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 چکیده

گذشته در کشورهای غربی مورد  ه یطی چند ده کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری 

آموزش  يد همچون اينترنت،موبايل،گسترش فناوری های جد.ه استتوجه انديشمندان و متفكران علوم انسانی قرار گرفت

کیفیت زندگی خانواده ها و نوع تعامالت آن ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده در ابتدای هزاره ی سوم ... و  الكترونیک

کارگیری فن آوری های مدرن تا حدود  در حال حاضر از به  .شاهد شیوه ی بسیار متفاوتی از زندگی انسان ها باشیممیالدی 

سازی و  رو، شايسته است با فرهنگ ازاين. ا و فوايدی زيادی نیز به همراه داردها، مزاي زيادی گريزی نیست و در کنار آسیب

در اين نوشتار  .ها انديشیده شود گیری از آثار مثبت آن، تدابیری برای کاهش آسیب ها، ضمن بهره بخشی به خانواده آگاهی

 .سعی شده است به بررسی اين تاثیرات پرداخته شود

 
  .فناوری اطالعات خانواده، کیفیت زندگی، :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 اعضای خانوادهی انسانی است و شرط پويايی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پايدار میان  خانواده رکن اساسی جامعه 

 اجتماعی منتقدان برای ديرينه موضوعی صنعتی انقالب دوران از همواره فناوری وخانواده   زندگی کیفیت بین رابطه .است

 پذير فناوری امكان های ابزار از استفاده بدون زندگی کیفیت از صحبت حاضر عصر در که ای گونه به است، بوده وفالسفه

فناوری  با را سريع خود خیلی انسان ها زيرا باشد نمی درست تنهايی به فناوری باره در انديشیدن آنكه مهم تر . باشد نمی

 و شود می درانسانها هیجان ايجاد باعث ابزارها اين از استفاده کمتر که نحوی به دهند می تطبیق دسترس در های

 . باشد می انسان کیفیت زندگی ارتقای در ديجیتال عصر الينفک جزء عنوان به فناوری از استفاده آن دلیل مهمترين
 برای را فراوانی ومزايای داشته مختلف کشورهای بین در چشمگیری و گسترده رشد ارتباطات و اطالعات فناوری امروزه 

 طور به و اخیر های سال در ، کند می تخريب را اجتماع و مختل را روابط فناوری که مفهوماين  .است کرده ايجاد کشورها

 و زندگی کیفیت با مرتبط تعاريف بررسی به ابتدا نگارش اين در . است شده عنوان اينترنت از مورداستفاده در خاص

 . کنیم می بررسی ديجیتال عصر الزامات به توجه با را زندگی کیفیت در فناوری تاثیر ادامه در و پردازيم می خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 کیفیت زندگیسنجش 
 دارای زندگی کیفیت.است اجتماعی و فردی ارزشهای و مكان و زمان از متاثر نسبی، وجهی، چند مفهومی زندگی کیفیت

 ارزش .نیست ساده آن وتعريف است انتزاعی بسیار مفهومی نتیجه در .است متصور و درونی و ذهنی بیرونی، و عینی ابعاد

 پارادايم اصالح و شناخت و محلی های توسعه ريزی برنامه و ها سیاست به دادن جهت در را ما مفهوم، اين شناخت واقعی

 .کند می کمک سیاسی - اقتصادی توسعه های

ها  در نظر گرفته شـده برای سنجش آن  های و شاخص  مفهوم  سـنجش کیفیت زندگی، بین ابعاد ايندر مباحث مـربوط بـه  

هايی از زنـدگی شـخصی مانند  کیفیت زندگی تا حد زيادی با جـنبه  که  اعتقادند  بسیاری از محققان بر اين. تفاوت وجود دارد

شماری بر مقولة رضايت به عنوان  افزون بر اين، تـحقیقات بـی. شود تعیین می... ، شادکامی، رضايت و ، انتظارات آرزوها

 (Schneider,1976) . کنند کیفیت زندگی ذهنی تأکید می  سنجش  مفیدترين شاخص

مورد توجه خود   زندگی  های عینی را برای سنجش کیفیت شاخص  نظران صاحب  از  ای ذهـنی، عـده  های شـاخص  در مقابل   

نام برده و معتقد   را  زمینهدسته متغیرهای مختلف در اين  شش  خود حدود ه یبرای مـثال، اشـنايدر در مطالع. دهند قرار می

  وی  متغیرهای مورد نظر. نظران هستند برای سنجش کیفیت زندگی عینی مورد توافق اکثر صاحب  مـتغیرها  اسـت ايـن

 :عـبارتند از

 ؛ درآمد، ثروت و شغل-

 ؛ زيست  محیط -

 ؛( روحی و جسمی)سالمتی  -

 ؛ آموزش -

 و...(  ، اعـتیاد جنايت، الكـلیسم)اجتماعی ی سازمان بی -

 .از خـودبیگانگی و مشارکت سیاسی -

  ، مانند وضع دهند مـی  پذير محیط زيستی را مدّنظر قـرار مشاهده  ، شرايط های عینی سنجش کیفیت زندگی در واقع، شاخص 

نامه از مردم دربارة  ، با توجه به سـؤاالتی کـه مـحققان از طريق پرسش های ذهنی و شاخص... زيست، محیط  ، تغذيه مسكن

 .آيند دست می پرسند به مشابه آن می  يا  احساسات رضايت، شادکامی

 

 خانواده

به گروه دو يا چند خانواده يا خانوار »: کند در آمار جمعیتی خود، خانواده را چنین تعريف مـی(  4991)سازمان ملل متحد 

کنند؛ درآمد مشترک برای غذا و ديگر ضروريات زندگی دارند و از طريق خون،  هم زندگی می  که با  شود می  ای اطالق نفره

زندگی کنند، تمام خانوارها، هم  رچند خانوا  يا  يک  در يک خانواده ممكن است. يا ازدواج، با هـم نـسبت دارند  فرزندخواندگی

 (4731نجاريان، )« .یستندنواده نخا
ها،  جا که سعادت و شقاوت امت های گوناگون است تا آن نهاد مقدس خانواده، رکن بنیادين اجتماع بشری و محمل فرهنگ 

. و پـويا، سـالمت و پـايداری خانـواده اسـت  سـالم  ای اولین شـرط داشــتن جــامعه. باشد مرهون رشادت و ضاللت خانواده می

و   عالوه بر اين، کارايی و ارزش علم. های سالم و امن پديد آمده است ی خانواده تاوردهای علمی و هنری بشر در سايهی دس همه

های فردی  ی تالش شود، بلكه همه و بـدون خانواده، نه تنها هويت انسانی بشر نابود می  اسـت  نیز در صورت برپايی خانواده  هنر

قرار   خانواده  ی فروپاشی هايی که در آستانه از اين روست، ملت  .ماند  خواهد  و نافرجام ثمر و اجتماعی نیز در حقیقت بی

جنس  های هم های تک نفره، خانواده های جـايگزين نـظیر خانواده اند، درصـدد حـفظ ايـن نهاد مهم برآمده و با خـانواده گرفته

شناختی  که خـانواده از نـظر جـامعه کنند؛ غافل از آن مقابله می  جدیو شبیه به اين ، با اين بحران ( بازان  جنس  هم  زندگی)
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های قديمی که هنوز هم اعتبار دارند، خانواده سه  طبق نظريه»  .کـند  حـفظ  بايد در هر شرايطی سه کارکرد اصلی خود را

  واحد  يک  یت خانواده به عنوانيكی مسائل جنسی است که در خانواده بـايد حـل شـود؛ ديگر فعال: دارد  عمده  ی وظیفه

 (3۷47فرجاد، )  «.آيد می  شمار  اقتصادی و باالخره پرورش کـودکان است که از وظايف مهم خانواده به

 زندگی کیفیت روی بر کدام هر تاثیر و خانواده اعضا

 ومعنای نقش ، هستند مطرح آنان برای الگو عنوان به کودکان تولد آغاز ار مادر و پدر خانواده اجتماعی واحد درون در 

 اهداف تمايالت و ، عادتها ، زندگی چگونگی .است نهفته واقعیت همین در نیز بشر وضعیت بهسازی در خانواده اهمیت

 .هستند کودکان بر گذار تاثیر عوامل ترين مهم از والدين

ايم که در زندگی،  خبر مانده که از درک اين حقیقت بی ايم شده  غرق  چنان  ها ها و ماشین در مـیان جنگ  :گويد مـی  دورانت  ويل

 .تو فرزندان اس  شوهر ،پدر و مادر خانه از زن و  افراد  واقعیت اساسی، صنعت و سیاست نیست؛ بلكه مناسبات انسانی و همكاری

 سوی از اجتماعی و خانوادگی تمايالت و سو يک از خودشان تمايالت و سازی خواستها هماهنگ در والدين رفتار نوع بنابراين

 از اجتماعی و دينی وظايف با برخوردشان نوع و خانواده روانی سالمت و رفاه تامین آنان برای پیوسته تالش همچنین و ديگر

 .باشد می کیفیت زندگی بر گذار تاثیر عوامل

 تاثیر فناوری بر کیفیت زندگی خانواده
 اینترنت (الف

جهانى اينترنت،انـقالبى عـظیم در دنـیاى ارتباطات است که مرز جغرافیايى  ه یظهور شبك

  سیستمى عظیم و جهانى متشكل از (Selnow,2000)شگفت قرن ه یپديد  اينـترنت(. 47۷1نیا، عـلیوردى)شناسد نـمى

 Sunwoo)از مردم کشورها حیاتى براى بسیارى ه یعنوان يک وسیل به(47۷۷،محمدبیگى و همكاران)ات و رايانهانسان،اطالع

and Rando,2002) يک رسـانه  ه یمثاب بـه(McQuail,2005) و   طى نوپديد،جذابو يک امكان ارتبا

  و با فراهم (Mc Kenna and Bargh,2000) انگیزى کرده است هاى اخـیر رشـد حیرت در سال(47۷1،دوران) فراگیر

عنوان يک ابزار  به (Baran,2004)نويدها و تهديدات بسیارى را(Castells,2001)اى پیدايى جامعه شبكه  امكان  آوردن

 . فرازمانى و فرامكانى به همراه داشته است

دانند، زيرا انتشار سريع اطالعات در حقیقت، ايجاد شبكه های اجتماعی و  بسیاری از افراد اينترنت را عامل تغییر در جامعه می

 فرد هر اجتماعی و فردی زندگی در آمده بوجود تغییرات( Van Dijk,2005).سازد اجتماعی را میسر می ه یانباشت سرماي

 افراد اجتماعی و خصوصی زندگی مختلف زوايای در اينترنت ؛فناوری نیست پوشیده کسی بر اينترنت پديده پیدايش با

 جوامع در و دارد وجود اينترنت کاربر يک حداقل امروزی های خانواده دراکثر .است کرده ايجاد را زيادی تغییرات و تاثیرات

 سازمانها ، موسسات و افراد با سريع ارتباط .دانند می ناپذير اجتناب امری را ازاينترنت استفاده خانواده اعضا تمام تر پیشرفته

 آگاهی سطح ارتقاء و افراد اجتماعی رشد نهايت در و اقتصادی رشد ، مالی امور در ،تسريع دولتی و خصوصی های ارگان ،

 که است آن اجتماعی و فردی پیامدهای است تامل قابل که آنچه اما ، آيد می بشمار اينترنت دستاوردهای ترين مهم از مردم

 .است آنها مهمترين از اينترنت به اعتیاد

  حاالت  موجب اختالل عملكردى شده و با  که  پزشكى آمريكا اعتیاد به اينترنت را يک الگوى اسـتفاده از اينترنت انجمن روان 

تعريف کرده است و براى تـشخیص آن هـفت مـالک نظیر استفاده از   باشد  دوره دو ماهه همراه  يک  درونى در طول  ناخوشايند

تداوم استفاده  اينترنت و  از  استفاده  و تفريحى دراثر  ،شـغلى هاى اجـتماعى زمان قصد شده،کاهش فعالیت  مدت  اينترنت بیش از

 در اينترنت کاربران نسل شكاف هرچند (Patrick and Joyce,2008).ارايه کرده است...آگاهى از آثار منفى آن و  باوجود
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 نیست معنا بدان اين اما ، دهند می تشكیل حداکثرمیانساالن يا نوجوانان را کنندگان استفاده بیشترين و دارد وجود ما عصر

 .داشت نخواهند اينترنت به اعتیاد مسن افراد که

 برخی از به بودن درپايبند افراط ، معلولیت و بیماری ، کار و کسب و شغل به عالقه عدم ، نفس به اعتماد عدم ، تنهايی 

 اضطراب ، مالی مشكالت ، عاطفی شكستهای ، دينی و اخالقی اصول به ايمان و اعتقاد عدم يا مذهبی مسائل

 فرد معتاد و آورد می بوجود کاربر در را اينترنت به اعتیاد زمینه که است عواملی از خانوادگی و اجتماعی ومحدوديتهای

 از استفاده مرور زمان به بنابراين ، دارد ای کننده مايوس احساسات چنین از فرار در سعی اينترنت از خط بر استفاده هنگام

 تمايلی نیز مزاج و اجابت غذا خوردن برای حتی اينترنت به معتادان از برخی که ای گونه به شود می تر طوالنی اينترنت

 و خانواده برای سپس برای خود ابتدا فرد نگردد کنترل چنانچه و است اعتیاد عالئم از وابستگی احساس نوع اين. ندارند

 . سازد می فراهم را خويش مشكالتی جامعه

و ايجاد پتانسیل بـزهكارى   اخالقى  هاى ارزش  کاربـران،بـاعث افتدرگیرى ذهنى بـراى رشـد و پرورش شخصیت مـجازى در  

گیرد و باعث کاهـش سـطح  خانوادگى را مى  روابط  دوستى اينترنتى خیلى سريع،اهمیت و جايگاه.گردد در آنـها مى

گردد که اين امـر در اکثر  مـى  زندگى  شده در بینى هاى اجتماعى،آموزشى،شـغلى و تربیتى پیش پذيرى،غفلت از برنامه مسؤلیت

در  فضايى  توان مى  را  محیط تعاملى اينترنت.انجامد در روابط خانوادگى مى  ثباتى و بى  هاى خانواده رنگ شـدن ارزش موارد به کم

،فضاى  عاطفى  ضمن گفتگو از يكديگر تأثیر پذيرفـته،نـیازهاى خـود را مطرح و با صـرف انـرژى  آن  نظر گرفت که کاربـران در

معموال تعامل   شوند مى  که دچار اعتیاد به گفتگوى اينترنتى  افرادى.  دهند مى  آن شكل  در  صمیمیت و ابـراز احـساسات را

  گـروهى و فضاى صـمیمیت و روابـط احـساسى شوند  و مـناظره  هرچه کاربران بیشتر وارد بحث.کمترى با دنـیاى واقـعى دارند

گذارند که  کنند و کمتر با خانواده درمیان مى مى  مطرح  بیشتر در اين محیطهاى تعاملى  را  ها و مـشكالت خود احتماال خواسته

  . بـاشد  هاى خانواده داشـته منفى بر ارزش  آثار  تواند اين ،مـى
 

 و شبکه های اجتماعی موبایل(ب

 ی بالقوه و بالفعل گسترده  های ندیحاضر،با توجه بـه تـوانم  جا و همه  همیشه ی رسانه ی به منزله(موبايل)روزه تلفن همراهام

  کرده  جمع  را در خود...های پخش و ضبط صوت،اينترنت و ها از قبیل راديو،تلويزيون،ويدئو، دستگاه آن،که انواع گوناگون رسانه

 ايرانی های خانواده در تلفن از استفاده که است سال چهل از بیش .ما در حال گسترش است ی است،به سرعت در جامعه

وارد ايران شد،در  4737در آغاز در سال   که  موبايل.رود می شمار به هرمنزل در ضروری ارتباطی وسايل از يكی و دارد رواج

  و ثـروت  قـدرت  نـشانگر  و در میان طبقات باالی جامعه" مهم بـودن"بدو ورود در میان سـیاستمداران نـماد

تلفن همراه جزيی جدايی ناپذير از زندگی اقشار مختلف جامعه شده است به گونه ای های اخیر  اما در سال(.47۷3عاملی،)بود

 .توان زندگی کردن بدون آن را متصور شدن وابسته شده اند و نمی رفته تا سالمندان به آهمه ی افراد از خردسال گکه 

برای کـاربران و جـامعه پديـد   هايی را درباره عواقب احتمالی آن همراه پرسش  تلفن  ی جانبه گسترش سريع،فراگیر و همه

  شده  سادگی در کردار روزمره افراد ادغام اين فناوری به  گونه باشد کـه تواند اين به اين مسئله می  ابتدايی  پاسخ.است  آورده

  انجام  روزمره  ای کـه اعمال آورد بلكه به عبارت ديگر تـنها شـیوه نمی قابل توجهی را پديد  موبايل تغییرات  بنابراين،معرفی.است

ادغام شده   شان فرهنگ  در درون  های همراه در اعـمال و عـادات افراد شكی وجود ندارد که تلفن.شود،دگرگون شده است می

گیری تلفن  ن امر به اين معنا نیست که اوجپذيـرش ايـ  اما. آمد مـی  ها بیگانه و غامض است که در غیر اين صورت به نظر آن

  با خود تغییرات فناوری جديدتوان گفت که ظهور  در واقع می.عـواقبی ندارد  گونه هیچ  فـناوری  ايـن  همراه برای کاربران

تنها   نه  افراد  توان گفت که می  بنابراين.و حـتی سـبک زندگی کامال جديدی به وجود آورده است  گـسترده  اقتصادی و اجتماعی
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نحوه عملكرد خـود   خاص  قواعد  فناوری نیز افراد را منطبق با  کنند بلكه از اين فناوری بـرای پیـشبرد مقاصدشان استفاده می

 (Garicka Montes,2006).دهد تـغییر مـی

های جـديدی را  هستند،فرصت  نگوناگون زندگی روزمره خـوشبی  ابـعاد  در  های نـوين افرادی کـه نـسبت بـه گسترش فناوری

از تنوع،تفاوت و   که  دانش در دسترس  ی برای مشارکت اجتماعی و دموکراتیک،خالقیت،خودابرازی و بازی،گسترش فوق العاده

 ی همه  بـا  های اطالعاتی و ارتـباطی اشكال جديد فناوری ی تأثیر بالقوه.کنند بینی مـی کند، پیش بحث پشتیبانی مـی

سطح محلی تا   گرايی و از جامعه،از خـانه گـرفته تا کار،از آموزش تـا اوقات فراغت،از شهروندی گرفته تا مصرف  های جـنبه

 (Livingstone,2002).جهانی در ارتباط هستند

شرفت ها که بـه سـرعت در حال پی از ايـن فـناوری انسان هاچگونه   که  مـطرح اسـت اين است  پرسشی که در اينجا 

شان داشته است؟و اينكه استفاده از تلفن همراه چه تغییراتی  روزمره  کنند و اين ابزار چه تأثیری بر زندگی هـستند،استفاده مـی

ايجاد   شان مديريت زنـدگی ی های عمومی و خصوصی و نحوه رفتارشان در عرصه ی با يـكديگر،نحوه  آنان   تعامالت روزمـره  در

 کـرده است؟

 خاص خوب و بد پیامدهای ابتدا در وسیله نوع هر که دارد آن از گواهی اند بوده تلفن کاربران اولین که کسانی اتاظهار 

 تلفن اولیه کاربران که است خاطراتی از همسايگی و قومی های درگیری و مزاحمتها از بسیاری .دارد همراه به را خود

 ردوبدل و استفاده ، باشد آفرين خطر تلفن يک از بیشتر تواند می موبايل پديده که آنچه .دارند نیز همچنان و داشته

 .میشود محسوب خطرناکی عامل ما نوجوان و کودک نسل برای اين و است پنهانی شكل به اطالعات

  اغلب جوانان  برای  اند، معتقدند کـه را مورد مطالعه قرار داده  همراه  جوانان فنالندی از تلفن ی اکسمن و تورتیانن که استفاده 

از همه .دهد و تنها شاخص پايگاه اجتماعی آنان نیست شان را تشكیل می روزمره  بخشی ارگانیک از زندگی  همراه  فنالندی،تلفن

  روابط جديد استفادهن داد  و شـكل  خـود  ی اجتماعیها تلفن همراه برای حفظ شبكه  از  تر اينكه جوانان و نوجوانان مهم

هايی  جنبه.کنند استفاده می  شان بـه ابـزار مـهمی تبديل شده که جوانان از آن برای تعیین فضای شخصی  مراهه  تلفن.کنند می

فـرهنگ تلفن از   الزامـی  بـخشی  موبايل  های گیم  بازی باو متنوع از طريق سرويس پیام کوتاه و  ظريف  وگوهای مانند گفت

  (Oksman and Turtianen,2004).دهمراه نوجوانان هستن

اهمیت   برند،به خودشان تعلق دارد،به ويژه در بافت خانواده،بسیار دارای اين واقعیت که تلفن هـمراهی کـه جوانان به کار می

از حوزه کنترل والدين تجربه  را به مثابه امری شخصی و خارجن جوانان ارتـباط و مـحتواهای آاست،به اين دلیل که غالبا نو

دهد تـا  ها می ارتباطی خصوصی است که اين امكان را به آن ی وسیله  که تلفن همراه اولین  ستن امر به اين معنااي.کنند مـی

ه ارتباطی در زنـدگی ترين وسیل مهم  از نظر جوانان فنالندی،تلفن همراه.والدين با دوستان خود تعامل کننداز نـظارت   خـارج

-واده و دوستانخان-شان اجتماعی بالفصل ی و به حلقه  کنند می  تمور خود را مديريها ا از طريق آن،آن.ها است روزمـره آن

 .شوند می  متصل

 حد تا را خود فرزندان رفتاری کنترل آنها و است مادران و پدران آگاهی از دور به شده مبادله اطالعات اين از بسیاری   

 در آن تبعات و شود می کاسته نیز خود خانواده با فرزندان سمت از ارتباط برقراری تمايل ، دهند می دست از زيادی

و   پیامک ارسال طريق از مشروع غیر و ناصحیح های ارتباط .شود می نمايان رفتاريشان ناهنجاريهای يا و انزوا ، يادگیری

 امروزه تكنولوزی اين ارزانی و آسانی داليل به متاسفانه و يابد می افزايش تر سريع   حضور در شبكه های اجتماعی مجازی 
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 به خود خانوادگی و دوستانه روابط ، کار و کسب نیازهای فراخور به بنا و دارند دست در را ،آن ما جامعه افراد از بسیاری

 ها خانواده کانون خوردن برهم و ها یجداي از بسیاری منشا گزارشات و اخبار به بنا و کنند می استفاده آن از ناصحیح شكل

 همراه به را ناخوشايندی عواقب ، جامعه سطح در افراد شخصی تصاوير انتقال و پخش جمله از مواردی وحتی تاس بوده

 .است داشته

تــوان بــا ديگــران ارتبــاط  راحتــی و بــدون هزينــه می هـا به های اجتماعـی تلفـن همـراه کـه از راه آن شـبكه 

در کانون توجه کـاربران امروزه  صوتــی و تصويــری رد و بــدل کــرد ،متنــیهــای گوناگــون  و پیامکرد  برقــرار

  ای از کنند و هرکدام دسته ها بر مبنای تشكیالت آنالين فعالیت می گونه پايگاه  اين.اند گرفته  های جـهانی اينترنت قرار شـبكه

که برخی از آن ها را زايا و معايبی را به همراه دارند اين شبكه ها نیز م .آورند بـا ويژگی خاص را گرد هم می  ايـنترنتی  کـاربران

 .برخواهیم شمرد

اشاره نمود که موجب شده است اخبار  از مزايای شبكه های اجتماعی می توان به انتشار سريع و آزادانه ی اخبار و اطالعات

از ديگر مزايای شبكه های اجتماعی  .و افراد اطالعات واقعی تری از دنیای پیرامون خود بدست آورند گرددبدون سانسور منتشر 

می توان به امكان عبور از مرزهای جغرافیايی و آشنايی با فرهنگ های مختلف، شكل گیری و تقويت خرد جمعی، امكان بیان 

باط مستمر با دوستان و افزايش سرعت در فرايند آموزش اشاره تبلیغاتی،ارتايده ها و نظرات به صورت آزادانه، کارکردهای 

 (47۷9سلیمانی پور،).نمود

شبكه های اجتماعی تلفن همراه دارای معايب و پیامدهای منفی بی شماری نیز می باشند که نبايد از آن ها نیز چشم پوشی 

انزوا و دور ماندن از  حريم خصوصی افراد وو ضد دينی، نقض شكل گیری و ترويج سريع شايعات، تبلیغات ضد انسانی .کرد

واقعی اجتماع از جمله معايب شبكه های اجتماعی هستند که همگی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی خانواده محیط های 

 .ها می باشند و نبايد آن ها را ناديده گرفت

 الکترونیک آموزش(ج

قرار   ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقای کیفیت و کارآيی آموزش مورد استفادهعنوان  توان به فناوری اطالعات و ارتباطات را می 

های درس  های سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار دهد و ديگر نیازی به حـضور فیزيكی در کالس ای که شیوه گونه داد،به

 را با اين تغییرات سريعا  خود  دکوش می ای سرعت تغییر و پیشرفت در جوامع اطالعاتی امروزی چنان است که هر جامعه .نباشد

در .های الكترونیكی و مجازی رفته است خارج شده و به سمت آموزش  خود  سنتی  بحث آموزش نیز ايـنک از شكل. وفق دهد

  ربینیم آموزش در هرکجا و ه رو،می از اين.گیرد آموزشی از طريق وسايل الكترونیكی صورت می  های فعالیت  اين نوع آموزش،

 . ی ما اسـت زمانه  فرزند  زمان
بهره مند شدن از مزايای کار صرفه جويی در وقت،برخورداری از يک روش مطالعه ی انعطاف پذير،ارزيابی به صورت آنالين، 

گروهی،يادگیری در هر زمان و مكان و کاهش هزينه ها از جمله مزايای آموزش الكترونیک می باشد که موجب می گردد 

 و فنون از بسیاری اما نبايد اين نكته را فراموش کرد که.بتوانند در محیط خانواده به آموزش مهارت های الزم بپردازندفرزندان 

 ابعاد تمام تواند نمی تنهايی به الكترونیک آموزش و است موثرتر و فیزيكی نزديک ارتباطهای در يادگیری مهارتهای

 .دهد پوشش را يادگیری مهارتهای
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 سرگرمی های الکترونیک(د

 493۱نخستین بازی های ويديويی الكترونیكی در دهه ی . ويديويی قدمتی نزديک به چهل سال دارند –بازی های رايانه ای 

با ورود بازی های جديد به بازار و افزايش پیچیدگی های آن ها،در بسیاری از کشورها محبوبیت گسترده ای به . ابداع شدند

 (Anderson,2004).دست آورده اند

. ساله نسبت به غرب،در جامعه پديدار و رشد کردند  41الی  4۱بازی های ويديويی رايانه ای در ايران،شايد با يک تاخیر  

ويديوکلوپ ها که از آغاز در سطح شهرهای مختلف شكل گرفتند،چیزی بیشتر از يک مغازه متوسط يا کوچک نبودند که با 

دستگاه  نخستین. ت محل مراجعه انبوه کودکان و نوجوانان مشتاق به بازی های ويديويی درآمدندتغییر شكل ابتدايی به صور

هايی که در کلوپ های مزبور به کار گرفته شدند،آتاری و میكرو بودند که با گذر زمان و فراگیرتر شدن دستگاه های پیشرفته 

عوض ... را با سگا و بعد با دستگاههای سونی و پلی استیشن و تری که از گرافیک و پردازش باالتری برخوردار بودند،جای خود 

 (47۷۱منطقی،.)کردند

 اشتیاق بعد دفعات برای شک بی کند امتحان را آن يكبار تنها يک نفر اگر که است زياد آنقدر الكترونیكی بازيهای جذابیت 

 تواند می باشد نشده آور اعتیاد چنانچه ، ها خانواده زندگی کیفی درسطح الكترونیكی بازيهای تاثیر .کند می پیدا بیشتری

 چنانچه و دارد اهمیت کودک جسم و روح پرورش برای بازی ، داشت نظر بايد در را نكته اين اما ، کند ايفا را مثبتی نقش

 از مانع اعتیاد اين عالوه به .کند می ايجاد را ذهنی خستگی مدت طوالنی در هدف باشد بدون اوقات گذران جنبه تنها

 به . اندازد می خطر به را خانواده نهايت در و فرد بهداشت و سالمت تحرک عدم . شود فرد می جسمی تحرک و فعالیت

 برای آسیبی سنتی بازيهای رفتن بین از . است آنان رسوم و آداب از نشانی ، ملتی و قوم هر بازيها برای از بسیاری عالوه

 .شود می سنت محسوب و فرهنگ

 خانواده .میشود خانواده اعضا با ارتباط قطع و شغل دادن دست از ، درسی ماندگی عقب الكترونیكی باعث بازيهای به اعتیاد 

 و اخالقی انحرافات از بسیاری و زاست آسیب بازيها اين از برخی ماهیت که باشند داشته شايانی نكته توجه اين به بايد ها

 به او اعتیاد از نشان فردی رفتارهای چنانچه . شود می گذاشته نمايش به آنها میان در ضرر بی به ظاهر پرخاشگری

را  الزم اقدامات آن درمان به نسبت بايست می خانواده  اعضا و نزديكان ، کند تايید را اينترنتی يا و الكترونیكی بازيهای

 .دهند انجام
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 نتیجه گیری

های پیشرفته در کنار آثار مثبت رفاهی و اقتصادی که برای بشر به همراه دارد، که فناورینظران بر اين باورند برخی صاحب 

ها و شواهد متنوع تجربی و آنان با برشمردن مثال. گذاردهای فرهنگی و اخالقی زندگی انسان میباری بر جنبهتأثیرات زيان

نهاد خانواده، افزايش خشونت، قتل، جنايت، گسترش  های نوين منجر به تضعیفدهند که چگونه فناوریتاريخی، نشان می

 .انددر جهان شده... های روانی همچون افسردگی، خودکشی و بیماری

برای بشر داشته و رفاهی که برای او به ارمغان آورده   که  های نوين عالوه بر منافعی دستاوردهای بشر از صنعت و فناوری

و   ها با انـگیزه تـأمین رفاه و آسايش اگر چه بسیاری از ابداعات و نوآوری.ه داشته استهايی را نیز به همرا است،همواره آسیب

های  ها و استفاده فكری های انسانی و در جهت نیل به کمال شكل گرفته است،اما در عین حال به دلیل برخی کج تحكیم ارزش

ها را مورد آسیب قـرار داده و گـاه فرهنگ و  وان انسانو اخالق و ر  نادرست از ابزراهای جديد،اين اختراعات،گاه جسم و جان

آنچه بايستی مورد توجه انديشمندان قرار گیرد الزامات اثرگذاری  .اعتقادات و رفتارهای اجتماعی وی را دگرگون کرده است

سازی بستر مناسب فراهم. باشدتواند کاربردهای مثبت يا منفی داشتهيک ابزار يا وسیله می. مثبت فناوری اطالعات است

برای . های پیشرفته همچون فناوری اطالعات را کاهش دهدتواند امكان سوءاستفاده از فناوریحقوقی، اخالقی و آموزشی می

گیری ای تدوين گردد تا از بروز مسائل غیراخالقی پیشهای شبكهمثال الزم است قوانین حقوقی متناسب با فضای مجازی بازی

ها، متخصصان و کاربران زمینه های پیشرفته و ايجاد تعهد قانونی برای شرکتاخالقی هر يک از فناوریتدوين مبانی . گردد

های پیشرفته مطرح های فرهنگی و اخالقی فناوریبنابراين آنچه تحت عنوان آسیب. هرگونه انحراف را محدود خواهد ساخت

 .شی مناسب استشود عمدتا ناشی از فقدان بسترهای حقوقی، اخالقی و آموزمی

 طرف بر را موجود موانع و تنگناها و باشند مردم ای توسعه های نیاز پاسخگوی بايستی ها می دولت ، است مسلم چه آن 

 خواهند مجبور ها فرآيند و خدمات کردن ديجیتالی و ديجیتال عصر به ورود با ، آورند پديد الزم را های ظرفیت و کنند

 تامین و کنند دنبال ای توسعه حرکت اين راهنمای عنوان به وضعیت بهترين در و جدی طور به را کیفیت زندگی بحث شد

 مهارت و دانش مستمر يادگیری برای الزم امكانات آوردن فراهم و فناوری های دستاورد آخرين به ارزان و دسترسی آسان

 .کنند مهیا ها خانواده زندگی کیفیت افزايش جهت را آن از درست استفاده برای نیاز های مورد
 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 منابع
 4۱9-47۱، 47۷1،ماره پنجم،دوره دوم، ش و ارتباطات  االن،فـصلنامه مطالعات فرهنگىستأثیر اينترنت بر هـويت هـم،دوران،بهزاد

 49-47۷9،41، 74شماره ،کتابداری، ره آورد نورع رسانی و الاط. فرصتها و تهديد ها ،های اجتماعی شبكه ، سلیمانی پور، روح اهلل 

 .انتشارات سمت: تهران تلفن همراه ، زندگی در حال حرکت، مطالعات ،47۷3عاملی،سعیدرضا و ديگران، 

 4۲3-411 ،47۷1،شماره سومت فرهنگى و ارتباطات،دوره اول، ،فـصلنامه مـطالعا مواد  و سوءمصرف  اينترنت، ،اکبر نیا علیوردى 
  بدر نشر: اجتماعی، تهران  شناسی آسیب،473۷، فرجاد، محمدحسین 

         تأثیر وابستگى به اينترنت بر وضعیت تحصیلى ،سعیدى،عاطفه،مرى،فـرهادقـ،محمدصالحى،نرگس،فـضاوى،على،الفـضل،ابو محمدبیگى 

 47۷۷،91-4۱۲،ماره چهارم،دوره دوازدهم،ش اراک  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى اراک،مـجله عـلمى پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى

 .فرهنگ دانش: تهران. ويديويی -بررسی پیامد های بازی های رايانه ای ،47۷۱منطقی، مرتضی، 

 .(نامه کارشناسی ارشـد پايان)عوامل مؤثر در کـارايی خـانواده، دانشگاه آزاد اسالمی ،4731،فرزانه  نجاريان، 

Anderson,A.C(2004) An update on the Effect of Playing Violent Video games.Journal of Adolescence.27,113-

122.      

Baran,S.J.(2004)Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Cultur , 3th edition .McGraw-Hill: 

New York. 

Castells,M.(2001)The Internet Galaxy:Reflections on the Internet,Business and Society,New York:Oxford 

University Press. 

Garica Montes,Jose,M(2006)et al Changes in the Self resulting from the Use of mobile phones. Media Cultre 

Society.28-67. 

Livingstone,Sonia.(2002)Young People and New Media Childhood and the Charging Media Environment , 

London : Sage Publication. 

McKenna,K.Y.A.,& Bargh,J.A.(2000)Plan9 fom Cyberspace:The Implication of the Internet for Personality and 

Social Psychology.Personality and Social Psychology Review,4(1),57-75. 

McQuail,D.(2005)McQuail's Mass Communication Theory(5 rd ed.).London:Sage publication. 

Oksman,V. & Turtiainen,J(2004)Mobile Communication as a Socialstage: Meanings of Mobile Communication 

in Eyereday Life among Teenagers in Finland. New Media Society.6:319. 

Patrick,F. & Joyce,J(2008)Internet Addiction: Recognition and Intervention. Psychiatric Nursing,22(2),59-60. 

Schneider,M.(1976)The Quality of Life and Social Indicators Research.Pablic Administration Review,Vol 

36(3):297-05. 

Selnow,G(2000)The Internet and the Soil of Democracy.U.S,Department of State,Net 

Diplomacy2000,Washington,D.C.(Published in "Vital Speeches of the day"November 2000) 

Sunwoo,K.,Rando,K.(2000)A study of Internet Addiction:Status,Causes and remedies,Journal of Korean Home 

Economic Association English Edition,3,1-19. 

 Van Dijk, J (2005).The Deepening Divide: Inequality in the information society, London: Sage. 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

