« ها  تحقیقنمونه»و « موضوع»، «روش»در سه محور 

ولی این مقاله با رویکرد کیفی به بررسـی و فهـم    به روش کمّی و به صور  پیمایشی است؛
فرزند  تحـت   -پردازد. به لحاظ موضوع نیز پژوهشی که به بررسی مناسبا  والد مسلةه می
ها  اجتماعی و فضا  مجاز  بپردازد، انجا  نشده است. دختـران نوجـوان دهـ     تأثیر شبکه

ا  یافـت  گرفتـه، چنـین نمونـه    ها  این پژوهش هستند که در تحقیقا  انجـا  هشتاد  نمونه
 آید.ها  این مقاله به شمار مینشد و از نوآور 

 . مالحظیت نظ  1

 هی  جدید  طال یت و   تبیطیتفنیو   .1-1
آید که در وجـوه گونـاگون   ها  جدید به شمار میفناور  ارتباطا  و اطالعا  از فناور 

بـه بررسـی ابعـاد     عصـر اطالعـا   جامع  انسانی امروز تأثیرگـذار اسـت. کاسـتةز در کتـا      
 ،1382ر. : کاسـتةز،  ) پـردازد ا  نوظهـور مـی  فرهنگی، اقتصاد  و اجتماعی جامعه شبکه

کند در عصر جدید، یکپارچگی بالقوة متن، تصـویر و صـدا   (. او بیان می434-382، ص1ج
ا   زمان واقعی یا با تأخیر( و در شبکه) که از چندین نقطه و در زمان دلخواه ک سیستمدر ی

ــد، ماهیــت ارتباطــا  را دســتخوش    ــا یکــدیگر تعامــ  دارن جهــانی و آزاد و در دســترا ب
کند. ازآنجاکه انتقال و جریان یافتن فرهنـ  از طریـق ارتباطـا     ها  بنیادین میدگرگونی
انـد، بـا    تـاریخ  ها  عقایـد و رفتـار مـا کـه سـاخت       ها، یعنی نظا شود، خود فرهن انجا  می
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شوند و این امر با گذشـت زمـان    ها  بنیادین می سیستم فناوران  جدید دستخوش دگرگونی
زمـان انـواع جدیـد جوامـع      انگیـز آن هـم   شود. با ظهور اینترنت و توسع  شـگفت تشدید می

 ها  کامپیوتر  ایجاد شد.مجاز  پیرامون شبکه
-ا  سیستم ارتباطی زمینهشمولی زبان دیجیتال و منطق کامالً شبکه از نظر کاستةز، جهان

ا  ها  فناوران  ارتباط افقی و جهانی را فراهم کرد. افزون بر این معمار  این فناور  شبکه
کند امـروزه  کاستةز تصریح می ا  است که سانسور یا کنترل آن بسیار دشوار است. به گونه
از سیاست و  -سر جهان هزاران شبک  کوچک وجود دارد که ک  ارتباطا  انسانی در سرتا

آمیـز منـافع و    همزیسـتی مسـالمت   دهنـد.  مـی  را پوشش -مذهب گرفته تا سکس و پژوهش 
( را بـه خـود   هـا  گونـاگون در شـبکه، شـک  شـبک  جهـانی )      فرهن 

هـا،   ترنـت اسـت کـه نهادهـا، تجـار      هـا  این پـذیر  از شـبکه   گرفت که مجموع  انعطـا  
کنند و بر مبنـا  آن، هـر کـس بـه     ها  ویژة خود را در آن ایجاد می ها و افراد سایتانجمن

ا  ایجـاد کنـد کـه از ترکیـب     تواند بـرا  خـود صـفحه    این شبکه دسترسی داشته باشد، می
 متغیر  از تصویر و متن تشکی  شده است.

هـا  ارتبـاط کـامپیوتر     و انتشـار اینترنـت و شـبکه    گیـر   در نگاه کاستةز فرایند شک  
معمار  شبکه،  امروزه موبایةی( وابسته به آن در ربع قرن گذشته ساختار رسان  جدید را در)

و در الگوها  واقعی ارتباطا  برا  همیشـه شـک  داد. در مـورد     در فرهن  کاربران شبکه
هـا بـه ارتبـاط    دارد ایـن رسـانه  ار مـی ها  ارتبـاطی، کاسـتةز اظهـ   کنندگان این شبکه استفاده

ها  فرودسـت جامعـه بتواننـد بـا     نامحدود گرایش دارند و احتمال اینکه زنان و دیگر گروه
تـر نظـرا  خـود را بیـان کننـد،      شود، آزادانهحمایتی که توس  رسان  الکترونیکی ایجاد می

دانـد کـه   ابـ  مـی  بیشتر است. او فضا  مجاز  )جامعـ  مجـاز ( را شـبک  الکترونیکـی متق    
شـود؛  کند و پیرامون عالقه یـا هـد  مشـترکی تشـکی  مـی     اش را خود تعریف میمحدوده

شـود. بـه نظـر کاسـتةز     خود به هد  تبدی  می خود  اگرچه در برخی مواقع ایجاد ارتباط به
ارتبـاطی، سـرگرمی و تفـریح     -ها  جدید اطالعـاتی   ترین کاربردها  فناور  یکی از مهم
ها  جدید ارتبـاطی   کند با وجود اینکه بسیار  به توانایی بالقوة فناور ریح میاست. او تص

در پیشبرد آموزش، بهداشت و فرهن  عقیده دارند، راهبرد غالب، توسع  سیستم تفریحا  
گذار   ترین سرمایه آسا را هد  قرار داده است که از نظر تجار ، مطملن الکترونیکی غول

افزار  دانـش فنـی تعـامةی جدیـد  را      ها  نر معتقد است شرکت آید. کاستةز می به شمار
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 انگیزد.ایجاد کردند که تصور غرق شدن در واقعیت مجاز  محی  الکترونیکی را بر می
هـا  اجتمـاعی   هماننـد شـبکه  ) ا  ها  چندرسانهترین ویژگی سیستم از نظر کاستةز مهم

 ا تما  تنوعشان در قةمرو خـود جـا   ها  فرهنگی گوناگون را بموبایةی( آن است که جةوه
هـا   ا  به معنا  پایان جـدایی و حتـی تمـایز میـان رسـانه      دهند. ظهور سیستم چندرسانه می

دیدار  و چاپی، فرهن  عامیانه و فرهن  فرهیختگان، سـرگرمی و اطالعـا ،    -شنیدار  
ــوه   ــا اغواســت. از نظــر او همــ  جة ــری  -هــا  فرهنگــی آمــوزش ی ــا بهت ــدترین ت ن و از از ب

آیند و یک محی  نمادین در این جهان دیجیتالی گرد هم می -ترین  گراترین تا مردمی نخبه
کنند. آورند که دنیا  مجاز  را به واقعیت بدل میجدید پدید می

هــا  جدیــد  ( بــرا  فنــاور و اومــا نــاروال ) (جــریس هنســون )
گونـه   و دلیـ  آن را ایـن   برنـد را به کار می« اجتماعیفناور  »اطالعا  و ارتباطا ، مفهو  

افـزار   هـا و امکانـا  موجـود در زمینـ  دسـتیابی بـه سـخت       رغـم فرصـت   کنند که بهبیان می
هـا    چیز از تأثیرا  اجتماعی و روانـی فنـاور    ارتباطی، کشورها  جهان سو  بیش از همه

آنها پدید آمده، همراه بـا پیامـدها    اجتماعی که از کاربرد  ةتغییرا  بالقو جدید ارتباطی و
از ایـن پدیـده     اند. به همـین دلیـ   نگران ،اجتماعی آن و تهدیداتی که فناور  به همراه دارد

 .ندکن می اجتماعی یاد ها  به عنوان فناور 
زمان فناور  ارتبـاطی و فرهنگـی    ها  همهنسون و ناروال معتقدند جهان امروز با چالش

شـود و چـالش   ها  مرتب  با آن مربـوط مـی   چالش به رسانه و فناور روست. نخستین  روبه
زنـدگی فـرد  و نظـا  اجتمـاعی یعنـی       ةشـیو در هـا و وسـای  پـذیرش فنـاور     راه بـه دو  

-ها  زندگی افراد و هویت مةـی آنهـا مربـوط مـی    چگونگی پیوند خوردن فناور  به شیوه

در نظـا    گزیرنـا  لیت مرد  به تغییرا  کند که فعاا  عم  میشود. فناور  اجتماعی به گونه
هر فناور  جدید تغییراتی را به دنبال دارد. شـاید میـزان و تـأثیر      د. عرضانجاماجتماعی می

  درواقـع نظریـ  . ها نامحسوا بـاقی بمانـد  و حتی برا  نس  طوالنی یدگرگونی برا  دوران
زندگی فرد  از لحـاظ  ة یوجدید ارتباطی بر ش ها  چگونگی تأثیر فناور  فناور  ارتباطی،

جنسیت،   بند ها  خانوادگی، رواب  اجتماعی، نقش طبقهکیفیت زندگی، رواب  و فعالیت
ها  زندگی و کسب اطالعـا  را بررسـی    از اوقا  فراغت، ارزش یر گ رشد آگاهی، بهره

 د.کنمی
و کنند بـرا  برخـورد و کنارآمـدن بـا دگرگـونی ارتبـاطی       هنسون و ناروال تصریح می 
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اجتماعی نیز ضرور  است. صالحیت و شایستگی  فناورانه، میزانی از صالحیت و شایستگی
هـا، نهادهـا و    داسـتان   )مجموعـ  یگیر  از منابع فرهنگ، بهرهیطةب مبارزه  روحی بااجتماعی 

جهـت سـازگار  بـا دگرگـونی فناورانـه و آمـادگی بـرا  بـه خطـر          یک جامعه( ها  تسن
شود. هنسون و نـاروال بـا اذعـان بـه ارتبـاط نزدیـک       یگی مشخص مانداختن این منابع فرهن

-این دو بر یکدیگر را تصویر مـی   گان شایستگی اجتماعی و ابعاد فرهنگی فناور ، تأثیر سه

 (  ؛هـا  فرهنگـی  تأثیر فناور  ارتباطا  به عنوان یک عامـ  مجـزا بـر ارزش    (کنند: الف
هـا بـر   تـأثیر محتـوا  رسـانه    (ج ؛  ارتبـاطی هـا ها  فرهنگی بر محتـوا  رسـانه  تأثیر ارزش

 (.30-20، ص1381ر. : هنسون و ناروال، ) یها  فرهنگارزش

. نسل شبکه2-1
-ها، منـافع و دیـدگاه   اند و تجربه نس  گروهی از افرادند که در یک زمان واحد به دنیا آمده

هـا بایـد   مسلة  نسـ   اند. آنوه در ها و منافع مشتر  آگاه ها  مشترکی دارند و از این تجربه
هـا   ها  سنی است. گروهها  فرهنگی و اجتماعی این گروهمورد توجه قرار گیرد، تفاو 

هـا   گیرنـد کـه ویژگـی   شناختی هنگامی به عنوان نس  مورد توجـه قـرار مـی    سنی جمعیت
باشـند  ها  سنی دیگر داشـته  شناختی متمایز و چشمگیر  نسبت به گروهفرهنگی و جمعیت

 (.67، ص1387 کوثر ،)
ــق مجموعــه (کــارل مانهــایم ) ــوع نســ  از طری ا  از معتقــد اســت ن

-ها تعریف مـی افتاده در زمان این نس  تاریخی و رویدادها  اتفاق -ها  اجتماعی موقعیت

در زمان جوانی و نوجوانی افراد، برخی  چراکهکننده است؛  یینتعشود. از نظر او سن عامةی 
بایست بر این افراد تأثیر بگذارد تـا   عوام  اجتماعی، تاریخی ویژه و خاص یا اتفاقی مهم می

دهـد  تجرب  زندگی آنهـا را در آینـده شـک  دهـد و آنهـا را بـه اتفاقـا  ایـن دوره ارتبـاط          
 (.13، ص1399ئیان و همکاران، خواجه)

گـروه بزرگـی از نوجوانـان را توصـیف     « بومیـان دیجیتـال  »و « هنس  هزار»، «نس  شبکه»
آسـانی از   هـا بـه   فنـاور  ور شدن در این اند و با غوطهکند که در عصر اینترنت رشد یافتهمی

دهنـد و بـا ابزارهـا  الکترونیکـی بـه      الین انجا  مـی  ها  آنکنند، باز کامپیوتر استفاده می
را پرنسـکی  « بومیـان دیجیتـال  »انـد. اصـطالح نسـ      اططور مداو  با دوستان خویش در ارتبـ 

  نخستین بار مطرح کـرد و از نسـ  جدیـد  گفـت کـه از آغـاز تولدشـان        برا ()
بومیان دیجیتـال   آنکهآنها را در بر گرفته است. به دلی   ها  جدید زندگی ابزارها و فناور 
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هـا  متفـاوتی   مایال  و کنشاز دوران کودکی تجرب  حضور در فضا  مجاز  را دارند، ت
ینـی، عالقـه بـه انجـا  فعالیـت      ب خـوش نسبت به گذشتگان خویش دارند. ویژگی این نسـ ،  

ها  جدید است. نس  شبکه تبحـر  ویـژه    گروهی و داشتن استعداد ویژه در عرص  فناور 
ه کننـد، نـ  یدکنندة فعـال را ایفـا مـی   تول  دارند و نقش یک ا چندرسانهها  در تولید نمایش

 (.صر  )ة کنند مصر یک 
هـا  مختةـف   یر  گـروه کـارگ  بـه ی به بررسـی میـزان   پژوهش( در 1396پور ) جعفرزاده 

یابی خویش پرداخته و به ایـن نتیجـه   ها  گوناگون در دوران هویت نسةی در ایران از رسانه
از آن اسـت؛ روزنامـه،   و پـیش   1325رسیده است که رادیو و روزنامه، رسان  اکثر متولـدان  

، متولـدان  صـو   ضـب  ؛ رادیـو، تةویزیـون و   1339-1326رادیو و تةویزیون بـرا  متولـدان   
-؛ ویدئو، ماهواره، اینترنت، وبـال  1365-1354؛ تةویزیون، ویدئو و رایانه، متولدان 1340

  و ها  اجتماعی مجـاز و شبکه 1376-1366ا  برا  متولدان ها  رایانهها، موبای  و باز 
 است. 1385-1377ها  هوشمند رسان  بیشتر متولدان موبای 
ا  شدید به نفوذ اجتماعی دارنـد و  برخی از پژوهشگران معتقدند بومیان دیجیتال عالقه 

ها  اجتماعی مجاز  را برا  حفظ ارتباط، تعام  اجتماعی و نظار  در بیشتر موارد، شبکه
موارد استفاده هموون کسب اطالعـا ، تفـریح و    گیرند و بقی و کنترل اجتماعی به کار می

 (.است )سرگرمی در درج  دو  اهمیت برا  آنان 
ها  اجتماعی عضو باشند و از ایـن  بومیان دیجیتال تمای  دارند در انواع گوناگون رسانه

 ، 2011کــویین و همکــاران، کننــد )هــا  متفــاو  ارتباطــا  را ایجــاد و حفــظ  راه، گونــه
(.14، ص1399ئیان و همکاران،  ، به نق  از خواجه270ص

هـا  اطالعـا  و ارتباطـا  بـرا  سـاختن      نس  شبکه به دلی  استفادة فراوان از فنـاور  
دنیا  جدید خویش، از خالقیت بسیار باالیی برخوردارند. سرعت باال  اینترنت این امکـان  

چهرة خـود   به ا به صور  امتداد رواب  چهرهدهد تا فضا  مجاز  ررا به بومیان دیجیتال می
پور،  سعد ند )ببینند و نیازهایشان را برا  پردازش سریع و ارتباط در زمان واقعی درونی کن

 (.165، ص1382

 (.  قتد   )3-1
شناسـی،   هـا  گونـاگونی هموـون روان   اقتدار ازجمةه مفاهیم عةـو  اجتمـاعی اسـت کـه حـوزه     

پردازنـد. پیونـد اقتـدار بـر مبنـا       عةو  سیاسی به مطالعه، تحةی  و بررسی آن مـی شناسی و  جامعه
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سـنت،  ) تصویرهایی از قدر  و ضعف قرار دارد و پیوند  بیانگر قدر  در تـراز عـاطفی اسـت   
وجــو  نیرویــی مســتحکم،  اقتــدار را جســت ((. ریوــارد ســنت )2، ص1378
( نخسـتین کسـی اسـت کـه در کتـا       مـاکس وبـر )  دانـد.  شده و پایدار می تضمین

کنـد.  شناسی اقتدار را مطرح می در یک مطالع  سامانمند، مناسبا  قدر  و گونه اقتصاد و جامعه
داند که بر باور مبتنی اسـت و از مـرد     وبر در این اثر، در تعریف اقتدار، آن را قدرتی مشروع می

، «سـنتی »(. وبـر از سـه نـوع اقتـدار     154، ص1387مکاران، طةبد )عابد  اردکانی و هاطاعت می
هـا  کهـن   اقتدار  مبتنی بر اعتقاد به سنت« اقتدار سنتی» کند.بحث می« قانونی»و « کاریزماتیک»

(، بـا  601، ص1384آرون، ) است و مشروعیت قدر  کسانی که مبتنی بر سنت، مأمور اقتدارنـد 
(. وبـر در  303، ص1389تنهـایی،  )شود ةطنت ایجاد میتکیه بر وراثت، خاندان، پدرساالر  یا س

دانـد.  العـاده و شخصـی مـی    آن را ناشـی از لطـف و عطیـ  خـارق    « اقتـدار کاریزماتیـک  »تشریح 
که با اعتبار قوانین، صالحیت کـارکرد  افـراد و نهادهـا پدیـد     « عقالنی –اقتدار قانونی »سرانجا  

و خالی از هرگونـه عنصـر اقتـدار شخصـی یـا       آید و مبتنی بر کنش عقالنی معطو  به هد می
 (.61، ص1390سنتی است )بشیریه، 

دارد، وبر اقتدار را صرفًا به صور  سـاختار  از فرمـان کـه افـراد را بـه اطاعـت وا مـی        
شـود. وبـر   داند کـه مشـتاقانه انجـا  مـی    حال آن را اطاعتی می کند؛ بةکه درعین تعریف نمی

اساسی اقتدار تعهد مثبت زیردستان به مرجع اقتدار  اسـت  کند که ویژگی  کامالً شفا  می
-و شـاخه « اقتدار پدرساالرانه»ها  اقتدار سنتی،  ترین شک  که مطیع آن هستند. یکی از مهم

هــا  فرعــی آن اســت. اقتــدار پدرســاالر مشــروعیت قــدر  و اقتــدار خــویش را از ارزش  
-55، ص1395پـور،  دیان و جالییر. : فوال)گیرد که در سنت ریشه دارد شده می پذیرفته

(. در جامع  پاتریمونیالیسم، اقتدار با مردان است و ریش  اقتدار آنـان نیـز در نقشـی اسـت     61
کند. پدران در ایـن جامعـه، حامیـان، داوران سـختگیر یـا      ا  ایفا میکه پدر در چنین جامعه

 (.80، ص1378سنت، ) اندنیرومندان جامعه
پردازانـی   شناا آلمانی نیـز ازجمةـه نظریـه    ( جامعهرالف دارندور  )

ها  گوناگون اجتمـاعی  پردازد. از نظر او سمتاست که به بررسی و تحةی  بحث اقتدار می
از مقادیر گوناگونی از اقتدار برخوردارند. دارندور  معتقد است اقتدار نـه در افـراد، بةکـه    

هـا  اجتمـاعی، عنصـر    ، اقتدار وابسته به سمتها نهفته است. در تحةی  دارندور در سمت
هـا   بـر  اسـت. از آنهـایی کـه سـمت      آید. اقتدار همیشه مستةز  فرمـان اساسی به شمار می
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رود زیردستان خود را تحـت نظـار  داشـته باشـند؛ یعنـی آنهـا بـه        بااقتدار دارند، انتظار می
بر دیگران چیرگـی   -شان  ختیشنا ها  روانو نه به خاطر ویژگی -ها  اطرافیان خاطر نقش

هـا تعةـق دارنـد. اقتـدار یـک      ها بةکـه بـه سـمت   ها نیز مانند اقتدار، نه به آد دارند. این نقش
هـا   گیرنـد و نیـز پهنـه   یافته نیست؛ آنهایی که تحت نظار  قرار مـی  پدیدة اجتماعی تعمیم

مشروع است، پس بایـد  اند. سرانجا  اینکه چون اقتدار  مجاز نظار  در جامعه مشخص شده
، 1386ریتـزر،  ) هـایی تعیـین کـرد   دهنـد، مجـازا    برا  کسانی که به این اقتدار تن در نمی

 (.161ص
در نگاه دارندور  یکی از کارکردها  اقتدار، انسجا  و یکپارچه کـردن یـک واحـد     

اعی تـوان یـک سـازمان اجتمـ     است؛ بنابراین در تما  جوامع انسانی اقتدار وجود دارد و نمی
از یـک گـروه کوچـک یـا      -رسـد واحـد اجتمـاعی    بدون اقتدار را تصور کرد. به نظـر مـی  

شـده باشـد. در نظـر     تواند یک انجمـن آمرانـ  تنظـیم   می -سازمان رسمی یا ک  یک جامعه 
ا  بر دیگران داللـت دارد؛ ایـن روابـ  قـدر  در     دارندور ، قدر  بر رابط  اجبار  عده

توانند به عنـوان روابـ  اقتـدار  بـه     عیت تمای  دارد؛ بنابراین میها  آمرانه به مشروانجمن
تـرین مزیـت    طور هنجار  بر دیگران تسة  داشته باشـند. از نگـاه دارنـدور ، اقتـدار مهـم     

هـا  گروه نفع و شبه ها  ذ اجتماعی است و شکا  اصةی هر جامعه و کشمکش انواع گروه
ها  رقیب است و مفهومی اجتمـاعی  قتدار گروهآوردن اقتدار بیشتر یا کاهش ا دست برا  به

 (.92-85، ص1395یابد )ر. : البرز ، مراتب جامعه معنا می است که در سةسةه

 (. صمیمیت )4-1
هاسـت، بـه   نیاز به صـمیمیت کـه یـک نیـاز پیشـرفت  جهـانی و بیولو یـک در تمـامی انسـان         

خص دیگر اشاره دارد و مستةز  شناخت نزدیکی، تشابه و یک رابط  عاشقانه یا هیجانی با ش
و در  عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی اسـت کـه بـه عنـوان خاسـتگاه      

ــه کــار مــی  ــار  بســیار مهمــی  تشــابه و نزدیکــی ب ــه صــور  الگــو  رفت رود. صــمیمیت ب
پای   هیجانی و اجتماعی نیرومند  است که بر -ها  عاطفی ساز  شده و دارا  جنبه مفهو 

-تجرب  مثبت همسویی و برابر ، رضایت خاطر، تجرب  مثبت مشـارکت و عشـق شـک  مـی    

 (.110، ص1388نظر  و همکاران، ) گیرد
داند کـه طـرفین حاضـر در    را چگونگی ارتباط و تعام  میان افراد میپترسون صمیمیت

 نــددها  نزدیــک و آســان انجــا  مــیهــا  متقــابةی بــرا  نگهــدار  رابطــه رابطــه، کــنش
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هـا  در کتا  خویش به بررسی صمیمیت در خانواده(. جکی گب)
و اوای   1970کند تعریف و مطالع  صمیمیت نخستین بار در اواخر ده  پردازد و بیان می می
پـائولین جانسـون    (.) میالد  در عةـو  اجتمـاعی ظهـور کـرد     1980ده  
شناسـان بـه موضـوع صـمیمیت      معتقد است دلی  افزایش عالقـ  جامعـه  ( )

ها و معانی خـاص  شاید ناشی از ایمانشان به این نکته است که زندگی خصوصی منبع ارزش
 (.116، ص1398زاده و همکاران،  است )لطفی

پـردازد، آنتـونی   مـی « صـمیمت » شناسان که به بررسـی و تحةیـ    ترین جامعه یکی از مهم
ترین پیامدها  تحوال  گسترده در الگو  کنش متقابـ  افـراد    است. او یکی از مهمگیدنز 

در جامع  مدرن را معرفـی خانـه بـه مثابـه واحـد  جغرافیـایی بـرا  تمرکـز کـنش متقابـ            
(. گیدنز در بحث از دگرگونی صـمیمت در   ) داندصمیمانه و گر  می

کنـد. و معتقـد   کیفیت رواب  افراد با یکدیگر تأکیـد مـی  خانواده بر نقش مهم فردگرایی در 
است در جوامع مدرن امروز  شاهد تحوال  بنیادینی در ماهیت رواب  نزدیک خـانوادگی  
هستیم و در  ما از این نوع رواب  نیز کامالً عـو  شـده اسـت. در دنیـا  مـدرن، روابـ        

اور یـا فرهنـ  خاصـی قـدر      گیرد و هیچ بـ میان افراد با توافق و رضایت طرفین شک  می
« رابط  نا »توان آن را ا  که به قول گیدنز میالز  برا  تأثیرگذار  بر آن را ندارد. رابطه

( نامید، از تمامی قید و بندها  سنتی و الزاما  بیرونی رهـا شـده و تنهـا بـر     )
 (.446، ص1390، مک کارتی و ادواردز) گیردها و امیال افراد شک  میاساا خواسته

انـد، دیگـر   به باور گیدنز، مکان و پیوندها  خویشاوند  که در شرای  مدرنیته تحةیـ  رفتـه   
توانند به میزان گذشته زمین  اعتماد و رواب  صمیمانه را فراهم کنند. گیـدنز ضـمن تأکیـد بـر     نمی

رن، اعتمـاد  هـا  پیشـامد  کند در محـی  ها  دوستی در شرای  مدرن تصریح میتغییرا  ویژگی
هـا جـا  دارد.   بنیاد  در رواب  اعتمادآمیز شخصی در اجتماع، پیونـدها  خـانوادگی و دوسـتی   

توانـد دربرگیرنـدة صـمیمیت عـاطفی باشـد، ایـن       گرچه هریک از این پیونـدها  اجتمـاعی مـی   
صمیمیت شرط بقا  اعتمـاد شخصـی نیسـت. پیونـدها  شخصـی نهادمنـد و اصـول غیررسـمی         

که در مدرنیتـه، وضـع اعتمـاد     کنند؛ درحالیها  اعتماد را فراهم میارچو صداقت و شرافت چ
شـود و اعتمـاد در یـک    از وابستگی به مکان و رواب  خویشاوند  رها و منوط به صـمیمیت مـی  

شود که طرفین باید رو  آن کـار کننـد و مسـتةز  بـاز بـودن      سطح شخصی، به طرحی تبدی  می
 (.486، ص1393 فرد به رو  دیگران است )لبیبی،
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گیدنز معتقد است در رواب  صمیمیت از نوع مدرن، اعتماد همیشه دوپهةوست و امکـان  
تـوان پـاره کـرد و روابـ      وبیش حضور دارد. پیونـدها  شخصـی را مـی    جدایی همیشه کم
حـ ، اعتمـاد    ها  غیرشخصی بازگردانـد. از نگـاه او راه  توان به قةمرو تمااصمیمت را می

اعتمـاد شخصـی بـه سـطحی از خودشناسـی و بیـان حـال نیـاز دارد کـه          شخصی است؛ ولی 
ها  تنش روانی باشد؛ زیرا مکاشف  نفس متقاب  به همیـار  و  خودش باید یکی از سرچشمه
که این دو غالباً با هم ناسازگارند. زجر و ناکامی با نیاز به اعتمـاد   پشتیبانی نیاز دارد؛ درحالی
، 1380گیـدنز، ) انـد دة دلسوز  و پشتیبانی، در هم بافتـه شـده  آورن به دیگر  به عنوان فراهم

ها  اجتماعی مدرن این است که در ها  نظا کند: یکی از ویژگی(. گیدنز بیان می171ص
تـوان آنهـا را از میـان    شود کـه مـی  ها  دوستانه و خصوصی با افراد  برقرار میآنها ارتباط

(. گیـدنز معتقـد اسـت در ایـن عصـر      128ص، 1382همو، ) امکانا  گوناگون انتخا  کرد
مدرن اخیر، رابطه چیز  فعال است؛ یعنی باید رو  آن کـار کـرد و اگـر قـرار اسـت یـک       
رابطه با گذشت زمان دوا  بیاورد، باید اعتماد طر  مقاب  جةـب شـود. از نظـر او ارتبـاط و     

ها  متقاب  والدین ها و کنشدر رواب  عشق جنسی، بةکه در دوستی تنها دادوستد عاطفی نه
 (.250، ص1387همو، ) و فرزندان نیز اولویت یافته است

 . مالحظیت  وشی2
( چهار دیدگاه و سـنت پژوهشـی   پال رینولدز )( وهیو مک کی )

متأثر از رویکرد چـرخش زبـانی و مطالعـا     ) مشتم  بر اثباتی، تفسیر ، انتقاد  و فرهنگی
صـادقی فسـایی و   ) انـد برا  پژوهش دربارة جامعـ  اطالعـاتی برشـمرده    فرهنگی معاصر( را

تفسـیر    -(. سنت پژوهش تفسیر  مبتنی بـر پـارادایم برسـاختی    14، ص1395 منش، عرفان
هــا  کانــت، دیةتــا  و هوســرل ریشــه دارد و از نظــر  اســت کــه از نظــر فةســفی در نظریــه 

پـردازان   ، برگـر و الکمـن و نظریـه   هـا  شـوتز، وبـر، میـد    شـناختی مبتنـی بـر اندیشـه     جامعه
هـا  خردنگـر اجتمـاعی    شناسی مردمـی و سـایر دیـدگاه    رویکردها  پدیدارشناسی، روش

مـیالد  اهمیـت    1970ویـژه از دهـ     است. پارادایم تفسـیر  در خـالل چنـد دهـ  اخیـر بـه      
ا  در تولیـد  شناسـی کیفـی، سـهم عمـده     کـارگیر  روش  چشمگیر  یافته و توانسـته بـا بـه   

 (.48، ص1، ج1392محمدپور، ) فت معاصر داشته باشدمعر
ها از طریق شناسی کیفی انجا  گرفته و داده رو با رویکرد اکتشافی و روش پیش پژوهش
آور  شده است. به دلی  آنکه پژوهش کیفـی بـه مطالعـ      ساختاریافته جمع ها  نیمهمصاحبه
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ها  متعدد و متفاوتی دازد، روشپرها، معانی و ابعاد گستردة زندگی اجتماعی میپیویدگی
هـا  ایـن پـژوهش،    ها  کیفی پیشـنهاد شـده اسـت. روش تحةیـ  داده    نیز برا  تحةی  داده

تحةی  موضوعی یا تماتیک است. تحةی  موضـوعی ضـمن آنکـه خـود یـک روش مسـتق        
ها  تحةیةی دیگر نیز به کار رود. تحةیـ  تماتیـک عبـار     تواند در روشتحةیةی است، می

هـا و   بنـد  داده  از تحةی  مبتنی بر اسـتقرا  تحةیةـی کـه در آن محقـق از طریـق طبقـه      است 
یابـد. تحةیـ    شناسـی تحةیةـی دسـت مـی     ا  به یک سـنخ داده ا  و برونداده الگویابی درون

هــا چــه هاســت، بــا ایــن هــد  کــه داده تماتیــک درواقــع عمــ  کدگــذار  و تحةیــ  داده
هاسـت. زمـانی کـه     نخسـت بـه دنبـال الگویـابی در داده    گویند. این نوع تحةی  در وهةـ    می

ها به دست آمد، بایـد حمایـت تمـی یـا موضـوعی از آن صـور  گیـرد. بـه         الگویی از داده
 (.67-60، ص2ر. : همان، ج) گیرندها نشلت میها از دادهعبارتی تم

شـک   و بـه   سـاز   ها تجزیه، مفهو منظور از کدگذار  عمةیاتی است که طی آن داده 
کدگـذار   »شوند. در فرایند تفسیر سه مرحةـه بـه نـا      ا  در کنار یکدیگر قرار داده میتازه
ها و وجود دارد. در کدگذار  باز، داده« کدگذار  گزینشی»و « کدگذار  محور »، «باز

شـوند،  هـا از هـم مجـزا مـی    آوریم. بدین منظور ابتدا دادهها را در قالب مفاهیم در میپدیده
ا  کوچک از چند کةمه( بر اسـاا واحـدها  معنـایی    کةما  منفرد یا مجموعه) هاعبار 
کدگذار  »کدها( به آن ضمیمه شوند. مرحة  بعد ) شوند تا تعةیقا  و مفاهیمبند  می دسته

آمـده از کدگـذار  بـاز اسـت. از      دسـت  ها  بـه است که پاالیش و تفکیک مقوله« محور 
آیـد بـیش از   در مرحة  کدگذار  باز، آنهایی که به نظر مـی ها  پدیدآمده میان انبوه مقوله

شـوند. درنهایـت کدگـذار     آیند، انتخـا  مـی  ها  دیگر در مراح  بعد  به کار میمقوله
دهد. در این مرحةـه و پیونـد   تر ادامه میگزینشی، کدگذار  محور  را در سطحی انتزاعی

 (.337 -329، ص1391فةیک،    :ر.) شود می ها  دیگر تشریحبند  با گروه هر دسته
ها چندین بار به صور  خ  به خ  مطالعـه و کدگـذار  شـد.    در ابتدا  پژوهش، مصاحبه 

ها اسـتخراج گردیـد. کنشـگران درگیـر بـا      بند  شد و مقوله آمده، دسته دست در ادامه کدها  به
ند کـه در مقـاطع   سـاله( هسـت   )سیزده تا هفـده  80موضوع، دختران نوجوان متولد نیم  نخست ده  

هـا    پای  دهم تا دوازدهم( در دبیرسـتان ) هشتم و نهم( و متوسط  دو  پای ) تحصیةی متوسط  اول
هـا بـا درنظرگـرفتن سـطح کیفیـت اجتمـاعی،       اند. برا  انجا  مصـاحبه  شهر قم مشغول به تحصی 

تـا تنـوع    اقتصاد  و فرهنگی مناطق قم، سه دبیرستان از سه منطق  مختةف شـهر قـم انتخـا  شـد    
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آور   گیر  هدفمند و معیار اشباع نظر  بـرا  کفایـت در جمـع    ها لحاظ شود. روش نمونهنمونه
سـاختارمند   ها در نظر گرفته شد. درمجموع با سی نفر از دختران ده  هشـتاد  مصـاحب  نیمـه   داده

 صور  گرفت.
 ش ندگی  . مشخصیت مصیحبه1 جدول

 هی  پژوهش. ییفته3

 کد
 
 

 رشته مادرتحصیال   مادرشغ  تحصیال  پدر پدرشغ  چندمین فرزند تولدسال
 هشتم ارشد کارشناسی استاد کارشناسی کارمند فرزند( 3اول ) 1384 1
 تجربی سیک  دار خانه سیک  آزاد فرزند( 3دو  ) 1380 2
 انسانی دیپةم دار خانه دیپةم آزاد فرزند( 6سو  ) 1380 3
کارشناا  فرزند تک 1382 4

 تغذیه
 تجربی ارشد کارشناسی دبیر فیزیک کارشناسی

 نهم تخصص پزشک کارشناسی مهندا فرزند تک 1382 5
 نهم دیپةم دار خانه سیک  آزاد فرزند( 3اول ) 1382 6
 تجربی سیک  دار خانه دیپةم آزاد فرزند( 5) پنجم 1380 7
 نهم کارشناسی پرستار کارشناسی پرستار فرزند( 3) اول 1383 8
 تجربی دیپةم دار خانه دیپةم بازار  فرزند( 3سو  ) 1380 9
 ریاضی ارشد کارشناسی دار خانه کاردانی کارمند بیمه فرزند تک 1381 10
 انسانی دیپةم دار خانه دیپةم آزاد فرزند( 2اول ) 1380 11
استاد و  فرزند( 2دو  ) 1381 12

 مشاور
 ریاضی دیپةم دار خانه حوزه 4سطح 

 انسانی حوزه 2 سطح دار خانه کارشناسی آزاد فرزند( 3سو  ) 1382 13
 نهم کارشناسی فرهن  کارشناسی فرهنگی فرزند تک 1382 14
 تجربی دیپةم آرایشگر --- فرزند طالق فرزند( 2اول ) 1381 15
 تجربی کاردانی فرهنگی کارشناسی فرهنگی فرزند( 2دو  ) 1381 16
 تجربی کارشناسی دار خانه ارشد کارشناسی وکی  فرزند( 2) اول 1381 17
 تجربی دیپةم دار خانه دیپةم آزاد فرزند( 2) دو  1381 18
 تجربی دیپةم دار خانه کاردانی نظامی فرزند( 3سو  ) 1381 19
 تجربی سیک  دار خانه --- فرزند شهید فرزند( 4) چهار  1381 20
 نهم کارشناسی فرهنگی ارشد کارشناسی مهندا فرزند( 2دو  ) 1382 21
 تجربی ارشد کارشناسی ساز فیةم کارشناسی مهندا فرزند تک 1381 22
 نهم کاردانی فرهنگی ارشد کارشناسی فرهنگی فرزند( 3) دو  1380 23
 نهم دیپةم مزون دیپةم آزاد فرزند( 2اول ) 1382 24
 نهم دیپةم دار خانه کارشناسی دبیر فرزند تک 1382 25
 نهم کاردانی دار خانه ارشد کارشناسی وکی  فرزند( 2دو  ) 1383 26
 تجربی دیپةم دار خانه دیپةم آزاد فرزند( 2) دو  1381 27
استاد  فرزند( 4) سو  1382 28

 دانشگاه
مدرا  دکتر 

 حوزه
 تجربی حوزه 3 سطح

 تجربی کارشناسی دار خانه دیپةم آزاد فرزند( 2) اول 1381 29
 نهم کارشناسی دار خانه دیپةم آزاد فرزند( 2) دو  1382 30
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 هی   جتمی ی می  آشنییی و ن ع شبکه . میز    ستفیدة  و  نه، مدت1-3
هـایی اسـت کـه بـه      نظری  مرزها  خانواده یا همان نظری  اکولـو   انسـانی ازجمةـه نظریـه    

پردازد. این نظریه بیش از هر چیز بر کمیـت  ها  جدید ارتباطی می ارتباط خانواده و فناور 
ها  جدیـد ارتبـاطی بـر خـانواده اشـاره دارد. ایـن        ارتباطا  و نحوة نفوذ اینترنت و فناور 

ها  جدید ارتباطی اشاره کند و بـا توجـه    بر بودن استفاده از فناور  کوشد بر زمان نظریه می
ان به فعالیت دیگر اختصاص داد، پـس  تویافته به یک فعالیت را نمی به اینکه زمان اختصاص

بخـش بـا    هـا  انسـجا   دهند و کمتر به فعالیتافراد وقت کمتر  را به خانواده اختصاص می
دانـد کـه بـا نفـوذ در     ها  جدید را عامةی بیرونی مـی  پردازند. این نظریه فناور خانواده می

سـت )عباسـی شـواز  و    ها  جد  کرده و تغییر داده امرزها  خانواده، آن را دچار آسیب
(.42، ص1397عباسی آتشگاه، 
 هی   جتمی ی  می   ض یت، میز    ستفیدة  و  نه و ن ع شبکه . مدت2 جدول

 کد
زمان عضویت در  مد 
 ها  اجتماعی شبکه

میزان استفادة 
 روزانه

 ها  اجتماعی نوع شبکه

 آپ تةگرا ، اینستاگرا ، واتس ساعت 5 سال 5 1
 تةگرا  ساعت 2 سال 4 2
 بو  تةگرا ، اینستاگرا ، فیس ساعت 3 سال 3 3
 اینستاگرا ، تةگرا ، توئیتر ساعت 5 سال 6 4
 اینستاگرا ، تةگرا  ساعت 2 سال 4 5
 بو  اینستاگرا ، تةگرا ، فیس ساعت 6 سال 5 6
 آپ، توئیتر تةگرا ، واتس ساعت 3 سال 6 7
 اینستاگرا ، تةگرا  ساعت 2 سال 1 8
 آپ تةگرا ، اینستاگرا ، واتس ساعت 4 سال 5 9
 اینستاگرا ، تةگرا  ساعت 2 سال 1 10
 تةگرا ، اینستاگرا  ساعت 2 سال 1 11
 بو  اینستاگرا ، تةگرا ، فیس ساعت 4 سال 4 12
 تةگرا  ساعت 2 سال 2 13
 آپ تةگرا ، اینستاگرا ، واتس ساعت 4 سال 4 14
 اینستاگرا تةگرا ،  ساعت 3 سال 4 15
 اینستاگرا ، تةگرا  ساعت 3 سال 3 16
 اینستاگرا ، تةگرا  ساعت 4 سال 4 17
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 اینستاگرا ، تةگرا ، توئیتر ساعت 3 سال 4 18
 آپ اینستاگرا ، تةگرا ، واتس ساعت 5 سال 5 19
 آپ اینستاگرا ، تةگرا ، واتس ساعت 6 سال 6 20
 آپ، یوتیو  واتساینستاگرا ، تةگرا ،  ساعت 2 سال 4 21
 اینستاگرا ، تةگرا  ساعت 2 سال 3 22
 آپ، یوتیو  اینستاگرا ، تةگرا ، واتس ساعت 2 سال 3 23
 اینستاگرا  ساعت 7 سال 3 24
 اینستاگرا  ساعت 5 سال 4 25
 اینستاگرا ، تةگرا  ساعت 5 سال 3 26
 آپ، یوتیو  اینستاگرا ، تةگرا ، واتس ساعت 4 سال 5 27
 آپ اینستاگرا ، تةگرا ، واتس ساعت 2 سال 4 28
 آپ اینستاگرا ، تةگرا ، واتس ساعت 4 سال 6 29
 ها  داخةی آپ، شبکه تةگرا ، واتس ساعت 1 سال 4 30

 

هـا  اجتمـاعی، ایـن نکتـه     در خصوص میزان استفادة روزان  دختـران نوجـوان از شـبکه   
ــا          ــرا  ای ــده، ب ــاال آم ــدول ب ــه در ج ــه آنو ــت ک ــی اس ــتر   گفتن ــت و بیش ــیةی اس تحص

شوندگان اظهار داشتند مصر  روزان  فضا  مجاز  آنها در فص  تابسـتان بـیش از    مصاحبه
-در مـورد میـزان اسـتفاده در تابسـتان مـی      1آن چیز  است که در باال ذکر شده است. کد 

ساعت پیش گوشی نباشم؛ روز   3-2ساعت شاید  24تو تابستان خیةی زیاده، تو  » گوید:
در مـورد تفـاو  میـزان مصـر  در ایـا        4کد «. تونم بذار  کنارعت مثالً؛ اصالً نمیسا 18

سـاعت هـم    9-8ساعت؛ ولی تابسـتون بـه    5-4تو وقت مدرسه »گوید:  درسی و تابستان می
 «.شاید برسه

-رسان در میان کاربران ایرانـی بـه شـمار مـی     ترین پیا  ها  اخیر محبو تةگرا  در سال 

، تةگـرا  مسـدود   1397 مار سایت ایةنا، هنگامی کـه در یـازدهم اردیبهشـت   اساا آ رود. بر
رسان  هزار کانال به زبان فارسی در این پیا 750میةیون کاربر فعال ایرانی داشت و  شد، چه 
میالد  فعالیت خویش را  2013(. اگرچه تةگرا  از سال 1398/ 1/3کردند )ایةنا، می فعالیت

سرعت به رسان  اجتماعی برتر در ایران تبدی  شـد.   ندارد؛ اما بهآغاز کرده و قدمت چندانی 
لذ  مورد انتظار، تأثیر اجتماعی، سودمند  مورد انتظـار و سـهولت مـورد انتظـار در مـورد      

جـایی شـدن    رسان فور  موبای  است و این متغیرها همه ها  دیگر پیا تةگرا  بیشتر از برنامه
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هـا  ایـن   (. بر اساا یافتـه 7، ص1397)کرمانی و مظفر ،  کندتةگرا  در ایران را تبیین می
شوندگان  نفر از مصاحبه 2نفر از دختران نوجوان است و تنها  28پژوهش نیز تةگرا  انتخا  

کنند. نکت  درخور توجه آنکه با وجـود فیةترینـ  تةگـرا ، ایـن تعـداد از      از آن استفاده نمی
رسـد سیاسـت فیةترینـ  در عمـ      و به نظـر مـی   رسان هستند دختران نوجوان کاربر این پیا 

هـا  ایرانـی   موفقیت چندانی نداشته است؛ ضمن آنکه یک هزین  اضـافه بـر دوش خـانواده   
 برا  نصب فیةترشکن بار کرده است.

بر اساا نتایج یک نظرسنجی مةی که توس  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایـران )ایسـپا( در   
حـدود  ) کنند می درصد مرد  ایران همونان از تةگرا  استفاده 9/55انجا  شده،  1397اسفند سال 

هـا  ایـن پـژوهش نیـز      نکرده( کـه بـا داده   میةیون نفر که با پیش از فیةترین  تفاو  چندان چه 
فیةترینـ  کـار خیةـی مزخرفیـه؛ چـون      »گویـد:  در مورد فیةتر تةگرا  می 27همخوانی دارد. کد 
هـا  از بـاال بـه پـایین در مباحـث      وجوان معتقدنـد دسـتورالعم   دختران ن«. اآلن بیشتر مرد  دارند

 کنـد: گونه اظهارنظر مـی  در مورد سیاست فیةترین  این 3فرهنگی کارایی ندارد؛ برا  نمونه کد 
ریم تو  فضـا  مجـاز ،    ریزه. ما که در هر صور  می فیةتر نکنن دیگه، اعصا  آد  به هم می»

آریـم. دیگـه الز  نیسـت سـرور رو ضـعیف کننـد.        آخـرش ایـن رو بـه دسـت مـی      با هـر  
شن کـه بـرن    شه جةوش رو گرفت؛ منع بکنی، بدتر حریص می دونید هیچ چی رو با زور نمی می

 «.نمکیه دنبالش. این فیةتر کردن هم یه چیز بی
ها  اجتمـاعی، اینسـتاگرا  موفقیـت چشـمگیر  بـه      ها  گوناگون رسانهدر میان پةتفر 
( بسـیار  را جـذ  خـود کنـد و پـس از      کننـدگان )  سته دنبـال دست آورده و توان
رو نیـز در   آیـد. در پـژوهش پـیش   ترین شبک  اجتماعی در ایران به شمار می تةگرا ، محبو 

ها  اجتماعی گوناگون، اینستاگرا  انتخا  دو  دختران نوجوان پـس از تةگـرا    میان شبکه
نفر(. اینسـتاگرا  در کنـار تةگـرا ،    26 اینستاگرا  با فراوانینفر، 28 تةگرا  با فراوانی) است

دهد. نوجوانان دهـ   بخش مهمی از زندگی دختران نوجوان در فضا  مجاز  را تشکی  می
 شـان را بـا دیگـران بـه اشـترا       هشتاد  با استفاده از این پةتفر ، نماهایی از زندگی روزمره

هـا  گونـاگون هموـون سیاسـت، مـذهب و      هـا  خـود را در حـوزه   گذارند و دیـدگاه  می
گونـه کـه از جـدول بـاال مشـخص اسـت، دختـران         کنند. همانفرهن  در این بستر بیان می

هـا  بـومی ندارنـد و حتـی فیةترینـ  نیـز       رسـان  نوجوان ده  هشتاد  اقبال چندانی بـه پیـا   
ها  داخةی کمک شایانی بکند.رسان نتوانست در جذ  کاربر به پیا 
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 هاي اجتماعی مجازي بر دختران نوجوانهاي شبکهب. آسی2-3
ارتبـاطی،   -ها  جدید اطالعـاتی  ها  اجتماعی مجاز  همانند انواع دیگر فناور شبکه

انـد، در مقابـ ،   ها  زیـاد  بـرا  کـاربران خـویش ایجـاد کـرده      اگرچه امتیازا  و فرصت
ا  اجتمـاعی مجـاز  بـه    هـ انـد. بـا ورود شـبکه   هـایی را نیـز پدیـد آورده   ها و چالشآسیب
ها  خانوادگی، رواب  ها  ایرانی، ابعاد گوناگون این نهاد اجتماعی هموون ارزشخانواده

رو شـد.   خانوادگی و کارکردها  آن تحت تأثیر این فضا با مسائ  و مشکال  جدیـد روبـه  
ه هـا  اجتمـاعی مجـاز  در خـانواد     ترین کاربران شبکه ازآنجاکه جوانان و نوجوانان اصةی

ها  این فرزند  دچار بیشترین چالش شده است. بر اساا یافته -هستند، حوزة رواب  والد 
هـا  خـانوادگی،   پژوهش، حضـور دختـران نوجـوان در فضـا  مجـاز  افـزون بـر آسـیب        

هـا، بسـتر  بـرا  بـه     ها  فرد  نیز برا  نوجوانان به دنبال دارد که خود ایـن آسـیب  آسیب
شــود و رابطـ  دختـران نوجـوان و والدینشـان را دچــار      مـی  کشـاندن اقتـدار والـدین    چـالش 
 کند.هایی میتعار 

 هی  خین  دگی. آسیب1-2-3

ا  فرد  است که اثرا  گسـترده  ترین انواع رواب  بین فرزند یکی از مهم -رابط  میان والد 
فرزنـد، فـرد بـرا      -بر فرد و جامعه دارد. در صور  وجود یک رابطـ  مطةـو  بـین والـد     

هـا   یابـد، قواعـد و هنجارهـا  زنـدگی اجتمـاعی و ارزش      زندگی در جامعه آمـادگی مـی  
-کند و به یک شهروند خو  تبـدی  مـی  آموزد، هویت و شخصیت پیدا میفرهنگی را می

-شود. حال اگر این ارتباط، ارتباط مطةوبی نباشد، فرد، خانواده و جامعه هر سه آسـیب مـی  

ها  اجتماعی مجـاز ، بسـترها  جدیـد    تران نوجوان از شبکهبینند. با استفادة روزافزون دخ
 کند. هایی میگیرد و این رابطه را دچار آسیبتنش و تعار  میان آنها و والدین شک  می

 هی   جتمی ی مجی   ب  دخت    ن ج   هی  خین  دگی شبکه. آسیب3 جدول

 مضامین ها  فرعی مقوله مقول  اصةی

 
ها  آسیب

 خانوادگی

ها  ناظر آسیب
 به اقتدار

والدین؛ ایجاد شکا  میان  فرزند؛ به چالش کشیدن اقتدار –تعار  بین والدین 
 کنندة حرمت میان والدین و فرزند والدین و فرزند؛ نقض

ها  ناظر آسیب
 به صمیمیت

کار   ها  خانوادگی؛ پنهان فرزند؛ کاهش ارزش –کاهش صمیمت میان والدین 
 فرزند از والدین
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اقتدار و صمیمیت دو مؤلف  مهم برا  ارتباط مؤثر و مطةو  والـدین بـا فرزنـدان اسـت.     
اعمال قدر  از سو  والدین در تعام  با فرزندان از لواز  مهم تربیتی است که نقشی ویـژه  

شناسان نباید قدر  و عشق را  گیر  شخصیت نوجوان دارد. از نظر برخی از جامعه در شک 
تواند نشان  عالقـ  شـدید یـک فـرد     داد کرد؛ چراکه اعمال قدر  میدو ویژگی متضاد قةم
 شد  نگران فرد  دیگر است؛ بنابراین شدیداً مراقب و مواظب اوسـت  باشد و نشان دهد به

 (.561، ص1390مک کارتی و ادواردز، )
هـا  فرزنـدپرور ،   فرزند  و سـبک  –گرفته در حوزة رواب  والد  ها  انجا اغةب پژوهش

ترین شک  رواب  خانوادگی و بهترین سبک فرزندپرور  را سـبک فرزنـدپرور  مقتدرانـه    سالم
/ 1393/ سةطانی و همکـاران،  1395نور  و همکاران،  ر. : خواجه) دانندمی

باید دو عنصر مهم صمیمیت و اقتـدار، همزمـان بـر     (. در این سبک 
فرزند  حاکم باشند. درواقع اقتـدار والـدین بخـش نـاگزیر و ضـرور  در روابـ         -رواب  والد 

والدین و نوجوان است؛ چراکه هر شخصی به عنوان یک مقا  مسـلول بایـد بـرا  عمةـی کـردن      
بر اساا اظهـارا  دختـران نوجـوان، یکـی از      ها و وظایف خویش، دارا  اقتدار باشد.مسلولیت

ها  اجتماعی مجاز ، به چالش کشیدن و شکسـتن اقتـدار   کهها  حضور در شبترین آسیب مهم
ها  آنهـا  ها  پدر یا مادر یا هردو  آنها، مقاومت در برابر خواستهوالدین است. مخالفت با گفته

احترامی به پدر و مادر از مـوارد  اسـت کـه دختـران نوجـوان بـه عنـوان چـالش اقتـدار در          و بی
تمـا  دعـوا    » گویـد: جرب  خویش در این موضوع میاز ت 13سخنان خویش مطرح کردند. کد 

گـم خـب دلـم     اش سر  تو گوشـیه. مـی   زنه که همه من و مامانم سر همین گوشیه؛ مامانم غر می
خواد این کار رو بکنم. پیش اومده عصبانی هم بشـم و شـدیداً    خواد؛ اآلن وقتم آزاده، دلم می می

داد ؛  گفتم، همون دفعـ  اول انجـا  مـی    ر  میگه من قبالً بهت یک کا مقاومت کنم. مامانم می
 «.ولی اآلن نه

هـا و  هـا، نگـرش  ها  اجتماعی مجاز  و تأثیر تدریجی بر ارزشحضور مداو  در شبکه
رفتارها  نوجوان سبب شده شکا  میان والدین و فرزند در موضوعا  گوناگون افـزایش  

فضا  مجاز ، اصالً با پـدر و مـادر    من از وقتی اومد  تو » همین تجربه را دارد: 9 یابد. کد
 هـایی عکـس   هایی! با چـه ماشـین  بینی چه خونه ر  تو  این فضا، می رفتار  تغییر کرده. می

 گـرا نیسـت. مـن وقتـی اینهـا رو     گیرن! ما هم در حد خودمون داریم؛ ولـی پـدر  تجمـ     می
تقـادا  خودشـه،   خـوا ، پـدر  داره؛ ولـی چـون بـر خـال  اع       می ر  و از پدر  بینم، می می
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 «.کنیمده؛ با هم دعوا می خواد انجا  بده و برا  من هم انجا  نمی نمی
داده در این فضا، به چالش کشیدن قداست و حرمت مقـا  پـدر و    یکی از اتفاقا  رو  

زنیم، یه  هر وقت در مورد پدر و مادر با بقیه حر  می» چنین نگاهی دارد: 4 مادر است. کد
ولـی تـو فضـا  مجـاز       شـه انتقـاد کـرد ازشـون؛     شده که اصالً نمیانگار   جور  مقدا

جور  نیست. فضا  مجاز  اگه نبود، من اگه حس بد  نسبت به پدر و مـادر  داشـتم،    این
انـد؛ ولـی    اند، بهمـان  قدر تةقین کرده که پدر و مادر فالن حس گناه داشتم؛ چون جامعه اون

 «.شته باشمخب فضا  مجاز  باعث شده حرفی برا  گفتن دا
گـر   ها  این پژوهش، بیشتر نوجوانان اقتدار  را که کنترلدر بحث اقتدار بر مبنا  یافته

کنند و معتقدند پـدر و مـادر بایـد از فرزنـدان حمایـت       مراتب باشد، رد می و بر مبنا  سةسةه
در مـورد اقتـدار پـدر و     21 مشورتی و عاطفی کنند و نظار  بدون دخالت داشته باشند. کد

ها اذیت نشند؛ دیگه خیةی رو مخشون نرنـد. مـثالً در   یه طور  باشه که بوه» گوید:ادر میم
خواند، خـارج نشـند؛ ولـی     می ا  کهحد  نظار  داشته باشند که دیگه خیةی از اون حیطه

هـا کنتـرل کننـد و    طور  نباشه که فق  خانواده ها آزاد  داشته باشند. اینیه جور  که بوه
 «.خودشون تصمیم بگیرندبتونند 

تـوان  ها  ارتباط میان والدین و فرزند، صمیمیت بـین آنهاسـت و مـی   ترین پایهیکی از اصةی
یابـد. بـر اسـاا گفتـ      گفت خانواده با وجود رواب  صمیمان  بـین اعضـایش اسـت کـه معنـا مـی      

تباطـا   ها  اجتماعی مجاز  در خانواده، کاهش صمیمت و اردختران نوجوان، با حضور شبکه
از  کنـیم. منظـور  هـا  خـانوادگی را مشـاهده مـی    عاطفی میان فرزنـد و والـدین و کـاهش ارزش   

ها  خانوادگی، اهمیت قائ  شدن برا  رفتارهایی هموون همراهـی خـانواده سـر سـفره و     ارزش
جمعی با اعضا  خـانواده، مهمـانی رفـتن بـه همـراه       ها  غذایی، دوست داشتن تفریح دستهوعده

 داده در خانواده و واکنش نشان دادن به آنهاست. و توجه به اتفاقا  رو خانواده 
کاهش زمـان خـانوادگی و ورود بـه محـی  صـمیمی و       مؤلف این کاهش صمیمت با دو 

افتد. دختران نوجوان با حضـور در فضـا    ایجاد رواب  احساسی در فضا  مجاز  اتفاق می
  رودررو در کنـار پـدر و مـادر و اعضـا      هایی که باید در یک تعام مجاز ، به جا  زمان

 گذرانند. می ها  اجتماعی خانوادة خویش سپر  کنند، ساعا  زیاد  را در شبکه
/ 1397شواز  و عباسی آتشـگاه،  ر. : عباسی ) شده ها  انجا بر اساا برخی پژوهش

ر (، حضـور د / 1387/ فرهمنـد،  1392پـور،   سـعد  
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کننـد، میـزان   شـان سـپر  مـی    اینترنت و فضا  مجاز  بر زمانی که افراد با اعضا  خـانواده 
رواب  خانوادگی و انسجا  و همبستگی آنها بیشتر شده و صـمیمیت و روابـ  عـاطفی میـان     

هـا  اجتمـاعی   کنـد. حضـور دختـران نوجـوان در شـبکه      مـی  اعضا  خانواده افـزایش پیـدا  
ها  عـاطفی و مشـورتی و   طا  صمیمانه، تبادل احساسا ، حمایتمجاز  که همراه با ارتبا

ها  آنهاست، با صمیمیت و احساا نزدیکی فضایی در دسترا برا  بیان مسائ  و ناراحتی
 گویـد:  ها  اجتماعی میدر مورد تأثیر حضور در شبکه 6کد  آنها با والدینشان ارتباط دارد.

دید . شاید فق  موقع ناهار خوردن که  ابا  رو نمیا  خیةی دور شد ؛ من اصالً باز خونواده»
دید . فق  در حد یک ربع، نیم ساعت کـه ناهـار بـود.    رسید ، بابا  رو می من از مدرسه می
 «.گفت دوباره اینترنت قطع شده؟! دید ، بابا  می می شد، من بابا  روتا اینترنت قطع می

هـا  مجـاز  و روابـ     بـا عشـق   هـا  اجتمـاعی، درگیـر    میزان زمان حضور در شبکه
کننــد، عــامةی بــرا  هــایی کــه دختــران نوجــوان دنبــال مــیپنهــانی و نــوع و محتــوا  پــیج

کـار  فرزنـد از    ها  جد  میان فرزند و والدین و برخی موارد پنهـان ها و چالش کشمکش
تـو  یادمه زمانی که خیةی » کند:گونه تجرب  خویش را بازگو می این 19شود. کد والدین می

کـنم. مـن    ذار  ال  دو تا سن ، خرد می ر  گوشیت رو می گفت می اینستا بود ، مامانم می
ها افزون کار  این نوع پنهان«. کرد  رفتم و گوشیم رو قایم می هم از اون به بعد قایمکی می

گیـر    کند، در درازمد  باعث فاصـةه نظار  و کنترل والدین اختالل ایجاد می بر آنکه در
 شود.سطح ارتباط بین فرزند و والدین میو کاهش 

در بحث صمیمت و رواب  عاطفی میان والـدین و نوجـوان، امـروزه بـا وجـود رقیبـانی        
توان مانند گذشته فق  رابط  خونی و  نتیکـی بـین   ها  اجتماعی مجاز  نمیهموون شبکه

ه گیـدنز در  گونـه کـ   فرزند و والدین را برا  صمیمت میان آنها کافی دانسـت؛ بةکـه همـان   
آمدن صمیمیت الز ، نیاز است والدین بـرا  آن   دست بحث رابط  نا  مطرح کرد، برا  به

 کار کنند و وقت بگذارند.
 هی  ف د  . آسیب2-2-3

هـا   هـا  اجتمـاعی مجـاز  افـزون بـر آسـیب      استفادة همیشگی دختران نوجـوان از شـبکه  
نه را برا  چـالش بیشـتر نوجـوان بـا     ها  فرد  نیز برا  آنها دارد که زمیخانوادگی، آسیب
هـا   کند. بر اسـاا اظهـارا  دختـران نوجـوان، بـا وجـود آنکـه فنـاور         والدین فراهم می

هـا و  ارتباطی و اطالعاتی جدید از لواز  ضرور  برا  زنـدگی در ایـن عصـر اسـت، جنبـه     
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ب فـرد   ها  این پژوهش دو نـوع آسـی  پیامدها  منفی نیز برا  آنها دارد. درمجموع نمونه
آسـیب نـاظر بـه    » اند که عبـار  از ها  اجتماعی مجاز  مطرح کردهبرا  حضور در شبکه

 است.« آسیب ناظر به احساا و نگرش»و « رفتار
 هی   جتمی ی مجی   ب  دخت   هی  ف د  شبکه. آسیب4 جدول

دختران نوجوان حاضر در این پژوهش اذعان داشتند ورود این فناور  جدید به زندگی 
ها  پیاپی باعـث بـروز برخـی     ها در ساعتشخصی و خانوادگی آنها و حضور در این شبکه

پرخاشـگر ، تغییـر   شـود. عصـبی شـدن و    زا از سو  آنها می از رفتارها  نابهنجار و آسیب
هـا  نافرجـا  دختـر و پسـر، آشـنایی      لحن گفتـار، فحاشـی کـردن، اتـال  وقـت، دوسـتی      

ازجمةـه مـوارد     انگیـز از رفتارهـا  نابهنجـار    زودهنگا  با مسائ  جنسی و بازنمایی هیجـان 
 اند.ها  خویش مطرح کردهاست که در گفته

  خانواده از موارد  اسـت کـه   اعضا بروز رفتارها  پرخاشگرانه و عصبی در مواجهه با
مامـانم  » ا  دارد:چنین تجربه 18 ها  بیشتر دختران نوجوان به آن اذعان شد. کد صحبت در

کـنم.   ر  با داداشم دعـوا مـی   زنم، می شم، داد می ده، عصبانی می که سر گوشی بهم گیر می
 «.ا  ا  گوشیخواد بیایی بیرون؛ برو تو همون اتاقت پ گند نمی ضعفشونه؛ می این نقطه

کـه فرجـا     ها  مجاز  و ارتباطا  پنهـانی از والـدین  یابی و درگیرشدن با عشقدوست
زا  ایـن فضاسـت کـه نوجوانـان ذکـر       خوشایند  ندارد، یکـی دیگـر از رفتارهـا  آسـیب    

هایی کـه   بستگی گیر  ارتباط عاطفی، ابراز احساسا  میان دختر و پسر و دل اند. شک کرده
آید، با این ویژگی که در اغةب موارد والدین اطالعـی از آن  به وجود میدر فضا  مجاز  

ندارند و درنتیجـه کنتـرل و نظـارتی نیـز بـر آن نیسـت، پیامـدها  نـامطةوبی بـرا  دختـران           
نوجوان دارد. عصبانیت و پرخاشگر ، خشم و اضطرا  و افسردگی از مـوارد  اسـت کـه    

 مضامین ها  فرعی مقوله مقول  اصةی

 
ها   آسیب
 فرد 

 ناظر به رفتار
پرخاشگر ؛ تغییر لحن گفتار؛ فحاشی کردن؛ اتال  عصبی شدن و 
ها  نافرجا  دختر و پسر؛ آشنایی زودهنگا  با مسائ  وقت؛ دوستی

 انگیز از رفتارها  نابهنجار جنسی؛ بازنمایی هیجان

ناظر به احساا و 
 نگرش

وابستگی شدید؛ حسر  و احساا کمبود؛ افزایش ترا و نگرانی؛ 
 ها قا  دینی؛ تأثیر تدریجی بر ارزشکاهش تعةقا  مةی؛ کاهش تعة
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مـن فالوئرهـا  اکثـراً پسـر     » گویـد: هانی خود میدر مورد ارتباطا  پن 20اند. کد ذکر کرده
هـا  خـوبی نیسـتند.     ذار  مامـان و بابـا  اینهـا رو ببیننـد، پیـا       دنـد، مـن نمـی    هستند؛ پیا  می

هـا  اجتمـاعی یکـی از    ها  پنهانی دختـران نوجـوان در شـبکه   دوستی«. کنم شون می مخفی
تجرب  خود را چنین بیان  6کد ها  همیشگی آنها با والدینشان است. دالی  اصةی کشمکش

دو بار فهمیدند من با یکـی ارتبـاط دار ، بابـا  مـود  رو قطـع       -مامان و بابا  یکی » کند:می
  کـرد   اومـد گوشـی رو بگیـره، مـن فـرار مـی       گرفت. مامانم می کرد، گوشیم رو از  می می
شد، من تـا چنـد    فا  تمو  می کرد . وقتی اعتبار وا  رفتم دستشویی، چیزها رو پا  می می

 «.گفتم هر جور شده، برا  من اینترنت بگیرید کرد  و می خورد ، گریه می روز غذا نمی
کـاربردن الفـاظ رکیـک و تغییـر لحـن گفتـار از رفتارهـا  ناهنجـار و          فحاشی کردن، به

ها  اجتماعی مجاز  زایی است که دختران نوجوان اذعان داشتند با حضور در شبکهآسیب
دهد. فحاشی کردن از مصادیق خشونت کالمی و انحرا  از اصـول اولیـ    رخ میبرا  آنها 

تـو جمـع   » گویـد: بـاره مـی   دراین 1کد  است. -و نزاکت  رفتار مؤدبانه -تعامال  اجتماعی 
اش  زد ؛ اآلن خیةی شـ  و ول، همـه  تر حر  میحر  زدنم عو  شده؛ قبالً خیةی سنگین

ر  تـو   افته که برو به فالنی فحش بده، مـی  می تو باز  آویزون. خیةی فحش یاد گرفتم؛ مثالً
 «.د  اش و فحش می خصوصی

انگیــز از رفتارهــا  پرخطــر و ناهنجــار نیــز ازجمةــه مــوارد  اســت کــه در   بازنمــایی هیجــان
کنـد.   مـی  دهد و نوجوانان را به انجا  چنین رفتارهایی ترغیب ها  اجتماعی مجاز  رخ می شبکه
خود من تحت تـأثیر قـرار گـرفتم کـه مـواد مخـدر عجـب چیـز         » گوید:طه میدر این راب 18 کد

گند تأثیرا  سوء نـداره.   گم؛ مخصوصاً این مواد جدید که اومده و می باحالیه، به خدا راست می
 «.کشه، اه  عةفه آد گ  می من اآلن همه رو بةد . یعنی یه آد  خیةی باحال می

هـا   ها  حضـور در شـبکه  دیگر  از آسیبها  ناظر به احساا و نگرش، نوع آسیب
آیـد.  این پژوهش به دست می کنندگان درها  مشارکتاجتماعی مجاز  است که از گفته

 کـاهش تعةقـا  مةـی،    وابستگی شدید، حسر  و احساا کمبود، افزایش ترا و نگرانی،
 هـا از مـوارد  اسـت کـه دختـران نوجـوان       کاهش تعةقا  دینی و تأثیر تـدریجی بـر ارزش  

 مطرح کردند.
ا  ها  جد  این فضا، اعتیاد و وابستگی شدید به این فضاست؛ بـه گونـه  یکی از آسیب

از حد متعار  است و نوجوان را  ها  اجتماعی مجاز  بیش زمان استفاده از شبکه که مد 
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ا  داشـته، در مـورد آن   که چنـین تجربـه   6کند. کد با مشکال  جسمی و روانی درگیر می
سره، دائم تـو فضـا  مجـاز  بـود ، ناهـار و بقیـ         من در ایا  غیردرسی یه» هد:د توضیح می

هـا تـا    چیزها در حد ده دقیقه؛ شاید در طول روز دو ساعت درگیـر بقیـ  چیزهـا بـود . شـب     
مونـد  پـا  گوشـی و اینکـه بعـدازظهر شـاید اصـالً        ساعت سه و چهار، شاید هم بیشتر مـی 

تونستم از اون فضا جدا بشـم.  هم دست داده بود؛ دیگه نمیخوابید . انگار حالت اعتیاد ب نمی
گفـتم بایـد بـرا     شد، مـی خورد . وقتی که اعتبار اینترنت تمو  می کرد ، غذا نمیگریه می

 «.من هرجور شده، اینترنت بگیرید
هـا  رایـج در ایـن فضـا، حسـر  خـوردن و احسـاا کمبـود داشـتن و          ازجمةه آسیب

هـا   ها  الکور  و لوکس، اندا  زیبا و تجربهمشاهدة زندگیافسردگی است که ناشی از 
در مـورد   18شـود. کـد    ها  اجتماعی مجاز  بازنمایی میانگیز  است که در شبکه هیجان

بیـنم کـه از    نفسـم از بـین رفتـه؛ وقتـی یـه خـانمی رو مـی        اعتمادبـه » گویـد: این موضوع مـی 
کنه، بهتـرین   ز هیکةش داره استفاده میسال دنیاست و فق  ا 20ترین دخترها  زیر  ثروتمند

ره، بهتـرین زنـدگی رو داره، خـب ایـن واقعـاً       ها رو مـی  پوشه، بهترین مسافر  لباا رو می
 «.ذاره که چرا من فالن هیک  رو ندار  خیةی رو من تأثیر می

-ها  گوناگون در موضـوعا  متنـوع از ویژگـی   وگو، تضار  آرا و بیان دیدگاه گفت

ها  ها و نگرشتدریج بر ارزش این موقعیت به ها  اجتماعی مجاز  است.ها  ذاتی شبکه
گذارد و زمینه را برا  به چالش کشیدن تعةقا  مةی و دینی فراهم  دختران نوجوان تأثیر می

راستش من وقتی به سن تکةیف رسید ، خیةی اه  نماز و رعایـت  »گوید: می 4کند. کد می
کــردة  آرایــش هــا  ددرصــد مخــالف حجــابم و عکــسحجــا  و اینهــا بــود ؛ امــا اآلن ص

آد؛ دنبال اینم کـه بـر  کانـادا؛ چـون      ذار  تو پیجم. از ایران هم خوشم نمی حجابم رو می بی
تو ایران همه چیز اجباریه. من با یه سر  اعمال اسال  کامالً مخالفم؛ اینکه کةی پـول بـد ،   

ساا کنی. من سرچ کرد ، بـه اینهـا   تونی تو قةبت اح بر  دور یه خونه بورخی. خدا رو می
رو بگم، نصـفش هـم اون     نژاد. واقعاً بخوا  راستش ها مث  پیج مسیح عةی رسید ؛ بعضی پیج

 «.بوده
هـا،  تـدریج بـر ارزش   ها  اجتماعی مجاز  بهرسد حضور در شبکهدرمجموع به نظر می

تـار ، اعتقـاد  و   گـذارد و سـبب تغییـرا  رف    ها و رفتارها  دختران نوجوان اثر مـی نگرش
 شود. فکر  در آنها می
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 گی   نتیجه
ها  جدید ارتبـاطی و اطالعـاتی بـه عرصـ  جهـانی، شـاهد تغییـرا          امروزه با ورود فناور 

هـا  اجتمـاعی   زمـان بـا ورود شـبکه    ا  در مناسبا  و ارتباطا  انسانی هسـتیم. هـم  گسترده
اقتضـا  روحیـ  پـذیراتر بـودن و      مجاز  به نهاد خانوادة ایرانی، دختـران نوجـوان بـه دلیـ     

هـا شـدند.   گشودگی در برابر تغییرا ، به استقبال آن رفتند و از کاربران همیشگی این شبکه
رو با رویکرد کیفـی بـه بررسـی مسـلة  حضـور دختـران نوجـوان شـهر قـم در           پژوهش پیش

-ساا یافتـه فرزند  پرداخته است. بر ا -ها  اجتماعی مجاز  با تأکید بر رواب  والد شبکه

هـا   اجتماعی اینسـتاگرا  در میـان انـواع شـبکه     رسان تةگرا  و شبکه ها  این پژوهش، پیا 
رو شـده و نسـبت بـه مـوارد      اجتماعی مجاز ، با اقبال بیشتر  از سو  دختران نوجوان روبه

 دیگر ترجیح داده شده است.
هـا   در شـبکه  توان برا  حضوربر اساا اظهارا  دختران نوجوان، دو سنخ آسیب می

تـرین   مهـم «. هـا  فـرد   آسیب»و « ها  خانوادگیآسیب»اجتماعی مجاز  در نظر گرفت: 
هــا  اجتمــاعی مجــاز ، تغییــر در هــا  ایرانــی بــا ورود شــبکهداده در خــانواده تغییــر رو 

رو شـده   هـا  پیویـده و عمیقـی روبـه    فرزند  است که بـا چـالش   -مناسبا  و رواب  والد 
فرزنـد   -فرزند ، الگویی است کـه در آن رابطـ  والـد     -و  رواب  والد است. الگو  مطة

هـا  اجتمـاعی   بر مبنا  صمیمت همراه با اقتدار باشـد. حضـور دختـران نوجـوان در شـبکه     
ها ایجاد کرده و سبب کـاهش صـمیمیت میـان    مجاز ، مشکالتی را برا  هردو  این مؤلفه

هـا شـده اسـت. در بعـد فـرد  نیـز حضـور        والدین و نوجوان و به چالش کشـیدن اقتـدار آن  
ها  اجتماعی مجاز  همراه با پیامدها  منفی هموـون مشـکال    دختران نوجوان در شبکه

رفتار ، کاهش تعةقا  مةی و دینـی، وابسـتگی شـدید، اتـال  وقـت و احسـاا کمبـود و        
هـا  اجتمـاعی مجـاز  سـبب تغییـرا        بر آنوه گفتـه شـد، شـبکه    افسردگی بوده است. بنا

ها  دختران نوجـوان شـده و مناسـبا  آنهـا را بـا والدینشـان بـه        دریجی در رفتار و نگرشت
 .کشدچالش می
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.20-7، ص1397(، 40)پیاپی
؛ «گـذار  فرهنگـی در ایـران    هـا  ایکـس، وا  و زد و سیاسـت   نس »، مسعود؛ کوثر  .22

.85-65، ص1387، پاییز 3، شراهبرد فرهن 
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.1387؛ ترجم  حسن چاوشیان؛ تهران: نشر نی، شناسی جامعه، آنتونی؛ گیدنز .23
: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید؛ ترجم  ناصر تجدد و تشخص، آنتونی؛ گیدنز .24

.1382موفقیان؛ تهران: نشر نی، 
.1380؛ ترجم  محسن ثالثی؛ تهران: نشر مرکز، مدرنیت پیامدها ، آنتونی؛ گیدنز  .25
شناسان ایرانـی و غربـی؛    ویکم از نگاه جامعه ، محمدمهد ؛ خانواده در قرن بیستلبیبی .26

.1393تهران: نشر عةم، 
چـرخش مضـمونی در تبیـین    »، عباا، محمدجواد زاهد  و فاطمـه گالبـی؛   زاده لطفی .27

، زن در فرهنـ  و هنـر  ؛ «شناسـی صـمیمیت   رواب  زن و مرد در خانواده؛ ظهور جامعـه 
.131-109، ص1398، 1، ش11 دورة

ــژاد؛  ، ســارا و محمدرضــا آزاد محمــدپور .28 ــانه »ن ــأثیر رس هــا  الکترونیکــی بررســی ت
، 8، اا مطالعـا  رسـانه  ؛ «)اینترنت( در ایجاد شکا  بین فرزندان و والـدین تهرانـی  

.122-111، ص1392، 22ش
؛ تهـــران: انتشـــارا  2 و 1تحقیـــق کیفـــی؛ ج : روشضـــدروش، احمـــد؛ محمـــدپور .29

.1392شناسان،  جامعه
؛ مفـاهیم کةیـد  در مطالعـا  خـانواده    کـارتی، جـین ریبنـز و روزالینـد ادواردز؛      مک .30

.1390ترجم  محمدمهد  لبیبی؛ تهران: نشر عةم، 
مد  ستیر  درمانی کوتاه تأثیر خانواده»محمد، مسعود اسد  و عةی شاهینی؛  ، عةینظر  .31

.129-109، ص1388، 5، ش2، ازن و مطالعا  خانواده؛ «هامیمیت زوجبر ص
بررسی آثار اینترنـت و موبایـ    »پور؛  نژاد و وحید زادشم ، مهرداد، فاطمه هاشمنوانبخش .32

، شناسـی مطالعـا  جوانـان    جامعه؛ «سال استان مازندران 29-15در تغییر هویت جوانان 
.170-145، ص1389، 1، ش1 دورة

؛ فناور  جدیـد ارتبـاطی در کشـورها  در حـال توسـعه     ، جریس و اوما ناروال؛ هنسون .33
.1381ها،  ترجم  داوود حیدر ؛ تهران: مرکز مطالعا  و تحقیقا  رسانه
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