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  مقدمه
مدورد توجده فعدالین حدوزه  ازمهمتدرین مضدامینی اسدت کده در دهده اخیدر تغییر در سبک زنددگی افدراد بده ویدژه دراقدوام ایراندی یکدی
سدایل ارتبداطی ه ابدزار و وجهدت دسترسدی بد فدراهم شددن زمینده هدای  زم جامعه شناسی و علوم ارتباطات اجتماعی  قدرار گرفتده اسدت .

آزادی و  کده«فدردی شددن»فراینددهای سدبک زنددگی بده دلیدل ی در دهه  اخیدر، منجدر بده ایجداد تغییدرات زیدادی  درو شبکه های مجاز
نددگی ، یکدی از غییدر در سدبک زشدده اسدت. ت کنددافدراد فدراهم می حق انتخاب بیشتری را در شرایط به سدرعت رو بده تغییدر جهدان،برای

 یشود های مختلف اجتماعی مپاشی و از هم گسیختگی گروهپیامدهای اجتماعی میابشد که بواسطه آن باعث فرو
عدی دسدت یط غیدر واقبدین ترتیب با بروز تحدو ت تکنولدوژی و افدزایش شدبکه هدای اجتماعی،کداربران فضدای مجدازی بده یدک محد

میگذارنددد  بدده اشددترا  ودرشددبکه هددای مجازی،اندیشدده هددای خددود را بدده وسددیله بازنمددائی زبددان دیجیتددال و تجربدده حسددی»پیدددا میکننددد
   «تصددل هسددتندافددرادی کدده از لحددا  زمددان و مکددان ازهمدددیگر دور هسددتند ولددی از طریددق ایددن وسددائل ارتبدداطی بدداهم دیگددر م

 (. 38:1381)دوران،
، انددوه ، اباضدطر ،شدگرییکی از عوارض استفاده مدداوم از فضدای مجدازی اعتیداد بده اینترندت اسدت کده باعدث افدزایش میدزان پرخا

 میشود )موریسون و همکاران(.های روزانه ست دادن عالقه به فعالیتو از د افسردگی 
 گرفتده شدکل بشدری آسدایش جوامد  و رفداه منظدور بده پیددایش وسدایل ارتبدام جمعدی  چندین هدم و تکنولدوژی در نوآوری چه اگر
آداب فرهنگدی  در نادرسدت اتیدرو تغی داده قدرار آسدیب مدورد را معندوی انسدان هدا  وسدرمایة جسدم از آنهدا صدحی  استفاده عدم اما است

 و عقاید دینی و هنجارهای اجتماعی را موجب شده است.
 در و ایراندی میاسدال زنددگی سدبک تبیدین و مجدازی فضدای و شدبکه هدای اجتمداعی شناسدانه آسدیب هدایفعالیدت آمدار بر مروری

 محمددزاده و بیعیر)اسدت حاضدر مقالده مددعای بدر تأییددی پیمایشدی-  مقدا ت و پژوهشدی هدایفعالیدت علمدی، کنفرانسدهای قالدب

 (.1392،یزد
کده  باشدد ختیداری  مدیباز اینرو هدف از این پژوهش بررسی آسیب هدای فضدای مجدازی برسدبک زنددگی اقدوام ایراندی بدویژه قدوم  

 یم:نمایبه آنها اشاره میکه به شرح ذیل شودمیهایی بیان فرضیهسپس هایی مطرح وبرای رسیدن به این هدف ابتدا پرسش

 گذارند؟فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تاچه میزانی در سبک زندگی اقوام تاثیرمی 

 راهکارهای حفظ سبک زندگی در مقابل فضای مجازی کدامند؟ 

 ختیدداری نددذگی قددوم بازنظددر کارشناسددان و تحلیددل یافتدده هددا عملکددرد فعددالین حددوزه علددوم اجتمدداعی در زمیندده تددروی  سددبک ز
 چگونه است؟

 وجود فضای مجازی در تروی  سبک زندگی قوم بختیاری کدامند؟های مفرصت 

 

 فضای مجازی
 تمدام در .دارد یکدینزد ارتبدام اطالعداتی ندوین تکنولدوژی بدر مبتندی تفکدر و زنددگی شدیوه بدا کده اسدت اصطالحی مجازی فضای
 سدمعی هدای جلدوه از تفادهاسد بدا کده دانسدته کامپیوترهدا از ای شدبکه محدیط یدا الکترونیکدی محدیط را فضدا این مجازی، فضای تعاریف

فیزیکدی   مادیدت فاقدد هکد شدود مدی ادعدا امدا کندد سدازی مشدابه را واقعدی جهدان بعددی سده های واقعیت و اشیاء تا دارد سعی بصری و

 (.231: 1381زمانی است)منتظر قائم، بی و مکانی بی فضا این بارز خصوصیات از .باشد می

ی شدود و از مدکدار بدرده  اع منداب  اطالعداتی ایجداد شدده از طریدق شدبکه هدای رایانده ای بدهفضای مجازی، برای توصدیف تمدام اندو
مددی  فددزار تولیددداایددن جهددت، مجددازی یددا مصددنوعی اسددت کدده در محددیط مددادی و فیزیکددی مکددانی را اشددغال نکددرده اسددت و توسددط نددرم 

 (.25 :1382شود.)امام جمعه، 
 سددت امددا عدددما ل در انجددام امددور زندددگی و تسددری  قضددایای زندددگی اگرچدده فضددای مجددازی و شددبکه هددای اجتمدداعی باعددث تسددهی

اخواسدته سدبک واسدته یدا نآگاهی به هدف های از پیش تعیین شده توسدط برخدی از شدبکه هدای مجدازی معاندد و غیدر اخالقدی میتواندد خ
 زندگی کاربر را تحت تاثیر قرار دهد.
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 سبک زندگی 
روشددن  شددده اسددت. معنددای لغددوی واژه زندددگیدو بددار معنددایی متفدداوت تشکیلسددبک زندددگی از ترکیددب دو واژه سددبک و زندددگی بددا 

شددده اسددت کدده  ریشدده در کدداربرد آن در علددوم های فارسددی و غیددر آن، معددانی گوندداگون درجنامددهاسددت، امددا در تعریددف واژه سددبک در لغت
کار شناسددی ادبددی و هنددری بددهبکس شددکل غالددب دردر زبددان فارسددی، واژه سددبک در رونددد مفهددومی خددود، ابتدددا و به».مختلددف دارد

 .(1339)دهخدا، « رفتمی
ا کده در هدا و هنجارهدا و ضدد آنهدتدوان بدا شناسدایی ارزشای کده میگوندهکریم، تعلیم سبک زنددگی صدحی  اسدت، بهاز اهداف قرآن

سدعادت و  رآندی بده قلدههدای قآیات قدرآن بده آنهدا اشداره شدده اسدت، ایدن سدبک را شناسدایی کدرد و بدا انطبداب روش زنددگی بدا روش
و بدا دقدای پروردگدار هدر یمان و عمل صال  مدال  و معیدار اساسدی سدبک زنددگی قرآندی اسدت، حیدات طیبده و لا. خوشبختی دست یافت

آیددد، از آن جهددت کده حیددات سددبب حدس و حرکددت در همدده موجدودات اسددت، حیددات طیبده نیددز شددهود دسدت میایمدان و عمددل صددال  به
گمدان ایدن حیدات برتدر از حیدات حیدوانی بی.گدردد یمت اندوار الهدی و سدبک زنددگی جدیدد ندورانی بدرای آدمدی تعالی و سیر در تجلیاحق

یدات مدادی و حر از اثرهدای آثداری کده قدرآن بدرای آن بیدان کدرده، بسدیار بدا ت. اسدتیا همان غریزة مشدتر  انسدان و حیدوان  مشتر  
یابددد، زیددرا بدده بینددد و در خددود عددزت و کرامددت میسددت. حقددایق را میدر نعمددات معنددوی ا غددربعددادی اسددت. صدداحب ایددن حیددات طیددب، 

 (.621-163: 2، 1383)جوادی آملی، « متصل شده استالهی معدن عظمت 
 

 سبک زندگی اقوام ایرانی
 ،ننتی کده مکداسدخدالف جامعده  ی کده بدراندد، بده ایدن معند یدابی را در دوره مددرن تغییدر داده های نوین ارتباطی فرایند هویترسانه

جهدانی  ولی غیدر محلدی هدای ارتبداطی، هویدت یدابی شدک سازی افراد داشدت، در جامعده مددرن بده واسدطه رسدانه نقشی کلیدی در هویت
ود خدرایندد میتواندد بدا هندد و ایدن فها قادرند خودشدان را بده جهدان غیدر از محدل خودشدان پیوندد د پیدا کرده است و افراد به واسطه رسانه

ویدت اسدت. از هبک زنددگی و تدرین تحلیدل بدرای تبیدین رابطده سد ه آورد. تحلیل بوردیدو از سدبک زنددگی مناسدبتغییرات هویتی به همرا
یتدوان اسدتراحت ای فرهنگدی مهدای فرهنگدی بده دنبدال تشدخص میگردنددم از جملده ایدن فعالیتهد دیدگاه بوردیو افدراد در طیفدی از زمینده

وع مصدرف افددراد ه بوردیدو نددفرت، تغذیدده خدا  و غیددره را ندام بدرد. از دیدددگاگاههدایی کده انتخدداب میکنندد، ورزش، گددذران فراغدت، مسدا
پاسد  بده نیازهدای زیسدتی  در بحدث بوردیدو مصدرف بده عندوان .هدای اجتمداعی، تمدایز و هویدت افدراد را فدراهم میسدازد امکان مرزبندی

شددخص و مایزیددابی، تتهددا باعددث  نشددان هاسددت، کدده ایددن نمادهددا و مطددرح نمیشددود، بلکدده مصددرف بدده منزلدده نظددامی از نمادهددا و نشددانه
بک زنددگی ل اثرگدذاری سدپردازاندی کده در ایدن تحقیدق بده فهدم نظدری و طراحدی مدد های هویتی میشود. یکی دیگر از نظریده مرزبندی

ا بیدین میشدود، تدلة تفداوت تو هویت کمک شایانی نموده است بودریار اسدت. بوردیدار معتقدد اسدت الگدوی مصدرفی امدروزه بیشدتر بده وسدی
ه مصدرف میکندیم و وسدیلة آنچد به وسیلة نیازها. ما برای این مصدرف میکندیم کده بدا مدردم دیگدر متفداوت باشدیم، و چندین تفاوتهدایی بده

ام العمدر بدرای یوسدته و مدادمدان تعریدف میشدود. نیداز بده تفداوت نمیتواندد هیچگداه بدرآورده شدودم سدرانجام بده نیدازی پ چگونگی مصرف
یزهدایی را میکندیم، چ ه پایگاههدای دیگدری در جامعده اشدغال میکنندد میرسدیم. هنگدامی کده چیدزی مصدرفتفکیک خودمان از کسدانی کد

 یفهمندد،در چندد دهدهمیگدوییم م به دیگدران ابدالم میکندیمم از جملده اینکده بده چده گروههدایی تعلدق داریدم یدا ندداریم. آنهدا آنچده را مدا
ه کدار وا ه مدردم را بدهدایی کد . تحدت تدأثیر سدبک زنددگی جدیدد انگیدزههای گوناگون دگرگدون شدده اسدت گذشته فرهنگ مردم از جنبه

خواسدت  ظهدار داشدت کدهاهمده دگرگدون شدده اسدت، تدا بددان حدد کده میتدوان  بده زنددگی میدارد، اعتقادات مذهبی مردم، نگدرش آنهدا 
 سدازنده  هدای  هی در تجربدگرگدونمردم از زندگی تغییر کدرده اسدت. از نظدر اینگلهدارت دگرگدونی فرهنگدی تددریجی اسدت و آن بازتداب د

 ). 1: 1373)اینگلهارت،  های مختلف شکل داده است ای است که به نسل
 

 های فضای مجازی درسبک زندگی اقوام آسیب

امدروزه اسدتفاده از شدبکه هدای  :های اجتمطاعیها ناشطی از فعالیط  گسطتردر در شطبکهسططحی شطدن یطمیمی الف (. 

تویتر،  یدن و ... جدای خدود را بده روابدط میدان فدردی و گروهدی داده اسدت بطدوری کده افدراد نده تنهدا اجتماعی مجازی نظیر فیس بو ، 
 .دهندد مددام در جمد  هدای مجدازی کده در آنهدا عضدو هسدتند حضدور یابنددهای دنیای واقعی نیدز تدرجی  میدر خلوت بلکه در میان جم 
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ها، شدکل چهدره بده چهدره بدود امدا بدا پیشدرفت زنددگی اجتمداعی انسدان در گذشته ارتباطات در نظام اجتمداعی ایدران بده صدورت سداده و
گیری ابزارهای ارتباطی و تغییدر سدبک زنددگی در حدال حاضدر بدا ارتباطدات در فضدای مجدازی روبدرو هسدتیم. یکدی از اندواع ارتباطدات در 

ها را در فضدای مجدازی ای ارتبداطی انسدانهای اجتمداعی اسدت، امدروزه اسدتفاده از تلفدن همدراه و سدایر ندرم افزارهدفضای مجازی، شبکه
 داشته باشد.و تغییر سبک زندگی را بهمراه  اجتماعی، تواند اثرات روانی، فرهنگی دهند که میو غیر واقعی قرار می

زبدان بددن تداثیر مدوثری در ارتبدام و صدحبت دارد، امدا در ارتبدام مجدازی ایدن اتفداب  ب(.کاهش ارتباطات درون فامیط  و قطومی:

ی افتد بلکه  انتقال احساسات به شکل دیگدری خدودش را نشدان مدی دهدد. همده انسدان هدا نیداز بده ارتبدام صدمیمی و راحدت دارندد، و نم
ارتبام مجازی به اندازه ارتبام چهره به چهدره کیفیدت نددارد. ارتبدام مجدازی همدان طدوری کده از اسدمش مشدخص اسدت، ارتبدام واقعدی 

ا را بدرآورده نمدی کندد. ارتبدام مجدازی ، ارضدا کنندده نیسدت و اسدتفاده زیداد از فضدای مجدازی سدبب نیست و همه کیفیت ها و همه نیازه
می شود که احساس تنهدایی افدراد بیشدتر شدود حتدی اگدر افدراد در فضدای مجدازی بدا تشدکالت و اعضدای بیشدتری بده فعالیدت بپردازندد. 

رسداند و منتقدل کنندده حدس هدا نیسدت، بندابراین باعدث مدی شدود کده ارتبام مجازی، کیفیدت ارتبدام واقعدی را نددارد، فقدط محتدوا را می
 .و ارتباطات بین خویشان و بستگان کمرنگ تر گرددکمتر صمیمیت ها  ،  فاصله ها بیشتر

سدجام و ، در گدرو انسدتمرار و پایدداری حیدات اجتمداعی، سیاسدی و فرهنگدی یدک جامعدها ج(.زوال نقش وجایگار اجتمطاعی افطراد:

ر کدار میکنندد تدا تد سدجام، سدختاجزاء و عناصر سازنده ساختاراجتماعی است. چدرا کده اجدزاء و عناصدر جامعده بدا داشدتن انهمبستگی بین 
یباشدند. در ای اجتمداعی میدک واحددکل اسدت کده افدراد تشدکیل دهندده آن دارای نقشده بختیداری های مورد نظر برسدند. جامعده به هدف

م وجددود رغدد علددیارنددد. دبددا یی برخوردارنددد نقددش مهمددی در وحدددت و انسددجام آن  مدداعیسددفیدان کدده از توانمندددی اجت ایددن میددان ریددش
ژه قددوم اقددوام بددوی ، حفددظ حرمددت هددا و احتددرام خددا  بدده جایگدداه معتمدددین و بزرگددان و ریددش سددفیدان دربددیناعتمدداد بددی حددد و حصددر

توانددد ی اجتمداعی میجددازی وشدبکه هددافضدای مپیدددایش بختیداری ، تغییدر سددبک زنددگی و تددروی  زنددگی غربددی و غیدر واقعددی بواسدطه 
بده آنهدا خواهدد   د بدی تدوجهیکدم تدوجهی و در برخدی مدوار منجر به از بین رفتن نقش وجایگاه اجتماعی این افدراد شدود بطوریکده باعدث

نن م بده سدمدردی پایبنددم با جایگزینی زنددگی مجدازی و غیدر واقعدی در سدبک زنددگی نداب واصدیل اقدوانتای  حاصل نشان می دهد شد  
رمتهددا و ححتددرام،حفظ تضددعیف و رو بدده زوال اسددت بطوریکدده در آینددده ای ندده چندددان دور دیگددر خبددری از ا و ارزشددهای گذشددته خددود

 جایگاه ویژه فردی نخواهد بود.
 

 تغییرفرهنگ و هوی  زندگی قومی  
تغییرات ودگرگدونی دچدار یاجتمداع شدبکه هدای فضدای مجدازی و  تدأثیر واسدطة بده زنددگی، سدبک درقدوم بدزرب بختیداری ، امروزه

 بدا اقدوام بختیداری در دمیرسد نظدر مدورد هددف وتحدت تداثیر قددرت خدود قدرارداده اسدت. بده را قومی سنتی ساختار که زیادی شده است

 گدی ،فرهن الگوهدای نحدوه پوشدیدن لبداس ، آداب ورسدوم ، در الگوهدا ایدن کدارگیری بده و جدیدد زنددگی سدبک هدای از الگدو گیدری

درن وندوین داده را بده زنددگی مداسدت و زنددگی سدنتی و ایلدی جدای خدود  شدکل گیدری حدال در فرهندگ جدیددی غیدرهزندگی سنتی و
 عناصدری .اسدت شدده همفدرا مدردم بدرای جهدان دیگدر رویددادهای و وقدای  رسدانه هدا، تجربده گسدترش زمینه  به واسطه این در .است

 زنددگی بده مربدوم انتخداب هدای و زنددگی سدبک انتخداب در را دممدر قددرت میگیدرد، قدرار مدردم دسدت در بده واسدطه رسدانه هدا که

 .گذاشدته اسدت بداز جهدانی و یملد محلدی، تعلقدات و ارزشدها افکدار، نمدایش بدرای را آنهدا آزادی آن و بده تبد  است، کرده بیشتر روزمره

 از واسدطه بدا و سدی و ه ایتجربد هدم دارندد و خدود زنددگی محدیط از واسدطه بددون و مسدتقیم تجربده ای هدم مدردم وضعیتی چنین در

 اجتمداعی ویدته جدیدد، سداز هویدت منداب  و زنددگی سدبک تدأثیر و تحدت کنندد مدی پیددا خودشدان محلدی غیدر و شدده جهانی جهان

)صدداقت  .ودشد مدی قدومی، هویدت و قدومی فرهنگدی از میدرا  شددن دور باعدث دهندد ودرنتیجدهنمدایش مدی و بدروز را خودشدان
 (.1394زادگان،شهناز:

 

  نوجوانانجوانان ول در شک  گیری هوی  اختال

با توجه به اینکه فضدای مجدازی بسدتری بدرای تقویدت روابدط انسدانی اسدت اگدر ایدن بسدتر ارتبداطی فاقدد هویدت دیندی و ارزشدی باشدد 
اهر مدی ناپذیری به هویت افراد وارد می کندد م چدرا کده در فضدای مجدازی افدراد در نقدش هدا و شخصدیت هدای مختلفدی ظد  آسیبهای جبران
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شوند و هویت واقعی خود را در اکثر موارد نشان نمدی دهندد بندابراین ایدن امدر موجدب آسدیب پدذیر شددن شخصدیت کداربر و تقویدت شخصدیت 
و سدال تدر باشدند خطدرات جددی تدر و عمیدق تدر خواهدد شدد چدرا   های چندگانه و رشد آن در کاربر می شود . یقینا اگر این کاربران کدم سدن

م بدر  شدبکه هدای اجتمداعی و اینترندت ارزشدهای وام گرفتده از دنیدای غدرب اسدت . مطالعدات نشدان داده کده ارزشدهای که ارزش هدای حداک
و بده گسدترش ارتباطدات نامتعدارف در بدین جواندان دامدن مدی  غربی موجب کاهش پایبندی افراد به ارزشهای بدومی و مدذهبی شدان مدی شدود

و ایجداد روابدط پنهدانی بنیدان خدانواده را متزلدزل مدی کنندد در حدالی کده بده خطدرات بدی   عدارفزند .متاسفانه برخی کداربران بدا اسدتفاده نامت
فضدای مجدازی فضدایی اسدت کده هویدت شخصدی و مشخصدات فدردی قابدل پنهدان توجهی از آن وپیامدها و اسدتفاده از آن واقدف نیسدتند. 

منجددر بدده شددکل گیددری هویددت ناسددالم و اخددتال ت کددردن اسددت و قددرار گددرفتن در نقددش هددای گوندداگون بدده ویددژه در سددنین نوجددوانی 
 (.1399)طباطبائی،فرزاد،.شخصیتی آنان می گردد

 

 هاتعارض ارزش 
ای سداختگی رفدی نسدخه هدآشکار بودن ضعف اسدتد ل و اندیشده ی مخدالفین در رویدارویی بدا اسدالم راسدتین، آنهدا را بده سدمت مع

یدن طدرح، طدرح ه مدوازات ااسدالم کشدانده اسدت. ایدن همده در حالیسدت کده بد و جعلی از اسالم و معرفی آنها به عندوان نسدخه ی اصدلی
تشددید دیدن  از سیاسدت، های دیگدری از قبیدل ناکارآمدد جلدوه دادن نظدام دیندی و تدروی  اندیشده ی سکو ریسدم بدا هددف جددایی دیدن

ی، تحریددف قددایق قرآنددآیددات و ح گریددزی و تخریددب باورهددا، ارزش هددا و اعتقددادات دینددی و مددذهبی، تشددکیک و شددبهه پراکنددی در مددورد
دعدوت بده تدابو  وی ضدد دیندی تاری  اسالم و زیر سوال بردن احکام اسالمی نیدز در فضدای مجدازی دنبدال مدی شدود. در کندار فعالیدت هدا

رفدان هدای عرب ضداله و شکنی دینی، با توجه بده اصدل نیداز انسدان بده معنویدات، فضدای مجدازی بده زمینده ای مسداعد بدرای تدروی  فد
سدعادت بهدره  وراه نجدات  ور تبدیل شده است. ایدن فرقده هدا از ایدن فضدا بدرای تبلیغدات و شدبکه سدازی و معرفدی خدود بده عندواننوظه

 (.1386،میمحمدرحی،وضیع) می برند

 
 انزوای اجتماعی 

سددالمتی های مختلددف از های اجتمدداعی و جنبددهشددواهد حدداکی از آن اسددت کدده بدده طددور روزافددزون یددک ارتبددام بددین اسددتفاده شددبکه
تر اینترندت ضدعیف هدای اجتمداعی نوجواندان از طریدقافراد نوجدوان شدامل خدواب و سدالمت روان وجدود دارد، کارشناسدان معتقدندد ارتبام

انجامددد. می هددای واقعددی اسددت و در دراز مدددت بدده انددزوای اجتمدداعی، افسددردگی و بدده مخدداطره افتددادن سددالمت روان افددراداز ارتبام
هددای  زم را ندارنددد و از آسددیب پددذیری بددا  و سددالمت و انددد ایددن افددراد، در روابددط اجتمدداعی مهارتان دادهمطالعددات انجددام شددده نشدد

کددان را گرفتدده و در حقیقددت امددروزه در زندددگی اجتمدداعی، فضددای مجددازی جددای دوسددتان و نزدی .برندددبهداشددت روانددی پددایین، رندد  می
الیددت هددای بدده جددای فع ها از وقددت خددود را در فضددای مجددازی گذرانددده وجددایگزین روابددط دوسددتانه و فددامیلی شددده اسددت. افددراد سدداعت

رد، چده بسدا خدود رو خواهدد بداجتماعی، به فعالیت های فدردی روی مدی آورندد. ایدن موضدوع افدراد را در افسدردگی و اندزوای اجتمداعی فد

 . (08:57 ،1398)پلیس فتا، .آن ها از این موضوع آگاهی نداشته و حتی ممکن است آن را تأیید نکنند

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شک  
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 ریبختیا قوم زندگی سبک ترویج در جازیم فضای و سانهر موجود هایفری 

 های فرهنگی جاذبه تبلیغ فرهنگ وط 
بدارزه بدا ماهکداری جهدت رو شدادی در جامعده از مهدم تدرین م تبلیغ فرهنگ و سنت اقوام ایراندی و تدالش بدرای تقویدت روحیده نشدا

 وهددر اسددتان  معرفددی فرهنددگ اقددوام هددای مختلددف، معرفددی شدداخص هددای فرهنگددی نگددی وتغییددر درسددبک زندددگی میباشددد.تهدداجم فره

سطزایی بآنهطا میتوانطد درجهط  حفطی ویطیان  از سطبک زنطدگی تطا یر  معرفی جاذبه های فرهنگدی، تداریخی و گردشدگری

ظرفیدت هدا و  ال و ارسددفداتر خددمات گردشدگری ، جهدان گدردی  فعدا نتوسدط رگدزاری تدور آشدنا سدازی بداشته باشطد از اینطرو 

درشططبکه هططای اجتمططاعی وفضططای مجططازی فریطط  مناسططبی اسطط  جهطط  تبلیططغ ومعرفططی  قابلیددت هددای گردشددگری

 فرهنگ و جاذبه های فرهنگی اقوام.

 
 های گردشگریمعرفی جاذبه

یمی تددرین یکددی از قددد ه کشددور ایددرانبسددیاری از کشددورهای دنیددا بددرای جددذب گردشددگران بدده دنبددال ایجدداد جاذبدده هسددتند در حالیکدد
متندوع،  ندوع اقلیمدیتدارای منداطق بختیداری نشدین  تمدن های دنیا اسدت و مدی تواندد گردشدگران زیدادی را بده سدوی خدود جدذب کندد

معرفدی و  .اسدت قدومیدن ابناهای تاریخی و محوطه های باستانی فدراوان و آداب و رسدوم مختلدف اسدت کده نشدان دهندده قددمت بدا ی 
 بدده مناسددب اتخدددم ارائدده و امنیددت از طریددق فضددای مجددازی و شددبکه هددای اجتمدداعی جهددت ایجدداد غددات ظرفیددت هددای گردشددگریتبلی

قددوم ، طبیعدی و فرهنگدی تدداری  و تمددن، ظرفیدت هدای تدداریخی تدوانمدی .گیرنددد بایدد مدورد توجدده فعدا ن رسدانه ای قدرار گردشدگران
 نمود مردم دنیا معرفی از طریق رسانه ها و فضاهای مجازی به بختیاری را 

 رسوم قوم بختیاری آداب و ،ترویج فرهنگ
ی سدعی در از هدر طریقد توجه به اینکه امدروزه فضدای مجدازی تبددیل بده یکدی از مهدم تدرین ابزارهدا در جندگ ندرم شدده اسدت وبا 

هنگدی در گدذاری فر یهه بده خصدو  قشدر نوجدوان و جدوان ایدن مدرز و بدوم دارد. پدس ضدرورت سدرماعدتخریب وقت و ذهنیت افراد جام
غندی ایدل  سدوم و فرهندگالمی بدویژه آداب ورگونده ای کده بایدد فرهندگ غندی ایراندی و اسد این زمینه به وضوح احساس مدی شدودم بده

ر حددال شددکل دهددای کودکاندده بدده نمددایش گذاشددت چددرا کدده ذهددن یددک کددود   را زیرکاندده بخصددو  از طریددق بددازی بددزرب بختیدداری 
موجبدات  اقدوام ایراندی و بدا تدروی  سدبک زنددگی اسدتفاده کدردفرهندگ غندی ایدن  تدروی  ضداها در جهدتگرفتن است پس باید از ایدن ف

وانشناسددیم هدای دیندی ،ر هبدا هدم اندیشددی افدراد متخصدص در زمیند ایدن امدرکده هدا را فدراهم نمددود اسدتواری و تحکدیم بنیدان خدانواده 
 باشد.را میقابل اججامعه شناسی، ایران شناسی و برنامه نویسی فضای مجازی 

 هویدت تحقیقدات کده حدالی در .اخیدر اسدت سدالهای بده مربدوم و بدوده محددود زنددگی سدبک بده مربدوم تحقیقات کشور داخل در

 کده تحقیقداتی .دارندد بیشدتری سدابقه و فراواندی سیاسدی علدوم و جامعده شناسدی هدای حدوزه در چده و شناسی مردم حوزه در چه قومی

تحقیقدات  .اسدت رفتدهگ صدورت شناسدی جامعده و روانشناسدی پزشدکی، رویکدرد سده بدا عمددتاً یده،انجدام رسد بده زندگی سبک زمینه در
 سدبک بدا مدرتبط قیقداتبدین تح ایدن در .اسدت اندد  نسدبتاً پزشدکی و روانشناسدی رویکدرد بدا تحقیقدات بده نسدبت نیز شناسی، جامعه

 اشداره تحقیقداتی بده یدرز در .اسدت گرفتده انجدام کشدور در داخدل کده دارد تحقیقداتی در ندادری بسدیار سدهم نیدز قومی هویت و زندگی

 که برخی از آنها عبارتند از: است پذیرفته صورت کشور در داخل موضوع این با ارتبام در که شود می
جهدانی شددن و هویدت اقدوام ایراندی بدا تاکیدد بدر مولفده (م  1399، مداکویی، سدویل)  بازنمایی اقدوام در رسدانه ملدیم تعامدل دو سدویه

( ،  1384)رحمددت الهددی ،حسددین،هویددت هددای قددومی و ملیجهددانی شدددن و تددأثیر آن بددر (م 1387،نسدداج، حمیددد)هددای زبددان و آداب و رسوم
هویددت  و زندددگی سددبک تددأثیر( ،  1400،احتشددامی، علددی حسددین مبرزگرنژاد، ثریددا)سددبک زندددگی و مواندد  آن در نهدد  البالغدده

 و معیددفر (ملدی هویدت و هویدت قدومی ایچدالش هد و ایدران بلدو  هدای( ،  مصدرف1392، محمددی سدتار و ندایبی اجتماعی)هوشدنگ
 وحسددن آزادارمکددی هویددت)تقی رسددانه مثابددة بدده ( ،  بدددن1387ایرانددی )حاجیددانی، هویددت مندداب  ( ، بررسددی1386همکدداران ،

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1793002/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/826010/%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%84_%d9%85%d8%a7%da%a9%d9%88%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/826010/%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%84_%d9%85%d8%a7%da%a9%d9%88%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/878418/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/878418/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/878418/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/234508/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/234508/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/75355/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1810538/%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/783337/%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%a7_%d8%a8%d8%b1%d8%b2%da%af%d8%b1%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/783337/%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%a7_%d8%a8%d8%b1%d8%b2%da%af%d8%b1%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/260175/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/260175/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%85%db%8c
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 شدرایط در جهدانی زنددگی ، سدبک(2012، همکداران ون دانشدجویان ) هدواچ شدغلی آرزوهدای و قدومی ، هویدت( 1381چاوشدیان،

 (.2000محلی)سولوی،
 

 شناسی پژوهشروش
تدالش  یپژوهد نددهیکردآیباشدد بلکده بدا رویگذشدته نمد یخیتدار یو رخددادها  یوقدا نیتببد ایدو  فیپژوهش تنها به دنبدال توصد نیا
مواجده بدا  یبدرا یمناسدب یهداحدلراهنسدبت بده ارائده هدای اجتمداعی  هدای شدبکهمسدائل و ناهنجداری لیدتاضمن شدناخت وتحل کندیم

 یو باورهددا، آداب و رسددوم فرهنددگحفددظ در سددبک زندددگی اقددوام بامطالعدده مددوردی قددوم بختیدداری جهددت  زیهددای فضددای مجدداآسددیب
 .دیتالش نما ندهیدرآ دممر یاعتقاد

ناسددان و و نظددر خددواهی از کارشپژوهددی هددای مختلددف نظیددر روش سیاسددتکنددد ضددمن بکددارگیری روشمددیایددن پددژوهش سددعی 
 ری مطالب و مناب  اقدام نماید.آوران  نسبت به بیان گردآوری و جم نظصاحب

سدت( کده انتقدال نتدای  اهدا و سدازی، تحلیدل تکنیکدی، تحلیدل توصدیهمفهدوم سدازی،است پژوهی شدامل پدن  مرحلده )آمدادهفرایندسی
شدد) جدود داشدته باشود بصدورت کامدل پوشدش داده شدود و درهریدک از مراحدل فدوب ممکدن اسدت ضدعفی وها تالش میاغلب پژوهشدر

 .( 37:1393،  احمدزهرانی
 ،هدای علمدیهری از پایگدابدردانمونده پژوهش حاضدر باتوجده بده اهمیدت وجایگداه موضدوع از ابزارهدای گدردآوری باندک اطالعداتی، در

 استفاده شده است. ایو روش کتابخانه مقا ت علمی و مجالت
 

 ها و بحثیافته
 ی: تا یر فضای مجازی و شبکه های اجنماعی در سبک زندگی قوم بختیار

  ها وازبین رفتن فرهنگ غنی اقوام خانوادر بنیان فروپاشی( الف

بددرای  تدوان کددافی بده دلیددل ویژگدی هددای خدا  فضددای مجدازی و نددو بدودن ایددن پدیدده، بسددیاری از والددین فرصددت، امکدان و یددا 
اسدتفاده روزمدره  در مقابدل وا شناخت دقیق این فضدا و کاربردهدای آن را بده دسدت نیداورده اندد و عددم آشدنایی مناسدب آنهدا بدا ایدن فضد

رزنددان انده بدرای فخنوجوانان و جوانان و حتدی کودکدان از ایدن فضدا باعدث شدده اسدت کده یدک فضدای محرمانده و خصوصدی در داخدل 
بعضداً بده  ورسدی یافتده ایجاد شود و آنها بددون دغدغده و بددون احسداس وجدود نداظر بیروندی بده سدایت هدای مختلدف در ایدن فضدا دست

ت سددالم در ارتباطددا .دی هددای سددنی و شخصددیتی و کنجکداوی هددای خددود متددأثر از فضدداهای ناسدالم موجددود در اینترنددت گردندددلیدل ویژگدد
ارد. ویددت قددرار دفضددای مجددازی و لددزوم هوشددیاری جوانددان و خددانواده هددا نسددبت بدده تهدیدددات فضددای سددایبری در درجدده نخسددت اول

شدیدگی خدانواده ی از هدم پافرزنددان بسدیار مهدم مدی باشدد و بدرای جلدوگیر پیشگیری از آسیب هدای اجتمداعی و توجده والددین بده رفتدار
ر دعندای ایجداد تغییدر مرزنددان بده ها،والدین باید تا حددودی بده فنداوری هدای روز دنیدا مسدلط باشدند و آگداه باشدند کده تغییدر در رفتدار ف

صوصدی بده حدریم خ رد، راه نفدوذ شدیادانطرز فکر آنهاست وهنگدامی کده بنیدان فکدری و شخصدیت آنهدا بده صدورت ناصدحی  شدکل گید
آگداهی و شدناخت  رزنددان خدودافراد و محیط امن خانواده بداز مدی شدود. لدذا، چنانچده خدانواده هدا نسدبت بده شدیوه هدای جدیدد ارتبدام ف
:  2، ج  8135وب، صددد)مددی آید کددافی و  زم را داشددته باشددند، از انجددام بسددیاری از جددرایم و ارتباطددات پنهددانی آنددان جلددوگیری بدده عمددل

479). 
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 ها. تا یر فضای مجازی برسبگ زندگی خانوادر2شک  

 
 ب( تغییر در سطح زندگی اجتماعی

های مختلفددی فضددای مجددازی بددا اثددرات مثبددت و منفددی همددراه اسددت و بدده دلیددل بددی دقتددی در نحددوه اسددتفاده صددحی  از آن، آسددیب
دهندد کده ممکدن اسدت دیگدران فکدر فضدای مجدازی ارائده می خودشدان در سیاری از افدراد تصدویری از زنددگیب شودگریبانگیر جامعه می

چرخیددن در  .تبلیدغ کنندد هدای ناسدالم را در فضدای مجدازیسدبک از زنددگی اسدت و حتدی ممکدن اسدت رفتار کنند که واقعاً این بهتدرین

ها کددرده و آرامددش را از خاندده را ندابودها هددا، بسددیاری از زندددگیخانواده اینسدتاگرام و دیدددن چشددم و هددم چشدمی فضدای مجددازی بدده ویددژه

 .برچیده است

 بدا افدرد از گدروه ایدن اسدتم اشدتهگذ تدأثیر آنهدا اجتمداعی روابدط بدر و کدرده تبددیل شدده رهدا افدرادی  به را انسانها اینترنتی اعتیاد

 روحیده بده اینترندت و یمجداز فضدای در حدد از بدیش حضدور تبعدات همچندین .میشدوند کداری کدم بده مبدتال و رفته کار محل به تأخیر

 منجدر انزواطلبدی و ارتباطدات و تعدامالت اجتماعی،کداهش مشدارکت بده میلدی بدی گریدزی، اجتمداع طلبدی، عزلدت مفدرم، فردگرایدی

 شددت بده واقعدی جهدان رد آندان روابدط دامنده امدا دارنددم افزایشدی بده رو روابدط مجدازی فضدای در اینکده رغدم بده گدروه این  میشود

 .( Samson, 2005: 2)شودمی کاسته

 

 
 هازندگی خانوادرهای اجتماعی برسبک تا یرعدم مدیری  شبکه .3شک  
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 فضای مجازی در ج( اتالف وق  و هدر رفتن عمر

 بده اسدتم شدده یداد دسمقد و اهمیدت بدا ای سدرمایه   عندوان بدهو اسدتفاده از لحظده لحظده زنددگی  زمدان از اسدالم دین مبین در

 خداوندد ناحیده از کده سدتا ای سدرمایه و نعمدت زمدان، (.1)قدرآن ، عصدر ، آیدة .اسدت شدده خورده قسم آن به کریم قرآن در که طوری

 مؤاخدذه مدورد آن بده بتنسد مدرب، از پدس قددم اولدین در انسدان ) (اکدرم پیدامبر فرمدوده بده و اسدت شدده ارزاندی بشر نوع به متعال

وع برنامده ای اجتمداعی و تندهدوشدی هدای همدراه پیشدرفته و توسدعه شدبکه این روزها در هجدوم مداهواره، اینترندت و گ. گرفت خواهد قرار
ر بداد مدی بدز تلدف شددن جدهای خوب و بد ساعت ها از عمر عزیز و گرانبهای مان بدی هدیه هددف و برنامده ای و هدیه دسدتاورد خاصدی 

اضدطراری  و، زندگ هشددار مدی کننددوقتی بر اساس آمار، کداربران ایراندی بیشدترین سداعات عمدر خدود را در دنیدای مجدازی سدپری  .رود
نامناسدب ایدن  دهای مخدرب وچداره اندیشدی بدرای آگداهی بخشدی بده شدهروندان از پیامد باید برای مسدئو ن بصددا در آیدد و آندان را بده

از  واقدبه هدا از دنیدای مجدازی و عنقددر آگداهی و اطالعدات خدانوادبندابراین بایدد تدالش شدود تدا آ .اتفاب در دنیای غیر واقعدی وادار کندد
بسدیار انددکی  مدان محددود وززمان های ارزشمند اعضای خدانواده در دنیدای مجدازی ارائده شدود کده افدراد بدا هوشدمندی تنهدا  دست دادن

لدف زی کده جدز تتنها برای چک کردن فایدل هدای شخصدی خدود قدرار دهندد و از سدپری کدردن اوقدات عمدر خدود در سدایت هدای مجدا
 (.1358علی، بن محمد صدوب،) داری کننددند انسانی چیزی ندارد، خوکردن عمر، جوانی و سرمایه ارزشم

 
 راهکارهای حفی سبک زندگی در مقاب  فضای مجازی

 کاربران فضای مجازی هوی   ب  و الف( احراز
 قابدل و روشدن نهداآ اصدلی هویدت کده هسدتند بداور ایدن بدرکداربران   ،وجدود محدیط غیرواقعدی  عددم دلیدل بده مجدازی دنیدای در

 بده تفداوت ایدن کده دارد زیدادی فاصدله واقعدی دنیدای بدا کداربران خودسداخته رؤیاهدای و تصدورات دلیدل بده فضا، این .نیست اییشناس

 در و هدویتی بدی شداید و گدیفرهن دوگدانگی گرفتدار را فدرد و سداخته او وجدودی ملکده را فدرد خودسداخته ذهنیت زمان مرور به و تدری 

 از .شدد خواهدد کشدیده یدزن جامعده و خدانواده بده آن دامنده کده میانجامدد فدرد از واقعدی انداییتو محددودیت و خالقیدت سدلب به نهایت

 احسداس ایدن گی،ناشدناخت بده اتکدای بدا فضدای در امدا اسدتم خدود گفتدار و رفتدار مسدئول کدس هدر واقعدی دنیدای در دیگدر، طدرف

 قرمدز خطدوم شکسدتن ،منکدرات اشداعه جنسدی، لی،مدا هدای اسدتفاده سدوء فریبکداری، مرتکدب راحتی به افراد و شده کمرنگ مسئولیت

 مجدازی فضدای در الیدتفع تدا شدود اتخداذ ترتیبدی اسدت  زم بندابرین،  .میشدوند پراکندی شدایعه و اتهدام قبیدل از اسدالمی اخدالب

 ربد و همدراه گوشدی سدریال شدماره یدا سدیمکارت صداحب هویدت ثبدت و احدراز از پدس راننددگی مثدل اجتماعی فعالیتهای دیگر همچون
 (.1396 ،میعبدالکر دیس، حسنپور) .پذیرد صورت رسمی مجوز و مشخص قوانین اساس
 

 سازی آنو بومی خوداتکایی درفضای مجازیب( 
یار ز اهمیدت بسدداشتن تخصص و خدود اتکدائی وبدومی سدازی ایدن داندش  جهدت کنتدرل و جلدوگیری از نفدوذ شدبکه هدای مخدرب ا

بر موجدب شدده ر فضدای سدایتوسدعه پرشدتاب فنداوری هدا و خددمات ارتبداطی و اطالعداتی د ضدعیت امدروز جهدان وبا ئی برخورداراست. و
کده  کطرفده باشددیانتقال ارزشها به سمت کشدورهای درحدال توسدعه بده صدورت کدالن و کشدورهای اسدالمی بده طدور خدا  شداهراهی 

ی و بدومی هندگ هدای ملدودی اقتددار فرنتیجه ایدن جریدان تضدعیف اسدتقالل سیاسدی، اقتصدادی و فرهنگدی کشدورها در بعدد ملدی و نداب
وژیدک در ایدن هدای تکنول کشورها خواهد شد. غلبه بر این مشدکل در گدرو بدومی سدازی فدن آوری و کاربردهدا و هدم سدو سدازی فدرآورده
در ی و فرهنگدی ندی، اجتمداعفحوزه با نیازهای اجتماعی، فندی و ارزش هدای بدومی کشدور مدی باشدد. سدازگار نمدودن فنداوری بدا نیازهدای 

 (.1396زی مجازی،)مرکزملی فضا .کنار استقالل مدیریتی و امنیتیم هدف بومی سازی که توسعه می باشد را محقق می سازد
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 در کشورایران ICTهای تولید کنندر سهم شرک . 3شک  

 
 ترین ابزار حفی سبک زندگیایلی ایسواد رسانه ج(

در جهدانی .انه ای اسدتی گدرایش دارندد یکدی از ضدروریات فراگیدری سدواد رسددانستن اینکه جامعه در فضدای مجدازی بده چده مطدالب
قت آن رسدیده اسدت کده ،ومیکنندد را ایفدا مدوثر و رندگ پدر نقشدی و حضدور بشدری زنددگی ابعداد همده در هدا رسدانه که زندگی می کنیم

 الگددوی اصدالح بدده ا،هد رسددانه بدا مواجهدده درسدت رویکددرد بده توجدده عددم و پرسددتی رسدانه و هراسددی رسدانه از طددو نی غفلتدی  پدس از

 سدبک زنددگی نفد  بده ار مفیدد ابدزار ایدن ای، رسدانه سدواد هدای مهدارت و فهدم بده شددن مسدل  بدا و  ازیمبپدرد خدود ای رسانه مصرف
زندددگی  دنیددد بیاز آسدد یریدر جلددوگ ینقش مددؤثرمددمیتوانددد  ارتقددا فهددم دینددی در بددین کدداربران فضددای نیبنددابرا کنددیم اسددالمی بهیندده

 .دداشته باش مباحث دینی باید هنرمندانه به مخاطب برسد تا تاثیر گذاری بیشتری در میان نسل امروز ی شوداسالم

 

 
 های اجتماعیفضای مجازی و شبکه . آداب استفادر از4شک  

 



 59                                  پوریبیغو  یرینص / ... های فضای مجازیآسیب  

 

 های استانی در ترویج فرهنگ ایی  اقواموشبکههای یداوسیماتقوی  برنامهد( 
ی زنددگی هداهدای ندوین زنددگی یدا تغییدر سدبکگیدری سدبکتدرین عوامدل اثرگدذار بدر شدکلز مهمای، اها و محصو ت رسانهرسانه

تدرین نقدام زمدین رخنده کدرده اسدت. نیافتنیترین و دسدتدوردسدتاستم به ویدژه آنکده رسدانه در جهدان امدروز، مرزهدا را درنوردیدده و به
ری از کشدورها رد. در شدرایط کندونی بسدیابرشدم« پدافندد غیرعامدل»و  «جندگ ندرم»تدوان ابدزار ها را مدیدر عصر انفجار اطالعات، رسدانه

ز ایدن ابدزار بدرای تند و هدم ابا ابزار رسانه، هم در پدی تثبیدت فرهندگ خدودی و واکسدینه کدردن آن در برابدر هجدوم فرهنگدی بیگانده هسد
هدا نیدز مانندد ب شدده دیگدر حتدی حکومتوزافدزون رسدانه، موجدبرندد. قددرت و قابلیدت ردیگدر جوامد  بهدره می معرفی فرهنگ خویش به

بهدره « جندگ ندرم»سدازی ندانندد و از آن بده عندوان یدک سدالح کارآمدد در عرصده رسدانی و سرگرمگذشته، آن را تنها ابزاری بدرای اطالع
تر و ی سددری تر، پیشددروی فرهنگددای جددذابتر یددا محصددو ت رسددانهای پیشددرفتهگیرنددد. طبیعددی اسددت جوامدد  برخددوردار از ابزارهددای رسددانه

 (.1392)فاضل قان ،حمید ،.موقعیت فرهنگی برتری داشته باشند

 
 در فضای مجازی اسالمی ،ایرانیسبک زندگی  ترویج ضرورت اندازی اینترن  ملیرارهط( 

چندین  ویدن فضدا شدد امروزه تنها بدا سیاسدت هدای انقباضدی و فیلتدر کدردن شدبکه هدای مجدازی نمدی تدوان مدان  از آسدیب هدای ا
بده  ی بده ندام شدبکه ملدیابایدد شدبکه  کده درایدن راسدتات هایی امروز دیگر کارایی ندارد و باید اقدامات اثبداتی و ایجدابی انجدام داد سیاس

ه مدثال بده تلگدرام ای بانددی کدوجود آید و نیازمندی ها در آن گردآوری شود، به طوری کده مراجعدان را اشدباع کندد. سدپس مدی تدوان پهند
ی بده آمدوزه هدای صدورت دسترسد ملی بدهند و به گونه ای باشد که مراجعده بده شدبکه ملدی آسدان باشددم کده در ایدنداده اند را به شبکه 

 .دینی راحت تر خواهد بود، و طبیعتاً مردم بیشتر به معنویات سوب داده می شوند
 

 گری فضای مجازین قوانین و مقررات در حوزر تنظیمتدویو( 

ب فدراهم در بسدتر و حجدم عظدیم محتدوای صدوتی و ویددیویی بده مخاطدب ئدهسدبی را بدرای اراافزایش سرعت اینترندت زمینده ی منا
  یل دهند. کرده و تولیدکنندگان محتوا، اکنون قادرند محصو ت خود را با واسطه کمتری به کاربران نهایی تحو

همدی ماندد راهکدار میتو جدازیدر فضدای م صدوت و تصدویر، محتدوا تدوین قوانین ومقدررات نسدبت بده سدط  دسترسدی کداربران  بده
و  ز فرهندگ بدومیاحمایدت ایدن امدر نده تنهدا باعدث که و سط  دسترسدی کداربران بده شدبکه هدای مختلدف اجتمداعی باشدد جهت کنترل

ط  ذکور برسددای مددهددای اجتمدداعی فضدداهمیشددود بلکدده باعددث کدداهش آسددیبتددروی  و تقویددت ارزش هددای دینددی و ملددی از بسددتر رسددانه 
 (.1398)حسینی،سیدبشیر،دزندگی اسالمی خواهدش

 «باشدارائه طرح و تدوین قوانین ومقررات جهت صیانت از حریم خانواده ها در فضای مجازی الزامی می»

 
                                                            گری فضای مجازیقوانین و مقررات در حوزر تنظیم. 4شک    
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 گیرینتیجه
 فراگیدر ولدوژیتکن و مجدازی فضدای از اسدتفاده کده میشدود گیدری نتیجده چندین پدژوهش، ایدن در شدده طدرح مطالدب مجمدوع از

 ایدن .اسدت کارناپدذیران ضدرورتی و مطلدوب امدری انسدانی، زنددگی در سداز تسدهیل ابدزاری و علمدی پیشدرفت یدک عندوان بده اینترنت،

 اسدت، داشدته ارزاندی بشدریت جامعده بده کده فراواندی خددمات و محاسدن کندار در تکنولوژیدک هدای پدیدده دیگر همچون نوظهور پدیده

 مواجده و دقیدق ریدزی رنامدهب بدا کده دارد همدراه بده اقدوام و ایدالت  بدرای ویدژه بده اعتقدادی ندامطلوب آسیبهای  و فرهنگی مخاطرات

 مجدازی فضدای یریتمدد بدرای مناسدبی  راهکارهدای بده شدد تدالش پدژوهش ایدن در کده ماندد امدان در آن مخاطرات از میتوان درست

 .شود اشاره
 و کودکدان و هدا انوادهخد کمدین در هدا شدبکه و فضداها ایدن در نیدز ناپدذیری جبدران مخدربب خطدرات مجدازی، فضای مزایای کنار در

 زنددگی سدوی بده و سدازد جددا( ع)اطهدار ائمده زنددگی از الگدوگیری و اسدالمی زنددگی سدبک از را هدا خانواده تواند می  که است نوجوانان
 بدا فضدا، ایدن از اسدتفاده مهنگدا هدا خدانواده و مسدئو ن کده بندابراین میطلبدد. کندد هددایت دنیداطلبی و گرایدی تجمدل غربدی، فرهنگ و

 و نمایندد حفدظ را دخدو اسدالمی زنددگی سدبک ملدل، و هدا فرهندگ دیگدر شدناخت ضدمن و شدوند مدرز بی مجموعه این وارد کامل آگاهی
 و زنددگی بدودن دار هددف زنید و اسدالمی زنددگی ایراندی و  سدبک بدا را هدا ملدت دیگدر و کنندد عرضده دنیدا بده نیدز را آن ا مکدان حتی

 .نمایند آشنا انسان، خلقت ارزشمندی
رار دارد. قد تیددر اولو ایددبایدن شدبکه هدا  داتیدنسدبت بده تهد کداربران  یاریو لدزوم هوشد یمجدازی ارتباطات سالم در فضا یبرقرار

انواده هدا، خد یدگیپاشد و از هدم یریجلدوگ یباشدد و بدرا یمهدم مد اریبسد بده آسدیب هدای آن  و توجده یاعاجتمد یها بیاز آس یریشگیپ
میباشددد  رسددط  بددا ئیدودانددش  یآگدداه حفددظ حرمددت و ارزشددها ، حفاظددت و پاسددداری از اهددداف وآرمانهددای دیددن مبددین اسددالم نیازمنددد 

باشدند، از انجدام  م را داشدتهو  ز یو شدناخت کداف یرزنددان خودآگداهارتبدام ف دیدجد یهدا وهیخدانواده هدا نسدبت بده شد چنانچده نیبنابرا
رب و اطالعدات و مخد یهدا عهیو نشدر شدا جدادیبده عمدل خواهندد آورد. مقابلده بدا ا یریآندان جلدوگ یو ارتباطدات پنهدان میجدرا از یاریبس

وزش و آگدداه و آمدد یبددوم یمجدداز یجتمدداعا یتوسددعه شددبکه هددا ،یبریسددا میقانونمنددد کددردن مقابلدده بددا جددرا ،یرواقعددیغ و  یاخبددار ناصددح
بده خصدو  صددا  یجمعد یهدا رسدانه نیباشدد. هدم چند یراهکارهدا مد گدریمددارس از د یایاول ن،یو کنترل والد مراقبتخانواده ها، یساز
 و برنامه های متنوع میتواند جایگزینی مناسبی برای این شبکه ها باشد.با آموزش  مایو س
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ABSTRACT 
Introduction Everyone's life depends on a method that he chooses as his lifestyle so that it either 

causes human growth and perfection or provides destruction and decay. 

Purpose of the research: The purpose of this study is to investigate the harms of cyberspace in the 

life style of Iranian ethnic groups with a case study of the Bakhtiari people. 

Methodology : This research has been collected by using the method of descriptive-analytical 

libraries by studying different views and points of view in this field. Therefore, the present article 

deals with the purpose of describing and analyzing the various harms of cyberspace in terms of 

ethnic life and has been extracted by a descriptive-analytical method with the policy research model 

of the mentioned dimensions. 

Geographical area of research The present study is responsible for investigating the causes, roots, 

contexts, components and consequences in a scientific and integrated way. 

Results and discussion The findings show that duct space has a great impact on people's lifestyles. 

Actors in this field, while targeting users' thoughts and beliefs, try to change their lifestyle. 

Conclusion The use of cyberspace and the pervasive technology of the Internet, as a scientific 

advancement and facilitative tool in human life, is a desirable and undeniable necessity. This 

emerging phenomenon, like other technological phenomena, along with the many benefits and 

services it has provided to human society, has cultural risks and undesirable religious harms, 

especially for tribes and clans, which can be carefully planned and properly addressed. He was safe. 
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