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 چکیده

 یهماراه بررسا بایاد هاا¬انساان یدر متن زندگ یمجاز یحضور فضا یعسر یارگسترش روزافزون و بس

بستر شکل  ینکه در ا یآن و ارتباطات یتظرف ی،مجاز یفضا یتآن باشد و با شناخت ماه یبو معا یامزا

صاور   ینوشتار که به روش اساناد ینآن داشت. در ا یایمزا یتتقوها و یبدر کنترل آس یسع گیردیم

 یفارد یاانارتباطاا  م یبه بررس ی،مجاز یفضا یتدر مورد ماه هایدگاهد یگرفته است، با نگاه به برخ

و  یقایحق یدر فضاا فاردی¬یاانارتباط م یسهشده با مقا یپرداخته، سع گیردیبستر شکل م ینکه در ا

نهااد جامعاه  مهمتارینموارد در  ینپرداخته شود و ا ینهزم یندر ا یجد هایالشبه سؤالا  و چ ی،مجاز

به وجاود آماده  های¬مسأله و چالش یحشده است. طرح صح یبررس یخانواده و ارتباطا  خانوادگ یعنی

باا ارتبااط  یمجااز یدر فضاا فاردی¬یانارتباط م یسهمقا ینطورو هم یمجاز یاز استفاده از فضا یناش

دو  یاندر ا فردی¬یانم رتباطا ا یشافزا یامدهایپ یبر بررس یاست که به عنوان درآمد یجینتا یقیحق

 باشد. ینهزم یندر ا یبعد هایمقدمه پژوهش تواندمی و آمده دست¬فضا به

 .یبریسا یاجتماع یهاشبکه ی،روابط خانوادگ ی،فرد یانارتباطا  م ی،مجاز یفضا :های کلیدیواژه

  

                                                 
  دانشگاه باقرالعلومیو ارتباطا  فرهنگ یغتبلارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

از افراد جامعاه  یککه هر یاز زمان یبخش ینترنتاستفاده از ا یعسر یاربسبا گسترش 

 و استفاده از امکانا  رنگارنا  آن اختااا  یمجاز یدارند به حضور در فضا یاردر اخت

در  یگاراماور د یاست که در گذشته بارا یامر لاجرم موجب کمتر شدن زمان ینا یابد؛می

از آن در  یو تحولا  ناش ینترنتاستفاده از اشد. سرعت گسترش می صرف یقیحق یفضا

دربااره  ی و تادق یا بوده و هست که فرصت تحق یدر کشور ما به حد ینطورجهان و هم

از آن را از جامعاه و  یناشاهاای یگزینیاز تحولا  و جاا یکنبودن هر یامطلوب بودن و 

 اماع فاراه در جو هکا یلاتیو در کناار تساه یتکنولاو  یشرفتگرفته است. با پ ینمحقق

کاه  یخادمات یا ناد و از طرکیرا مجبور به استفاده م یشتریب یهاکند هرروز انسانمی

نقاط و  ترینخود را به دوردست یعیسر یاردهد به شکل بسمی به افراد جامعه ارائه ینترنتا

 از نظر سن، جنس، فرهن ، سواد و... رسانده است. یا به افراد با تنوع خاوص

 یمجاز یفضا یرتأث هایینهبر زم یدر مقاله مرور 8831در سال  یشاه قاسم احسان

در جهاان  ینترنتیتعداد کاربران ا 1222سال  یهدر فور: »نویسدیارتباطا  م هاییهبر نظر

رشاد تعاداد کااربران  1222تاا  1222 یهانفر گذشت. در فاصله سال یلیاردم یکاز مرز 

متفااو  اسات.  یکم یرانت. آمار در مورد ادرصد بوده اس 122از  یشدر جهان ب ینترنتیا

درصاد  8822از  یشبا یاراندر ا ینترنتایتعاداد کااربران ا 1222تا  1222 یهاسال ینب

. طب  شودینفر بالغ م یلیونم ی و ن 88از  یش{ به ب8831}در سال  است و یافته یشافزا

 322و  یلیاونم 02ه با یارانا در ینترنتیتعداد کاربران ا 1281نوامبر  یآمار، انتها ینآخر

 (http://www.internetworldstats.com« )است. یافته یشهزار نفر افزا
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در  ینترناتحضاور ا یشافازا یامدهایاثرا  و پ یتوان به گستردگمی گذرا یبا نگاه

مختلف مانناد اقتاااد،  یهاآن در حوزه یمنف یامثبت  یردرک تأث یبرد اما برا یجامعه پ

هار اجتمااع را نهااد  یاان. اساا  و بنی هست ی تحق یازمندو... ن یسلامت، روابط اجتماع

کاه در  یایژهو یگاهو جا یتآن با توجه به حساس ییرا که روند تغ دهدیم یلخانواده تشک

 یمقادما  چگاونگ شاودیتلاش ما ی تحق ین. در ایردمورد توجه قرار گ یداجتماع دارد با

بار رواباط  یمجااز یفارد یانتباطا  مگسترش ار یامدهایمطلع شدن از پ یبرا ی تحق

مطالعاا   یا شاود کاه از طریما یسع ی تحق ین. در ایردقرار گ یمورد بررس یخانوادگ

 یدر روابط خانوادگ یارتباطا  مجاز یشافزا یامدهایدر مورد پ ی تحق یچگونگ ی،اسناد

ارتباطا   ی مااد یدر فرهن ، سپس بررس یو ابعاد روابط خانوادگ یتمشخص شود. اهم

 یارتباطا  ماورد بررسا ینو نقاط قو  و ضعف ا یدر روابط خانوادگ یمجاز یفرد یانم

 یامادهایپ یباه بررسا یمجااز یفضاا یاتظرف یلتا بتوان در ادامه با تحل یردگمی قرار

و  یجپرداخات و نتاا یدر رواباط خاانوادگ یمجااز یفرد یانارتباطا  م یشافزا یاحتمال

 مطرح کرد. ینهزم ینرا در ا ییهایهفرض
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 مفاهیم

 interpersonal communicationارتباطات میان فردی: 

ارتباط میان فردی، ارتباطی است مستقی  بین دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد که در 

تواند به کار گرفته می مجاور  فیزیکی قرار دارند. طی این ارتباط، تمامی حوا  پنجگانه

 (8833بلاواسطه در جریان کار حضور دارد.)بلیک و هارولدسون،شود و پس فرست آنی و 

باید توجه داشت که در ارتباطا  میان فردی مجاازی، عناار مجااور  فیزیکای و 

امکان درگیر شدن حوا  پنجگانه وجود ندارد و لذا خاوصیا  متفاوتی خواهد داشات و 

ن پیشفرض در بررسی ابعااد لاجرم نتایج و آثار چنین ارتباطی ه  متفاو  خواهد بود که ای

مختلف ارتباطا  میان فردی مجازی در رواباط خاانوادگی و تحلیال آن در ایان تحقیا  

 کمک کرده است.

 روابط خانوادگی

در این تحقی  مقاود از روابط خانوادگی، معنای عام آن یعنای مجموعاه ارتباطااتی 

 افتد.می است که میان افراد یک فامیل اتفاق

 cyber spaceفضای مجازی: 

ها از طری  کامپیوتر فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطا  درونی انسان

یاک سیسات   شاود.مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته مای و مسائل

توانند از طری  ایمیل باا یکادیگر ای از فضای سایبر است که کاربران آن میآنلاین نمونه

هاای فیزیکای کنند. بر خلاف فضای واقعی، در فضای سایبر نیاز به جابجاییارتباط بر قرار

 گیارد.نیست و کلیه اعمال فقط از طری  فشاردن کلیادها یاحرکاا  مااو  صاور  می

(http://cyber-space.blogfa.com) 
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 های اجتماعی سایبریشبکه

هاا و مختلاف، صافحههای افراد ه  پیوسته از پروفایلای بهشبکه اجتماعی، زنجیره

های اجتماعی در ابتدا تنها امکان های ایجاد شده توسط کاربران است. اگر چه شبکهگروه

هاای برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان، تشاکیل و عضاویت در گاروه، ایجااد صافحه

کردند، اما شخای، به اشتراک گذاری محتوا و نظایر اینها را برای کاربران خود فراه  می

روزه برای باقی نگهداشتن کاربران و افزایش تعداد آنها، امکاناتی نظیر انجام نظرسنجی، ام

هاای های معتبر و مانند اینها را نیز باه ویژگایهای شرکتهای برخط، تماشای فیل بازی

 (.8838اند )صفایی، خود افزوده

 پیشینه پژوهش

رساد موضاوعاتی ه نظر میدر زمینه فضای مجازی مقالا  متعددی نگاشته شده است؛ ب

هاای که بیشترین نزدیکی را با موضوع این مقالاه دارناد مقالااتی اسات کاه در ماورد شابکه

هاای اجتماعی، فضای اجتماعی و سبک زندگی نگاشته شده است که از آن جمله مقاله شابکه

ر اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان نوشته حسن بشیر و محمدصادق افراسیابی اسات. د

های ما این مقاله که روش آن پیمایش اینترنتی است نتایجی به دست آمده است که به تحلیل

 در مورد نوع استفاده اعضای خانواده کمک میکند.

 چارچوب نظری و روش

در این تحقی  نظریه مارشال مک لوهان و مجموعه مفاهیمی کاه در ماورد رساانه 

تلاش شده است تاا باا تااویری کاه از  مطرح کرده است محور اصلی قرار گرفته است و

مجازی برداشت میشاود های نظریه مک لوهان در ارتباطا  درباره جهان مجازی و شبکه

های مدرن و شکل گیاری ارتباطاا  ظهور فناوریاین فضا و پیامدهای آن تحلیل گردد. 

 کرد:ها را بر اسا  نظریه مارشال مک لوهان میتوان چنین توصیف جدید میان انسان
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هاا حاس بیناایی خاود را محاور مک لوهان معتقد است صنعت چاپ باعث شد تا انسان

تواند باعث احسا  جدایی و ناپیوستگی شاود. )مهادیزاده، سازند و این تنها حسی است که می

8833) 

اما بعد از پیدایش تلویزیون و رادیو باز ه  به نوعی حس شنوایی بیشاتر باه کاار گرفتاه 

ا  نظر مک لوهان به دنبال این تغییر در نظام ارتبااطی رساانه هاا، تحولاا  شود و بر اسمی

 (.retribalizationسازی مجدد است )آید که به اعتقاد وی قبیلهفرهنگی و اجتماعی پدید می

ها پس از اختراع و گسترش رادیاو دوبااره توانساتند رسانهبر اسا  نظر مک لوهان 

های مبتنی بر فضای اینترنت توان رسانهمید که البته های انسان را درگیر خود سازنگوش

کناد و باه درگیار و فضای مجازی که حس شنوایی را از طری  صو  و فیل  درگیار مای

پاردازد چناین تحلیال کارد کاه ایان ها میها و عکسکردن حس بینایی از طری  نوشته

ولایکن در بساتر ها منجر به یک نوع ارتباط به شکل دهکده جهاانی خواهناد شاد رسانه

هاا و افازایش سارعت ها و کلیا ها، عکسفضای مجازی و نه واقعی. ممکن است فیل 

های متعددی در فضای مجازی بشود؛ ها و علقهانتقال اطلاعا  منجر به شکل گیری گروه

ها تا حدود زیادی مبتنی بر یک فضای موهوم اسات کاه از آن توان گفت این علقهاما می

 نیرساد کاه ارتباطاا  بایبه نظار ما نکهیا نیدر ع شود. لذاتعبیر میبه فضای مجازی 

با ارتباط  یماهو ییهاارتباط تفاو  نیتوجه داشت که ا دیاست، با افتهیها گسترش انسان

 طیو در مح یمجاز یها بدون استفاده از فضادر گذشته دارد. ارتباط گذشته انسان یقیحق

و  یبه مجااز نجایدو نوع ارتباط که در ا نی. ابریسا یو نه در فضا ردیگیشکل م یکیزیف

 یمتفاو  برا یامدهایدارند که منجر به پ ییهامؤلفه کیهر   یکنیم ریاز آنها تعب یقیحق

 شود.یها مارتباط نیاز ا کیهر 

 برشمرد: نیچن توانیرا م یقی( ارتباط حقیهایژگی)وی هامؤلفه
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مناسب شأن شنونده صحبت کردن شود و  ا یمنجر به ادب تواندیشرم حضور: که م -

 هستند بشود. ندهیگو یهاصحبت دنیکه در حال شن یافراد گریباعث مراعا  کردن د ای

 یحت ایو  شودیم شتریارتباط ب دو طرفِ رسد که تهورِمی به نظر یدر ارتباط مجاز -

و  یاحترام یشود که بعضاً منجر به ب دهیدر دو طرف د یشتریبه اس  شجاعت، صراحت ب

 گردد.یخروج از ادب م

اسات و  یمتفاو  از ارتبااط مجااز کاملاً یقیدر ارتباط حق ،حاک  بر ارتباط یفضا -

در آن که  یافراد ایهستند و  طیکه در مح یمانند وسائل یکالبد یفضا یکیزیف یهامؤلفه

و...  یقیچش  اندازها و مناظر و صدا و موسا ط،یوسائل مح نشیچ ایحضور دارند و محیط 

 یریاگو باا شاکل اتریپو یرا ارتباط یقیارتباط حق یرسد، همگمی به گوش طیکه در مح

هاا در عین اینکه به نظار میرساد کاه ارتباطاا  باین انساان کنند.یم  یاز مفاه یاریبس

گسترش یافته، به دلیل غیرحقیقی باودن ایان ارتباطاا ، در روی دیگار ایان ارتباطاا  

و فردگرایی مفرطی را مشاهده کرد که به دلیل توه ِ با ه  باودن  توان تنهایی واقعیمی

ناشی از این ارتباطا  مجازی، بیش از پیش پیشرفت کرده و بادون مقاومات باه زنادگی 

 های قرن بیست و یک  هجوم آورده است.انسان

درک درست این تنهایی نیازمند توجه به این تفاوتهاا در فضاای مجاازی و حقیقای 

یل اینکه عمده مردم چنین توجهاتی را ندارند لذا متوجه این تنهایی مدرن ه  است و به دل

آن هاای نیستند؛ خاصه این که زندگی در دورانی که بمباران اطلاعااتی یکای از شاخااه

است آنها را بیش از پیش دچار سطحی نگری کرده است، لذا انسانها در این تنهایی غارق 

برند در عین اینکه به این تنهایی باور ه  ندارناد می نجاند و از عواقب و مضرا  آن رشده

 و این ابهام ه  خود باعث آشفتگی و سردرگمی افزونتر آنان شده است.

دهاد در نگاه مک لوهان ویژگی یک رسانه فارغ از این که چه محتوایی را انتقال می

( بار اساتفاده مبتنای بار اینترنات و ساایبرهای بر مخاطب و در عبار  بهتر )برای رسانه
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کنندگان اثر میگذارد. لذا در این تحقی  به دنبال این خواهی  بود که فارغ از نوع پیام کاه 

 ، اعتقاادا  دینای، قاومی و یاا ... احتمالاً بر اسا  تفاو  استفاده کنندگان در تحاایلا

 ی . هایی با چنین خاوصیاتی را بررسی کنمتفاو  خواهد بود، تأثیر صرف استفاده از رسانه

 روش پژوهش

این پژوهش به روش اسنادی صور  گرفته است و سعی شده اسات باا جساتجو در 

میان مقالا  و کتب به زبان فارسی و انگلیسی از نتایج تحقیقا  انجاام شاده در تحلیلهاا 

 استفاده شود. 

 های شکل گیری ارتباطات میان فردی مجازیعرصه

تنها امکان ارتباط یکطرفاه در آن فاراه   های اولیه شکل گیری فضای اینترنت،در سال

 بود و از این لحاظ همانند تلویزیون، رادیو و کتاب بود. اما باا باه وجاود آمادن نسال دوم وب

(web2 ( این امکان به وجود آمد که ارتباط دوساویه میاان افاراد در وب شاکل بگیرد.)ساایت

ه با پیشرفت تکنولاو ی، باه مشرق نیوز( و این یعنی شکل گیری ارتباط میان فردی مجازی ک

( باه action) )آنلاین( ه  درآمد. ارتباطا  از صور  عمال یاا ارتبااط یکساویه صور  برخط

های نوین باه ( و حتی با شکل گیری تکنولو یinteraction) صور  معامله یا ارتباط دوسویه

 ( درآمد.transaction) صور  ارتباط تراسویه یا تعامل

هایی که در آنها ارتباطا  میان فاردی مجاازی امکاان رصهبه لحاظ تکنولو یکی ع

 شکل گیری دارد به اقسام ذیل قابل دسته بندی هستند:
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 (social network) یشبکه اجتماع

افراد مختلف و صافحا  و  یهالیاز پروفا وستهیبه  پ یریزنج یشبکه اجتماع کی

 شده توسط کاربران است. جادیا یهاگروه

 (wiki)یکوی –پروژه مشترک 

کارده و در  تیاخا  فعال یموضوع یکاربران به صور  مشترک بر رو هایکیو در

 .کنندیم یرا سامانده یکیو یمحتوا گریکدیکنار 

 (blog)وبلاگ 

 (content community) محتوایی امعهج

... را یادئو، عکاس وها کاربران محتواهاای گونااگونی نظیار صاو ، ودر این سایت

 .گذارنداشتراک میبارگذاری کرده و به 

 (forum) رومف

ها امکان تبادل نظر، پرسش و پاسخ و گفتگو پیرامون موضوع و یا موضاوعاتی فروم

 .کنندمشخص را فراه  می

 (microblog)بلاگ  یکروم

هاای ها تلفیقی از شبکه اجتماعی و وبلاگ هستند که در آنها طاول پیااممیکروبلاگ

 .کندیروی میکاربران از تعداد مشخای کاراکتر پ
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 (Podcastپادکست )

های صوتی و تاویری که بر روی اینترنت بارگذاری شده و قابلیت باه نوعی از فایل

 .اشتراک گذاری دارند

 (virtual world) یجهان مجاز

جهان مجازی عملکردی شبیه شبکه اجتماعی دارد با این تفااو  کاه افاراد در ایان 

خواهند کرد. نحوه کار به این ترتیب اسات کاه کااربر محیط همانند دنیای واقعی فعالیت 

ابتدا برای خود یک آواتار ساخته و سپس همانند دنیای واقعی برای خود محل زندگی، کار 

هاای رساانه ریتااث) و تفریح تعیین و همچنین خانواده و گروه دوستان تشکیل خواهاد داد

 .ز(سایت مشرق نیو ،نترنتیکاربران ا یبر سبک زندگ یاجتماع

میان انواع فوق، به نظر میرسد ارتباطا  میان فردی بین افراد یک خانواده بیشاتر از 

افتد، لذا در بررسی آثار فضاای ساایبر و می اجتماعی و جهان مجازی اتفاقهای در شبکه

 وب بر روابط خانوادگی باید این دو مورد را محور مطالعه قرار دهی .

 مجازیخصوصیات و محدودیت ظرفیت فضای 

عمده کاربران فضای مجازی، به دلیل در دستر  بودن فضای مجاازی و مادیریتی 

کنند که فضای گیرند و حس میدهد، خیلی زود با آن انس میکه در ظاهر به کاربران می

مجازی امکانی است که با مدیریت کاربر توانایی رفاع نیازهاای متعادد واقعای او را دارد. 

آیاد، بخشای از نظریه استفاده و رضامندی کاتز به دسات مایهمچنان که در برداشت از 

گردد در پاسخ به نیاز کاربران شاکل گرفتاه اسات امکاناتی که در فضای مجازی ارائه می

توان گفت که بخشی از این نیازها ه  به صور  کاذب توسط برنامه ریزان فضای ولی می

 (8833)مهدیزاده، مجازی برای کاربران ایجاد و به آنها القا شده است. 
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مجاازی و های هدف و غایت مد نظر تولیدکنندگان و متولیان و گسترش دهندگان شبکه

جهان مجازی قطعاً بر نوع و هدف حضور استفاده کنندگان از این فضاا تاأثیر میگاذارد. ماک 

د لوهان معتقد است که رسانه همان پیام است؛ لذا تأثیراتی که رسانه بر استفاده کنندگان خواها

 گذاشت جدای از اهدافی است که استفاده کنندگان از رسانه مد نظر دارند.

های نوین قابل انکار نیست؛ مجازی به لطف تکنولو یهای مزایای استفاده از شبکه

. دسترسی به افاراد در 1. افزایش سرعت و حج  اطلاعا  رد و بدل شده8مزایایی از قبیل

برخط از طیف وسیعی از انسانهایی که در زندگی . آگاهی داشتن به صور  8نقاط دوردست

. شکل گرفتن نقد و آگاهی نسبی از طری  آزادی نسبی و تا حادی شاکل 0ما نقش دارند

 حوزه عمومی در فضای مجازی و... . گیری

ها و مضراتی به فضای مجاازی و گساترش آن وارد ها، آسیباز سوی دیگر ه  ضعف

هی کردن مخاطبان از دانش و آگاهی واقعی به واساطه . عم  ک  اطلاعا  و ت8است مانند: 

. موهوم بودن ارتباط شکل گرفته در این فضا به دلیل نبودن بسایاری از 1 بمباران اطلاعاتی

... با نگاه مک لوهاان گیرد واجزای یک ارتباط کامل انسانی که در فضای حقیقی شکل می

باید به ابزارهای این ارتباطاا  و اهاداف فارغ از پیامدهای به ظاهر مثبت ارتباطا  مجازی 

ها شاید بتوان گفت که مهمتارین تاأثیری سازندگان آنها توجه داشت؛ لذا در کنار این آسیب

گذارد این است که با که رسانه در فضای مجازی بر استفاده کنندگان و یا مخاطبان خود می

توان برای خود رسانه در یتی که میاستمرار استفاده از رسانه، اهداف مد نظر متولیان آن و غا

شود و با رسانه همسو خواهند شاد. لاذا باه نظر گرفت برای استفاده کنندگان ه  درونی می

ها، ای که به وجود آورندگان و تولیدکنندگان رسانهطور جدی باید به مطالعه اهداف و طراحی

ا ترسی  دقی  آنها تحلیل ها و اجزای فضای مجازی داشته و دارند توجه داشت و بتکنولو ی

 جامعتری از نتایج حضور در این فضا به دست آورد.
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های اجتمااعی در تحقیقی که دکتر حسن بشیر و محمدصادق افراسیابی در مورد شبکه

مشخص شده است که افراد با اهاداف ( 8832) انداینترنتی و سبک زندگی جوانان انجام داده

اند. میان عضویت در ه مهمترین آن را سرگرمی دانستهشوند کمی هامتنوعی عضو این شبکه

هاای اجتمااعی ارتبااط های اجتماعی اینترنتی و نحوه اختاا  وقت به سایر فعالیتشبکه

اناد کاه باه وجود داشته به طوریکه بیشتر پاسخ دهندگان به پرسشنامه تحقی  اذعان داشته

هاای اجتمااعی اینترنتای ماورد شابکهدلیل استفاده بیش از حد از اینترنت برای فعالیات در 

 اند.اعتراض سایر اعضای خانواده قرار گرفته

همچنان که در این تحقی  ه  به دست آمده است به نظر میرساد یکای از اهاداف 

کناد بیشاترین استفاده مایای ها سرگرمی است و مخاطبی که از چنین رسانهعمده رسانه

اگر با دوساتان، آشانایان و خاانواده ها  در عایدی آن ه  همان سرگرمی خواهد بود لذا 

کند انتظاار بارآورده شادن اهاداف های مجازی ارتباطی برقرار میجهان مجازی و شبکه

 شود از آن، انتظار به جایی نیست.دیگری مانند اهدافی که در صله رح  در دین مطرح می

را متحول  مک لوهان اذعان میکند که چاپ و غلبه حس بینایی درک انسان از جهان

 ،ساخت و به ظهور و تکامل فرهن  و جامعه مدرن انجامید. از نظر او تغییار رفتاار حسای

شود تا روابط ذهنای انساان باا آورد زیرا باعث میمی ها و جوامع را به وجودانواع فرهن 

آیاد کاه مای جهان و با سایرین به طور عمی  دگرگون شود. از آراء مک لوهان چنین بار

بیشتر بر چگونگی کسب تجربه انسان متمرکز بود تا به چیساتی و محتاوای  مطالعا  وی

 (8833)مهدیزاده  آن تجربه.

 بستر فرهنگی ارتباطات مجازی

تواند نتایج کاملاً متفاوتی را در پای های مختلف، میالبته تأثیرا  مختلف در فرهن 

 داشته باشد:
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ماورد مطالعاه یعنای آمریکاا( انجاام )در جامعه  در تحقیقی که باری ولمن و همکارانش

 PewResearch.org(، کاه در ساایت Family social activities and togetherness) انادداده

ای در افازایش کاه اینترنات و تلفنهاای هماراه نقاش برجساتهاند ذکر شده است، ابراز داشته

این نتاایج دو نکتاه باه  ارتباطا  میان دوستان، خانواده و همکاران آنها داشته است؛ در تحلیل

رسد: اول اینکه ارتباطا  میان فردی بسیار به فرهن  جامعاه وابساته اسات لاذا بایاد می نظر

چرایی و چگونگی و فرهن  حاک  بر ارتباطا  خانوادگی و دوساتان و همکااران را در جامعاه 

ردازی ؛ نکته مورد مطالعه مورد بررسی قرار دهی ، سپس به تحلیل دقی  نتایج چنین تحقیقی بپ

دوم ه  به افزایش ارتباطا  مد نظر آنان بر میگردد که آن طور که از ذکار نتاایج تحقیا  باه 

آید موارد افزایش ارتباطا  بیشتر ناظر به کمیت این ارتبااط اسات و ناه کیفیات آن. می دست

اعضاای ارتقاای ارتبااط باا » و «ارتقای ارتباط با دوستان» شود که از عبارا چنانکه دیده می

کنند. با این وجود وقتی که از توانایی اینترنت برای دیادار باا افاراد جدیاد استفاده می «خانواده

 کنند.را انتخاب می «به هیچ وجه» درصد مخاطبان پرسشنامه آنان گزینه 20کنند سؤال می

درصاد  33دهاد کاه در شاخص دیگر این تحقی  نتایج به دسات آماده نشاان مای

گذرانند را تغییر نداده اینترنت زمانی را که با خانواده می ند که )استفاده از(بزرگسالان معتقد

 درصد ه  به افزایش آن. 0و اند درصد به کاهش این زمان اعتقاد داشته 3، درحالیکه است

(Barry Wellman, Aaron Smith, Amy Wells and Tracy Kennedy) 

 ارتباطات خانوادگی در فضای مجازی

هاای مختلاف، بسایاری از گسترش استفاده از فضاای مجاازی در عرصاهبه دنبال 

هاای اجتمااعی، تشاکیل کاربران با پیدا کردن اعضای فامیل و برقراری ارتباط در شابکه

 ... و گفتگوهاای اینترنتایی و به اشتراک گذاری عکس، فیل  وهای مجازی خانوادگگروه

را باه ارتبااط باا اعضاای فامیال )چت( با آنها، بخشی از وقت حضور در فضای مجاازی 

گذرانند. اینکه بتوانی  با کسانی که در مکانی دور هستند ارتباط برقرار کنی  و از احوال می
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های زندگی اماروز ای مطلع باشی ، امکان خیلی خوبی است. محدودیتآنها به طور لحظه

ز آنها گرفتاه در جوامع مدرن و یا در حال مدرن شدن، زمان مشترک و مکان مشترک را ا

کنند ه  شاید نتوانند همدیگر را ببینند است به طوریکه کسانی که در یک شهر زندگی می

و یا از احوال ه  به راحتی باخبر شوند؛ فضای مجازی در تسهیل این ارتباط و پار کاردن 

 خلأیی که بخشی از آن زاده جامعه مدرن است خوب عمل کرده است.

وریها و ارتباطاا  ناوین، فرصات تأمال و بررسای سرعت گسترش و تحولا  در فنا

حقیقت اتفاقی که در حال رخ دادن است را محدود کرده است به طوری که تقریبااً هماه 

غیرمتخااین و عامه مردم و حتی برخی از اهالی علوم اجتماعی و ارتباطا  ه  به نقد و 

تفاده به دست خواهد آمد بررسی آن اهتمام ندارند و معمولاً به بررسی فوایدی که در پی اس

گیرد ماورد بررسای هایی که فرصت استفاده بهتر را از کاربران میپردازند، نهایتاً آسیبمی

 دهند، ولی مسائل جدی تری ه  در این بین مطرح است؛ قرار می

سؤال جدی اینجاست که ارتباط مجازی ایجاد شده کاه در نگااه اولیاه خلاأ کمباود 

تواند با ایجاد یک ارتباط کامل، هماه آن کند آیا میبستگان پر می ارتباط را با نزدیکان و

شود را به فوایدی که در یک ارتباط حقیقی برای شرکت کنندگان در ارتباطا  حاصل می

 استفاده کنندگان از فضای مجازی بدهد؟

تاوان چناین مطارح کارد کاه اساسااً سؤال دیگر را بر اسا  نظر مک لوهاان مای

اند و آیا های مجازی و مانند آن با چه هدفی ساخته شدهاده شده در شبکههای استفرسانه

 ای ارتباطی جامعه را دارا هستند؟امکان و ظرفیت پر کردن خلأه

ای دارد که با تحقیقا  میدانی ه  فرضایا  آن ها نیاز به بررسی محققانهاین سؤال

ها و بسیاری از ابهاما  دیگر لبررسی و اثبا  یا رد بشود تا تاویری که اکنون با این سؤا

 تر شود.به شکل موهومی از این ارتباط و نتایج آن در ذهن ماست روشن
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ها و واقعیا  و تاأثیرا  ایان ارتباطاا  مجاازی در ای که برای بررسی ظرفیتشیوه

 روابط خانوادگی قابل پیشنهاد است به این شکل است: 

را در مقایساه باا خاوصایا   باید خاوصیا  ارتباطاا  حقیقای میاان فاردی -8

 ارتباطا  مجازی میان فردی مورد بررسی قرار دهی ؛

را با ابزارهای سنجش باه ها فواید، آثار و نتایج ارتباطا  حقیقی در میان خانواده -1

 دست آورد.

توان به بررسی چگونگی محق  شدن و یاا نشادن ایان نتاایج در ارتباطاا  می -8

مرحله اخیر ه   مشخص شدن نتیجه پرداخت. برایها خانوادهمجازی میان فردی در بین 

  از شیوه پیمایش استفاده کرد. میتوان

 در روابط خانوادگی پیامدهای افزایش ارتباطات مجازی

در کنار سؤالاتی که در این تحقی  به آنها توجه شده است که شایسته اسات عناوان 

امدهای مثبت و منفی افزایش ارتباطا  تحقیقا  و مقالا  دیگری قرار گیرند، برخی از پی

 مجازی در روابط خانوادگی را مطرح میکنی :

 پیامدهای مثبت

تر و حتی به صور  بارخط باا شابکه تر و در زمان کوتاهتر، سهلارتباط گسترده -8

رسد که  امکان بالقوه باخبر شدن از حاال همادیگر، خانوادگی و افراد مختلف؛ به نظر می

، حمایت عاطفی و معنوی و حتی کمک به اعتماد به نفاس باه واساطه کمک به همدیگر

 حس حمایت اجتماعی از طرف خانواده جزو پیامدهای مثبت این نوع از ارتباطا  است.
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ایجاد ارتباط با کسانی که در حالت عادی به دلیل دور بودن مکاانی و یاا عااطفی از 

های متعادد معناوی و ماادی آن ههمدیگر، برقراری ارتباط و همکلام شدن به دلیل هزین

 عملاً امکان نداشت.

ها رفتارشان در میان جمع با یکدیگر شکل گیری فضاهای مشترک: بسیاری از انسان

هاای ویاژه اسات؛ در فضاای حقیقای ها و احتیاطهمراه با ملاحظا  اخلاقی، حفظ حرمت

افتاد. انی اتفاق میامکان ایجاد چنین جمعی علاوه بر داشتن هزینه، در فواصل زمانی طول

شاوند و از مثلاً به بهانه یک عروسی و یا مراس  عزا، اعضاای فامیال دور ها  جماع مای

مزایای چنین ارتباطی برخوردار خواهند شد ولی در فضای مجازی، چنین جمعی به راحتی 

گیرد و به صور  روزانه و حتی ساعتی امکان برقاراری ارتباطاا  در جمعای از شکل می

 آید.می مزایایی در خود دارد به وجودفامیل که 

 منفیپیامدهای 

( ذکار کارده اناد: 8838) همانطور که شرف الدین، عل  الهدی و نوروزی اقبالی -8

امکان برخاورداری از هویات مجاازی و مخفای باودن از  }مجازی{ های اجتماعیرسانه

گفتارها و یاا رفتارهاایی اند و از این جهت بسیاری از دهدیگران را برای کاربران فراه  کر

امکان بروز یافته  مجازیاند، در فضای که افراد از انجام آن در فضای حقیقی پرهیز داشته

هاا باه وسایله افازایش رسد درگیر شدن خاانوادهاست. لذا پیامدی که محتمل به نظر می

یاک ممکان اسات فتارهای جدیدی اسات کاه هرارتباطا  مجازی با امکان گفتارها و ر

افراد خانواده را درگیر خود ساازد؛ امکاان ظهاور و باروز و ضی به همراه داشته باشد عوار

 فاراه  در فضای مجاازیشود میرفتارهایی که در فضای حقیقی توسط خود فرد کنترل 

ها بخشی از درون خاود را کاه در فضاای حقیقای باه شود و حتی ممکن است انسانمی

 ازند و تبعا  متفاوتی در پی آن به وجود بیاید.اند در این فضا آشکار سفراموشی سپرده
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ای قابل بررسی در فرهن  اسلامی و با دیدگاه فقهی، یکی از مسائلی که در هر مقوله -1

)واجب، مستحب، مباح، مکروه و حارام(  است این است که رفتارها در کدامیک از احکام خمسه

م و ارتکاب گناه محل بحث خواهد بود؛ از گیرند. در اینجا امکان بروز فعل مکروه و حراقرار می

منظر ارتباطا ، تأثیری که امکان ارتکاب گناه بر هر شخص و بر رابطاه او باا دیگار اعضاای 

گذارد قابل مطالعه است؛ پدری که از نوع ارتباط فرزندانش در فضای مجازی مطلاع خانواده می

های دیگر خاود در خاانواده باه رتباطنیست و نگران ارتکاب گناه است طبعاً این نگرانی را در ا

همراه خواهد داشت. اینکه آیا فضای مجازی ه  به لحاظ ذاتی در خود امکان ارتکااب گنااه را 

بیشتر از فضای حقیقی دارد یا نه، از مواردی است که نیاز به تحقی  و اثبا  دارد و باه روشان 

 شدن اهداف اصلی تحقی  کمک خواهد کرد.

تواند چنین تبیین شود که در فضای حقیقی به دلیل ارتباط میان فرضیه مورد نظر می

 انسانی کاهدر روابط و اخلاق اجتماعی و ملاحظا  اجتماعی ها و پدیده حیا و عفاف انسان

شاود ها و ادیان مختلف در تمام جوامع انسانی دیده میدر فرهن  ،فارغ از حد و حدود آن

و امکان ایجاد گمراهی و ارتکاب گناه در  فته استتا حد زیادی در جامعه مجازی از میان ر

  :آن به دلیل فقدان موارد مذکور بیشتر است

در زندگی روزمره، مسلمان، هرچند ارتباط عفیفانه را از توجه خادای متعاال انتخااب 

هاای نکرده باشد اما چون خود را در نگاه جامعه، خانواده و گروه دوستان، مقید باه آماوزه

توان به راحتی باه کند؛ اما در فضای سایبر که می، سعی در رفتار عفیفانه مییابدمی دینی

هاای فضای خلو  در تعامل با نامحرم دست یافت و در عاین حاال گمناام و باا هویات

)ارتباط عفیفانه  شود.ساختگی فعالیت کرد، رفتار عفیفانه از حساسیت بیشتری برخوردار می

 (8838ف الدین و دیگران های اجتماعی سایبری، شردر شبکه

هاای اینترنتای و یاا رفتارهاای های ناشی از ازدواجآمارهای رو به افزایش طلاق -8

 های اجتماعی، نااامنی جنسای باه واساطه ناوع اساتفاده از اینترناتضدعفیفانه در شبکه
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شاود تاأثیر آن را در رواباط مواردی است که به وضاوح مای (8831)رستگار و محمدیان،

 ه  مشاهده کرد.خانوادگی 

 ای و امکان بهینه سازی استفاده از ارتباطات مجازی و کاهش تبعات منفی آنسواد رسانه

به عنوان یک راهکار، فارغ از اینکه کدامیک از پیامدهای مثبت و منفی غلباه دارناد 

ای باه کنتارل توان باه وسایله داناش ساواد رساانهکه نیاز به تحقیقا  جداگانه دارد، می

 پیامدهای منفی و تقویت موارد مثبت پرداخت.
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 گیرینتیجه

هاای بررسی دقی  پیامادهای افازایش ارتباطاا  میاان فاردی مجاازی در عرصاه

گوناگون، من جمله در روابط خانوادگی در درجه اول نیازمند بررسی ماهیت فضای مجازی 

بسیاری از مساائل  و ارتباطا  مجازی در آن است. ماهیت این ارتباطا  و خاوصیا  آن

کند؛ ممکن است پس از روشن شادن ایان مساأله و بررسای تفااو  آن باا را روشن می

ها روشن شود و یا تخاااً ها و مسألهارتباطا  حقیقی در روابط خانوادگی، برخی از سؤال

از بحث خارج شوند؛ برای تقریب به ذهن به تعریف ارتباطا  میان فردی از نگاه بلیاک و 

شود که مکان مشترک و امکان ارتباط از طری  حاوا  پنجگاناه را ن اشاره میهارولدسو

داناد کاه قطعااً در فضاای مجاازی متفااو  خواهاد باود و جزو تعریف این ارتبااط مای

 هایی را به همراه خواهد آورد. محدودیت

البته فارغ از ماهیت و محدودیتهای مذکور، ارتباطا  میان فردی در فضای مجاازی 

... ی ارتباط باا دوردسات، بارخط باودن وهایی است. امکان برقرارمحاسن و آسیبدارای 

 شوند.های فضای مجازی محسوب میمزیت

اما شاید مهمترین تفاو  بین این دو فضا، ناقص بودن ارتباط شکل گرفته در فضای 

ها ایان مجازی است که به همراه خود آسیب دیگری را ه  به همراه خواهد داشت: انسان

نقص ارتباطی را برای تاور یک ارتباط کامل و پر کردن معناهای مبادله شده، خودشاان 

کنند و لذا ارتباط در فضای مجازی در موارد بسیاری یک ارتباط موهوم و با چاشنی پر می

 وه  و خیال و به دور از واقعیت خواهد شد.
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 رهیافتها

ار ذکر شد، باید ما را نسابت باه حساسیت و اهمیت خانواده به معنای عام آن که به اختا

ها، هنجارها و رفتارهاا بسایار های مختلف آن من جمله باورها، ارزشتغییرا  فرهنگی در لایه

بایسات در قباال می ریزان فرهنگیدغدغه مند و حسا  نگه دارد. محققین اجتماعی و برنامه

هجوم تغییرا  منجر به نتاایجی غیار این تغییرا  فعالانه و نه منفعل رفتار کنند و قبل از اینکه 

قابل کنترل و بازگشت گردد به فکر تحلیل، بررسی و هدایت این تغییارا  باه معناای تقویات 

تغییرا  مثبت با نگاه مبنایی دینی و ارزشی در جامعه اسلامی ایران و برنامه ریزی برای کنترل 

 لیه جامعه باشند.و آگاه سازی نسبت به تغییرا  منفی در خانواده و نهادهای او

برای اینکه این موضوع روشن تر شود، جواب دادن به پرسشهایی که در متن ه  آمد 

 شود.در تحقیقا  آتی پیشنهاد می

باید توجه داشت، از آنجا که تا قبل از پیدایش فضای وب و سایبر ارتباطا  مجاازی 

وجود خارجی نداشته توان گفت حتی موضوع آن در این روابط مد نظر محققین نبوده و می

است، خاوصیا  روابط خانوادگی در فضای وب در دین و فرهن  جامعه مورد بحث قرار 

نگرفته است و مثلاً صله رح  و آثار آن قابل انطباق بر ارتباطا  ایجاد شده باین بساتگان 

 در بستر فضای مجازی هست یا نه؟
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