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 چکيده

 فرهنگـي  يهـا  آسيب تجارب زيسته مادران و پدران در خصوص بررسيحاضر،  پژوهشهدف از 
ـ   در کننـدگان  شـرکت  اسـت.  شناسـي  پديدار نوع از کيفي ،پژوهش روش. بوده است نترنتاي   ناي

 از طريـن  اطالعـات انـد.   بوده سميرم شهر در متوسطه دوره آموزان دانشمادران و پدران  ،پژوهش
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فرهنگي اينترنـت در سـه    يها آسيب دهد، ادراک والدين از نشان مي پژوهش ناي  يها يافته. گرفت

 بندي است.  مؤلفه قابل تقسيم
 و مـرهبي  دينـي،  هـاي  ارزش بنـدي فرعـي   شامل دسته ؛ها ارزش زمينه در نترنتاي  يها آسيب
 اقتصـاد  ،ارتباطـات ، حجاب فرعي بنديدسته شامل هنجارهادر زمينه  نترنتاي  يها آسيب؛ اخالقي
 .ملي هويت خصوص در نترنتاي  يها آسيبو  رسوم و آداب و خانواده

در مجموع، مادران و پدران سميرمي اينترنت را حاوي محتوايي متعار  بـا فرهنـگ جامعـه    
ملـي،   هويـت  بـر هاي اينترنت  سايت اخالقي غير محتواي از ستفادهابه نظر آنها،  اند. ارزيابي کرده
  .استفرزندانشان اثر منفي داشته  اخالقي و ديني هاي ارزش وهويت فردي 

 
 هويت هنجارها، ها،ارزش نترنت،اي  فرهنگي، يها آسيب ها: واژه کليد

                                                      

                               Email: s.memar@ltr.ui.ac.irشناسي، استاديار دانشگاه اصفهان دکتراي جامعشنويسنده مسئول: 

 ، دبير آموزش و پرورش اصفهانريزي فرهنگي ارشد برنامش  کارشنار* 

 12/5/92پذيرش نهايي:        29/4/92تجديد نظر:        18/11/91تاريخ دريافت: 



  … 131 هاي فرهنگي اينترنت آموزان دختر دوره متوسطه در خصوص آسيب تجارب زيسته والدين دانش

 مقدمه و طرح مسئله

اوان، گستره پوشش و کارکردهاي در جامعش اطالعاتي امروز، اينترنت بش سبب ادرت فر
هاي اخـالق فـردي و اجتمـاعي اثـري عميـ  و انکارناپـذير بـر جـاي          متنوع، در حوزه

هـا را در رديـف عوامـل اجتمـاعي کـردن و       رسانش  گذارد. دانشمندان علوم اجتماعي مي
اي  هـاي رسـانش   اوريفنّ اين باورند کش   دانند و بر شکل دادن بش شخصيت افراد جامعش مي

، ترجمـش توسـلي و   1توانند، هنجارهاي اجتماعي را تقويت يا تضعيف سازند )کـوکن  مي
اين سامانش بش ادري جذاب و پرکشـش اسـت کـش کارشناسـان تعلـيم و        (.1370فاضل، 

، 2ها و باورهـاي انسـاني نگـران کـرده اسـت )پسـتمن       تربيت را نسبت بش کاهش ارزش
 (.1384، طباطباييترجمش 

ايـن   جهاني است کش تاکنون طراحـي و اجـرا شـده اسـت.       سامانش ترين اينترنت بزرگ
با انگيزه همکاري و دسترسي چند سويش بش منـابع   1960شبکش عظيم جهاني در اواخر سال 

ايجـاد شـد و از    اي علـوم و مهندسـي    هاي محاسباتي و امکان تعامل ميان رشـتش  و مهارت
مول درآمد. وابستگي بشر امروزي اي همگاني و جهان ش ، بش صورت شبکش90اواسط دهش 

اوري، بش منزلش آغاز دوراني جديد در توليد و تبادل دانـش  اين فنّ طي مدت زماني کوتاه بش 
هـاي جديـدي از    حضور در فضاي سـايبري، شـکل   (. بش طور کلي، 1387است )فرهمند، 

پـذيري در   کند چنان کش نوجوانان و جوانان بش لحـاف انعطـاف   انسان اجتماعي را توليد مي
هـاي    فنّـاوري انـد.   ايـن رسـانش نشـان داده    برابر اجتماع جديد انساني، بيشترين عالاش را بش 

اين مسـئلش،   کنند.  جديد اطالعاتي، با توجش بش نياز جهاني، دنيا را ناچار از پذيرش خود مي
توانـد   بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي، زبـان و دوري يـا نزديکـي از سـويي مـي     

ساز تعامل و تواف  مـردم دنيـا و درک آنهـا از يکـديگر باشـد و از سـوي ديگـر، در         مينشز
 ها را بش وجود آورد.  هاي ديگر، شکل ديگري از آسيب جريان تسلط بر فرهنگ

ترين منابع کسب هويـت بـدل    در جامعش امروزي، فضاي مجازي بش يکي از ادرتمند
ابعاد فکري و اخالاي، تحت تأثير ارار داده شده است و نوجوانان و جوانان را بويژه در 

ـ  هاي فرهنگي، رابطش است. بش اين ترتيب، آسيب اوري اطالعـات،  اي تنگاتنگ با مقولش فنّ
 اند.   انفجار اطالعات و جهاني شدن پيدا کرده

                                                      

1. Kohen        2. Postman 



132  1392پاييز (/ 75)پياپي  3/ شماره هاي ارتباطي/ سال بيستم پژوهش 

هاي اخير، در مقايسش بـا کشـورهاي    اين رسانش در ميان جوانان ايراني، بويژه در سال
رو بوده است. بيشتر مطالعات انجـام شـده در ايـران نشـان      فراواني روبشهمسايش با اابال 

)منتظراـاکم و  « اي از کـاربران اينترنـت در ايـران جوانـان هسـتند      بخش عمـده »دهد  مي
پـذيري اينترنـت بـش همـراه برخـي از       (. سـرعت و انعطـاف  125، ص 1387شاااسمي، 

يير، گرايش بـش چيزهـاي نـو،    هاي دوران نوجواني و جواني همچون تمايل بش تغ ويژگي
هاي ارتباطي نو موجب شـده اسـت    هاي سنتي و استقبال از ابزار گرفتن از نگرش  اصلشف

کش اين طيف از جامعش بش شدت از فضاي مجازي متأثر باشند. بش طوري کش اينترنـت بـش   
اي را در  اينترنت مرزهاي تـازه »دهي هويت آنان بدل شود.  منبع اصلي و مسلط در شکل

هـاي   هاي مربوط بش ازدواج و دوسـتي  هاي جوانان ايراني بويژه ارزش گيري ارزش کلش
(. حضور در فضـاي  90، ص 1386)ذکايي، « رمانتيک پيش روي جوانان ارار داده است

دهد و از سـوي ديگـر،    مجازي از سويي اجازه مدرن بودن و مدرن زيستن را بش آنان مي
بخشـي بـش هويـت     اي کـش سـنت در هويـت    جامعش استفاده، وابستگي و اعتماد بش آن در

غيـاب تمـرين و   »برانگيز است چنـان کـش در    کند چالش اي را ايفا مي جوانان نقش عمده
ــش آن را تقويــت کنــد. همچنــين   اي مــي آمــوزش ســواد رســانش توانــد مصــرف منفعالن

هـاي مـدني را     هاي مجازي عالاش جوانـان بـش مشـارکت اجتمـاعي و فعاليـت      سرگرمي
توانـد نـوعي جهـان وطنـي يـک طرفـش را جانشـين         دهـد و مـي   لشعاع اـرار مـي  ا تحت

ها هر چند بـش خـودي خـود     هاي اجتماعي وااعي سازد. اين تمايالت يا ارزش مشارکت
هـاي مرجـع جوانـان و     مخرب نيستند، اما ممکن است بش هزينش تغيير افراطي چارچوب

(. مذهب و 91)همان، ص « دکم رنگ ساختن هويت آنها در سطح ملي، ديني تمام شون
دهـي بـش هويـت     پـذيري و منـابع مهـم شـکل     ترين نهادهاي جامعش خانواده يکي از مهم

شـود کـش    نوجوانان و جوانان در ايران هستند اما با حضور فعال اينترنـت احسـار مـي   
بخشي بش اعضاي جامعـش، بـويژه نوجوانـان و     دهي و هويت مرجعيت اين نهادها در الگو

هـايي از تغييـر    تزلزل شده است. مصرف بسيار زياد اينترنت و بروز نشـانش  جوانان دچار
 هاي مرجع و تغييرات هـويتي در ميـان جوانـان ايرانـي، بـويژه والـدين را نگـران        چارچوب

 بوربور در پژوهشي بر روي کـاربران ايرانـي اينترنـت نشـان داده    »شکاف نسلي کرده است. 
ـ  است کش اينترنت شکاف نسلي را عريض  )نقـل از منتظراـاکم و شاااسـمي،   « ر کـرده اسـت  ت

هاي مرجع نوجوانان و جوانان و تمايل بش تغيير، والـدين را کـش    (. تغيير چارچوب1387
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مسئوليت پرورش فرزندان را بر عهده دارند، نگران و گاه دچار استيصـال کـرده اسـت.    
هـاي ناشـي    ريت تنشدانند با فرزندان خود چگونش ارتباط برارار کنند و مدي والدين نمي

از تأثيرپذيري از اينترنت را بر عهده بگيرند. هدف اصلي اين پژوهش، بررسـي تجـارب   
زيستش والدين از اينترنت است. بش همين منظور، با مراجعش بـش معنـاي ذهنـي والـدين از     

نامند، مورد بررسي ارار گرفت. براي رسيدن بـش   اينترنت، فهم آنان را از آنچش آسيب مي
آمـوزان دختـر دوره    دف، توصيف، تبيين و تفسير تجـارب زيسـتش والـدين دانـش    اين ه

 اينترنت مد نظر ارار گرفت.  هاي فرهنگي  متوسطش از آسيب

 ضرورت و اهميت پژوهش

دنياي امروز بش ارتباط مستمر و تعامل مـداوم ميـان مردمـي کـش بسـيار دور از يکـديگر       
 هـاي  فنّـاوري کنـيم و از طريـ     دگي مـي زن عصريکنند، وابستش است. ما در  زندگي مي

يابيم. گسترش و بش  ارتباطي و اطالعاتي از رخدادها و رويدادهاي تمام جهان آگاهي مي
ناپذير از زندگي روزمره بـدل   بش بخشي ضروري و جدايي  فنّاوريکارگيري اطالعات و 

رن ارتبـاطي  ها بش اين معنا نيست کـش مـردم، وسـايل مـد     شده است. اما استفاده از رسانش
انـد، بلکـش همـش مـا بـش       مانند راديو، تلويزيون و اينترنت را بش زندگي سنتي خود افزوده

ايـم و خواسـتش يـا     نوعي نظام جهاني کش هي  کح درک کاملي از آن ندارد، کشانده شده
ايـم.   گرا و انباشتش از دگرگوني ارار گرفتش ناخواستش، بش نحوي تحت تأثير اين نظام کررت

گـذارد و آنهـا را در طـول     ها تأثير مي ين استفاده از اينترنت خواه ناخواه بر فرهنگبنابرا
شناختي پيدا کند. اگر  تواند ابعاد آسيب کند. اما اين تغييرات مي زمان دستخوش تغيير مي

فرهنگ را مانند يک نظام پيچيده در نظر بگيريم، هـر گونـش تغييـر در يکـي از ابعـاد آن      
هـاي اخيـر و    ها را متأثر سازد. با ورود اينترنت بش جامعش ما در سال تواند ساير بخش مي

هـاي ايـن رسـانش و تأثيرپـذيري از      اابال گسترده نوجوانان و جوانان بـش دليـل جـذابيت   
هاي آن، در عرصش فرهنگي، تعارضـات گونـاگوني ر  نمـوده اسـت. ايـن       محتواي پيام

بخش است، براي  انگيز و لذت ان شگفتجوانان و جواننورسانش بش همان اندازه کش براي 
آفـرين   کننده و دغدغش والدين آنها کش مسئوليت پرورش فرزندان را بر عهده دارند، نگران

دهد، احسـار و   است. شواهد حاصل از مطالعات تجربي و تجربيات شخصي نشان مي
ها، بويژه  درک ذهني والدين از اينترنت، با فرزندانشان متفاوت است. بسياري از خانواده
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کننـد و در بسـياري از    هاي سنتي، بش چشم يک معضل بش ايـن پديـده نگـاه مـي     خانواده
ترين دغدغش والدين بـدل شـده    ها، نگراني از پيامدهاي فرهنگي اينترنت، بش مهم خانواده

است. از اين رو، هدف اصلي اين پژوهش درک ذهنيـت و برسـاخت ذهنـي والـدين از     
هاي صورت گرفتش، براي بررسي آثار مربت و منفي  از پژوهشاينترنت است. در بسياري 

اينترنت بش خود نوجوانان و جوانان مراجعش شده اسـت امـا در پـژوهش حاضـر، بـراي      
آمـوزان دختـر دوره    رسيدن بش اين هدف، توصيف، تبيين و تفسير تجارب والدين دانش

رنت مد نظر ارار گرفتش اينت ها، هنجارها و هويت(  هاي فرهنگي )ارزش متوسطش از آسيب
 است. براي اين منظور سش پرسش مطر  شده است:

در نتيجـش اسـتفاده از   هـاي فرهنگـي را    والـدين چـش آسـيب   ها،  با توجش بش ارزش. 1
 اندر   کرده در فرزندان خود تجربش اينترنت
در نتيجـش اسـتفاده از   هـاي فرهنگـي را    والـدين چـش آسـيب   با توجش بش هنجارها، . 2

 اندر   فرزندان خود تجربش کرده دراينترنت 
در نتيجـش اسـتفاده از   هاي فرهنگـي را   والدين چش آسيببا توجش بش مقولش هويت، . 3

   اندر کرده فرزندان خود تجربش اينترنت در

 پيشينه پژوهش

مطالعش درباره اينترنت و آثار آن، هنوز موضوعي جديد و نو است کش نياز بـش مطالعـات   
هايي کـش   ران اين حوزه دارد. بش همين دليل، بش برخي از پژوهشداي  از سوي پژوهشگ

بندي پژوهش حاضر مورد اسـتفاده اـرار گرفتـش، اشـاره     اطالعات جانبي آنها در صورت
 شود.مي

 ثر بـر آن ؤعوامـل مـ   بـش اينترنـت    اعتيـاد بـش   ( در پژوهشي با عنـوان 1386) رضوي
ترنـت اعتيـاد داشـتند و همـش آنهـا      اين درصـد کـاربران، بـش    30اين بررسي  در   پرداخت.

مختلفي از رفتارهاي رواني اجتماعي مانند احسار بيگانگي با خود، احسار هاي  شدرج
گرايـي و   گريـزي، درون  ضعف و ناتواني در انجام امور، رفتار ناهنجار اجتماعي، اجتماع

بسـيار   اينترنـت  دادند. همچنين تمايـل نوجوانـان بـش     رفتار احساسي را از خود نشان مي
آمـوزان   اين رابطـش در مـورد افـراد مجـرد و دانـش      هاي سني بود.  شديدتر از ساير گروه

سال در مقايسـش بـا    15ـ 19اينترنت در گروه سني  دبيرستاني نيز وجود داشت. اعتياد بش 
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اينترنـت در کـاربران، بـا      هاي سني بيشتر و چندين برابر است. بين اعتياد بـش  ساير گروه
گرا و داراي  هاي شخصيتي درون گي از خود و ابعاد آن و همچنين ويژگياحسار بيگان

جـويي   شود. در کاربران بش شدت معتاد نيز بهـره  رفتار احساسي ارتباط واضحي ديده مي
   .اينترنتي سش برابر کاربران ديگر است از گفتگوي 

ز اده ابررسي رابطش احسار تنهايي با نوع استفبش خود ( در پژوهش 1382علي ) برج
ايـن پـژوهش بـين     نتـايج در    .پرداخـت  آموزان دبيرسـتاني  اينترنت در گروهي از دانش 

اينترنـت رابطـش    دبيرسـتاني و چـت کـردن بـا      آمـوزان دختـر   احسار تنهايي در دانـش 
 داري نشان داد. معنا

هـاي خريـد    هـاي جنسـيتي در انگيـزه    بررسـي تفـاوت  ( بـش  1387) لطيفي و غفاري
هـاي خريـد،    ن پژوهش بش بررسي رابطش عامل جنسيت با انگيزهاي . تپرداخالکترونيکي 

هـاي کـاربردي را بـش عنـوان      هاي ظاهري سايت و نوع کاال پرداختـش و انگيـزه   جذابيت
اجتمـاعي را، بـش عنـوان عامـل مـانع در خريـد        ـ  هـاي احساسـي   کننده و انگيزه تسهيل

دهـد کـش تنهـا بـين      نشـان مـي   الکترونيک، مورد آزمون ارار داده است. نتـايج پـژوهش  
هـا   اين انگيـزه   اي معنادار وجود دارد و اجتماعي و جنسيت رابطش ـ  هاي احساسي انگيزه

تر از مردان است. بين جنسيت و انگيـزه کـاربردي و هـويتي و نيـز بـين       براي زنان مهم
  ديده نشد. يمعنادار  هاي ظاهري سايت و نوع کاال رابطش جنسيت و جذابيت

پرداختـش اسـت.    اينترنـت   تجربش جوانان از زنـدگي بـا   ( بش بررسي1387) نصرآبادي
توانـد   انگيز و کاذب مجازي، بخصـوص بـراي جوانـان، مـي     شرايط دل بش دليلنترنت اي 

اين سنين را بـش عمـ      و ارتباطات سازنده شودگسيختگي تمام ابعاد زندگي  از همباعث 
 .  است فنّاورياين   ده افراطي ازانزواطلبي و تنهايي بکشاند کش نتيجش استفا

هـاي جنسـيتي در ميـزان     مطالعـش اسـنادي تفـاوت    پژوهشي بـش در ( 1387فرهمند )
. پرداخـت اينترنت بر نوجوانان و جوانان دختر   ثيرات گوناگونأاستفاده، نوع کاربري و ت

اينترنتــي،   ايــن مطالعــش حــاکي از آن اســت کــش تهديــد هويــت دختــران، اعتيــاد  نتــايج
هـاي   اسـتفاده  ءهـاي مجـازي و سـو    اينترنت، درگيـري در عشـ     پذيري از طري  نگفره

  .روند بش شمار ميجدي براي کاربران دختر  هاييجنسي، تهديد
محـيط يـادگيري و   در  اينترنت  الگوي استفاده از( نيز بش بررسي 1388آبادي ) ابراهيم

بـين ميـانگين نمـرات    ، نشان داد پژوهش وينتايج پرداخت.  اجتماعي و بافت فرهنگي
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ايـن متغيـر     اينترنت، تفاوت معنادار اسـت و   گروه آزمايش و کنترل در ميزان استفاده از
ـ بينـي   توانستش است تغييرات مربوط بش يادگيري را تبيين و پيش ايـن معنـا کـش      د. بـش کن

ش اينترنت با يـادگيري و پيشـرفت تحصـيلي رابطـ      اندازه و غيرمعمول از  استفاده بيش از
 معکور دارد. 

اينترنتي در زندگي: بررسـي نقـش     ارتباطات( در پژوهشي بش بررسي 1388) سليمي
 پرداختش و بش اين نتيجش دست يافتش است کـش  ادراک حمايت اجتماعي و احسار تنهايي
اي بين ادراک حمايـت اجتمـاعي و    واسطش ياحسار تنهايي خانوادگي و اجتماعي، نقش

 ،اينکش احسار تنهايي خانوادگي  . نکتش جالب توجشکنند ايفا ميرنت اينت  ميزان استفاده از
 ميـزان اسـتفاده از   ،اينترنت را بش گونش مربت و احسار تنهايي اجتماعي  ميزان استفاده از

گـري   يـد نقـش واسـطش   ؤم، . نتايج پژوهشکرده استبيني  اينترنت را بش گونش منفي پيش 
 پيوند حمايـت اجتمـاعي و ميـزان اسـتفاده از     احسار تنهايي خانوادگي و اجتماعي در

هـا اهميـت نقـش حمايـت اجتمـاعي و احسـار        يافتش ،. در مجموعه استاينترنت بود 
   .ه استاينترنت نشان داد  تنهايي را در ميزان استفاده از

اينترنـت و رابطـش آن بـا      اعتيـاد بـش  ( در پژوهشي بش بررسـي  1388) شاي  و همکاران
داري ميـان   اارتباط معن نشان داد ها يافتش پرداختند. تهران در نوجوانانهاي شخصيتي  ويژگي
اينترنت و نوجوانان دختر و پسر وجـود دارد. در نوجوانـان     خويي و اعتياد بش رنجور روان
   .اينترنت بش دست آمد  شناسي با اعتياد بش داري ميان خوشايندي و وظيفش ارابطش معننيز  پسر

، پژوهشگران اوليش را در زمينش ارتباطات بر آن داشت تا ارتبـاط  رشد فزاينده کاربران
رواني و احسار تنهايي را بش تصوير کشـند و   اينترنت و تعامالت اجتماعي، ناکامي   بين

جهـاني را فـراهم    فنّـاوري ايـن   هايي را پيرامون مزايا و معايب استفاده از  زمينش پژوهش
 (. 2003، 2شوماخرو  1آورند )بش نقل از ماراهان

اينترنـت،   ( الگويي اراکش کرد کش بر اسار آن استفاده بـيش از حـد از   1998) 3کرات
کنـد و بـا حـذف تعـامالت      ها را از جامعش و ارتباطات اجتمـاعي وااعـي دور مـي    انسان

توانـد موجبـات احسـار تنهـايي و در نهايـت       اجتماعي و تسلط بر زنـدگي افـراد مـي   
( با توجـش بـش نظريـش شخصـيت در     2003) 5و ارتزي 4رگرافسردگي را فراهم آورد. هامب
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اينترنتـي   هاي شخصيتي و عاطفي کـاربران   اينترنت، ويژگي ارتباط بين احسار تنهايي و 
گرايي  هاي خاصي همچون درون را بررسي کردند. نتايج بررسي آنها نشان داد کش ويژگي

ود؛ از اين رو، مدلي جـايگزين  ش اينترنت منجر مي و احسار تنهايي بش استفاده بيشتر از 
هـاي اراکـش شـده در     ( شکل گرفت. از سوي ديگـر، بـر اسـار مـدل    1998مدل کرات )

اينکش بـا   کنند، بش دليل  خصوص احسار تنهايي، افرادي کش احسار تنهايي را تجربش مي
شـوند و همچنـين بـش دليـل      هاي منفي وارد مسير گفت و شنود مي بيني انتظارات و پيش

هاي اجتماعي الزم، در براراري و تداوم روابط دوستانش نزديـک شکسـت    هارتفقدان م
و نسبت بش طـرد شـدن،    1آگاه اين افراد، در روابط اجتماعي، مضطرب و خود خورند.  مي

 (.1989، 3و کواستر 2حسار هستند)سوالنو
هـاي روحـي يـا     اينترنت را مرتبط با شـوک   هاي اعتياد فرد بش ريشش( 2003) 4دوران

داند. بستش بش حـوادث آن دوره، فـرد بـراي توسـعش      مبودهاي عاطفي دوران کودکي ميک
اين حالت، آنچش اهميت دارد، موضـوع يـا فعاليـت     شود. در  يک رفتار، مستعد اعتياد مي

 شود.   نيست، بلکش مبنايي است کش وي تحت آن حالت معتاد مي
موج ـش )ازجملـش پيونـدهاي     اين نتيجش رسيد کش پيوندهاي اجتمـاعي  ( بش 2004) 5ليم

خانوادگي( شامل چهار گروه: عالاش بش ديگـران، تعهـد بـش خـانواده، شـغل و دوسـتان،       
هـا و اصـول    هـاي زنـدگي و اعتقـاد بـش ارزش     مشغوليت و مشارکت مداوم در فعاليـت 

ايـن پيونـدها، باعـث بـروز       شود. گسست و ضـعف در هـر يـک از     اخالاي جامعش مي
زمينـش اعتيـاد اـرار     شود کش ممکـن اسـت پـيش    انحرافي در فرد مي رفتارهاي نابهنجار و

گيرد. ضعف در پيوندهاي خـانوادگي و ارتبـاط بـا گـروه همسـاالن از عوامـل مهـم و        
هـاي   اينترنت در نوجوانان است. در حقيقت نوجواناني کش از تمار انکارناپذير اعتياد بش 

ابـزاري بـراي فـرار از وااعيـت اسـتفاده      اينترنت بش عنـوان   گيرند، از  مي  اجتماعي کناره
 ( در ميـان طبقـات هنـدي انجـام داده اسـت.      2005) 6کنند. پژوهشي ديگري را درن مي

اينکش استفاده از تلويزيون و مـاهواره در هنـد بـش طـور      بر اسار اين پژوهش، با وجود 
و بش دفاع  يافتش، مردم همچنان بش آداب و رسوم سنتي خانوادگي پايبندند وسيعي افزايش 

گيـرد   پردازند. درن نتيجش مـي  ، مي هاي خانوادگي، محلي و فرهنگي سختانش از زندگي سر
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کنـد نـش    هاي نهادي متغير تبعيـت مـي   کش تغييرات ناشي از جهاني شدن بيشتر از وااعيت
 شود.   هاي جديد اراکش مي ادراکات فرهنگي جديد کش از طري  رسانش

، کـاربرد  1يش معتقد است کش ارتباطات ميـان فـردي  ها ( بر اسار يافتش1998کرات )
مطالعـش طـولي معروفـي     1995ــ  1996هاي  اينترنت در منازل است. وي در سال غالب 

خـانواده مهيـا کـرد تـا      73نفـر در   169اي را بـراي   انجام داد و طي آن، امکانات رايانـش 
آيد، نظـاره کنـد.    جود ميها بش و اين خانواده اينترنت در  تغييراتي را کش بش واسطش حضور 

اينترنت موجب کاهش ارتبـاط فـرد بـا خـانواده، کوچـک       مدعي شد کش استفاده از وي 
ايـن   شود. نتـايج   شدن حلقش اجتماعي پيرامون و افزايش احسار تنهايي و افسردگي مي

اينترنت بش ميزان دو ساعت در هفتش در مـدت دو سـال،    پژوهش نشان داد کش استفاده از 
 (.2002، 2اندازه شبکش اجتماعي پاسخگويان شده است )کيسلر هش متوسط موجب کا

 مبانی نظري 

گذارنـد.   بديلي بر زندگي مردمان جوامع امروزي بر جـاي مـي   هاي جمعي آثار بي رسانش
بسياري از انديشمندان حوزه ارتباطات مدت زيـادي اسـت کـش بـش تأمـل در ايـن بـاره        

ها نش تنها از طري  پيـام خـود بـر فرهنـگ و      ؛ رسانشمعتقد است 3لوهان مک اند. پرداختش
دهند، بـر   نظر از محتواي پيامي کش انتقال مي د. بلکش شکل آنها صرفنگذار تفکر ما اثر مي

 (.1379نژاد،  ماهيت زندگي اجتماعي مؤثر است )نقل از معتمد
بـين   هاي روزمره و تصور از زمـان، مکـان و فضـا در    ها بر کنش بر تأثير رسانش 4الل
ها تعامـل افـراد    ها تأکيد کرده است. وي معتقد است تحت تأثير رسانش ها و فرهنگ ملت

هـا بـش    شود. ضمن اينکش در دسترر بودن رسـانش  جوامع مختلف با يکديگر دگرگون مي
انجامد )ترجمش  اي در ميان جوامع بشري مي هاي فرهنگي ويژه ها و کنش گسترش ارزش

 (.1379نکودست، 
ها در تغييرات ارزشي جوامع جديد اشـاره کـرده اسـت. وي     بش نقش رسانشنيز  5لرنر

هـا و رفتارهـا    هـا، ارزش  ترين و مؤثرترين ابزار تغيير نگرش ها مناسب معتقد است رسانش
هـا در جوامـع مـدرن مجموعـش      (. بش عبارت ديگر، رسـانش 1380هستند )نقل از فرااني، 
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دهنـد کـش بـدون وجـود آن در اختيـار       رار مياي از تجارب را در اختيار انسان ا گسترده
ها بازتر، فراگيرتر  ها با ارار گرفتن در معرض رسانش گرفت. دروااع انسان انسان ارار نمي

هـاي   ها ارار مي گيرند. با گسترش شـبکش  اند و کمتر تحت تأثير سنت و نامحدودتر شده
 تامپسـون،  شـوند )  هاي سنتي ادرت و ااتدار بش چالش کشيده مـي  جديد ارتباطي، شکل

 (.1379ترجمش ايراري کسمايي، 
هاي ايجاد شده در عرصش ارتباطات بش جايي رسيده اسـت   معتقد است ظرفيت 1نحار

ارتباطي و اطالعاتي کش  فنّاوريکش مرزهاي ملي و اومي را بش شدت مخدوش کرده است. 
بـراي تعامـل بـا     ، ظرفيت و توانمندي همش افـراد را  بخشد بش فرايند جهاني شدن شکل مي

 (.1379دهد )ترجمش اختري،  هاي افزايش مي ديگران و نقد ديدگاه

 هاي فرهنگی اينترنت   آسيب

هاي مختلف علوم کاربرد خـاص خـود را دارد امـا ايـن      شناسي در رشتش اصطال  آسيب
شناختي بـش کـار رفـت. از منظـر      واژه يا معادل آن، پاتولوژي اولين بار در معناي زيست

کشد کش در آن يـک ارگـانيزم    هنجار را بش تصوير مي ناختي، آسيب وضعيتي نابشش زيست
اينترنت نيز در ابعاد مختلـف روانـي، اجتمـاعي    از عملکرد صحيح خود باز مانده است. 

هاي اينترنت را عبـارت از ايـن    ترين آسيب ( مهم2003) 2مونتح زا باشد تواند آسيب مي
هـاي   آميز از اطالعات، شيوع ويـرور  تفاده اختالردانند: سرات اطالعات، اس موارد مي

هـاي اينترنتـي، انتشـار مطالـب      اي، ورود غيرمجـاز بـش رايانـش ديگـران، مزاحمـت      رايانش
هـاي   استفاده گسترده از تصاوير خالف اخالق از زنـان و کودکـان، فعاليـت    ،غيراخالاي

تکـاب جرايمـي ماننـد    استفاده از محيط اينترنـت بـراي ار   خرابکارانش و ضد امنيتي، سوء
استفاده جنسي از کودکان، تخلفات ااتصـادي و انـواع    مخدر، اماربازي، سوء  توزيع مواد
 (.2003، 3ها )بازرمن کالهبرداري

شـود کـش    هايي اطالق مي از منظر فرهنگ، اصطال  آسيب فرهنگي بش آفات و آسيب
، رفتارهـا و  دهنـده و سـازنده عـادات    رنگ و لعاب فرهنگـي دارنـد و عناصـر تشـکيل    

(. بـش لحـاف   1385آبـادي،   دهنـد )رحمـت   هاي اجتماعي را تحت تـأثير اـرار مـي    کنش
ترين مشکلي کش استفاده از اينترنت بش دنبال دارد، تطاب  نداشـتن محتـواي    فرهنگي، مهم

                                                      

1. Nahas       2. Montes       3. Bauserman 
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اوري اينترنت اراکش شده با الگوهاي فرهنگي، ارزشي و هنجاري جوامع مختلف است. فنّ
هـاي   و کمترين کنترل طراحي شده است. از اين رو، اعمال کنترل براي بيشترين سرعت

اخالاي در اين زمينش مشکل است. حجم باالي محتواي غيراخالاـي، تجـاري و رايگـان    
 (.  1380ها در سراسر دنيا شده است. )آشنا،  اينترنت، موجب نگراني بسياري از خانواده

 ها و هنجارها هاي اينترنت بر ارزش آسيب

ـ  در عصر  اوري اطالعـات کشـيده   ارتباطات، فرزندان از سنين پايين بش سوي رايانـش و فنّ
ـ  مي اوري بـش انـدازه فرزندانشـان    شوند و اين در حالي است کش تسلط والدين بر اين فنّ

ـ   نيست و بش دليل بي اوري، صـورت  اطالعي آنان و بويژه مادران، نظارت الزم بر ايـن فنّ
شوند. سازمان اف بي آي با توجـش بـش    اي مي عديدهگيرد و فرزندان دچار مشکالت  نمي

حساسيت موضوع و نگراني والدين، بخشي را براي آگاهي دادن و آشنا کردن والدين با 
 اندازي کرده است. خطرات استفاده از اينترنت راه

گسترش ارتباطات جهاني و جاذبش فراوان اينترنت بويژه در ميان نوجوانان و جوانـان  
هاي جديد زندگي، منجر بش بروز تعارضات ارزشي بويژه در  ن، رواج سبکو متناظر با آ

نسل جديد شده است. گاه اين تغييرات ارزشي بش حدي است کش منجر بش فاصلش نسـلي  
شود. امروزه استفاده از رايانش و اينترنـت در   و در شکل شدت يافتش آن، شکاف نسلي مي

  دارد. زندگي نوجوانان و جوانان نقش مهمي بر عهده
هاي الکترونيکي، بش اشکال گونـاگون بـر اعضـاي خـانواده و      ها و بويژه رسانش رسانش

گذارند. نسل جوان امروز در مقايسش با نسل گذشتش، کمتـر زيـر بـار     روابط آنها تأثير مي
اي  روند. اينترنت بش دليـل گسـتره و جاذبـش    ها مي هاي ديکتش شده از سوي خانواده ارزش

کند. کاهش فضاي صميمي خـانواده   پذيري فرزندان ايفا مي همي در الگوکش دارد، نقش م
زاده  هاسـت )زنجـاني   و کاهش ارتباط و گفتگو ميان اعضاي آن، ازجملش آثار منفي رسانش

 (.1385و سهرابي،  1384و محمدجوادي، 
دهد نش  ها روندي است کش نسل بش نسل ر  مي معتقد است؛ تغيير ارزش 1اينگلهارت

ها شـده اسـت؛    هاي جمعي منجر بش تغيير ارزش گويد اشاعش رسانش سال. وي ميسال بش 
هـاي   ها بـر شـکاف ارزش   بش طوري کش در عصر کنوني، جهاني شدن ارتباطات و رسانش
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هاي متحدالشکل جوانان، موسيقي پاپ و ... از نمودهاي  نسلي تأثير گذاشتش است. لبار
هـاي   ي نسـل کنـوني و پايبنـد نبـودن بـش سـنت      ها تأثير رسانش بر تغيير رفتارها و ارزش
 (.  1383فرهنگي هستند )نقل از يوسفي، 

پـذيري بـاال،    هاي الکترونيکي بويژه اينترنت، بش دليل سرعت، تحرک و انعطاف رسانش
انـد. ايـن تغييـرات     هاي مختلف زندگي روزمره پديد آورده تغييرات عميقي را در عرصش

ييـر در سـاختارها و الگوهـاي ارتبـاطي نـش تنهـا بـر        بيش از هر چيز ديگر از رهگذر تغ
فرهنگ جوامع معاصر تأثير گذاشتش، بلکش خود عرصش فرهنگي نويني را پديـد آورده کـش   
با تعابير مختلف از آن بش عنوان فرهنگ الکترونيکي، فرهنگ ديجيتـال و فرهنـگ سـايبر    

 (.  10، ص 1389، ترجمش کوثري، 1شود )بل ياد مي
هايي کش دارد بش منبع اطالعـاتي و آموزشـي کـاربران بـدل      ا ويژگيفرهنگ سايبري ب

پذيري شديد و تجربش چيزهـايي کـش    زدايي، انعطاف شده است. فرسودگي سنت يا سنت
سازند تا امور بـديهي را بـش    در جايي ريشش ندارند، اين امکان را براي کاربران فراهم مي

 (.  152ـ153پرسش کشند )همان، صص 

 ترنت بر هويت هاي اين آسيب

هاي اديمي کش جهان اجتماعي را براي مدت زمـان طـوالني ثابـت     در دوران متأخر هويت
 هاي جديـدي در حـال ظهورنـد کـش باعـث       اند و هويت نگش داشتش بودند، رو بش افول رفتش

شوند. بنابراين، بحـران هويـت بـش     کش تکش شدن انسان مدرن بش عنوان يک سوژه واحد مي
هـا و   جايي ساختار شود کش در حال جابش تر تغيير تلقي مي هاي وسيع فرايند عنوان بخشي از

هـاي ثـابتي    گـاه  هايي را کش بش افراد تکيش فرايندهاي مرکزي جوامع مدرن است و چارچوب
 (.  181، ص 1389کند )بل، ترجمش کوثري،  دهند، متزلزل مي در جهان مي
ــدنز ــد اســت دگرگــوني 2گي ــانيهــاي ســاختاري دوران  معتق شــدن،   معاصــر )جه

هـاي   گرايي( سوژه را از ايد و بند رهانيده و امکان بازسازي داستان نشدگي و سنت تعبيش
 ها را فراهم کرده است. اين خود سيال و تکش تکش زندگي فردي و جمعي انواع و هويت

اي براي سـاخت مجـدد آن و بـراي تغييـر      شده دوران متأخر يا پسامدرن، از امکان تازه
 (.  184، ص همانعناصر هويت برخوردار است )سبک 
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تواننـد حضـوري کـامالً متفـاوت از جنسـيت،       فضاي مجـازي سـايبر افـراد مـي    در 
شان داشتش باشند. بش همين دليل، کاربران بخصوص نوجوانـان   ظاهري شخصيت و شکل 

و جوانان، فضاي سايبر را بهترين مکان براي ابراز احساسات، هيجانات و عقايـد خـود،   
دانند. نوجوانـان در جريـان فراينـد تشـکيل هويـت       فارغ از مالحظات دنياي حقيقي مي

هـا را   توانند هر کدام از ايـن حالـت   اند و مي هاي متعددي مواجش وااعي خويش با چالش
در اينترنت تجربش کنند. براي مرال، در زمينش هويت جنسـي، بـش طـور معمـول، دختـران      

کننـد ايـن    را پسر و پسران خود را دختـر معرفـي مـي   هاي گفتگو خود  نوجوان در اتاق
 (.2007، 1سولر افتد ) حالت بيشتر در دختران اتفاق مي

هاي جديدي را براي درک هويت جمعـي و شخصـي مطـر      هر چند اينترنت شيوه
بخـش تلقـي    کند و امکان تغيير شکل کيستي ما در دنياي مجـازي، گـاه امـري آزادي    مي
اي ديگر بش نمايش بگـذارد.   هاي سلطش را بش گونش يوه، فرايندشود، ممکن است اين ش مي

ها در حالت آنالين ممکن است در نوعي از فقـدان هويـت نقـش     آزادي بازي با هويت
 (.  316ـ 317، صص 1389 ترجمش کوثري، داشتش باشد )بل،

گيـرد، شخصـيتي مجـازي بـراي خـود       هنگامي کش نوجوان در دنياي سايبر ارار مـي 
ند؛ اين انتخاب گاه شبيش شخصيت و هويت وااعي او و گاه بش طور کامل، با آن گزي مي بر

هـاي مجـازي، موجـب اخـتالل      پنداري با هويت سازي و همذات در تضاد است. همانند
شخصيت، تأثيرگذاري منفي بر رشد شخصيت نوجـوان و جـوان، احسـار حقـارت و     

هاي اخالاـي و   فت ارزشاحسار حسادت شديد، ضعف اعتماد بش نفح و در نهايت، ا
   شود. ايجاد اابليت بزهکاري در شخص مي

از سوي ديگر، هويت نامشخص کاربر، بويژه بر نوجوانان کش در مرحلش تکـوين هويـت،   
گـذارد. نوجـوان در    يابي اـرار دارنـد، آثـار نـامطلوبي بـر جـاي مـي        شناسي و هويت هويت
رو  هاي نامشـخص و مبهمـي روبـش    هاي مکرر در فضاي اينترنت، خود را با هويت زني گشت
کنند. اين شيوه ارتباطي عالوه بـر   هاي مختلف و حتي متنااض ارسال مي بيند کش بش او پيام مي

گيـرد، بلکـش در اغلـب مـوارد از      جوان و جوان مينواينکش فرصت رابطش چهره بش چهره را از 
نـان را تغذيـش   هاي مختلف و گـاه مضـر ذهنـي آ    هاي نامشخص، با خوراک طري  اين هويت
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کننده پيام خود عـاملي اسـت تـا پيـام از سـوي کـاربر        کند. نامشخص بودن هويت ارسال مي
نوجوان بيشتر پذيرفتش شود و چش بسا در ذهنيت خود از آن فرد يا افراد تابلويي بسازد کـش بـا   

جـويي، نسـل    يـابي و هويـت   (. بنابراين اينترنت، هويـت 1384رضايي،  وااعيت فاصلش دارد )
 وان را در ابعاد فکري و اخالاي، تحت تأثير ارار داده است.  ج

 روش پژوهش

هـاي پديدارشناسـانش    در پژوهش .است شناسي پديدار نوع ازي فيک روش پژوهش حاضر
 از ،هــدف کشــف برســاخت ذهنــي کنشــگران اســت. بــش طــور معمــول در ايــن روش

. دهنـد  توضـيح  ، انـد  دهکـر  تجربـش  کش ييها پديده دربارهشود  مي خواستش کنندگان شرکت
 تواند تجربيات و تفسيرهاي کنشگران از واايع را روشـن سـازد.   روش پديدارشناسي مي

ها حاضر سعي دارد تصور و ذهنيـت والـدين از اينترنـت را از زبـان      از اين رو، پژوهش
آمـوزان دختـر دوره    دانـش کنندگان در اين پـژوهش، والـدين    خود آنان باز گويد. شرکت

 اند.   بودهسال  42ـ 52ر سميرم در محدوده سني متوسطش شه
 عميـ   مصاحبش طري  از اطالعاتگيري هدفمند و  ها با استفاده از روش نمونش نمونش

 ثبـت  و نوشـتاري  ثبـت از  ،عمي  مصاحبشاند. در کنار  گردآوري شده يافتش ساختار نيمش
 ،سـميرم  هرشـ  هـاي  دبيرسـتان  بـش بـا مراجعـش    از ايـن رو، . ه اسـت شـد  استفاده صوتي
 مربيان اند از سوي کرده رايانش مي از استفاده صرف را خود اواات بيشتر کش آموزاني دانش

 دعـوت  داوطلبانـش  صورت بش آنان اولياي از . سپحندا هشد معرفي و شناسايي، مديران و
ـ  ادامـش  اشباع حدها  مصاحبش شده است. بش اين ترتيب نمونش بش و در پايـان، شـمار    شيافت

ندگان بش ده نفر رسيده است. بش اين ترتيب، پح از چنـدين بـار، مصـاحبش بـا     کن شرکت
و طي مراحل زيـر   1کنندگان، اطالعات بش دست آمده با استفاده از روش کاليزي شرکت

ــت.    ــرار گرف ــل ا ــش و تحلي ــورد تجزي ــشم ــور ب ــم و درک منظ ــار ه ــدن احس ــا  ش ب
 اسـتخراج  مهـم  تاعبار و بمطال و مطالعش آنان شر  وها  فيتوص شيکل ،کنندگان شرکت
 و شـده ي آور جمـع  اطالعـات  اسـار  بـر  مهـم  جمالت استخراج نديفرادر خالل  .شد

ـ   مفهـومي  کد 109 تعداد، اضافش ميمفاه حذف  دنشـ  فرمولـش  از پـح و  آمـد  دسـت ش ب
 هـم  هـاي  دسـتش  در آنهـا  ، همـش سـاده  ميمفاه لباا در کنندگان مصاحبش همش حاتيتوض
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 موضـوعات  بـا  ،تـر  ياصـل  و تر بزرگهاي  دستش ليتشکي راب وشدند  يسازمانده مفهوم
   .شدند ادغام هم در وگرفتند  اراري کجزهاي  دستش در خاص
 کـش  تر جامع يتوضيح درون بش را ابل مرحلش زا آمده دستش ب ميمفاهبعد،  مرحلش  در
شـده   تـالش شود، بـرده و در نهايـت،    مي نظر مورد دهيپد اتيجزک و مطالب شيکل شامل
   اراکش شود. ابل مرحلش ازي وااع ، توصيفياست
پــذيري و  هــا از دو معيــار اطمينــان بــراي ســنجش اعتبــار يافتــش ،پايــاني مرحلــش در
 بـش  و استخراجي کل ميمفاه مطالب،ي درست از نانياطم پذيري استفاده شد. بش منظور باور

 . شود اطمينان حاصلها  يافتش بودن موث  گرديد شد تا از ارسال کنندگان شرکت

 ها يافته

کننـدگان   درصد مرد، ميانگين سني شرکت20درصد زن و 80کنندگان در اين پژوهش  شرکت
سـاعت بـوده اسـت.     5سال و ميـانگين سـاعات اسـتفاده فرزنـدان از اينترنـت بـيش از        46
 اند.   درصد بوده20درصد ليسانح و 20ديپلم  فوق درصد از پاسخگويان ديپلم،60

کـد مفهـومي    109هاي اينترنت  ارب زيستش مادران و پدران از آسيبهاي حاصل از تج يافتش
مفهـوم سـطح سـوم و يـک      3مفهوم سطح دوم،  8مفهوم سطح اول،  24بوده کش از اين تعداد، 

 بش تفکيک ذکر شده است. 1اي بش دست آمد، اين مفاهيم در جدول  مفهوم هستش

 یها آسیب از توسطهم دوره دختر آموزان دانش والدینذهنی فاهیم ـ م1 جدول

 نترنتای  فرهنگی

 اي مفهوم هسته سوم سطح ميمفاه دوم سطح ميمفاه اول سطح ميمفاه
 فترای   بته  توجیي بي

 دیني
 بته  نسبت عقیده تغییر

 يمذهب اعتقادات
گتترایش بتته باورهتتای  

 غیر مذهبي

تضعی  باورهای 
 اعتقادی مذهبي
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 1 جدولادامه 

 اي مفهوم هسته سوم سطح ميفاهم دوم سطح ميمفاه اول سطح ميمفاه
 انتواع  دانلتود  به عالقه
 ي غیر مجازموسیق

 و تصتتتتاویر دانلتتتتود
 نامناسب ی اه فیل 
 کاری پنیان و دروغ

هتای   تمایل به دوستتي 
پسری اینترنتتي، و  ردخت

حتي ازدواج اینترنتتي و  
 ارتباط با جنس مخال 

تضعی  باورهای 
 اخالقي

 اه ارز  به آسیب
 تزلز  مرجعیت

 های ارز 
 فرهنگي

 و حجتاب  به توجیي ک 
 قبتتو  متتورد پوشتتش
 خانواده
 حجتاب  و پوشش تغییر
 نترنتای  شیوه به

 توجیي به حجاب بي

آسیب به هنجارهای 
 اجتماعي

 تزلز  مرجعیت
 هنجارهای
 فرهنگي

عالقتته نداشتتت، بتته   
شتتترکت در مراستتت   
متتتتتذهبي چتتتتتون  

جمعتته، مراستت    نمتتاز
عاشورا، مراس  تعزیه و 
 مراس  جمعي مذهبي

کاهش عالقه به 
 شعائر مذهبي

هتتای  استتتتاده از خریتتد 
 اینترنتي
طلبتتي در خریتتد  تنتتوع

 کاالهای مصرفي
توجتته بتته مادیتتات و   

 زیستي دوری از ساده
 گرایش به زندگي تجملي
فشار بر والتدی، بترای   
تعوی  وستایل منتز    

 بر اساس مد روز

 گرایش به مصرف
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 1 جدولادامه 

 اي مفهوم هسته سوم سطح ميمفاه دوم سطح ميمفاه اول سطح ميمفاه
شتتدت و نتتوع  در تغییتتر
 و فامیل دوستان با ارتباط
 دیگران با رفتار در تغییر

، شتتتتتدن منتتتتتزوی
توجیي  خودخواهي و بي
 به نظر دیگران

 در نداشتتتت، فعالیتتتت
 گروهي هایکار
عالقگي به گتتگتو   بي

بتتا اعضتتای ختتانواده،  
بدخلقي و پرختا  بته   
 هنگام گتتگو با والدی،

اهش روابط ک
 خانوادگي

عالقگي به ارتباط  بي و
چیره به چیره و 

 گروهي

آسیب به تعامالت 
 خانوادگي

تزلز  جایگاه و 
مرجعیت خانواده در 
 روابط اجتماعي

برای  زیاد صرف هزینه
 نترنتای 

هزینتتته تمتتتام پتتتو  
 توجیبي برای اینترنت

 اقتصادیتحمیل بار 
 خانوادهبه 

آسیب به اقتصاد 
 خانواده

 های مد  از وپذیریالگ
 بیگانه
 ستب   به سلیقه تغییر
 بیگانه
 خود نامتغییر  به تمایل

 تبلیغتات  بته  دلبستگي
 نترنتای  اقتصادی

تغییر ذائقه به نتع 
 فرهنگ بیگانه

 آسیب به هویت ملي
 تزلز  مرجعیت

 رسوم و دابآ تمسخر هویت ملي
 دانست، خرافي و انتقاد

 ورسوم دابآ
 دابآ درای  سلیقه رفتار

 رسوم و
 فرهنتگ  به توجیي بي

 خانواده

اعتنایي به آداب و  بي
 رسوم خودی
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ها و هنجارهـاي   تزلزل مرجعيت ارزش»هاي اينترنت از نگاه والدين،  ترين آسيب مهم
ترين منبع کسب هويـت بـراي فرزندانشـان     و جايگزيني اينترنت بش عنوان مهم «فرهنگي

 اند.   وادگي و هويت ملي از آن صحبت کردهبوده است کش در ابعاد ارزشي، هنجاري، خان

 ها  حوزه ارزش

هـا و باورهـاي    تضـعيف ارزش »ترين آسيب اينترنـت را   والدين مهم ها، در حوزه ارزش
 دانستند.   مي «مذهبي و اخالاي

 و نـي يد اعتقـادات  بـر  نـامطلوبي  وي منف ريثأت نامطلوب، شيوه بش نترنتاي  از استفاده
اند کـش اينترنـت    ه آموزان معتقد بود ت. والدين دانشاس داشتش ننوجوانا و جواناني مذهب

زا بـوده اسـت    ها و باورهاي ديني و شرکت در مراسم مذهبي، آسيب در دو حوزه ارزش
هاي ديني و مذهبي فرزندانشان نسبت بش  پذيري از فضاي سايبري، ارزش و بش دليل تأثير

 تر شده است. رنگ ابل از استفاده از اينترنت کم
از نظر والدين، اينترنت بش دليل برخوردار بودن از فرهنگي کامالً متفاوت از فرهنـگ  

 اسالمي جامعش، در نوع پوشش دختران آنها تأثير زيادي داشتش است  
توجهي فرزندانشان بش مساکل اخالاي بسيار نگران بودند. بش گفتش آنـان،   والدين از بي

هايي دارند کش با فرهنگ  ها و موسيقي وير، فيلمدختران عالاش زيادي بش دانلود کردن تصا
 اسالمي جامعش سازگاري ندارد. 

هاي اينترنتي، والدين را نگران انحـراف   از سوي ديگر عالاش مفرط بش چت و دوستي
 اخالاي فرزندانشان کرده است.

 حوزه هنجارها 

در مراسـم   اعتنايي بـش شـرکت   بي»والدين در حوزه هنجاري، بيشترين آسيب اينترنت را 
 دانند.   مي «مذهبي و آداب و رسوم رايج جامعش

 حوزه روابط اجتماعی 

تضعيف ارتباط با اعضاي »ترين آسيب اينترنت را  والدين در حوزه روابط اجتماعي، مهم
 دانند. مي «خانواده و گروه دوستان
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ترنـت،  دهد کش فرزندانشان بش دليل استفاده زيـاد از اين  تجارب بيشتر والدين نشان مي
تمايل کمتري بش تعامل و ارتباط با اعضاي خانواده و دوستان مدرسش دارند. بـش عبـارت   

 دانند.   ديگر، والدين اينترنت را بالي صمميت در خانواده مي

 حوزه هويت ملی

هاي بيگانـش، تغييـر    هايي مانند الگوپذيري از مدل والدين در حوزه هويت ملي، بش آسيب
 اند.   توجهي بش فرهنگ خودي اشاره کرده ي و بيسليقش بش نفع فرهنگ غرب

اند کش فرزندانشان بش شـدت از   اکرر والدين در اظهارات خود بش اين نکتش اشاره کرده
اند و اين امر بـر شخصـيت و مـنش     فرهنگ غربي و بويژه وجوه منفي آن تأثيرپذير بوده

فرزندانشان از فرهنـگ   آنها تأثير منفي زيادي داشتش است. والدين در تشريح الگوپذيري
هاي پوشش، تغيير نوع مصـرف کاالهـا و تغييـر     غربي، بش مصاديقي مانند استفاده از مدل

اند. اين امر باعث شده است کش والدين نگـران تغييـر روش    سليقش موسيقايي اشاره کرده
 زندگي فرزندانشان باشند.

انـد. بـا ورود    ه نگـران بـود  والدين از تأثير اينترنت بر سبک پوشش و آرايش دختران نيـز  
هاي مختلف، والدين تغيير رويـش را در زنـدگي    اينترنت بش زندگي دختران و استفاده از سايت

 اند.   اند و بش دليل تعارض با فرهنگ اسالمي آن را آسيبي جدي دانستش دختران مشاهده کرده

نترنت نسبت بـش  کردند کش فرزندانشان بش دليل استفاده از اي والدين همچنين اظهار مي
اند. در بسياري از موارد، فرزندان آداب و رسـوم   آداب و رسوم نگاهي متفاوت پيدا کرده

ـ  انـد و   اعتنـا شـده   دانند و نسبت بش رعايت آن بي را کهنش و خرافاتي مي  باعـث امـر،   ناي
 ها شده است. خانواده نگراني

رپـذيري فرزندانشـان را از   ترين نمودهـاي تأثي  والدين يکي از مهم تمايل به تغيير نام.
 اند. فرهنگ بيگانش، بيزاري از نام خود و تمايل بش تغيير آن دانستش

اند کش فرزندانشان بش دليـل اسـتفاد از اينترنـت،     والدين اظهار کرده گرايش به مصرف.
انـد. آنهـا بـا مشـاهده رفتـار فرزنـدان و        تمايل زيادي بش کاالهـاي مصـرفي پيـدا کـرده    

کننـد    گرايي و گـرايش بـش خريـد کاالهـا، احسـار مـي       ينترنت، مصرفتأثيرپذيري از ا
 اند. کننده صرف بدل شده فرزندانشان تحت تأثير تبليغات اينترنتي بش يک مصرف
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گرايي و اسـتفاده از تبليغـات کاالهـاي خـارجي آنهـا را از فضـاي        تمايل بش مصرف
گي، بيشـتر تمايـل بـش    کند. ضمن اينکش در مصرف کاالهاي فرهن فرهنگي جامعش دور مي

هاي خـارجي   ها و فيلم هاي خارجي، هنرپيشش دانلود کردن موسيقي، عکح و بويژه مدل
 کنند. دارند و کمتر از اينترنت بش عنوان يک منبع اطالعاتي و علمي استفاده مي

هـاي مـادي و    هاي اينترنت از نگـاه والـدين، گـرايش بـش ارزش     يکي ديگر از آسيب
 جش بش ظواهر زندگي است.  عطش خريد کردن و تو

 گيري  بحث و نتيجه

هاي ادرتمندي هستند کـش بـر تمـامي جوانـب زنـدگي       هاي الکترونيکي ازجملش رسانش رسانش
اما اينترنت بش هي  عنوان يک ابزار ارتباطي صرف نيسـت   .بديل دارند انسان امروز تأثيري بي

 افـراد  از شـماري  بـي  برتعـداد  را خود ،پايان بي تالش باها  رسانش شود: يادآور مي «1کارلور»
 وسـايل  تـأثير  تحت: گويد مي ،«2کازنو» همچنين، .کنند مهيج را آنها حوار تا کنند مي تحميل
 حـال  در انسـاني  فرهنگ مظاهر  تمامي و شده رو و زير اجتماعي زندگي ،الکترونيکي ارتباط

 اني مانند تمايـل بـش  . از سوي ديگر، برخي از خصايص دوران نوجواني و جواست دگرگوني
کاري، کنجکاوي، استقبال از فکر و انديشـش   تغيير، ترجيح رابطش با همساالن، دوري از محافظش

و ابزارهاي جديد موجب گرايش نوجوانان و جوانان بش اينترنت شـده اسـت. نوجوانـان بـش     
 ها و هنجارهاي جامعش خـويش  دليل حساسيت سني هنوز در مرحلش يادگيري و تربيت ارزش

شـود. والـدين    ارار دارند و تأثيرپذيري از اينترنت، از سوي والدين نوعي آسـيب تلقـي مـي   
اليـن   آن هاي گروهکننده در اين پژوهش، معتقدند حضور در فضاي مجازي و تشکيل  شرکت

 هـا، از سـويي ارتبـاط فرزندانشـان را بـا خـانواده و دوسـتان        و ارتباط با اين دسـتش از گـروه  
کنند( تضعيف کرده است و از سوي ديگـر، تأثيرپـذيري    ينترنت استفاده نمي)دوستاني کش از ا

هـا و   گيـري آنـان از ارزش   هاي متنـوع و گـاه متضـاد، موجـب سـردرگمي و فاصـلش       از پيام
هنجارهاي رايج جامعش کرده است. بش عالوه، از ديد والـدين، فرزنـدان بـش دليـل اسـتفاده از      

 اند.   توجش شده اخالاي بيهاي مذهبي و  اينترنت نسبت بش ارزش
هـايي همچـون    بـرخط، پيامـد   هاي گروهدر مجموع، استفاده از اينترنت و پيوستن بش 

                                                      

1. Carlos        2. Cazeneuve 
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عالاگـي بـش    تضعيف روابط اجتماعي با اعضاي خانواده، منزوي شدن، خودخواهي، بـي 
گفتگو با خانواده، پرخاشگري با والدين در حين گفتگـو، تعلـ  خـاطر شـديد تـا حـد       

ترنت، تأثيرپذيري از تبليغات و گرايش بش کاالهاي مصرفي داشـتش اسـت.   وابستگي بش اين
هايي کش از نظـر والـدين بـا فرهنـگ جامعـش در       ها و فيلم همچنين دانلود کردن موسيقي

تعارض ارار دارد آنها را نگران انحراف اخالاي و دور شدن فرزنـدان از خـانواده کـرده    
اي بش نام خـود   فضاي سايبري ديگر حتي عالاشگويند دختران، متأثر از  است. والدين مي

ندارند؛ وسايل زندگي خانواده نيز از نظر آنها از مد افتاده اسـت. آنهـا والـدين خـود را     
شـان   دهند تا وسـايل زنـدگي را عـوض کننـد از نظـر آنهـا والـدين        تحت فشار ارار مي

 نت است.هاي روز اينتر اند چرا کش سليقش بش معناي استفاده از مد سليقش بد
کش در مباني نظري بيـان شـد، انتخـاب هويـت از سـوي کـاربران، فـارغ از        همچنان 

و  ديـ جد جامعش مختلف اشرهاي در افراد عضويت)سولر(،  هويتي کش داراي آن هستند
چش در سطح ملي و چـش   دختران مورد پژوهش را تيهو)گيدنز(،  يياب تيهو منابعتکرر 

. با جايگزيني اينترنـت بـش عنـوان منبـع     استداده  رارا رييتغ معرض دردر سطح فردي، 
کسب هويت و اطالعات از سوي فرزندان و تغيير رفتار آنهـا نسـبت بـش ابـل، والـدين      

اند و جايگاه سـاب  را   کنند کش مرجعيت خود را بر فرزندانشان از دست داده احسار مي
تفکـر و انديشـش آنهـا،    ندارند. آنها نگران، انحراف اخالاي ، دور شدن فرزندان از طـرز  

 ها و الگوهاي بيگانش و غربي هستند. از پذيري از مدل گرايي و تأثير گرايي و مصرف مادي
 اند کش ادرت بازانديشي نظر والدين، فرزندانشان آن ادر مقهور و مجذوب اينترنت شده

کند. سـرد   و تأمل بر آن را ندارند و اين ابزار، روز بش روز فرزندان را از خانواده جدا مي
شدن فضاي صميمي خانواده، کاهش ارتباط و گفتگـو ميـان اعضـاي آن و زوال روابـط     

رايزمن( فرزندان را بيش از پيش از والدين دور کـرده و   و زاده خانوادگي سنتي )زنجاني
 ها احسار خطر از سوي والدين، موجب بحث و گفتگو و حتي گاه مشاجره در خانواده

انـد کـش    ين پژوهش والدين بر اين نکتش کليدي تأکيد داشـتش شده است. در مجموع، در ا
رو کـرده   ها و هنجارهاي خودي را با ترديد روبش ينترنت و محتواي آن، مرجعيت ارزشا

هاي فرزندان شـده اسـت. بـر     دهي بش افکار و انديشش و جايگزين نقش والدين در شکل
فرزندانشان چش کنند. خود ايـن  دانند با  اند و نمي همين اسار، والدين نيز سردرگم شده

شـود. البتـش    هاي اينترنت از سوي والدين محسـوب مـي   ترين آسيب امر هم يکي از مهم
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پژوهش حاضر از نمونش کوچکي بش دست آمده و اابليت تعمـيم نـدارد، بـا ايـن حـال،      
ي و کيفي کش در ايـران و سـاير   هاي بش دست آمده در آن با بسياري از تحقيقات کم  يافتش
ورها انجام گرفتش است، تطاب  دارد. براي مرال، نتايج اين مطالعش با شواهد تجربي بـش  کش

ها و هنجارها، روابط  هاي اينترنت بر ارزش دست آمده از مطالعات پيشين مبني بر آسيب
؛ 2004؛ لـيم  1998اجتماعي، ارتباطات خانوادگي و هويت فـردي در مطالعـات کـرات    

ــرآبادي  ــا 1387نص ــاي  و همک ــليمي 1388ران ؛ ش ــراهيم 1388، س ــاد و اب  1388ي آب
هايي کش در بخش نظري اراکـش شـد همخـوان     ها با ديدگاه هماهنگي دارد. همچنين يافتش

هاي انجام شده بر هويـت   ذکر است کش در مبحث هويت، بسياري از پژوهشاست. شايان 
د کش وجش تمـايز  اند اما پژوهش اخير بر هويت جمعي و ملي تأکيد دار تأکيد داشتش فردي

کنندگان در اين پـژوهش متعلـ     با ساير مطالعات است. از سوي ديگر، شرکتاين مطالعش 
سيمرم )شهري بسيار سنتي و مذهبي( و موضوع بحث آنان دختران بوده اسـت.   بش شهر

دهد والدين در چنـين شـهري، بسـيار نگـران فرزنـدان خـود        نتايج پژوهش نشان مي
ضعف ارتباط اجتماعي، کاهش فضـاي صـميمي در خـانواده،     هستند. ابراز نگراني از

هاي مذهبي در دختران )کـش بـش طـور معمـول پيـرو       ضعف هويت ملي و کاهش علقش
هـاي نـوين، حتـي در     دهنده اوج تـأثير رسـانش   اند( از سويي، نشان هاي خانواده ارزش

تماعي کش اي از تغيير اج شهرهاي کوچک و روستاهاست و از سوي ديگر، بيانگر گونش
شود. بنابراين، حضور تأثيرگـذار اينترنـت در    از سوي والدين آسيبي جدي المداد مي

زندگي دختران ايـن شـهر سـنتي و احسـار تزلـزل در مرجعيـت خـانواده، يکـي از         
 هاي مهم پژوهش حاضر است. يافتش

 ها پيشنهاد

 شود: ير اراکش ميبش منظور کاهش آثار منفي اينترنت بر مبناي نتايج مقالش پيشنهادهاي ز
توجش والدين بش ايجاد روابط صـميمانش در خـانواده و فـراهم آوردن فضـايي آرام     ـ 

 براي ابراز عقيده نوجوانان
 اي از سوي رسانش ملي آموزش والدين بش منظور افزايش سواد رسانش ـ

 آموزان از معضالت و معايب اينترنت از سوي رسانش ملي   . ارتقاي سطح اطالعات دانشـ
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هـاي   اشاعش فرهنگ ديني و ملي و توجش بش اصول اخالاـي در آن دسـتش از برنامـش   ـ 
 شود. رسانش ملي کش براي نوجوانان تهيش مي

 هاي ارتباطي والدين با فرزندان از سوي رسانش ملي آموزش مهارتـ 

در نهايت، بش منظور فراهم آوردن فضايي هوشمندانش و فعاالنـش بـراي نسـل جديـد،     
هـا، از فرسـايش نيـروي اشـر      ها بش فرصت اي عمل کرد کش با تبديل تهديد شبايد بش گون

جوان جلوگيري شود و با هدايت و کنترل استعدادهاي بالقوه نوجوانان و جوانان، ميزان 
اي هر چش بيشتر کاهش يابد تا اين منبع عظيم انرژي و استعداد، در راه  هاي رسانش آسيب

 برداري شود. هپويايي و توسعش فرهنگي کشور بهر
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