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مقاله پژوهشی

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن از فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی:
یک مطالعه کیفی
آرزو غفوری ،1کیوان صالحی

2

چکیده
فضای مجازی ،با تشکیل مرزهایی نوین در ارتباطات اجتماعی ،زمینهشکلگیری فرصتها و تهدیدهایی
را برای انسان ایجاد کرده است .پژوهش پیشرو تالش دارد تجربۀ زیستۀ بزرگساالن از فرصتها و
تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی را شناسایی کند .بدینمنظور با استفاده از راهبرد نمونهگیری
هدفمند از نوع مالکی ،تعداد  22مصاحبه ایمیلی با سؤالهای باز انجام شد .بزرگساالن در چهار خوشۀ
مجزا به سؤالها پاسخ دادند .برای دقت در تحلیل دادهها ،از نرمافزار مکس کیو دی ای نسخه  12استفاده
شد .برای افزایش اتکاپذیری ،تأییدپذیری ،باورپذیری صحت دادهها ،از شیوههای «بازرسی و بازبینی در
زمان کُدگذاری»« ،بهرهگیری از نظرات همکاران پژوهشی و تأئید آنها»« ،تبیین جزئیات دقیق فرایند
گردآوری و تحلیل دادهها»« ،درگیری طوالنی مدت» و سهسوسازی استفاده شد .در بخش فرصتهای
فضای مجازی و در خوشههای خانوادگی ،فرزند یا دانشآموز و جامعه ،به ترتیب «آ گاهی از اخبار روز و
تسهیل در انجام امور خانواده» « ،استفاده از اخبار روز ،افزایش سطح اجتماعی شدن و همگرایی با
دوستان» و «کاهش هزینهها» بهمثابه مهمترین درونمایه شناسایی شد .در مؤلفۀ تهدیدهای فضای
مجازی ،تقریباً همۀ درونمایه ها از لحاظ تکرار دارای وزن یکسانی بودند و تنها در دو خوشۀ فردی و
خانوادگی ،تکرار کُدهای مربوط به درونمایۀ اتالف وقت ،بیشتر بوده است .نتایج نشان داد که بهرغم
وجود فرصتهای بیشمار فضای مجازی ،بهدلیل فقدان آموزش مناسب و کافی ،تهدیدهای برآمده از
فضای مجازی روز به روز بیشتر نمایان و اثرگذار میشود و ضرورت آموزش فراگیر سواد رسانهای و
مدیریت این فضا بیش از پیش احساس میشود.
واژههای کلیدی
فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی ،فرصتها ،تهدیدها ،بزرگساالن ،رویکرد کیفی
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مقدمه

فضای مجازی ،مرز تازهای در ارتباطات اجتماعی ایجاد کرده است .افراد در آن دوستیها و
دشمنیهایی ایجاد میکنند و در آن کارهایی انجام میدهند و چیزهایی میگویند که در دنیای

واقعی و رودررو هرگز مطرح نمیکنند .امروزه کمتر انسانی را میتوان یافت که ساعتی از وقت
خود را صرف استفاده از فضای مجازی نکند و رفتار و افکارش تحت تأثیر آن قرار نگیرد

(زندوانیان ،حیدری ،باقری و عطارزاده.)1392 ،
جیمز ( )2016سطوح فضای مجازی در حال رشد را اینگونه به تصویر کشیده است (شکل
)1؛ که نشان از رشد فزایندۀ استفاده انسان از این فضا دارد.

شکل  .1پیشبینی رشد سطوح فضای مجازی

1

()James ،2016

فضای مجازی ،با ایجاد مرزهایی نوین در ارتباطات اجتماعی ،زمینه شکلگیری فرصتها

و تهدیدهایی را برای انسان ایجاد کرده است .مرور تاریخ تحوالت ،نشان میدهد که همسو با
 .1اگزابایت (به انگلیسی )Exabyte :واحدی از اطالعات و برابر  1024پتابایت است .کوتاه شده آن
( )EBاست.
زتابایت (به انگلیسی )Zettabyte :واحدی از اطالعات و برابر  1024اگزابایت است .کوتاه شده آن
( )ZBاست.
آی پی :نشانی پروتکل اینترنت به انگلیسیInternet Protocol Address :
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جدید ،به نفع خود سوءاستفاده میکنند ( .)James, 2016یکی از کارکردهای اینترنت ،تولید و
بازتولید معنا و اشاعۀ نماد و الگوهای رفتاری بین جوانان محسوب میشود (فرخنیا و لطفی،

.)1390

طبق پژوهش ربیعی و محمدزاده ( ،)1391استفاده اجتماعی از اینترنت ،تأثیر مستقیمی بر

انزوای اجتماعی دارد .بین قرار گرفتن در معرض پیامهای رسانهای و قرار دادن اولویت
رسانهها بهعنوان اولویت خود ،همبستگی مثبتی وجود دارد (فرخنیا و لطفی .)1390 ،هرچند
که تهدیدهای فضای مجازی میتواند بسیار و متنوع باشد ،اما فرصتهای فناوری ،انسان را

به خود جذب میکند؛ ایدههای جدید ،محصوالت و شیوههای نو زندگی و فرصتهای

اقتصادی تازه ،همۀ ما را به خود جذب میکند .همچنین راههای جدید و متفاوت راهاندازی
کسبوکار از فرصتهای فضای مجازی است (.)James, 2016

فضای مجازی میتواند نقشی دوگانه در امنیتزایی یا امنیتزدایی اجتماعی ایفاء کند؛

زیرا از یکسو میتواند بهعنوان ابزاری قدرتمند در عرصۀ اطالعرسانی بکار گرفته شود اما از
دیگرسو و به رغم تمام فواید آن ،میتواند در صورت رهاشدگی و فقدان آموزش مناسب و
فرهنگسازی ،تهدیدها و خطرهایی نیز برای جامعه و بشر در برداشته باشد به طوریکه

امروزه ،بخش عمدهای از جرائم مربوط به حوزۀ رایانه ،اینترنت و فضای مجازی ،امنیت

اجتماعی را هدف قرار دادهاند (یاسمینژاد ،آزادی و امویی .)1390 ،در صورت کمتوجهی به

ارتقای سواد رسانهای در جامعه ،شبکههای اجتماعی میتواند بستری برای ایجاد آسیبهای

جدی در حیطههای خانوادگی ،اخالقی ،فرهنگی ،مذهبی ،روانی و جسمی را فراهم آورد چرا
که طبق یافتههای مطالعه کشنزارع و صالحی ( ،)1395بخش قابل توجهی از کاربران این

شبکهها ،نسبت به وجود این آسیبها آگاهی چندانی ندشته و بعد از عضویت و حضور در این
شبکهها با این پیامدهای منفی مواجه میشوند.
فضای سایبری میتواند زمینهساز بروز مکانی برای افزایش خشونت و بهرهبرداری از زنان و
کودکان باشد ) .(Harrison, 2006ترس و بیم از تخریب مبانی اخالقی و اجتماعی ،نداشتن

امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطالعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضای
مجازی واکنشی کامالً منطقی است ،زیرا هر جامعهای چارچوبهای اطالعاتی خاص خود را

دارد و طبیعی است که هر نوع اطالعاتی که این حدومرزها را بشکند میتواند سالمت و امنیت

جامعه را به خطر اندازد .بکارگیری روشها و راهکارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ

1. Opportunities
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دادههای مخرب و مُضر و گزینش اطالعات سالم در این شبکهها رو به افزایش است (هاتف،

 .)1386با توجه به رشد فزایندۀ استفاده از فضای مجازی توسط افراد ،پژوهش پیشرو بر آن
است تا تجربۀ زیستۀ بزرگساالن از فرصتها و تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی
را شناسایی و بازنمایی کند .بدینمنظور این پرسش که «بزرگساالن دربارۀ فرصتها و
تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی برای خود ،خانواده ،فرزند یا دانشآموز و جامعۀ

خود ،چه درکی دارند؟» صورتبندی شد.
چارچوب مفهومی

این پژوهش ،بر اساس رویکرد پژوهش کیفی انجام شده است .در پژوهشهای کیفی تالش می
شود واقعیت همانگونه که هست و به وسیله شرکتکنندگان تجربهشده و درک میشود،

بازنمایی گردد .در این مطالعات ،فرض بر این است که دنیای اجتماعی و واقعیتهای آن ،به

وسیله انسان خلق میشود از نظر ) (Ghafoori & Salehi, 2017چارچوب مفهومی ،مجموعهای

از دستورالعملهاست که یک محقق ممکن است ،انتخاب کند
 )Fernandez, Levina & Glaser, 2015با توجه به تفاوتهای فلسفی ـ پارادایمی دو روش کمّی و
( Walsh, Holton, Bailyn,

کیفی ،در بررسیهای کیفی به جای استفاده از چارچوب نظری برای تدوین و آزمودن فرضیه

ها ،از چارچوب مفهومی برای استخراج سؤال یا سؤالهای تحقیق استفاده میشود )صالحی،

بازگان ،صادقی و شکوهییکتا .)1394 ،با توجه به این تفاسیر ،سعی شد تا با استفاده از
رویکردی ژرفانگر ،تجربۀ زیستۀ بزرگساالن از فرصتها و تهدیدهای ناشی از فعالیت در
فضای مجازی مورد واکاوی و بازنمایی قرار گیرد.

روش پژوهش
این پژوهش از این نظر که یافتههای آن میتواند مورداستفاده متولیان فضای مجازی ،قرار
گیرد ،در زمره پژوهشهای کاربردی است .رویکرد پژوهش ،کیفی و به روش پدیدارشناسی از

نوع توصیفی انجام شده است .بهطورکلی پژوهشهای کیفی با دادههایی سروکار دارد که

واقعیتهای مورد مطالعه را بهصورت کالمی ،تصویری یا امثال آن نمایان کرده و مورد تحلیل
قرار میدهد .در مطالعات پدیدارشناسانه بر معناکاوی ادراک و تجربه زیسته شرکتکنندگان از
پدیدۀ موردمطالعه  ،تأکید میشود؛ با توجه به عمق کم یافتههای بهدستآمده از مطالعات کمّی

( )Salehi & Golafshani, 2010و شیوعبیمارگونه استفاده از رویکرد کمّی در مطالعۀ پدیدههای
اجتماعی و انسانی نظیر شناسایی فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی ،این مطالعه از رویکرد
کیفی بهره جسته است تا بتواند به درک عمیقی از پدیده موردمطالعه دستیافته و بازنمایی

کند.
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شرکتکنندگان از شهرهای قزوین ،شهر صنعتی البرز و تهران بودند .دادهها توسط نویسنده اول
و با بهرهگیری از فن مصاحبه با ایمیل و استفاده از سؤالهای باز پاسخ ،گردآوری شد .بهزعم

) ،)Scotland, 2012برای پژوهشهای کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری میتوان از سؤالهای باز

پاسخ استفاده کرد .در پژوهش کیفی ،گردآوری دادهها تا اشباع نظری 1دادهها ،ادامه مییابد.

اشباع زمانی اتفاق میافتد که پژوهشگر به این نتیجه برسد که در مرحلهای از کار به مفاهیم و
پاسخهای مشابه دست یافته و دادههای اضافه شده ویژگیهای تازهای برای گسترش درون
مایهها به دست نمیدهد ) .(Glaser & Strauss, 1967افراد را از طیف مختلفی از گروههای سنی
بزرگساالن ،تحصیالت فوقدیپلم تا دکتری ،زنان و مردانی که به نحوی با فرزندان یا دانش

آموزان خود در تعامل بودند ،انتخاب نمودیم .در این پژوهش تعداد  22مصاحبه مکتوب به
دست آمد.
جدول  .2ویژگی شرکتکنندگان در پژوهش
تحصیالت

سن

شغل

فاصله

تعداد

سطح

تعداد

نوع

تعداد

نوع

تعداد

دکتری

4

فاصله

51-60

1

ارشد

7

سایر

4

مرد

8

تعداد

41-50

10

کارشناسی

نام

31-40

10

کارشناسی

10

فرهنگی

18

زن

14

تعداد

20-30

1

کاردانی

1

جنسیت

سابقه کاری

شهر

1-10

5

قزوین

16

11-20

11

شهر
صنعتی

5

21-30

6

البرز

تهران

1

برای انتخاب شرکتکنندگان از روش نمونهگیری هدفمند 2از نوع مالکی 3استفاد کردیم.
در نمونهگیری مالکی ،تمام افراد یک مجموعه كه مالکی خاص را داشته باشند ،مورد بررسی
قرار میگیرند ( .)Teddlie & Tashakkori, 2009برای تحلیل دادهها از نرمافزار مکس کیو دی

ای 4نسخه  12استفاده کردیم .دادهها توسط نویسنده اول و بهصورت متن تایپشده وارد
نرمافزار گردید .در ادامه کدگذاری ،به شیوهای چرخشی و مستمر ،تحلیل و تعدیل یافتهها
بهوسیله نویسندگان انجام شد .سؤالهای باز پاسخ را بهگونهای طراحی کردیم تا
1. Saturation
2. Purposeful Sampling
3. Criterion Sampling
4. MAXQDA
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ویژگی شرکتکنندگان و نحوه گردآوری دادهها
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شرکتکنندگان در چهار خوشۀ فردی ،خانوادگی ،فرزند یا دانشآموز و جامعه به سؤالها پاسخ

دهند تا تحلیلگران به درک درستی از فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی در هر چهار خوشه
دست یابند .برای ارتقای اعتبارپذیری 1یافتهها (معادل روایی درونی 2در پژوهش کمّی) ،از
فنون و راهبردهایی نظیر حضور طوالنی مدت در محیط پژوهش و صرف زمان طوالنی با

شرکتکنندگان ،تبادل نظر با همتایان ،3کنترل از سوی اعضا ،4استفاده کردیم .همچنین از سه

سویهنگری 5مبتنی بر تنوع بخشی در تعداد سؤالها ،تحلیل موارد منفی و متناقض 6تفسیر
شــده در دادهها ،استفاده گردید .همچنین تالش کردیم تا با توصیف دقیق زمینه مطالعه ،پیش

فرضها و شرایط پژوهش و ارائه جزئیات آن ،زمینه الزم برای افزایش انتقالپذیری 7یافتههای
پژوهش (معادل روایی بیرونی 8در پژوهش کمّی) فراهم شود .بهمنظور ایجاد قابلیت اطمینان

9

به پژوهش (معادل پایایی در پژوهش کمّی) ،تالش شد تا با تشریح جزئیات مربوط به
چگونگی گردآوری دادهها ،نحوۀ تصمیمگیریها ،تفسیر و تحلیلهای طی شده در فرایند
پژوهش ،زمینهایی برای انجام «مسیرنمای حسابرسی »10فراهم شود .همچنین برای ارتقای

تأئیدپذیری 11یافتههای پژوهش (معادل عینیت در پژوهش کمّی) ،تالش شد تا با استفاده از

یادداشت میدانی و در فرایند تحلیل و تفسیرهای انجام شده ،تا آنجا که امکانپذیر است،
اندیشهها ،باورها و انتظارات ذهنی پژوهشگران در جریان گردآوری و تحلیل دادهها کنترل
شود .برای تحلیل دادهها اقداماتی نظیر مرور یادداشتهای تدوینشده بالفاصله بعد از انجام
هر مصاحبه برای تعدیل و تکمیل مطالب یادداشتشده و همچنین تحلیل با استفاده از راهبرد

هفت مرحلهای کُالیزی )1978(12و نرمافزار مکس کیو دی ای انجام شد .بدینمنظور گامهای

زیر برداشته شد .این هفت مرحله در جدول شماره  1قابل مشاهده است .بهمنظور ارتقای

صحت یافتهها ،تحلیل و کدگذاری توسط دو تحلیلگر صورت گرفت .همچنین نتایج تحلیل

به تائید پنج شرکتکننده رسید .برای ظهور درونمایهها ،زیردرونمایهها بهمنزله مفهومسازی
1. Credibility
2. Internal Validity
3. Peer Debrifing
4. Member Check
5. Triangulation
6. Negative Case Analysis
7. Transfeability
8. External Validity
9. Dependability
10. Auditing Trail
11. Confirmability
12. Colaizzi

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن13 ❖ ...

برچسبگذاری شدند.

جدول  .1گامهای تحلیل کالیزی در روش پدیدارشناسی توصیفی
گام
1
2
3
4
5

6

آشنایی

2

پژوهشگران ،گزارشهای ارائه شده ،توسط شرکتکنندگان برای

1

آشنایی با دادهها را خواندند.

شناسایی اظهارات
قابلتوجه

3

4

خوشهبندی
درونمایهها

پژوهشگران ،تمام اظهارات در حکایتهایی را که مربوط به پدیده
تحت بررسی هستند ،شناسایی کردند.

فرموله کردن معانی

یک توصیف جامع
تهیه ساختار
7

پژوهشگران ،معانی مرتبط با پدیدهای که از توجه دقیق به اظهارات
مهم ،برخاسته است را شناسایی کردند.
پژوهشگران ،درونمایههای مشترک در گزارشها را شناسایی و

5

توسعه

اساسی

شرح

خوشهبندی نمودند.
پژوهشگران ،توصیف کامل و جامع از پدیده ،آسیبهای فضای
6

مجازی را نوشتند که شامل تمام درونمایههای تولیدشده در چهار
مرحله است.
پژوهشگران ،توصیف کامل را به یک بیان کوتاه متراکم کردند تا تنها
جنبههایی که به ساختار پدیده مربوط است را ،شرح دهند.
پژوهشگران ،بیانیۀ ساختار اساسی را به همۀ شرکتکنندگان (در

7

تأئید ساختار
اساسی

8

نمونههای بزرگتر به چند نمونه) ،بازگردانند و سؤال کردند که آیا
یافتهها ،تجربیات آنها را نمایش میدهند؟ در برخی موارد آنها با
این بازخورد به مراحل پیشین برگشتند و فرایند تحلیل را اصالح
کردند.
()Morrow, Rodrigue & King, 2015

1. Familiarisation
2. Accounts
3. Identifying Significant Statements
4. Formulating Meanings
5. Clustering Themes
6. Developing an Exhaustive Description
7. Producing the Fundamental Structure
8. Seeking Verification of the Fundamental Structure

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

ایجاد شدند و سپس زیردرونمایههای مرتبط در دستههای خویشاوند و باعنوان درونمایه
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یافتههای پژوهش
بخش اول :تحلیل دادهها

در این پژوهش فراوانی استفاده شرکتکنندگان از شش امکان پرکاربرد فضای مجازی مشخص

شد که عبارتاند از:

 .1شبکههای اجتماعی مجازی؛
 .2ماهواره؛

 .3وبسایتها و وبالگها؛
 .4آموزشهای الکترونیکی؛
 .5بازیهای رایانهای؛

 .6رایانامه (پست الکترونیکی).
شرکت کنندگان به سؤال فراوانی استفاده از این شش امکان در چهار سطح زیر  1ساعت،

 1تا  3ساعت و باالی  3ساعت و استفاده نمیکنم ،پاسخ دادند .پاسخها وارد نرمافزار مکس

کیو دی ای شدند .درمجموع ،در امکان شبکههای مجازی ،بین  22شرکتکننده 3 ،نفر باالی

 3ساعت 10 ،نفر بین  1تا  3ساعت 8 ،نفر زیر  1ساعت ،استفاده میکردند و  1نفر اصالً
استفاده نمیکرده است .در امکان ماهواره 1 ،نفر بین  1تا  3ساعت 3 ،نفر زیر  1ساعت و

 18نفر اصالً از ماهواره استفاده نمیکردند .در امکان وبسایت و وبالگ 4 ،نفر بین  1تا 3

ساعت 12 ،نفر زیر  1ساعت و  6نفر اصالً استفاده نمیکردند .در امکان آموزشهای

الکترونیکی 2 ،نفر بین  1تا  3ساعت 8 ،نفر زیر  1ساعت و  12نفر اصالً استفاده نمیکردند.
در امکان بازیهای رایانهای  2نفر زیر  1ساعت و  20نفر اصالً استفاده نمیکردند .در امکان
پست الکترونیکی 1 ،نفر بین  1تا  3ساعت 9 ،نفر زیر  1ساعت و  12نفر اصالً استفاده

نمیکردند؛ بنابراین به لحاظ تعداد استفادهکنندگان در این مطالعه ،شبکههای مجازی
اجتماعی ،بیشترین استقبال و بازیهای رایانهای کمترین استقبال را داشته است (شکل .)2

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن15 ❖ ...
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شکل  .2نقشه میزان استفاده از فضای مجازی در شش امکان این فضا

به نظر اکثر صاحبنظران تحلیل دادههای کیفی در سه مرحلۀ توصیف ،تحلیل و تفسیر

انجام میشود ،اما چگونگی انجام فرایند مزبور بین روشهای مختلف رویکرد کیفی ،متفاوت

است (عبدالخانی .)1394 ،در این مطالعه ،ابتدا دادهها ،آمادهسازی و سازماندهی شدند،

بدینمنظور پاسخهای تشریحی شرکتکنندگان ،بهصورت متن تایپشده در آمد .در گام بعدی
اسناد وارد نرمافزار مکس کیو دی ای شدند .سپس تحلیلگر به کدگذاری دادهها پرداخت .در
فرایند کدگذاری باز مفاهیم اولیه در قالب زیر درونمایهها شکل یافتند .در گام بعدی

زیردرونمایههای مرتبط در قالب درونمایهها در دستههای خویشاوند قرار گرفتند .سپس
یافتهها در قالب توصیفی و دیداری (نقشه) ،به نمایش در آمدند (شکل .)3
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شکل  .3گامهای تحلیل دادهها در مطالعۀ کیفی (تحلیل با نرمافزار)

الزم به ذکر است که سؤالها بهگونهای طراحی شد که شرکتکنندگان ،قادر باشند ،ادراک

خود از فضای مجازی را در چهار خوشه فردی ،خانوادگی ،فرزند یا دانشآموز و جامعه،
تشریح نمایند .درمجموع  261زیردرونمایه در مؤلفۀ فرصتهای فضای مجازی و 247

زیردرونمایه در مؤلفۀ تهدیدهای فضای مجازی ایجاد شد.

در مؤلفۀ فرصتهای فضای مجازی و در خوشۀ فردی ،هشت درونمایۀ ارتقای روحیۀ

مثبت ،تسهیل ارتباطات ،صرفهجویی ،افزایش همدلی ،ساماندهی امور شغلی ،ساماندهی امور
خانواده ،افزایش آگاهی و آموزش تکوین یافت.
در خوشۀ خانواده ،هفت درونمایه کارآفرینی ،ارتقاء روحیه مثبت ،صرفهجویی ،تسهیل و

تقویت ارتباطات ،آموزش ،آگاهی از اخبار روز و تسهیل در انجام امور خانواده ایجاد شد.

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن17 ❖ ...

سرگرمی ،افزایش سطح اجتماعی شدن ،همگرایی با دوستان و استفاده از اخبار روز تکوین
یافت.
در خوشه جامعه ،شش درونمایۀ تحول ،شتاب و تسهیل کارها ،کارآفرینی ،افزایش

همدلی ،تسهیل ارتباطات ،دستیابی به اطالعات و آموزش صورتبندی شد.

در مؤلفۀ تهدیدهای فضای مجازی و در خوشه فردی ،هفت درونمایۀ فاصله از ارزشها،
از دست رفتن اطالعات ،کمرنگ شدن ارتباطات خانواده ،زمینهسازی برای فاصله از

واقعیتها ،آسیبپذیری روحی ،اتالف وقت و به خطر افتادن سالمت ،صورتبندی شد.

در خوشه خانوادگی ،پنج درونمایۀ ضرر اقتصادی ،دگرگونی ارزشها ،عوارض جسمی و

روانی ،کمرنگ شدن ارتباطات در دنیای واقعی و اتالف وقت ایجاد شد.

در خوشه فرزند یا دانشآموز ،هفت درونمایۀ دگرگونی ارتباطات ،آمیختگی مرز درست و
نادرست ،ایجاد زمینه برای دسترسیهای نامناسب ،اختالل در فعالیتهای اصلی ،کمرنگ
شدن ارتباطات واقعی ،عوارض روحی و روانی و عوارض جسمی تکوین یافت.

در خوشۀ جامعه ،پنج درونمایۀ دگرگونی در عرف ،آسیبهای جسمی و روحی،

زمینهسازی برای تشویش در جامعه ،دگرگونی در دینداری و زمینهسازی برای دگرگونی روابط

بین فردی ایجاد شد (شکل .)4

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

در خوشه فرزند یا دانشآموز ،هفت درونمایۀ صرفهجویی ،ارتقای روحیه مثبت ،آموزش،
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شکل  .4درونمایههای ایجادشده در مؤلفههای فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی
به تفکیک چهار خوشه

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن19 ❖ ...

در ادامه ،پژوهشگران به تبیین درونمایههای ایجادشده پرداختهاند و برخی از دیدگاههای
شرکتکنندگان در قالب دادههای توصیفی درج شده است:
فرصتهای فضای مجازی
خوشه فردی:

ارتقای روحیۀ مثبت؛ بر اساس پاسخهای تشریحی حاصل از شرکتکنندگان در پژوهش ،افراد
در اثر ارتباط با دیگران و گفتوگو در فضای مجازی به حس شادی دست مییافتند ،همچنین

با عضویت در کانالهای مذهبی ،تأثیرات روحی مثبتی کسب میکردند و برخی هم اوقات
فراغت خود را در این فضا میگذراندند.
«با شرکت در گروههای قرآنی و چلهنشینی تأثیر روحی مثبت مییابم ».شرکتکنندۀ

شمارۀ 3

«شاد شدن با دیدن شوخیهای مختلف در گروهها و ارتباط با دوستان و همصحبت
شدن با آنها در جایجای کشور و دنیا ».شرکتکنندۀ شمارۀ 7

تسهیل ارتباطات؛ بر طبق تحلیل دادههای توصیفی بهدستآمده در این مطالعه ،مشخص شد،

بهدلیل تسریع در برقراری ارتباط با دیگران و انجام خریدهای بر خط (آنالین) ،ارتباطات بین

فردی و حتی جوامع تسهیل شده است و افراد با غلبه بر بعد زمان و مکان ،توانستهاند منجر به

کاهش آلودگی محیطزیست گردند.

«ارتباط با دوستان و آشنایان که گاها امکان دیدار حضوری در طول روز میسر نباشد».

شرکتکنندۀ شمارۀ 16
«منجر به تسهیل و تسریع بسیاری از کارهایم هم شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 22

صرفهجویی؛ فضای مجازی ،امکان کاهش هزینهها را با صرفهجویی در وقت و هزینه فراهم
آورده است ،بهطوریکه افراد با آموزشهای فضای مجازی و خرید کردن از طریق این فضا،
هزینههای خود و جامعه را کاهش دادهاند.
«صرفهجویی در زمان بهدلیل کالس نرفتن ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9
«در مصرف کاغذ صرفهجویی میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 11

افزایش همدلی :فضای مجازی فرصتی را فراهم آورده است تا افراد با همنوعان خود همدردی
نموده و برای کاهش مشکالت دیگران قدم بردارند.
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تبیین درونمایهها در فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی
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«موجب همگرایی و همنوایی با مردم و مشارکت در حل مشکالت اجتماعی میشود».

شرکتکنندۀ شمارۀ 14
ساماندهی امور شغلی؛ براساس پاسخهای شرکتکنندگان ،آنها قادر بودهاند توسط فضای

مجازی ،برنامههای کاری خود را به دیگران معرفی کنند ،همچنین از اخبار و آموزشهای حیطه

کاری خود استفاده بهینه داشته باشند .افراد قادر شدهاند تا کارهای سازمانی و شغلی خود را

توسط فضای مجازی به انجام برسانند .فضای مجازی زمینهسازی نموده تا فرهنگیان بتوانند
فایلهای کاری را به سرعت تبادل کنند و یادگیرندگان را بهخوبی هدایت و راهنمایی نمایند.
«انتقال و ارسال فایلهای آموزشی بسیار راحتتر شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 10

«ارتباطهای ضروری با برخی همکاران بهراحتی صورت میگیرد ».شـرکتکنندۀ شمارۀ

19

ساماندهی امور خانواده؛ فضای مجازی زمینهای فراهم آورده است تا افراد از آموزشهای فضای
مجازی استفاده کنند و از تلویزیون کمتر استفاده کنند .همچنین توسط فضای مجازی از

برنامههای تحصیلی و آموزشی فرزندان خودآ گاه میشدند و امور خانواده را ساماندهی
میکردند.
«کسب اطالع از وضعیت پسرم در واحدهای آموزشی و کانون زبان در زمان ثبتنام».
شرکتکنندۀ شمارۀ 15

«کمتر تلویزیون تماشا میکنم ».شرکتکنندۀ شمارۀ 2

افزایش آگاهی؛ شرکتکنندگان اظهار کردند که از طریق فضای مجازی بافرهنگها و کتابهای
مختلف و دیدگاههای اندیشمندان ،آشنا شدهاند و فرصتهای مطالعاتی برایشان فراهم آمده

است .همچنین از اخبار و مسائل روز آگاه شدهاند.
«با سخنان اندیشمند بعضی بزرگان آشنا میشویم ».شرکتکنندۀ شمارۀ 15

«از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج از کشور آگاه میشوم ».شرکتکنندۀ شمارۀ 7

آموزش؛ شرکتکنندگان توسط فضای مجازی به انواع آموزشهای موردنیاز خود از قبیل زبان
خارجی ،نرمافزارهای جدید و هنر دست یافتهاند و آموزشهای موردنیاز خود درزمینۀ درسی و
پژوهشی را از طریق فضای مجازی دریافت نمودهاند.

«استفاده از آموزش فعالیتهای هنری و موردعالقه ».شرکتکنندۀ شمارۀ 1

«رفع اشکال سؤاالت علمی ـ تخصصی در گروههای تخصصی ».شرکتکنندۀ شمارۀ
7

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن21 ❖ ...

کارآفرینی؛ افراد شرکتکنندۀ فضای مجازی را فرصتی برای اشتغالزایی افراد خانوادۀ خود،
دانستهاند ،چراکه افراد خانواده ،محصوالت خود را توسط این فضا به فروش میرساندند.
«ایجاد اشتغال از طریق فروش کاالها و همچنین فروش غذا ،کیک و شیرینی از طریق
فضای مجازی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

ارتقاء روحیه مثبت؛ اعضای خانواده شرکتکنندگان توسط زمینهای که فضای مجازی فراهم
کرده است ،توانستهاند آمادگی روحی و معنوی ،شادابی و اعتمادبهنفس خود را ارتقاء دهند.
«باعث افزایش روحیه و شادی محیط خانواده شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 11

«آمادگی روحی و معنوی برای حفظ حریم خانواده را افزایش داده ».شرکتکنندۀ شمارۀ
3
صرفهجویی؛ براساس اظهارات شرکتکنندگان ،خانوادههای ایشان ،بهدلیل استفاده از
آموزشهای فضای مجازی و خریدهای بر خط (آنالین) ،توانستهاند در هزینههای رفتوآمد و
زمان صرفهجویی کنند و حتی با عبور و مرور کمتر ،موجب کاهش ترافیک شوند.

«بهجای ساعتها رفتن به کالس درس و آموزشی در زمان مشخص فرزندان یا

دانشآموزان میتوانند از اطالعات فضای آموزشی استفاده نمود و در زمان صرفهجویی
نمایند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9
تسهیل و تقویت ارتباطات؛ ازنظر شرکتکنندگان در این مطالعه ،اعضای خانوادهشان توانستهاند

از طریق فضای مجازی مطالب آموزنده و اطالعات کاری خود را بهراحتی با دیگران به اشتراک

بگذارند .همچنین در گروههای خویشاوندی عضو شوند و با دوستان خود توسط این فضا
همراهی بیشتری داشته باشند و در صورت وجود مشکالت احتمالی ،آنها را برطرف نمایند.

آنها بیان کردهاند که به اعضای خانواده خود ،هنگامیکه در منزل نیستند ،بهراحتی دسترسی
دارند.
«باوجود فضای مجازی تمام افراد حتی در شهرستانهای دورافتاده هم میتوانند باهم

در ارتباط باشند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 4؛

«ارتباطات تصویری و آنالین که کمک مثالً به انجام خرید موفق و معامالت خوب و

غیره میشود (کسی که به نمایندگی از شما با ارسال تصویر بر خط (آنالین) خرید
انجام میدهد »).شرکتکنندۀ شمارۀ 7

آموزش؛ فضای مجازی امکانی فراهم نموده است که در درونمایه آموزش ،اعضای خانواده
شرکتکنندگان ،از اطالعات روز بهرهمند شده و سطح دانش علمی و فرهنگی خود را ارتقاء
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خوشه خانوادگی:
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دادهاند .از دیگر فایدههای این فضا ،برای خانوادههای شرکتکنندگان ،فرصتسازی برای
دسترسی به اطالعات و خدمات ،بهرهمندی از اطالعات پزشکی و آشپزی ،وبالگسازی،
افزایش بار علمی ،آموزش زبان خارجی ،آشنایی با فرهنگها و کتابهای مختلف ،دریافت
آموزشهای همسرداری و خانوادگی و عضویت در گروههای آموزشی و روانشناسی بوده

است.

«از آموزشهای همسرداری و خانوادگی استفاده میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 15
«استفاده از آموزش زبان و وبالگ سازی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 11

آگاهی از اخبار روز؛ خانوادههای شرکتکنندگان با استفاده از فضای مجازی به اخبار روز دست
یافتهاند.

«استفاده از اخبار روز کشور و دنیا ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14

تسهیل در انجام امور خانواده ،اعضای خانواده ،با بهرهمندی از فضای مجازی ،کارهای مربوط

به خانواده را با سهولت بیشتری به انجام رساندهاند.
«امور مربوط به خانه راحتتر انجام میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

«پیگیری کارهای فرزندانم آسان و سریع شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 10

خوشه فرزند یا دانشآموز:
صرفهجویی؛ شرکتکنندگان اظهار کردند که فضای مجازی موجب صرفهجویی فرزندانشان
شده است و فرزندان بهجای برقراری مکالمه تلفنی که هزینه بیشتری دارد ،از طریق فضای
مجازی و با هزینه کمتر کارهای خود را پیگیری نمودهاند.

«تماس در فضای مجازی از تماس تلفنی کمهزینهتر است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

ارتقاء روحیه مثبت؛ فرزندان و دانشآموزان شرکتکنندگان ،توسط ارائه آثار خود در فضای
مجازی ،اعتمادبهنفس خود را افزایش دادهاند؛ چراکه فضای مجازی ،فرصتی برای ابراز وجود

مثبت برای آنها فراهم آورده است.
«باال بردن اعتمادبهنفس و خالقیت در صورت ارائه دستسازههای هنری و تولیدی».
شرکتکنندۀ شمارۀ 1

آموزش؛ فرزندان و دانشآموزان شرکتکنندگان در این پژوهش ،از فضای مجازی برای بهبود

روند پیشرفت تحصیلی سود جستهاند .فرزندان و دانشآموزان ،با بهرهمندی از آموزشهای
موجود در این فضا ،سواد رسانهای خود را ارتقاء دادهاند ،از آموزشهای زبان خارجی استفاده
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یافتهاند که همۀ این موارد به ارتقای سطح آموزش فرزندان و دانشآموزانشان کمک کرده
است.

«استفاده از کانالهای زبان انگلیسی ،کلیپهای آموزشی بسیار جذاب که باعث یادگیری
لغات و کلمات انگلیسی شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 10

«فرصت تجربه یک سری آزمایشهای سخت و پیچیده که امکان عملی کردن آن در مدارس
و امکانات موجود نیست».شرکتکنندۀ شمارۀ 7
سرگرمی؛ بر پایۀ پاسخهای تشریحی بهدستآمده از شرکتکنندگان ،فرزندان و دانشآموزانشان،
از بازیهای رایانهای مفید بهره جستهاند و با عضویت در سایتهای بازی ،سرگرمی و
کاردستی ،زمینه پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی آنها فراهم شده است.
«با بازیهای رایانهای مفید آشنا میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 15

افزایش سطح اجتماعی شدن؛ فرزندان و دانشآموزان توسط فضای مجازی ،از نقشها و

مهارتهای موردنیاز خودآ گاه شدهاند و از این طریق ،موفقیتهای خود را به اطالع دیگران
رساندهاند که این نشان از افزایش سطح اجتماعی شدن آنها دارد.

«آ گاهی از نقشها و مهارتهای موردنیاز در زندگی فردی و اجتماعی ».شرکتکنندۀ

شمارۀ 3

همگرایی با دوستان؛ با تحلیل دادههای توصیفی حاصل از شرکتکنندگان در این پژوهش،

فضای مجازی بستری برای فرزندان و دانشآموزانشان فراهم کرده است تا با دوستان خود
ارتباط پررنگتری داشته باشند.
«باعث همگرایی و افزایش ارتباط با دوستان شده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14

استفاده از اخبار روز؛ فرزندان و دانشآموزان شرکتکنندگان توسط فضای مجازی ،از اخبار
روز ،آگاه شدهاند.
«از اخبار موردنیازشان اطالع پیدا میکنند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14

خوشه جامعه:

تحول ،شتاب و تسهیل کارها؛ فضای مجازی بستری فراهم کرده است تا ارتباط مردم با نهادها
بیشتر شده و مسئولین فرصت رسیدگی و اصالح مشکالت مردمی را بیشتر بیابند .تحول و

دگرگونی برآمده از فضای مجازی ،در ابعاد مختلف سیاسی ،امنیتی و اقتصادی شکلگرفته
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کردهاند و فرصت دستیابی به اطالعات تازه و تجربه آزمایشهای درسی و علمی و پیچیده را
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است .همچنین در برخی موارد ،یکسونگری رسانه ملی تعدیل شده و در امور اداری تسریع

شده است.
«ارتباط ارگانها و نهادها و مردم عادی بیشتر شده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 8

«در سطوح مختلف مدیریتی و اداره کشور که منجر به اصالح و ارائه توضیحات از سوی

مسئولین میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 7

کارآفرینی؛ فضای مجازی فرصت مناسبی برای رشد کارآفرینی در جامعه فراهم کرده است ،به
طوریکه افراد توانستهاند با معرفی کاالهای خود ،بازاریابی نمایند و محصوالت خود را به

منصه ظهور بگذارند و از این طریق کسب درآمد کنند .به نظر میرسد فضای مجازی فرصت
اشتغالزایی برای جامعه را فراهم کرده است .همچنین بستری ایجاد شده است که در آن
کارآفرینان معرفی شوند.

«برای خیلی از افراد جامعه مثل مغازه شده و جنسهای خود را از طریق فضای مجازی به

فروش میرسانند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 18
«آ گاهی از تجربیات خوب کارآفرینی دیگران و مشارکت با آنها ».شرکتکنندۀ شمارۀ 17

افزایش همدلی؛ شرکتکنندگان اذعان کردند که فضای مجازی فرصتی فراهم نموده که افراد ،در
بالیای طبیعی ،با هموطنان خود همدلی نمایند .همچنین گروههایی برای نهادینهسازی و

فرهنگسازی برخی موارد مانند مبارزه با کمآبی ،کاهش زباله و جمعآوری کمکهای مردمی،

تشکیل دهند.

«جمعآوری کمکهای مردمی در روزهای بحرانی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

«در مسائل و مشکالت روز بهخصوص بالیای طبیعی مردم همگرایی باالیی داشتند
بهدلیل وجود شبکههای اجتماعی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14
تسهیل ارتباطات؛ فضای مجازی زمینۀ افزایش ارتباطات و یادآوری خاطرات گذشته ،ایجاد
کرده است.
«افزایش و تسهیل ارتباط افراد در جمعهای خانوادگی و دوستانه ».شـرکتکنندۀ شمارۀ
19

دستیابی به اطالعات؛ بر اساس دیدگاههای شرکتکنندگان ،فضای مجازی موجب باال بردن
سطح اطالعات عمومی و تخصصی ،افزایش اطالعرسانی ،باال رفتن اطالعات و دانش جامعه

انسانی ،اطالع از ناکارآمدی برخی سیستمها ،اطالع پیدا کردن از حقوق شهروندی ،تسهیل
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شده است.
«باال بردن سطح اطالعات عمومی و تخصصی در کشور و جهان ».شرکتکنندۀ شمارۀ20
«باعث باال رفتن اطالعات و دانش جامعه انسانی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 16

آموزش؛ فضای مجازی زمینهساز افزایش سطح فرهنگ ،پیشگیری از خطرات ،آموزشهای
رایگان و اشتراک مطالب آموزنده در جامعه بوده است.

«تأثیر گروههای مختلف اجتماعی که آموزشهای رایگان زیادی میدهند از قبیل

آشپزی ،خیاطی ،علمی و دانشگاهی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9
«آشنایی با فرهنگها و کتابهای مختلف ».شرکتکنندۀ شمارۀ 11

کاهش هزینهها؛ همچنین فضای مجازی هزینههای جامعه را کاهش داده است.

«فضای مجازی باعث کاهش هزینهها شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 22

تهدیدهای فضای مجازی

خوشه فردی:

فاصله از ارزشها؛ بر پایه پاسخهای تشریحی شرکتکنندگان ،فضای مجازی با فراهم کردن
زمینه برای قرار گرفتن در معرض مضامین غیراخالقی ،دور شدن از مطالعه کتاب ،رسوخ
فرهنگ غربی در ذهن افراد ،موجب فاصله گرفتن برخی افراد از ارزشها شده است.

«یک سری فیلمها و تراکتهای غیراخالقی پخش میکند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 15
«باعث میشود تا حدی از مطالعه کتاب دور شد ».شرکتکنندۀ شمارۀ 1

از دست رفتن اطالعات؛ در بعضی مواقع ،خبرهای خصوصی و خانوادگی افراد در فضای
مجازی پخش شده است و همچنین اطالعات مالی افراد مورد سوء استفاده افراد سوء استفاده

گر واقع شده است.
«موجب دسترسی به اطالعات خصوصی ،امکان دستیابی به عکس یا فیلم خصوصی
شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 13؛

«باعث از دست رفتن اطالعات شخصی یا به خطر افتادن حسابهای بانکی

میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 22
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تبادل اطالعات با دنیا ،باال رفتن سطح آگاهی ،اطالعرسانی بر خط (آنالین) به عموم مردم
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کمرنگ شدن ارتباطات خانواده :بهدلیل گذراندن زمان در فضای مجازی ،فرصت گفتوگو در

خانواده افراد کمتر شده است و به نظر میرسد افراد خانواده در برخی موارد از یکدیگر دور
شدهاند.
«کم شدن صحبت با اعضای خانواده» شرکتکنندۀ شمارۀ 14
«فاصله گرفتن از محیط خانواده» شرکتکنندۀ شمارۀ 17

زمینهسازی برای فاصله از واقعیتها؛ فضای مجازی بستری فراهم کرده است تا در برخی موارد
موجب القا افکار منفی ،شایعه پراکنی ،شبهه دار شدن مسائل دینی و اعتقادی ،دور شدن از

واقعیتهای فرهنگی و ملی ،گردد و فرصت بزرگنمایی و کوچک نمایی وقایع و دروغ
پردازیها افزایش یابد.
«بزرگنمایی و کوچک نمایی بعضی از وقایع» شرکتکنندۀ شمارۀ 15

«مطرح شدن مسائلی که باعنوان علمی منتشر میشوند ولی به علت تائید مقام دارای
صالحیت ممکن است اشتباه باشد» شرکتکنندۀ شمارۀ 20

آسیبپذیری روانی؛ بهدلیل انتشار برخی اخبار در فضای مجازی که در رسانه ملی به آن پرداخته
نمیشود زمینه درگیری فکری و روحی افراد فراهم شده است.

«درگیریهای ذهنی و روحی به جهت اطالع از بعضی اخبار اجتماعی» شرکتکنندۀ

شمارۀ 3

«اخبارهای ضدونقیض و یا ترس و نگرانی از اطالعاتی که در تلویزیون جهت عدم

تشویش جامعه بیان نمیگردد« شرکتکنندۀ شمارۀ 2

اتالف وقت :شرکتکنندگان اظهار کردند در برخی موارد بهدلیل اختصاص زمان باال به فضای

مجازی ،از فعالیتهای اصلی و روزانه بازماندهاند و به این شکل ،زمینه برای اتالف وقت در

افراد فراهم شده است.

«تلف شدن زمان با وب گردی یا خواندن مطالب همه گروهها به علت متوجه نشدن
گذشت زمان ».شرکتکنندۀ شمارۀ 7؛

«اتالف وقت بیشازحد ».شرکتکنندۀ شمارۀ 17
به خطر افتادن سالمت؛ رو آوردن به ارتباط غیرکالمی و کم شدن زمان استراحت و فعالیت

جسمی ،زمینهساز به خطر افتادن سالمت افراد بوده است .به صورتی که برخی شرکتکنندگان
عوارضی چون درد مفاصل دست ،اضافه وزن ،افسردگی ،آسیب به ستون فقرات و ضعف

بینایی را گزارش کردهاند.
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15
«موجب ایجاد افسردگی میشود»شرکتکنندۀ شمارۀ 10
خوشه خانوادگی:

ضرر اقتصادی؛ براساس نظرات شرکتکنندگان ،فضای مجازی بهدلیل داشتن هزینه اینترنت و
همچنین در مواردی هک شدن و از دست رفتن اطالعات مالی ،موجب وارد شدن زیان

اقتصادی خانوادهشان شده است.
«هزینهای اضافی بر خانواده تحمیل میشود و با توجه به گران بودن اینترنت»

شرکتکنندۀ شمارۀ 18؛ «بهدلیل استفاده از سامانههای بانکی برای نقلوانتقال و

پرداختها امکان سو استفاده و هک شدن وجود دارد»شرکتکنندۀ شمارۀ 1

دگرگونی ارزشها؛ فضای مجازی در برخی موارد برای خانوادههای شرکتکنندگان ،موجب

دوری از مطالعه شده است همچنین زمینۀ دامن زدن به شایعات ،بروز مشهود اختالفات در
دیدگاهها ،فراهم شدن زمینه برای مقایسه فرهنگهای مختلف ،اختالل در کارکرد خانواده،
اجبار به مشاهده مضامین پورن ،کمرنگ شدن اعتقادات و سنتها ،نگرانی و افت اعتماد،
حاکم شدن دیدگاه منفی ،ریختن آبروی افراد ،ترویج افکار منفی در دین و ترویج فرهنگ غلط

شده است.
«دیدن صحنههای ناخودآ گاه و اجباری جنسی به اعصابم فشار میآورد ».شرکتکنندۀ
شمارۀ 8

«اعتقادات سنتی در بعضی موارد کمرنگ شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

عوارض جسمی و روانی؛ خانوادههای شرکتکنندگان ،از عوارض جسمی و روانی مانند درد
مفاصل ،سردرد ،ضعف بینایی ،احساس خستگی ،اختالل در خواب و بداخالقی که ناشی از

استفاده بیرویه از فضای مجازی بوده است ،رنج میبردهاند.

«باعث کم شدن قدرت دید میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ  3و  9و 12
«در خانواده اختالل در خواب ایجاد شده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 1

کمرنگ شدن ارتباطات در دنیای واقعی؛ فضای مجازی بستری فراهم کرده است که در بعضی

مواقع خانوادههای شرکتکنندگان ،بهدلیل اختصاص ساعتهای زیاد به این فضا ،از واقعیت

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

«باعث ضعف بینایی شده است» شرکتکنندۀ شمارههای  3و  8و  10و  12و  13و
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دور شدهاند و فرصت حضور در کنار خانواده محدود شده و همچنین فرصت گفتوگوهای

بین فردی و معاشرت با خویشاوندان ،کاهش یافته است.
«در مهمانیها اگر بهجای گفتوگو با یکدیگر و احوالپرسی مشغول استفاده از فضای
مجازی هستند» شرکتکنندۀ 17؛

«دور شدن از جمع خانواده ،وقتی که باید صرف خانواده و صمیمیت بین اعضای

خانواده شود گاه صرف فضای مجازی میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 10

اتالف وقت؛ فضای مجازی زمینهساز اتالف وقت توسط خانوادۀ شرکتکنندگان شده است.
«موجب اتالف وقت خانوادهها میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

خوشه فرزند یا دانشآموز:

دگرگونی ارتباطات؛ شرکتکنندگان اظهار کردند که فضای مجازی موجب افت اعتماد بین

فرزندان و ایشان شده است .فرزندان در برخی موارد به سرکشی دچار شدهاند و ارتباط با
دوستانشان در سن بلوغ پررنگ شده است که موردپسند شرکتکنندگان نبود .همچنین قابلیت

کنترل فکر و جهتدهی عقاید توسط اولیا نسبت به فرزندان از دست رفته است.

«قابلیت کنترل افکار فرزند از اختیار ما خارج شده ،جهتدهی عقاید از دست اولیاء

خارجشده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 8

«قبول نکردن صحبتهایی که قبالً بهراحتی میپذیرفتند و سرکش شدن فرزندان».
شرکتکنندۀ شمارۀ 8

آمیختگی مرز درست و نادرست؛ در برخی موارد تشخیص درست و نادرست توسط فرزندان و

دانشآموزان شرکتکنندگان کاهش یافته است ،آنجا که فرزندان و دانشآموزان بهدلیل

بیاطالعی از بخشهای مثبت و منفی فضای مجازی به استفاده صحیح از این فضا نائل
نشدهاند ،این آمیختگی بیشتر مشهود است.
« با توجه به هجمه اطالعات درست و غلط ،شاید تفکیک و درک صحیح با توجه به

گستردگی اطالعات برای فرزندان مشکل باشد ».شرکتکنندۀ شمارۀ 16

ایجاد زمینه برای دسترسیهای نامناسب؛ براساس پاسخهای تشریحی به دست آمده از شرکت

کنندگان ،فرزندان و دانشآموزان ایشان ،بهدلیل دسترسی به محتوای نامناسب و خارج از

محدوده سنی ،از آموزشهای غلط استفاده کردهاند.

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن29 ❖ ...

وارد شوند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9
«بهدلیل عدم آشنایی مناسب با این فضا باعث شده که یک فضای محرمانه در داخل
خانه برای فرزندان ایجاد شده است و بدون دغدغه به سایتهای مختلف در این فضا

دسترسی یابند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14

اختالل در فعالیتهای اصلی؛ بهدلیل استفاده بیرویه و نامناسب فرزندان و دانشآموزان شرکت
کنندگان ،فرزندان و دانشآموزان در برخی موارد از فضای درس دور شدهاند و به اتالف وقت

پرداختهاند و در مواردی از مسئولیتهای فردی و خانوادگی سرباز زدهاند .این اتالف وقت
زمینهساز بروز خستگی و نداشتن تمرکز در انجام کارهای روزانه و بهویژه امور مربوط به

تحصیل دانشآموزان بوده است.

«با خستگی وارد فرایند کالس میشوند و اغلب بهدلیل درگیری در شبکهها بوده

است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 22
«تأخیر افتادن مسئولیتهای فردی و خانوادگی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 3

کمرنگ شدن ارتباطات واقعی؛ فرزندان و دانشآموزان نیز در اثر استفاده بیرویه از فضای

مجازی به دوستیابیهایی بدون شناخت پرداختهاند و از فضای گفتوگو و خانواده و

بازیهای سنتی به دور شدهاند.

«دوستیهایی که با شناخت واقعی از طرف مقابل شکل نمیگیرد و آسیبرسان خواهد

بود» شرکتکنندۀ شمارۀ 7

عوارض روانی؛ فرزندان و دانشآموزان شرکتکنندگان دچار عوارض روانی چون درگیری فکری

و عصبی ،وابستگی به فضای مجازی ،بلندپروازی غیرواقعی ،خیالبافی ،افسردگی و سردرگمی

شدهاند.

«موجب عصبی شدن ،پرخاشگـری و وابستـگی به فضـای مجـازی شـده است».
شرکتکنندۀ شمارۀ 13
عوارض جسمی؛ بر پایۀ نظرات شرکتکنندگان ،در اثر استفاده از فضای مجازی ،فرزندان و

دانشآموزانشان دچار عوارض جسمی چون کماشتهایی ،چاقی ،کمتحرکی و افت انرژی
شدهاند.

«بیتحرکی باعث چاقی فرزندان شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 7

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

«ممکن است بهدلیل کم تجربه بودن و عدم آموزشهای الزم در سایتهای مستهجن
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خوشه جامعه:

دگرگونی در عرف؛ شرکتکنندگان بیان کردهاند که در اثر استفاده از فضای مجازی دگرگونی
هایی در عرف چون اتالف بیهوده وقت ،رواج اصطالحات ناپسند ،پایین آمدن سرانه مطالعه و
افزایش توجه به تجمالت و تشریفات شدهاند.

«موجب باب شدن اصطالحات زشت و ناپسند شده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 6

«سطح مطالعات کتابخوانی تغییر نماید و به فرهنگ جدید وبگردی تبدیل شود».
شرکتکنندۀ شمارۀ 9
آسیبهای جسمی و روحی؛ فضای مجازی در برخی موارد آسیبهای جسمی و روحی برای
جامعه به ارمغان آورده است ،آسیبهایی چون سرگرم شدن به سرگرمیهای کاذب و
غیراخالقی ،بلوغ زودرس نوجوانان ،وابستگی به ابزارهای این فضا و کم شدن فعالیتهای

جسمی ،از عوارض این فضای بوده است.

«وابستگی به موبایل و سایر وسایل ارتباطجمعی  ».شرکتکنندۀ شمارۀ 1
«باعث بلوغ زودرس نوجوانان شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14

زمینهسازی برای تشویش در جامعه؛ کسبوکارهای غیرمجاز ،رشد و سوءاستفاده برخی
گروههای انحرافی ،انتشار اخبار نادرست ،زمینه تهمت زنی ،ریختن آبروی برخی افراد،

تشویش اذهان عمومی ،تخریب چهرههای مطرح جامعه ،آمیختگی اخبار درست و نادرست،

ایجاد ناامنی ،اخبار دروغ و شایعات ،القای فرهنگ بیگانه و غیرایرانی باعث بروز ناامیدی و

افت اعتماد عمومی در جامعه شده است.

«شایعات غیر موثق فضای روانی جامعه را مختـل و مخـدوش مینمایند».
شـرکتکنندۀ شمارۀ 19

«متأسفانه بهدلیل عدم آموزش صحیح استفاده از فضای مجازی ،کاربران هر مطلبی را

بهراحتی قبول میکند و هرگز دنبال صحت آن نمیگردند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 17

دگرگونی در دینداری؛ در برخی موارد قبح گناه در جامعه از بین رفته است .محتواهای کم تناسب

با دین اسالم و ارائهشده در فضای مجازی ،موجب افزایش دینگریزی و سستشدن اعتقادات
مذهبی در جامعه شده است.
«باعث دوری خانوادهها از شریعت و دوری از آموزههای دینی شده است».

شرکتکنندۀ شمارۀ 4

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن31 ❖ ...

افراد ،زمینه افزایش خیانتهای زناشویی ،طالق دهی عاطفی ،افزایش سطح توقعات از زندگی
و همسران ،حاکم شدن سردی و کدورت بین افراد و دور شدن افراد جامعه ،فراهم شده است.
«سطح توقعات از زندگی و همسران افزایش پیدا کرده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 10

«باعث بهوجود آمدن سـردی و کدورت بین اعضای خانواده شده ».شـرکتکنندۀ

شمارۀ 1

درمجموع ،میتوان گزارههای زیر را با توجه به تحلیل پاسخهای تشریحی به دست آمده از

شرکتکنندگان ،صورتبندی کرد:
فضای مجازی با افزایش و تسهیل ارتباطات شغلی و خانوادگی ،زمینۀ کاهش هزینهها و
صرفهجویی را پدید آورده است .همچنین با بسترسازی ،برای کارآفرینی موجب نفع اقتصادی

در خانواده و جامعه شده است.

برخی افراد به علت دگرگونی در ارزشهایشان که ناشی از استفاده از فضای مجازی بوده
است ،از واقعیت فاصله گرفته و به اتالف وقت در این فضا پرداختهاند .فرزندان با دستیابی به

محتوای نامناسب در فضای مجازی ،دچار عوارض روحی و روانی شده و در فعالیتهای
اصلی آنها اختالل ایجاد شده است .در برخی موارد ،ممکن است ،این فضا با فراهم کردن

زمینه برای دگرگونی در دینداری افراد و زمینهسازی برای تشویش در جامعه ،حیات جامعه را
دستخوش تزلزل نماید (شکل .)5
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زمینهسازی برای دگرگونی روابط بین فردی؛ در اثر استفاده نادرست از فضای مجازی در برخی
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شکل  .5مدل فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی

بخش دوم :ارائه یافتهها با نقشه
بر اساس نقشه بهدست آمده از نرمافزار مکس کیو دیای و بر پایۀ پاسخهای تشریحی شرکت

کنندگان ،برخی درونمایهها ،تکرار بیشتری داشتهاند که میتواند نشان از اهمیت آن درونمایه

در نظر شرکتکنندگان باشد (تصویر  6و  7را ببینید)؛ اشیاء ارتباطی 1ضخیمتر نشان از تکرار

بیشتر کُدها در پژوهش دارد .در بخش فرصتهای فضای مجازی و در خوشه خانوادگی،
بیشترین تکرار کدها به درونمایههای «آ گاهی از اخبار روز» و «تسهیل در انجام امور خانواده»،
تعلق گرفته است .در خوشه فرزند یا دانشآموز ،بیشترین تکرار کدها به درونمایههای «استفاده

از اخبار روز»« ،افزایش سطح اجتماعی شدن» و «همگرایی با دوستان» و در خوشۀ جامعه

بیشترین تکرار کدها به درونمایۀ «کاهش هزینهها» تعلق دارد و بقیه کدها تقریباً میزان تکرار
یکسانی داشتهاند.
در مؤلفه تهدیدهای فضای مجازی ،تقریباً همه درونمایهها ازلحاظ تکرار دارای وزن

یکسانی هستند و تنها در دو خوشۀ فردی و خانوادگی ،تکرار کدهای مربوط به درونمایۀ

«اتالف وقت» ،بیشتر بوده است.

1. Connecting Objects

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن33 ❖ ...
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شکل  .6نقشه درونمایهها (کدها) مؤلفه فرصتهای فضای مجازی

شکل  .7نقشه درونمایهها (کدها) مؤلفه تهدیدهای فضای مجازی
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بحث و نتیجهگیری

انسان موجودی اجتماعی است و ارتباط باهمنوع ،جزء جداییناپذیر زندگی او برشمرده
میشود .انسانها از ابتدا سعی کردند با زبان سر ،با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تا به امروز که

ابزار و امکانهای جدیدی برای برقراری ارتباط بین انسانها در دسترس عموم قرار دارد.
فضای مجازی ،امکان قدرتمندی برای برقراری ارتباطات بشری است .پارادایم نوین فناوری،

بیشاز پیش ،پیوستگی بین توسعه فناوریهای نوین و شکل زندگی اجتماعی و کنشگری در
عرصههای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و مذهبی را مورد توجه قرار داده است .پدیده رسانه
اجتماعی ،بهعنوان مولود فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ،عرصههای کنشگری را
دگرگون ساخته است .خانیکی و بابائی)1390 ،؛ مطالعۀ حسنی و کالنتری ( ،)1396نشان

داده است که تعامالت در شبکههای اجتماعی دارای پیامدهایی است که میتواند به خارج از
محیط فضای مجازی تسری پیدا کند.
این پژوهش به واکاوی در تجربۀ زیسته بزرگساالن از فرصتها و تهدیدهای ادراکشده

فضای مجازی در چهار حوزه فردی ،خانوادگی ،فرزند و دانشآموز و جامعه پرداخت .تحلیل

دادهها در مؤلفه فرصتهای فضای مجازی در چهار حوزه فردی ،خانوادگی ،دانشآموزی
(فرزندان) و جامعه به ترتیب به شناسایی  7 ،7 ،8و  6درونمایه منتج گردید .همچنین تحلیل
تجربه زیسته بزرگساالن موردمطالعه در خصوص تهدیدهای ادراکشده در فضای مجازی ،در

چهار حوزه فردی ،خانوادگی ،دانشآموزی (فرزندان) و جامعه به ترتیب به شناسایی 7 ،5 ،7

و  5درونمایه منجر گردید.

فضای مجازی فرصتهای بیشماری را در اختیار کاربران خود قرار میدهد که میتواند،

زمینه تسهیل و تسریع کارها را فراهم نماید .پژوهشها نشان میدهد که نداشتن راهبرد
مشخص و آموزش صحیح استفاده از فضای اینترنت میتواند استفاده کاربران از فرصتهای

ماهیتی و موقعیتی شبکۀ اینترنت را با چالشهایی همراه سازد .در این راستا ،جوادی ()1383
در مطالعه خود اذعان مینماید که به علت زمانبر بودن استفاده از اینترنت ،در صورت عدم
کنترل ،این امر میتواند بر میزان و کیفیت روابط اجتماعی و خانوادگی و مدت تعامل فرد با

خانوادهاش تأثیر بگذارد و حتی آن را کاهش دهد (نقل از ربیعی و محمدزاده .)1392 ،به نظر
میرسد ،تغییر افراطی و معنادار میزان و ماهیت روابط مابین اعضای خانواده و بهویژه زوجین
از روابط رودررو به روابط مجازی ،میتوان زمینهساز بروز دلسردی و بعضاً جدایی عاطفی را
فراهم نماید (صباغی ،صالحی و مقدمزاده .)1396 ،از نظر شرکتکنندگان ،اتالف وقت ،مهم

ترین اثر سوء فضای مجازی ،است .اهمیت وقت برای انسان تا بدانجا است که خداوند متعال

به وقت ،قسم یاد کرده است و بارها در قرآن کریم ،اهمیت آن را به انسان گوشزد کرده است:
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فراغت به خانوادهها و دیگر شهروندانرا دوچندان مینماید .در درونمایۀ تسهیل ارتباطات،
همان گونه که تسریع در برقراری ارتباط با دیگران و انجام خریدهای برخط (آنالین) ،ارتباطات

با دیگران را آسان میکند ،اما اگر آموزشهای الزم برای بهرهمندی درست از این فضا صورت

نگیرد و افراد دچار استفاده بیرویه از این فضا شوند به اتالف وقت خود ،خواهند پرداخت و

حتی در اثر از دست رفتن اطالعات شخصی دچار خسران میگردند .بین شیوۀ زندگی متأثر از
فضای مجازی و سالمت روان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد (نظری ،طاهری ،بختیار،
حسینآبادی .)1396 ،همانگونه که در بخش تهدیدها مشخص شد ،در برخی موارد ،ارزشها

دگرگون شده و افراد عالوه بر عوارض جسمی دچار عوارض روانی ناشی از این فضا خواهند
شد .غفوری و صالحی ( )1395در مطالعه خود ،ضمن تبیین فرایند دگرگونی ارزشها و به
ویژه کمتوجهی به ارزشهای الهی ،به تأثیرات و زمینهسازی این دگرگونیها در بروز مخاطرات

روانی و اثراتی که بر سالمت خانواده و روابط خانوادگی و اجتماعی دارد ،اشاره داشتهاند.

بزرگساالن موردمطالعه در خوشۀ فردی نگران دستیابی فرزندان و دانشآموزان به محتوای

نامناسب بودند که این میتواند ضرورت آموزشهای اخالقی و دینی را برای کاربران نوجوان
بیشتر کند .توجه به آموزههای قرآن کریم میتواند در تربیت نسلی بااخالق و دینمدار مؤثر

باشد ،توجه به آیۀ شریفۀ «فَلْ ینْظُرِ الْإِنْسانُ اِلى طَعامِهِ» انسان باید به غذای خود بنگرد (آیه 24

سوره عبس) ،میتواند ضرورت توجه به ورودیهای جسم به روح (چشم ،گوش و )...را
افزایش دهد .به نظر نوروزی ،کاظمی و شاهمرادی ( ،)1396ارائه آموزشهای الزم بهمنظور

ترغیب کاربران به استفاده کمتر از فضای مجازی و ایجاد جایگزین ،یکی از راهکارهایی است

که در مواجهه با آسیبها و چالشهای فضای مجازی میتوان ارائه داد.

فقر آموزش یا وجود رویکردهایی نادرست در آموزش ،نیز از دالیل تسهیلگر در بروز و

تشدید ارزشهای غلط بهشمار میرود (غفوری و صالحی .)1395 ،سیاستها و برنامههای
فرهنگی و اجتماعی کشورها را میتوان به سیاستهای سلبی و ایجابی تقسیم کرد.
سیاستهای سلبی شامل سیاستها و برنامههای حذف ،واپایش و نظارت؛ سیاستهای
ایجابی فرهنگی و اجتماعی جوامع ،برنامهها و سیاستهایی معطوف به تولید محتوا ،مدیریت

محتوا ،برنامههای دیجیتالسازی اطالعات آنالوگ و دسترسپذیر ساختن اطالعات و محتوا

در شبکۀ اینترنت است.

شناخت آسیبها و چالشهای فرهنگی و ارزشی فضای مجازی در ساحت تربیت

اجتماعی و سیاسی جامعه و نحوۀ عملکرد آن نباید منتج به عقبنشینی و گرفتن موضع تدافعی

در مقابل این ابزارهای نوین فناورانه شود؛ بلکه سخن این است که باید در مقابل هجمههای
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فرهنگی و واپایش اطالعاتی یکطرفه شبکههای اجتماعی ،جامعه را مجهز به شناخت و

مهارت بهرهبرداری کرد .البته تمام مسئولیت اجتماعی مقابله با هجمههای فرهنگی و رسانهای
نوین بر عهدۀ جامعه نیست و مسئوالن امر نیز باید با قاعدهمند سازی و نظارت مؤثر از جامعه

در برابر آسیبها و بداخالقیهای فضای مجازی همانند فضای حقیقی محافظت کنند و به
جای بستن و حذف صورت مسئله ،به دنبال حل مسئله از طریق شناخت و بهرهبرداری از

فرصتها باشند (سمیعیانی و حاجی محمدجواد خشکه.)1394 ،
به نظر میرسد فضای مجازی به مدیریت نیاز خواهد داشت تا آموزشهای الزم در اختیار
افراد قرار گیرد و حتی همانگونه که گذشت از فضای مجازی فرصتی برای انجام آموزشهای

بهینه ایجاد نمود تا کاربران بتوانند از این فضا به نفع خود ،خانواده و درنهایت جامعۀ خود

استفاده نمایند .بر این اساس پیشنهاد میشود:
 کالسهای آموزش مهارت برنامهریزی و کنترل زمان ،از طریق فضای مجازی فراهم آید تا
کاربران به این دست از آموزشها بهصورت آسان دسترسی داشته باشند؛

 بهگونهای طراحی گردد که افراد باعنوان و حتی تصویر واقعی از فضای مجازی استفاده

نمایند و در امکان شبکههای اجتماعی مجازی ،این یک فرهنگ داخل گروهها و کانالها
باشد که افراد با اسامی مستعار و تصویر غیرواقعی ،مجاز به استفاده از گروهها و کانالها و

عضویت در آنها نباشند .این فرهنگ داخلی در فضای مجازی نیاز به همت خود کاربران
دارد تا قوانینی هرچند داخلی برای این فضا وضع و اجرا نمایند؛

 در مطالعهای مبتنی بر روش نظریه برخاسته از دادهها ،فرایند تأثیر و تأثر هر یک از عوامل
شناساییشده ،تبیین شده و خردهنظریه بومی در خصوص آن تدوین شود؛

 شرایط استفاده از پیامرسانهای داخلی برای هموطنان ،تقویت شود.
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