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 چکيده
ایجاد ارتباطات،  ی از طریقاجتماع گیدر زند یمجاز ینقش روزافزون فضا شیهمراه با افزا

توسعه و ایجاد کسب و کارهای جدید و پدیداری کانال ها و گروه های  ،تبادل اطالعات

ن ایمختلف سیاسی، اجتماعی، علمی، تجاری در این فضا باعث شده است تا درجه اهمیت 

موضوع بیش از پیش شده و حوزه تمرکز بسیاری از پژوهش هارا به خود اختصاص دهد. 

دف ه ،لذا بررسی تاثیر فرهنگ سازی فضای مجازی )تلگرام( بر فرایند توسعه اجتماعی

عی س مقاله تالش شده است در گام نخست نیدر ا .استرا تشکیل داده  پژوهشاین  یاصل

ضمن  یاجتماع ی مختلف ارائه شده از مفهوم توسعه فیتعار یبا بررس شده است تا

 در گام بعد تالش شد، جامع از آن ارائه شود یفیمفهوم تعر نیابعاد مختلف ا ییشناسا

شناسایی شود و رابطه فرهنگ  یاجتماع ی توسعه ی نهیموجود در زم ابعاد نیجامع تر

ر پژوهش های انجام شده سازی استفاده از فضای مجازی با ابعاد مختلف توسعه اجتماعی د

 از طریق تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گیرد.

 .تلگرام، توسعه اجتماعی، فرهنگ سازیفضای مجازی،  نترنت،یا: واژگان کليدي
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 2، مجتبی شاهنوشی1نسرین هاشمی

 .واحد خوراسگان-دانشجوی دکتری تخصصی علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 1
 ، دانشگاه آزاد اسالمیو عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت استادیار 2

 .سگانخورا-واحد اصفهان
 

  نام نویسنده مسئول:

 نسرین هاشمی

تاثير فرهنگ سازي فضاي مجازي )تلگرام( بر فرآیند توسعه اجتماعی 

 جمهوري اسالمی ایران
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 مقدمه
 سنتی آن با آمدن شبکه های اجتماعی مجازی، شکل جدیدی از زندگی در فضای مجازی شکل گرفت و روابط میان افراد با شکل

بان رسانه ها هستند که مخاط تفاوت کرد و تاثیر غیرقابل انکاری بر روابط اجتماعی برجای گذاشت. شبکه های اجتماعی یکی از پرطرفدارین

اجتماعی از دالیل مورد استقبال واقع شدن شبکه  بسیاری به خصوص از قشر جوان دارند. ویژگی های تعاملی و ایجاد بستر برای ایجاد روابط

اولویت اول کاربران اینترنت تبدیل  4قابلیت هایی که در اختیار کاربران خود قرار می دهند، به  شبکه های اجتماعی با تماعی است.های اج

 افراد در - 3عالیق خود در زمینه های مختلف را با آنها به اشتراك می گذارد.  - 2وسیعی از افراد در ارتباط است.  فرد با طیف -1شده اند؛ 

دیگران گسترش  بر پایه همان هویت دلخواه ارتباط مجازی خود را با -4ای اجتماعی می توانند هویتی کامال دلخواه داشته باشند. شبکه ه

مجازی عمدتا پارادایمی را ایجاد کرده که مخاطبان با دو جهان واقعی و مجازی رو به رو شده اند.در  فضای(  این 22، 1332.)وکیل ها، دهند

 ( 141،  1332تاکید بر وجود یك جریان جهانی شدن مجازی درکنار جریان جهانی شدن در جهان واقعی است )عاملی، این پارادایم

ند جامعه خواه كی در یفرهنگ یژگیو كینمودن  یو درون جادیدر ا ینقش قابل توجه ی و اجتماعیشبکه های ارتباطات هیکلاز طرفی 

باشد که عناصر  ینکته قابل توجه م نی(ا 211، 1332) فوالدی، ". افتاد اتفاق خواهد رییذداشت که در بستر آن، فرهنگ سازی و فرهنگ پ

به آموزش و  ازین مردم یدر زندگ دیتکنولوژی جد كیکه ورود  یمعن نی(بد 1333بخت،  كی) ن .هستند یآموختن یفرهنگ هایی ژگیو و

فاده از فرهنگ است جهینت در تکنولوژی مواجه نشده و نیل از آن مردم با چنتا قب رایکند ز یتکنولوژی را طلب م فرهنگ سازی استفاده از آن

 یگاست که افراد در طول زند یاتیتجرب زیعادات، رسوم و ن ن،یتوان گفت فرهنگ مجموعه رفتارها، قوان یم نیفرا نگرفته اند. بنابرا زیآنرا ن

 .جامعه است كیفرهنگ سازی در  زیو ن رییپذ در فرهنگ یکن اصلآموزش ر بیترت نیبد رندیگ یخود آنها را فرا م یفردی و اجتماع

از  كیقراردارد و هر یالگوی هرم نیباشد، در قاعده ا یم وجه قاعده و سه كیتوسعه، که دارای  یدر الگوی هرم یهمانگونه که توسعه آموزش

دارند) گلستان  یبه توسعه آموزش ادییبن یادی وابستگو توسعه اقتص یصنعت یتوسعه علم ،یفرهنگ -یتوسعه اجتماع یعنیابعاد توسعه  گرید

 (. 1323 ،یهاشم

فراد هر فرهنگ در ا یو بوم نیادیبر اساس اصول بن ستیبا یم دیجد یگردد که عناصر فرهنگ یم مطالب عنوان شده روشن با توجه به

فضای مجازی به خصوص نرم افزارهایی چون تلگرام  بکار گیری نهیدر زم ستیبا یاست که م ندییفرا همان قایدق نیشوند و ا یجامعه درون

 یافکار عموم بر آن هایی ژگیکه فرهنگ و مجموعه و ستین دهیپوش یبر کس .ردیگ صورت جامع زییبرنامه ر شیبرا رانیدر جامعه امروز ا

ی ه نحوب رندیگ یشکل م یرسوم ش، عادات ودان د،یباورها، عقا ریکند. افکار تحت تاث یم تیآنرا هدا یدارد و به نوع یقابل توجه ریجامعه تاث

 دیاز آن جامعه همچنان بر باورها، عقا ییپس از جدا کهی شوند به نحو یم یدرون یهای فرهنگ و ارزش های ژگیمجموعه و زمان در بستر که

 ( 123، 1331 ،ینیروح االم) گذارند. یخود صحه م یو اجتماع یفرهنگ عادات و

ای تدوین شده در ایران مشخص می گردد که یکی از حوزه های مهم و استراتژیك برنامه های توسعه،  با بررسی برنامه های توسعه

حوزه ارتباطات است. در دهه گذشته نه تنها تحت تاثیر شرایط بین المللی و جاذبه های جهانی، نظریه ها و الگوهای توسعه بخشی ارتباطات 

در حال توسعه، نسبت به زمینه های مطلوب اجرای برنامه های توسعه توجه زیادی نیز  رشد کرده بلکه در اوضاع و احوال هاص کشورهای

جویی از امکانات ارتباطی در تحکیم استقالل و وحدت ملی، جبران عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی و نشان داده شده است و بر بهره

بسیاری از کشور ها از ارتباطات به مثابه اهرمی نیرومند در برنامه ریزی های پیشبرد برنامه های توسعه و عمرانی تاکید زیادی شده است. در 

ان کتوسعه ملس کمك گرفته شده، تا آنجا که عالوه بر نگاه ویژه به ضرورت توسعه وسایل و فناوری های ارتباطی، ارتباطات به عنوان یکی از ار

، 1331امه های مملکتی جایگاه خاصی یافته است. )شاه قاسمی و همکاران، اساسی و ضروری تحقق برنامه های مختلف توسعه، در تدوین برن

143) 

ز ا ،یگوناگون ارتباط تو امکانا لیوسا ؛است هجتو انیهت شاجتوسعه، از دو  یهای زیدر برنامه ر تارتباطا اهیگاج ر،یگد تبه عبار

روند و در  یم ارملف توسعه به شختم یهاطرح یراجرائه و امورد نظر در ا یو سازمان ده یاهنگ سازمه و یدهیزو عوامل آگاهجسو كی

 صخود به عنوان شاخ ریگد یکننده دارند و از سو نییتع ریثات زیآنها ن بمطلو جیاتن نیمات یبرا یوممع یها و مشارکت ها یکارملب هج

و بهداشت، در  آموزش صنعت، ،یثل کشاورزتوسعه، م یاصل یها نهیبه عنوان زم نیچنمسواد و ه حو سط سرانه توسعه، مانند درآمد یها

ی زیر توسعه، برنامه ریگمهم د یها نهیرش آنها، در کنار زمستت و گفشریپای بر ل،یدل نمیدارند. به ه یازتمم اهیگاج یمل ۀتوسع یبرنامه ها

 نهیتوسعه و هم به عنوان زم صشاختوان هم به عنوان  یش مخب(  بنابراین از این 31، 1334نظر گرفته می شود)خانیکی،  در یژه ایو یها

 ود.من ادیر توسعه ستو ب
توسعه فرآیندی پیچیده و چند بعدی است که ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اخیراً زیست محیطی را در برمی 

وهش ما، به بحث توسعه اجتماعی  به گیرد. هر کدام از این ابعاد توسعه دارای گستردگی و رویکردهای مختص به خود است. که در این پژ

دستیابی به این شاخص ها و مفهوم توسعه اجتماعی زمانی محقق می شود که تمامی دانش و فنآوری  ،عنوان بخشی از این فرآیند پرداخته ایم
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کند. رسانه های جمعی  می های بالقوه جامعه به طور مؤثری در میان آحاد جامعه اشاعه یابد که ارتباطات در این مرحله نقش محوری بازی

و فناوری اطالعاتی و ارتباطی بر عرصه توسعه سلطه دارد و نقش آنها، ایجاد تغییر اجتماعی و رفتاری مطلوب در میان ساکنان نواحی شهری 

مجازی در دنیای از همین رو با توجه به رشد و گسترش روز افزون استفاده از شبکه های فضای  (.13، 2111و روستایی بوده است)آگراوال،

امروز آنچه که فضای مجازی را به عنوان یك پدیده نگران کننده جلوه می دهد این است که این فناوری در دست انسان هایی رها از قید و 

ام به ربند اخالقی و اسیر هوس های بی پایان باشد. لیکن با توجه به این، بررسی تاثیر فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی به خصوص تلگ

 عنوان یکی از ابزار های ارتباطی نوین بر توسعه اجتماعی و درنهایت رسیدن به یك اجتماع پایدار هدف غایی این پژوهش را در بر می گیرد.

 .و این سوال مطرح می گردد که فرهنگ سازی استفاده از تلگرام چگونه می تواند به توسعه اجتماعی کشور کمك نماید

 

 و توسعة اجتماعی فرهنگ سازي فضاي مجازيی رابطة بين اهميت و ضرورت بررس
جامعه ای می دانند. مسلماً اگر جامعه در یك یا چند بعد  بیش تر صاحب نظرانِ توسعه، توسعۀ همه جانبه را مهم ترین هدف در هر 

اگر یك جامعه در حوزة علمی،  . مثالًمسایل مختلفی ممکن است رخ دهد سایر ابعاددر  آنخاطر فقدان  خاص به توسعه دست یابد، به

و فرصت ناعادالنه باشد، به لحاظ اکولوژیك دچار آلودگی شود، در حوزه شهری  تکنولوژیك و اقتصادی به توسعه برسد، اما توزیع درآمدها

شارکت اجتماعی و باشد، دچار فقدان م هوا، ترافیك و ناهنجاری های اجتماعی را تجربه کند، دچار تبعیض قومی و تبعیض نژادی آلودگی

اشند، ب گروهی، ملی و اجتماعی نداشته باشند، یا این که افراد جامعه به دیگران اعتماد نداشته سیاسی باشد، شهروندان جامعه احساس تعلق

مان آرخوشبختی برای شهروندان خود فراهم کند. دست یابی به  چنین جامعه ای نمی تواند یك زندگی همراه با آسایش، شادمانی و احساس

افت آرمانی تحقق نخواهد ی و اجتماعی، احساس شکوفایی تمامی قابلیت های انسانی است و در توسعۀ ناقص چنین معنادار بودن زندگی فردی

بنیادی بازی می کنند، و از آن جا که توسعۀ فرهنگ نقش بنیادی در تحقق  و توسعۀ اجتماعی نقش فرهنگ سازی. مسلماً در این فرآیند 

 ضرورت است. جانبه، از جمله توسعۀ اجتماعی، بازی می کند، بررسی جامعه شناختی آن دارای اهمیت و هتوسعۀ هم

رسانه های نوین همچون ماهواره، اینترنت و ... امروزه مرزهای فرهنگی و جغرافیایی را در نوردیده و در اغلب نقاط جهان شاهد استفاده 

را را انتخاب کرده چشکل گرفته بر پایه آن شبکه های اجتماعی فضای مجازی و ، ما این رسانه هااز این وسایل هستیم. در این پژوهش از بین 

ان ، زندگی مردم بخصوص جوانها که از یك سو بر اساس مشاهدات اولیه بیشتر مردم به این رسانه ها دسترسی دارند و از سوی دیگر این رسانه

ها به عنوان ارائه و مدیریت هویت افراد یاد می شود بلکه سبك ها و روشهای زندگی جدیدی را را تحت تأثیر قرار داده است که نه تنها از آن

از سوی دیگر با در نظر گرفتن ارتباطات به عنوان یکی از ابعاد سرمایه های اجتماعی و ایجاد ابزارهایی نوین در سطح دنیا گسترش داده است. 

وابط، بررسی تاثیر فرهنگ سازی استفاده از شبکه های مجازی بر توسعه اجتماعی دارای چون شبکه های مجازی در جهت ساخت این الگوی ر

ا و ه گذاری منزله بازویی توانا و اهرمی نیرومند در سیاست از ارتباطات به بهعبارتی روشنتر، در بسیاری از کشورها،اهمیت و ضرورت است 

ای ه امکانات و وسایل و تکنولوژی ی که عالوه بر توجه ویژه به ضرورت توسعها توسعه ملی کمك گرفته شده است. بگونه های ریزیبرنامه

 عههای گوناگون توس مثابه یکی از ارکان اساسی و عناصر ضروری تحقق هدف ارتباطات به ها، ریزیها و برنامه گذاری ارتباطی در این سیاست

نقش برجسته ارتباطات در توسعه بررسی و  راین با توجه به اهمیت واند. بناب های مملکتی، جای خاص خود را کسب کرده در قالب برنامه

 1333 عتمدنژاد،)مهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار ضروری است  زمینه تحقیق درباره کارایی هر چه بیشتر آنها در

،1 ) 

 

 ادبيات تحقيق

 و شبکه اجتماعی تلگرام فضاي مجازي .1
تحت تاثیر قرار داده است. همان  یهای اطالعاتی و ارتباطی در سال های اخیر، حیات بشری را در ابعاد مختلفگسترش فزاینده فناوری 

 طور که تلگراف، تلفن و راه آهن در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باعث تحول چشم اندازهای ملی و بین المللی شدند، فناوری ارتباطات و

در زمان ما، تحوالت بی سابقه را به دنبال داشته اند؛ تا آن جا که به وجه غالب جهان معاصر  اینترنتفضای مجازی و وجه مشخص آن، یعنی 

یاد می کند، منجر به تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف  "یجامعه شبکه ا"که مانوئل کاستلز از آن به عنوان  این تغییراتتبدیل شده است. 

 برای تبیین فضای مجازی ناشی از فرایند ارتباطی جدید،در این بخش (1333:11است.)کاستلز، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی شده 

مجازی عمدتا پارادایمی را ایجاد کرده که مخاطبان با دو جهان  اشاره می کنیم. فضای شبکه ی اجتماعی تلگرامبه دو مفهوم فضای مجازی و 

تاکید بر وجود یك جریان جهانی شدن مجازی درکنار جریان جهانی شدن در جهان واقعی در این پارادایم  واقعی و مجازی رو به رو شده اند.

 ( 144، 1334)عاملی، است
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ست که ا ینترنت، اصلی ترین عامل تشکیل دهنده فضای مجازی شناخته می شود. می توان گفت اینترنت صحنه فرهنگی و اجتماعیا

، مهارت فرهنگی جدیدی تلگرام در این فضای عمومی از جمله ی زندگی قرار می دهد.فرد خود را در موقعیت های متنوع نقش ها و سبك ها

بسیاری از متخصصین و روانشناسان سایبری و خانواده با هشدار دادن نسبت به رشد فزاینده  الزم است تا بتوان با تنظیمات نمادین بازی کرد.

تی نسل قدیم از روابط اجتماعی خارج از فضای نت و فرورفتن در دنیای نسبت به جدا شدن نسل جدید و ح و آینده شبکه های اجتماعی،

ران دیگ ساخته، هشدار داده اند. اما نباید تاثیرات مثبت شبکه های اجتماعی از قبیل افزایش اطالعات عمومی، افزایش ارتباط با مجازی خود

های کهگرفت. افراد در فضای شب برند نادیدهخوشایند با دیگران رنج میبرای روابط اجتماعی و کسانی که در خارج از فضای اینترنت از روابط نا

ها و  که در آن افراد به واسطه ارزش است ییایدن «مجازی  اییدن»  ( 141، 1332)عاملی،توانند روابط متفاوتی را تجربه کنند.اجتماعی می

 ارتباط به که ممکن است دیآیآنان به وجود م انیم یو عاطف یدوست وندیو پ شوندی م متصل گریهمد به نترنتیا قیاز طر مشترك قیعال

گیری از این رو شناخت رفتار و گرایش افراد و فرهنگ استفاده از این فضای مجازی)میزان ساعات استفاده، میزان بهرهرودررو منجر شود. 

ها شبکه نیو شناخت بهتری نسبت به ا دیتواند دیم از آن حاصل جیاست و نتا تیحائز اهم اریبسگیری آموزشی( مثبت و منفی، میزان بهره

به درازای  که عمری ،یفرهنگ راتییدربارة کاربران و تغ یشبکه ها و کاهش نگران نیبهتر از ا رییگکند و بستر مناسب تری را برای بهره جادیا

 (1334 ان،یت را فراهم کند.)کدر جوامع بوده و هس یمهم و اساس ۀمسئل شهیجوانان هم زییدارد و هنجارگر بشری خیتار

ودن، ب یتالیجیکرده است: د آن را خاص یو به نوع زیرسانه متما ریسا که آن را از است تی( دارای پنج خصوص نترنتیفضای مجازی ) ا

 (1333: یمرکزی بودن )عامل ریمجازی بودن و غ یپراکندگ بودن، نكیپرلیها بودن، یتعامل

مع آنالین، حاصل تعامل بین گروه های همفکر و دوستان هستند و از ویژگی باز بودن و عدم تمرکز شبکه های اجتماعی به عنوان جوا

اعی مبرخوردار هستند. در این شبکه های افزون بر تعامل درون شبکه ای، تعامل برون شبکه ای نیز رایج است. این تعامل ها نه تنها سرمایه اجت

ی اجتماعی و تاثیر برواقعیت های محیط واقعی، نقش آفرین هستند.این تاثیر تنها بر جنبش های و قدرت می آفرینند بلکه در ایجاد موج ها

 (2113اجتماعی محدود نمی شوند بلکه عرصه های زندگی را نیز در بر می گیرند.)ویلیامز و جان، 

 

  و کارکرد هاي آن:تلگرام  .2
یام ها تصاویر پ توانند یاست. کاربران تلگرام م یبر رایانش ابر یمبتن یپیام رسان متن باز چندسکوی ك سرویسی پیام رسان تلگرام

ون و اندروید ویندوز ف یشده تبادل کنند. تلگرام رسماً برا یرمزنگار ویرانگر و خود( شود یم یهمه انواع پرونده ها پشتیبان)ویدئوها و اسناد 

 دورف یپاول دورف و نیکال یاست. تلگرام توسط دو برادر با نام ها در دسترس ی(فا-یبدون وا یها و دستگاه ها تبلت از جمله )اس  او یآ

، 1333.)ویکیپدیا،شود یمتعلق به کارآفرین و نیکوکار روس پاول دورف اداره منی آلما یتلگرام توسط یك سازمان غیرانتفاع آمد. به بازار

 بازیابی شده(

سریع است و همین سرعت باال موجب شده است روز به  ویند بسیارگ یتلگرام در ارسال و دریافت پیام همان طور که موسسان آن م

 ییاهدر آن گروه توانیو م دهدیمتعدد را به کاربران خود م یهالیو فا هاامیتلگرام اجازه ارسال پ افزوده شود. روز بر تعداد کاربران این برنامه

که  معنانایوجود دارد؛ به یهاسویكی ری[(. در کانال مس3تلگرام] تیرد )ساک جادینامحدود ا یبا مخاطبان ییهانفر  و کانال 1111از  شیبا ب

 نیاعضا امکان افزودن پست در آن را ندارند )گاشچ ریکانال منتشر کند و سا یاعضا یدلخواه خود را برا یاهدر آن پست تواندیم ریفقط مد

اشت انتظار د توانیها شده است، مها و شرکتروزافزون استفاده سازمان شیبا توجه به کاربرپسندبودن تلگرام که سبب افزا (2111و وانت، 

اطالعات  رییتغ ،ییویدیو ،یصوت یهاامیتلگرام امکان ارسال پ یهاتیقابل عرضه کند. از کسب و کارهاتوسعه  یبرا یشتریتلگرام خدمات ب

 میبه صورت مستقل قابل تنظ هاتیقابل نیاست که هرکدام از ا دیجد نیو افزودن ادم امیکردن پ نیمحدودکردن اعضا، پ ها،امیگروه، حذف پ

 است.

 

 آسيب شناسی شبکه هاي اجتماعی: 
پدیده های مولود فن آوری نوین را می توان هم چون سایر پدیده ها از منظر آسیب شناسانه مورد مطالعه قرارداد. در اینکه فن آوری 

ین اطالعات و ارتباطات فرصت های بی سابقه ای را برای فراهم آوری، ذخیره، پردازش و بازیابی اطالعات در شبکه مهیا ساخته است، های نو

نمی توان تردید داشت اما هنگامی که به جنبه های اجتماعی و کاربردی این پدیده اه نگریسته می شود، به تناسب هنجار ها، زمینه های 

سیاسی و میزان توسعه یافتگی، جنبه های فرصت یا تهدید مطرح می شود. با دیدی مبتنی بر فرصت  -، شرایط اقتصادیفرهنگی -اجتماعی

شبکه های اجتماعی می توانند کارکردهایی چون اشتراك دانش، انتقال اطالعات، گفتمان سازی، ایجاد همبستگی و تعامل سازنده داشته 

ه های اجتماعی درصحنه تحوالت جهانی شاهد آن بودیم، آسیب شناسی آن ها را می توان از جنبه های باشند. با کارکردهایی که تاکنون شبک

 زیر مورد توجه قرارداد:

http://www.rassjournal.ir/


 87 -88  ، ص9318، پاییز 91رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 .این شبکه ها می توانند کانون شکل گیری گروه های بزهکاری و کاله برداری باشند 

 .شبکه های اجتماعی می توانند منجر به بروز جامعه ای دو قطبی شوند 

 مشخصی برای کنترل و پیگیری رفتارهای مجرمانه در این شبکه ها وجود ندارد. سازکار 

 .داده های موجود در این فضا می تواند حاوی اطالعات با ارزشی برای سازمان های جاسوسی باشد 

 .در صورت ازبین رفتن سایت به هر علت نرم افزاری و سخت افزاری شبکه روابط و تعامالت از بین می رود 

 سوء استفاده از داده های این شبکه ها برای تبلیغات وسوداگری وجود دارد. امکان 

  ،دولت ها و سازمان ها می توانند از توان موجود در شبکه های اجتماعی برای عملی کردن برنامه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

 (1331اقتصادی خود بهره برداری کنند.)خانیکی و بابایی، 

 

 : فرهنگ و فرهنگ سازي .3
اورها، ب ریکند. افکار تحت تاث یم تیآنرا هدا یدارد و به نوع یقابل توجه ریجامعه تاث یبر افکار عموم فرهنگ و مجموعه ویژگی های آن

ه شود ب یم دیها تاک آموزش بر آن یرسم ریو غ یهای رسم توسط نظام زیکه به طور مداوم ن رندیگ یشکل م یرسوم دانش، عادات و د،یعقا

از آن جامعه همچنان بر  ییپس از جدا ای درحالی است کهشوند  یم یدرون یهای فرهنگ و ارزش های ژگیزمان مجموعه و ر بسترد کهینحو

وجود  ارییبس یفرهنگ و یمسائل و مشکالت اجتماع رانیدر جامعه امروز ا گذارند. یخود صحه م یو اجتماع یعادات فرهنگ و دیباورها، عقا

 یعاملت هایی زیبرنامه ر قیاز طر است که  یفرهنگ ریتاخ ای یعدم فرهنگ سازی مناسب و پس افتادگ جهیعزالت نتاز آن م ارییدارد که بس

و سازگاری  یآنها هماهنگ انیراپر کرد و م مادی فرهنگ ریعناصر مادی و غ انیشده م جادیشکاف ا رییتوان تا حد چشمگ یو هماهنگ ساز م

 نمود. جادیا

می توان فرایندی دانست که موجبات محتوا سازی، ساختار یابی، اصالح بخشی و مشارکت دهی اجتماعی را  در واقع فرهنگ سازی را

فرهنگ سازی از طریق واسطه های فرهنگی  ، مقاله فرهنگ(.11)دایره المعارف بریتانیکا، جلد  از رهگذر تعامل گرایی جوامع فراهم می سازد.

ت فرهنگی مربوط به خالقیت های بشری در عرصه هنر و دانش صورت می پذیرد که موجب در سه مرحله تولید، توزیع و مصرف محصوال

، 1323تغییر ذهنیت ها، اعتقادات،ایدولوژی ها و انتقال اطالعات و شیوه های زندگی در فرایند تطابق افراد با محیط پیرامون می شود.)بنت، 

انه به معنای انتقال محتویات فرهنگی شامل اعتقادات، تصاویر، برداشت ها، ( به نظر کارلسون و همکاران، فرهنگ سازی از طریق رس311

هایی است که بر رفتار، پوشش ها، سنت ها و سبك زندگی افرداد در جامعه تاثیر می گذارد.)کارلسون و همکاران،  افکار، مفاهیم و ارزش

2113 ،131) 

ها،  دهیا م،یبرخوردار است و از رهگذر آن مفاه یااصر پویا و واسطه از عن دانست که یارتباط ندیفرا كیتوان  یرا مفرهنگ سازی 

 (133، 2111ا و انتظارات باز تولید و از رهگذر تعامل نمایدن اصالح می شوند.)الل، ها، نهادها، واکنش ه نزبان،آییمذهب، سنت، 

فضای مجازی به خصوص تلگرام می باشد که به آنچه در این مطالعه در نظر گرفته می شود، بحث فرهنگ سازی نسبت به استفاده از 

 ،یستمیش سنگرمنظور تبیین آن از نگرش سیستمی بر گرفته از نظریه عمومی سیستم های لودینگ ون برتالنفی است، استفاده می شود. 

به  یستمیو برون سبرای درنظر گرفتن عوامل درون  یتفکر است که چارچوبه ای از خاص است؛ نحوی راه و روش فکر کردن و قالب ذهن

 فایا مستیرا به منظور تحقق هدف س یشده است و هر جزء نقش خاص لیتشک ییاز اجزا ستمیدهد. هر س یکل متشکل به دستم كیعنوان 

 (. 21، 1331ی،ودادی و دشت .)ستمیس طیبرونداد، بازخورد و مح ل،یتبد ندیاجزاءعبارتند از: درونداد، فرا نیکند. ا یم

 نوسازی و بهسازی بسترهای ،یاست امکان طراح یفرهنگ یدر حوزه مهندس نیادیاز نگرش های بن یکیوز به عنوان نگرش که امراین 

 كیعنوان  ) فرهنگ به یفرهنگ ستمیو بازخورد س یخروج ندها،یورودی، فرا ،یستمیبا نگرش س  قت،یدر حق. دینما یرا فراهم م یفرهنگ

 دیجد میو مفاه یمعان جادیو ا یطراح امکان کردیرو نیبر اساس ا نیبنابرا . )همان منبع(ردیگ یو بهسازی قرار م ی( مورد بازطراحستمیس

آن  یو در پ حیصح ریفرهنگ سازی در مس انیجر رییروز جامعه وجود دارد و امکان قرارگ ازهاییو ن یبر تحوالت اجتماع یفرهنگ مبتن

توان  یو هماهنگ ساز  م یهای تعامل زییبه فرهنگ و برنامه ر یستمیس ینگاه با جهیدر نت آورد. یفراهم م شیاز پ شیرا ب رییفرهنگ پذ

 استفاده استفاده از فضای مجازی)تلگرام( بهره جست.فرهنگ سازی  نهیدر زم

 

 اجتماعی توسعه .4
روابط "و  "به زیستن"است که منجر به بهبود در  تغییرات، از فرایندی"اجتماعی  توسعه "ملل سازمان تعاریف آخرین اساس بر

می شود که منصفانه تر و سازگارتر با اصول حکومت دموکراتیك و عادالنه است. توسعه اجتماعی شامل هم دستائردهای مادی  "اجتماعی

مانند سالمت، آموزش و پرورش مناسب، دسترسی پایدار به منبع، کاالها و خدمات برای زندگی مناسب در یك محیط قابل پذیرش، و هم 
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یرمادی با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی مانند حس کرامت، امنیت و شمول اجتماعی و دستاوردهای سیاسی مربوط به دستاوردهای غ

 (.2111فعالیت، مشارکت و بازنمایی است ) موسسه مطالعات توسعه اجتماعی سازمان ملل،

به بعد و رونق آن در  1121ردهای توسعه از دهه در واقع آنچه امروز از آن با عنوان توسعه اجتماعی نام می بریم محصول تغییر رویک

است. در توسعه اجتماعی عالوه  1331نتیجه افراط کاری های برنامه ریزان اقتصادی میانه قرن بیستم و به ویژه دیدگاه تعدیل ساختاری دهه 

 ورد توجه قرار می گیرد.بنابراین یکپارچگیبر نقش نهادهای دولتی در پاسخگویی به نیازهای انسانی، توسعه ظرفیتهای افراد و جوامع نیز م

اهداف اقتصادی و اجتماعی،تغییرات و اصالحات ساختاری و نهادی و افزایش ظرفیتهای فردی و اجتماعی و تامین مشارکت شهروندان از 

 (1334عناصر اصلی این مفهوم می باشند )قانعی راد، 

میالدی رایج شده است در جهت مشارکت آحاد مردم در امور جامعه،  1331آنجه مسلم است توسعه اجتماعی به معنایی که از دهه 

پذیرش حقوق آنان و طبعا روشن ساختن وظایفی است که همراه حقوق یاد شده مطرح می شوند بدین گونه توسعه اجتماعی در جهت رفع 

 (1334دارد )پیران،تبعیض و ایجاد فضای اجتماهی مناسب برای بروز تواناییهای بالقوه انسانها گام بر می 

و طراحی اجتماعی است. اما چیزی بیش از تجمیع ساده این دو حوزه  ریزی توسعه اجتماعی تلفیقی از سازماندهی اجتماعی و برنامه

ود ش ارزشیابی را شامل می ریزی، دولت و پژوهش استراتژی سیاسی، توسعه اقتصادی، حمایت اجتماعی، تحلیل برنامه است. توسعه اجتماعی،

فرایند ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی را در  توسعه اجتماعی (211، 1332.)جونز و پند،  خواهد و آن را کنار هم می

  های سرمایه اجتماعی هستند. نوعی مؤلفه اینها به درون خود دارد که

 

 ابعاد و مولفه هاي توسعه اجتماعی
برای سنجش معیارها و سطوح توسعه اجتماعی که  1314خصوص توسعه اجتماعی در سال  سازمان ملل متحد در اولین سند خود در

در آن زمان سطوح زندگی نام گذاری شده بود این مولفه ها را برشمرده است: بهداشت شامل جمعیت شناختی، غذا و تغذیه، آموزش و پرورش 

اندازها، حمل و نقل، مسکن شامل تسهیالت خانگی، پوشاك، تفریح  شامل مواد و مهارت آموزی، شرایط کار، وضعیت اشتغال، مصرف کل پس

 (1331و استراحت، امنیت اجتماعی، آزادیهای بشری )زاهدی، 

( جهت تحقق توسعه اجتماعی و با به چالشهای فرارو، ده اقدام مورد تایید قرار گرفت و کشورهای امضا 1331در اجالس کپنهاك )

ارد شدند. این ده مورد تا حدود زیادی معنا و مفهوم توسعه اجتماعی و حیطه های نرتبط با آن را مشخص می کننده متعد به اقدام به این مو

تالش برای دستیابی به  -3تالش برای ریشه کنی فقر  -2ایجاد فضای قابلیت زا برای توسعه اجتماعی در سطح ملی و بین المللی  -1سازند: 

اقدام در جهت دسترسی برابر شهروندان  -1اقدام برای بهبود وضعیت زنان  -1به یکپارچگی اجتماعی تالش در جهت دستیابی  -4اشتغال کامل 

ادغام اهداف توسعه اجتماعی در برنامه های تعدیل  -3تخصیص مناسب منابع به اولوی تهای توسعه اجتماهی  -2به آموزش و بهداشت 

تقویت همکاری ها برای توسعه اجتماعی  -11ی و سایر کشورهای کم توسعه یافته تالش برای تسریع در توسعه کشورهای آفریقای -3ساختاری 

 (1334از طریق نظام ملل متحد )پیرامون، 

 بر اساس مرور منابع داخلی و خارجی جامع ترین ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی را می توان به شرح جدول زیر بیان نمود:

 

 توسعه هاي امهبرن در اجتماعی توسعه سازي علمياتی

 ابعاد توسعه اجتماعی مولفه ها

تعدیل شکاف مناطق محروم و برخوردار، تعدیل شکاف فقیر و غنی، توزیع مناسب ثروت 

 در جامعه
 عدالت اقتصادی

 عدالت
عدالت جنسیتی، دستیابی جامعه به اطالعات، دسترسی به خدمات بهداشتی، دسترسی به 

 امکانات آموزشی
 عدالت اجتماعی

همبستگی و انسجام ملی، مشارکت  -افزایش همگرایی قومی و نژادی -کاهش واگرایی مذهبی و دینی

 اجتماعی، اعتماد اجتماعی
 سرمایه اجتماعی

حمایت اجتماعی، دسترسی به خدمات زیر بنایی، خدمات سالمت و بهداشت و درمان، سیاست های جمعیتی، 

جوانان، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و اشتغال، مسکن، سالمت، ثبات خانواده، وضعیت 

 حرفه ای، با سوادی عمومی، تحصیالت عالی، برخورداری از امکانات اوقات فراغت،

 رفاه اجتماعی

 پایداری بهره برداری بهینه از منابع، آمایش سرزمین، حفاظت از محیط زیست
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 اخالق توسعه اجتماعی تماعیارتقای کار و بهره وری، شهروندی، علم گستری، نظم اج

 امنیت اجتماعی امنیت فردی، امنیت عمومی، امنیت قضایی، امنیت اقتصادی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 

با بررسی منابع در این خصوص می توان گفت ابعاد و مولفه های توسعه سیری از سادگی ) تقلیل به ابعاد کیفیت زندگی( تا پیچیدگی  

اعی و امنیت فردی و پایداری( را طی کرده اند. در همه دیدگاه ها و رویکردها به توسعه، تغییر ارزش های ذهنی، ساخت ) سرمایه اجتم

 اجتماعی، نهادهای ملی و شیوه حکمرانی با هدف افزایش توانایی ها و رفاه ملت، به ویژه تسریع اقتصادی و کاهش فقر مورد توجه است.

 

 کيفيت زندگی
اجتماعی است که در علوم مختلف، بنابه ابعاد  هومی، چند وجهی، نسبی و متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی وکیفیت زندگی مف

 نوانع پذیری یك ناحیه، برخی به عنوان قابلیت زیست رود. برخی آن را به کار می آن به و ماهیت متفاوتی که دارد تعابیر متفاوتی برای

.)غفاری و اند و شادکامی تفسیر کرده و برخی آن را بعنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی ای برای سنجش میزان رضایت سنجه

و همین امر باعث شده ؛ است، ابعاد ذهنی و درونی همچنینابعاد عینی و بیرونی و  دارای کیفیت زندگی عالوه براین (231، 1332همکاران،

ز بر ای متمرک رویکردهای توسعه ی پایانی قرن بیستم در پی پیامدهای منفی حاصل ازها . در دههباشدجامع برای آن آسان نی تعریف تا ارایه

 عنوان توسعه در قالب توسعه و سیاست اجتماعی، سازه کیفیت زندگی به های اجتماعی رشد اقتصادی و همچنین برجسته شدن جنبه

و تقویت رویکردهای توسعه با  مختلف و همچنین اصالح های توسعه در سطوح ها و سیاست ارزیابی و جهت دادن به برنامه شاخصی برای

 غفاری، غالمرضا، فیروزآبادی، سیداحمد و حسین دانشمهر ( }321، 1332و همکاران، یغفار)محوریت توسعه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت

کیفیت زندگی در  ({2)21وهشی پژ-، مطالعات جامعه شناختی علمیمنطقه اورامان لهون کیفیت زندگی و درك معنایی آن در( 1332)

 رتوان گفت که د شود؛ امری که به جرأت می المللی دنبال می روستا، شهر، استان، ملی و بین بسیاری از کشورها در سطوح مختلف محلی،

ارچه ت یکپصور برای مطالعات کیفیت زندگی به کشور ما در تمامی سطوح مورد غفلت واقع شده است. به زعم کمپ تاکنون چارچوب جامعی

 .یکی و مکانی را پوشش دهد ارائه نشده استزهای اجتماعی، اقتصادی، فی شاخص طوری که بتواند و کل نگرایانه، به

 

 انسجام اجتماعی
پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری  که حاصل می باشدانسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضای یك جامعه 

فرهمند و  این مفهوم بر اساس مطالعات تجربی (231، 1331.)ازکیا و غفاری،افراد آن جامعه است معی و تراکمی تعاملیك جامعه و تعلق ج

  سنجیده شده است. (گویه 32 )مجموع در قالب  و اعتماد اجتماعی در (گویه 3 )در دو بعد مشارکت اجتماعی (1334)همکاران

اعضای یك جامعه در امور محله، شهر و روستا  ها رادی داللت دارد که از طریق آنهای ا مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت

، 1333 حسنی و مهماندوست، شیخ)غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی مشارکت دارند صورت مستقیم یا کنند و به شرکت می

اجتماعی  اوری اطالعات و ارتباطات برای توسعهبررسی قابلیت های فن(، 1333) شیخحسنی، غالمحسین و فهیمه مهماندوست }.(111

 {23، 3، مجله مدیریت فرهنگی،فرهنگی در روستاها، مطالعه موردی: آذربایجانشرقی

 که معموالً مشکل بی (جهش به ایمان)نوعی های مجرد، بر اساس اعتماد اجتماعی عبارتند از ابراز اطمینان نسبت به اشخاص با نظام

و شریف زاده و همکاران  31در سال  زاده و همکاران متغیر با تأسی از مطالعات تجربی امام جمعه این ( 1334 ه،اف .)سازد طرفی را برطرف می

اعتماد به وابستگان و فامیل، اعضای خانواده، ) دهد در سه سطح اعتماد شخصی که خود را در روابط چهره به چهره نشان می 34در سال 

 نظ توان داشتن حسن اعتماد تعمیم یافته را می (،گویی آنان باور به وفاداری، رازداری و حقیقت مکاران ودوستان و آشنایان، همسایگان، ه

ها، مردم کوچه و بازار و افراد  مردم، غریبه اعتماد به عامه .)ای تعریف کرد های قومی و قبیله ها به گروه به افراد جامعه جدایی از تعلق آن

دنیای  و خود و اعتماد نهادی که نگرشی است نسبت به (راستگویی آنان و تمایل به همکاری با آنان داری و امانت سایر اقوام و باور به صداقت،

اعتماد به نهادها و ) افراد و امور جهان قابل اعتمادند گردد که سازد و موجب تقویت این فکر می پیرامون که رفتار و اعمال ما را متأثر می

ما و و سی ها، دادگاه و محاکم قضایی، صدا نیروی انتظامی، پلیس، راهنمایی و رانندگی، کارمندان بانك و پرورش، هایی مانند: آموزش سازمان

 ترتیبی عملیاتی شده است. مفهومسازی و در سطح (های دولتی و ... مدیران سازمان
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 اخالقيات توسعه اجتماعی:
شوند. در  اموری بیرونی و مستقل تلقی می، یی هستند که نسبت به فردها و هنجارها ای از عقاید، ارزش اخالق اجتماعی مجموعه

.) شوند عنوان اخالق اجتماعی محسوب می آیند و به صورت جزیی از شخصیت او در می بهو  گردند پذیری برای او درونی می جریان جامعه

ای داوطلبانه از سوی فرد پذیرفته  گونه تاری است که بهاز اصول و عقاید رف ای بر اساس این تعریف، اخالق مجموعه (14، 1321زاده،  رجب

ردند گ بروز رفتارهای اخالقی می کنند و باعث ها را تعیین می درونی شدن در وجود او، نوع نگرش فرد به جامعه و دیگر انسانو با  شوند می

 (43، 2111. )امینی، شود شرمساری در وجدان فرد پدیدار می و در صورت سرپیچی از این اصول و قواعد احساس

 

 مولفه هاي ارتباطات و توسعه: .5

فتگی، توسعه ای دیگر، ایو توسعه ن ستگیوابحاکم،  الگوی هتتوان به چهار دس یو توسعه را م تناظر به ارتباطا یهاهفو مؤل کردهایرو

 ارتباطات از نوعی دیگر تقسیم بندی نمود.

 :نه ها در نوسازی مبتنی هستند و انتظاری که از وسایل ارتباط جمعی دارند، این نظریه ها بر نقش خوش بینانه رسا الگوي حاکم

 یتسریع و تسهیل فرایند مدرنیزاسیون در جوامع در حال گذار است. الگوی لرنر در ادبیات ارتباطات و توسعه، به عنوان الگوی حاکم یا قدیم

وین استراتژی و الگوی توسعه برای جهان سوم پرداخت و براساس آن به ثبت رسیده است. در این الگو لرنر پس از جنگ جهانی دوم به تد

 (221، 1333کوشید نقش رانه های جمعی را در تسهیل فرایند های توسعه ی کشور به تصویر کشد.)فرقانی، 

گیزه مللی، ایجاد ان، ارتباط با بازارهای ملی و بین الکپارچهی یمل تاعدسلزم مستم نینو ه یامعجقد است ورود به تمع ینوساز یۀنظر 

برای تقاضای کاالها و خدمات مدرن، به حرکت درآوردن منابع توسعه و گسترش روش ها و ارزش های نوین در زمینه هایی چون تغذیه، 

تنظیم خانواده، بهداشت، تولید کشاورزی و صنعتی در زندگی شهری و روستایی است. برای تحقق این هدف، تحرك روانی در سطح فردی و 

ها و رفتارها و به بیان دیگر، ایجاد تحرك فردی و ها، ارزشتماعی ضروری است و رسانه ها مناسب ترین و موثر ترین ابزار تغییر نگرشاج

 (11، 1331اجتماعی است.)معتمد نژاد، 

 :رح نوسازی مطبراساس این نظریه مهمترین علل بازدارنده ی توسعه، کمبود سرمایه یا مدیریت که در نظریه  نظریه وابستگی

ن یگردید، نبود بلکه بیشتر نظام بین المللی دراین میان مهمترین نقش را داشت. در این دیدگاه موانع نه داخلی بلکه خارجی مد نظر بودند.ا

ین نظریه ( براساس ا1333بدین معنی نیز بود که این نظام موجب توسعه مرکز و عامل اصلی تداوم توسعه نیافتگی در پیرامون است. )سرواس، 

عامل سلطه را ترغیب افکار عمومی می داند، نه ارتش. در نتیجه معتقد است رسانه های جمعی و شرکت های رسانه ای فراملی، نقش عمده 

ای در ترغیب مردم و تغییر افکار عمومی دارند. به عبارتی طبق این نظریه وسایل ارتباط جمعی در کشورهای آمریکای التین نه تنها نقشی 

 (142، 1331توسعه بخشی نداشته اند بلکه عامل تقویت و تحکیم سلطه و حفظ اقتدار غرب در کشورهای پیرامون بوده اند.)ازکیا، در 

 مهمترین نقطه اشتراکی نظریه پردازان در این دیدگاه، آزمون و بررسی تغییرات از پایین به باال از : نگاه به درون گر؛ید يتوسعه ا

جوامع محلی است. تفکر اصلی در این دیدگاه این است که هیچ کشوری نمی تواند عملکرد کامال مستقلی داشته و بخشی طریق خود توسعه

کامال خودکفا باشد و هیچ ملتی وجود ندارد که توسعه آن فقط توسط عوامل خارجی تحقق یافته باشد. براساس این نظریه مدل توسعه جهانی 

پارچه است که از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است.به عبارتی هرجامعه ای باید بکوشد تا مسیر وجود ندارد بلکه توسعه یك فرایند یک

ماد به تاعزاد،  درون ی واساس یازهاین: شود ادیبن ریبر اصول ز دیبا یتوسعه ا نیچن (1333توسعه ای مناسب خود را ترسیم نماید.)سرواس، 

شدن  . با فراهماست اولیهپنج مالك  یبرا یادیبن تیموقع كیمالك آخر، ی، ارتساخ تراییو تغتی مشارک یدموکراس ،یشناس یطمح، سفن

 سایر معیار ها، عدم تقاضا برای تغییرات اجتماعی می تواند به شیوه ای متفاوت تفسیر شود.)همان(

ه ست. به نظر وی برای رسیدن بتهرانیان معتقد است درس های تاریخی سه دهه گذشته برنظریه های ارتباطات توسعه تاثیر گذاشته ا

 ارتباطات توسعه باید سه مرحله را طی کرد: 

 مرحله اول توسعه ارتباطات: که می تواند به عنوان گسترش ظرفیت مجاری نظام ارتباطی تعریف نمود.

دمات اجتماعی مانند مرحله دوم توسعه به وسیله ارتباطات است که به معنی بکار گیری ظرفیت های مجاری ارتباطی در جهت ارائه خ

 آموزش از راه دور، کتابخانه از راه دور، و سایر خدمات معمول و سنتی است.

مرحله سوم توسعه برای ارتباطات: این مرحله بر ارتباط مستقل از قدرت و متکی بر گفتگو میان دولت و جامعه مدنی مبتنی است. به 

 (223، 1334ی باشد نه عقالنیت ابزاری. )تهرانیان، طوری که مبنای تصمیم گیری های عمومی عقالنیت ارتباط

 ینونکت و اهمیت این فرایند تاکید می شود.دیدگاه ارتباطا ندیرآفبر  رتشیب نجایدر ای: و مشارکت یتعامل ه،یارتباطات دوسو 

ودن، ی مقیاس، محلی بار تکثر، کوچکدفطر ریگد عاز نو تارتباطا است. تیو مشارک یتعامل ه،یسطوح، دوسو یامم، اساساً در تتارتباطا ةدربار
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، 1333گیرنده، افقی بودن پیوندهای ارتباطات در همه ی سطوح جامعه و تعامل است.)مك کویل، -نهادزدایی، تعویض نقش های فرستنده

32 ) 

 

 نظريمدل 
ات، در ارتباط یات و اخبار، آزاداطالع میمانند تسه یعوامل در تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه علل گرایش جوانان به فضای مجازی

 یو برابری اصول یمیحفظ روابط قد دیروابط جد جادی،ایسرگرم ،یکنترل مخاطب بر اطالعات شخص ییآزاد اطالعات در شبکه، توانا انیجر

توسعه  اتیرور ادبم( از سوی دیگر 1331. )کیا و نوری مرادآبادی، دارند ینقش اساس یبه شبکه های اجتماع جوانان وستنیدر شبکه، در پ

توسعه  از پژوهشگران یا دارد عده این مفهوم وجود ی نهیدر زم یکه حداقل چهار رویکرد کل دهدی آن نشان م یریگ از آغاز شکل یاجتماع

روه به گمشا یهای گروه دوم با طرح ایدهکرده اند.  قلمداد یو اقتصاد یاسیس ،یتوسعه و به عنوان مکمل توسعه فرهنگی از را وجه یاجتماع

 نیبه دنبال ایجاد توازن و تعادل ب یاجتماع ایشان توسعه در نزد .اند را متوازن کننده و پایدار کننده توسعه دانسته یاول، توسعه اجتماع

ه توسع و یسوم، توسعه اجتماع ی توسعه چندگانه است. به نظر دسته نیمب لیدل نهما هو ب است یو کالبد یاجتماع ،یاهداف مختلف اقتصاد

 مستقل است که در آن یارچه رویکردپیك کل یک ی به مثابه یتوسعه اجتماعو از نظر دسته چهارم  سکه توسعه هستند. یدو رو یاقتصاد

ست که ا یفرایند انگریب یتوسعه اجتماع بیبه این ترتو هم سایر انواع توسعه سیاسی؛ فرهنگی، و ... .  شودی لحاظ م یهم توسعه اقتصاد

 .شودی م نیمها تان همه انسا ی و ...طیزیست مح ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاتیح یازهایآن ن یط

از سوی دیگر با در نظر گرفتن مولفه های ارتباطات و توسعه و با تمرکز بر رویکرد مبتنی بر توسعه درونی براساس معیارها و توانمندی 

ر تهرانیان در پی  پاسخ به این سوال خواهیم بود که آیا فرهنگ سازی های محلی و در نظر گرفتن سه مرحله ارتباطات توسعه براساس نظ

 فضای مجازی به خصوص تلگرام می تواند منجر به توسعه اجتماعی در ایران شود.

 

 فرضيه پژوهش
 به جهت بررسی موضوع پژوهش فرضیه زیر ارائه می گردد.

 کشور تاثیر گذار است. فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی )تلگرام( بر توسعه اجتماعی

 

 پيشينه پژوهش
 داخلی تحقيقات

با بررسی پژوهش های مختلف انجام شده مشخص می گردد که مطالعات انجام شده بیشتر به بررسی تاثیر استفاده از فضای مجازی به 

(در پژوهشی  1332سف خجیر) خصوص شبکه های اجتماعی بر جنبه های محدود توسعه پرداخته شده است. به طور مثال هادی خانیکی و یو

در  یمجاز یاجتماع یها شبکه ینقش مثبت و منف ییبه شناسا رانیا یدر توسعه جامعه مدن یمجاز یاجتماع ینقش شبکه ها تحت عنوان

 یفیک ختهیآم نوع از . در این تحقیق کهشهر تهران پرداخته است یفعاالن مدن نیاز آنها ب كیاستفاده از هر زانیو م رانیا یمدن توسعه جامعه

 هبکش نقش یشوندگان برا که مصاحبه دهدی نشان م قیتحق یها هافتی استفاده شده است. شیمایو پ قیمصاحبه عم از روشو بوده  یو کم

 ینیگزیجا ،یساز نیکمپ ،یساز جیبس ،یآموزش ،یغیتبل ،یخبر ،یکارکرد ارتباط 12 رانیا یدر توسعه جامعه مدن یمجاز یاجتماع یها

 11 نیکردند،و همچن نییتع یو سنجش افکار عموم یساز شبکه ،یساز نایجر ،یساز فشفا نهادها، یقدرت اجتماع تیتقو ،یرسم رسانه

 یریگکاذب، در یوجود همبستگ ،یسازی تیبریسل گو،و  حباب گفت ،یاطالعات، انبوه خلق مجاز یزیسرر عه،یاخبار نادرست و شا کژکارکرد

 ییخودنما و ابزار ارائه و یغلبه مشارکت مجاز ،یفعاالن مدن یخصوص میحر بیتخر ،یواقع یمدن تیفعال و دور شدن از یمجاز یدر فضا

ارکرد شهر تهران ک یفعاالن مدن نیها را ب رسان مایپ و یاجتماع یها کارکرد شبکه نیشتریب یموارد، فعاالن مدن نیا نیاز ب کردند. نییتع

 و سترا اخبار نادر یکژکارکرد نیشتریو ب یساز و شبکه یساز شفاف ،یسنجش افکار عموم را دکارکر نیو کمتر یو آموزش یخبر ،یارتباط

 .مطرح کردند یسازی تیبریو سل یمجازی در فضا ییرا خودنما یکژکارکرد نیوگو و کمتر اطالعات و حباب گفت یزیسرر عه،یشا

ه رسانه های ارتباط جمعی بر توسعه اجتماعی با بهره گیری (در مطالعه خود با عنوان بررسی رابط1332حسین دانش مهر و همکاران )

از نظریه های لرنر، دی کراکر و جان تامپسون به بررسی تجربی فرضیه های پژوهش خود پرداخته است.برمبنای نتایج تحقیق عامل مصرف 

 ی همبستگی مثبت وجود دارد. رسانه های ارتباط جمعی با توسعه اجتماعی در دو بعد کیفیت زندگی ،اخالقیات توسعه اجتماع

 یشگاهدان یمرکز یهاتلگرام در توسعه خدمات کتابخانه یلیموبا یاجتماع نقش شبکه نییتع ( به بررسی1331و دیگران) زادهیبهناز ول

 یادادهیاخبار و روها از تلگرام جهت ارائه کتابخانه شتریب دهدیپژوهش نشان م جینتا پرداخته است. و کتابداران رانیمد نیوزارت علوم ب
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و  یاطالعات و آموزش یمرجع، فناور ،یرساناطالع ،یدهتلگرام در ارائه خدمات امانت ییو کارا تی. با توجه به اهمکنندیکتابخانه استفاده م

 ود.تلگرام لحاظ ش با کمك یدانشگاه یهادر توسعه خدمات کتابخانه اسباستفادة من یبرا یریتداب شودیم شنهادیپ ،یپژوهش

( با بررسی بهره مندی از ظرفیت رسانه در استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم 1331زهرا خیری به کمك همکارانش )

پزشکی به بررسی یك تجربه عملی از رسانه تلگرام برای بررسی نقش آن در آموزش علوم پزشکی بهره برده است. براساس یافته های ایشان 

 12بار دیده شد.تعداد  111خبر در پورتال قرار گرفت که به طور متوسط هریك از این اخبار ها  311انجام پژوهش، تا زمان  34از سال 

هزار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارسال شده. اخبار در کانال تلگرام نیز منتشر و به طور متوسط هر  21خبرنامه منتشر و برای حدود 

خود اختصاص داد. نتایج نشان داد برقراری ارتباط و اطالع رسانی به ذینفعان اسناد سیاستی یکی از مهم ترین بازدید به  1111تا  1111خبر 

عوامل دخیل در استقرار این اسناد است. به نظر می رسد ابزار های رسانه ای در دسترس، نیازمند بازنگری و بهینه سازی و محتوای رسانه 

 ( 11، 1331دارد.)خیری،  است که بیشتر جنبه تحلیل و توجیهی

در پژوهش خود تحت عنوان عوامل موثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام در  1331روح اهلل رضایی و همکارانش در سال 

و  هفعالیت های آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به این نتیجه رسیدند که متغیر های برداشت ذهنی از مفید بودن استفاد

همچنین برداشت ذهنی از جذابیت استفاده و نگرش، اثر مثبت و معناداری در قصد استفاده دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت 

 (32، 1331های آموزشی داشته است.)رضایی، 

ق روستایی شهرستان مشگین در تحقیقی با عنوان نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی مناط (1334) ساربان حیدری

روستاهای دارای دفاتر فناوری اطالعات و  توصیفی و پیمایشی و تحلیلی انجام داده است. همه ای و از لحاظ ماهیت شهر که با هدف، توسعه

رهای جزء متغی هدهد ب تحقیق نشان می نتایجرا به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب نموده است. ارتباطات روستایی شهرستان مشکین شهر 

رابطه  گیری از خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات جتماعی، میان همه متغیرهای تحقیق و بهرها عدالت اجتماعی و درگیری و اختالف تعاون

ی ( در پایان نامه خود به بررسی تاثیر شبك های اجتماعی در حمایت از فعالیت های انجمن های علم1333لطفی ) داری وجود دارد معنی

و اطالع  یکتابدار یعلم یانجمن ها یبهره مند زانیم یبه بررسانجام داده است  2114-2112کتابداری و اطالع رسانی که در سال های 

بخش است  تیرضا یعلم یحضور انجمن ها زانیکه م دیرس جهینت نیپژوهش به ا نیدر ا یپرداخته است. و یاجتماع یاز شبکه ها یرسان

 باز کرده است. یجامعه مورد مطالعه به خوب نایخود را در م یو جا

که  افتندیدر یمجاز یاجتماع یها شبکه یمجاز یدر فضا و گفتگو یحوزه عموم باعنوان یدر پژوهش( 1332) گرانیو د یزدخواستی

 اما محدود و دهد،ی مرا ارتقاء  گفتگوامکان  یمجاز یاجتماع یها اطالعات در شبکه ستد و داد ارتباط و یامکان برقرار یهرچند ارتقا

 خاص یو وضع شودی م یناش های ونه فناورگ نیا مرتبط با یها نابرابر امکان عیموردن ر اساساً از توز یمحدود .تمخدوش کننده آن هم اس

 یمجازی به واسطه حوزه عموم ،یمجاز یاجتماع ی. درواقع، شبکه هاکندی را مخدوش م ها فرهنگ انیم گفتگوهم  یمجاز یحوزه عموم

 .کنندی ها را محدود و مخدوش م فرهنگ انیگفتگو م آورند،ی م دیکه پد

 

 تحقيقات خارجی
اند آن پژوهش با  انجام داده تحت عنوان تأثیر کاربردی فیسبوك؛ نیازهای اجتماعی و روانشناختی پژوهشی (2111) ادموند اوکالهاما

پژوهش را  اند. او مهمترین هدف این جهت گردآوری اطالعات استفاده کرده استفاده از روش پیمایش انجام گرفته، و از پرسشنامه ساختمند

ازهای دهد که در میان نی کرده است. نتایج پژوهش نشان می های روانشناختی و اجتماعی کاربران در استفاده از فیسبوك بیان بررسی انگیزه

ی میان است تعادل همبستگی مثبت داشته همچنین فیسبوك توانسته استقالل با میزان استفاده از فیسبوك - روحی روانی، نیاز به رقابت و

(. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر 1331)علیپور مالباشی، یاور ()13، 1331علیپورمالباشی، ) نیازهای اجتماعی و روانی کاربران ایجاد کند

وم شهر اردبیل، همایش ملی آسیب های اجتماعی، گرایش شبکه های اجتماعی مجازی: مطالعه موردی دانش آموزان دختر متوسطه دوره د

 دانشگاه محقق اردبیلی.(

( پژوهشی تحت عنوان فناوری اطالعات و توسعه روستایی در هند با روش پیمایش و اسنادی انجام داد. و از ابزار 2111آگروال )

ه فناوری ارتباطات تا چه حد به توسعه روستایی پرسشنامه و مصاحبه جهت جمع آوری داده ها استفاده کرده است. هدف مقاله این است ک

هند کمك کرده و هدف دیگر این است که نشان می دهد موضوع مورد تمرکز در توسعه فقرا می باشند. در این تحقیق به این موضوع اشاره 

از مصرف گرایی و سرگرمی  شده است که رسانه های به سمت گسترش کانال های خصوصی و دولتی و فناوری اطالعات و ارتباط در حمایت

سوق یافته اند. براساس این پژوهش سیاست ارتباطات کشور هند که متمرکز بر توسعه فعال روستایی است با شکست مواجه شده و بیشتر به 

 نفع ثروتمندان شهر نشین عمل کرده است. 
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 روش تحقيق
 یمدل برا كت یساخ یبه طورکل یفیک یمحتوا لیتحلهدف از  .تاستفاده شده اس یفیک یمحتوا لیپژوهش از روش تحل نیدر ا

 كیکنکه اساس ت}استخراج هدف محتوا از متن  ایان گاز شمارش صرف واژ فراتر یفیک یمحتوا لیتحلت. اس یبه صورت مفهوم دهیپد حیتوض

. )ژانگ و ویلموت، نهان باشندپ ایآشکار  یدر متن تکه ممکن اس تاس ییتم ها و الگوها ،یمعان یابیارز یدر پاست{ محتوا لیتحل یکم

بر  .تکه متون در آن قرار دارند اس یا نهیرفتن زمگر ظبا در ن از متون کپارچهی یاهگدیبه د یابیدست یمحتوا در پ لیدرواقع تحل (1، 2112

در نمونه  د موجودمتون و شواه ریو تفس لیبه تحل ازین یحوزه عموم یسازه مفهوم یبررس یپژوهش برا نیات فوق و چون اضمالح یمبنا

 یفیاز روش ک نجایشود، در ا ی، محقق نمتاس یفیمتون ک کردن یکم یدر پ شتریمحتوا که ب لیتحل یامکان با روش کم نیپژوهش دارد و ا

 .تمحتوا استفاده شده اس لیتحل

  از: اند و شانون که عبارت هییش هیرظبراساس ن یفیک یمحتوا لیبه تحل افیسه ره انیاز م

 ؛ یو قرارداد یعرف یحتوم لیتحل 

 دار ت جه یمحتوا لیتحل 

 (3:  1331 ،یو نوشاد مانیای .)تجمع ای یصیتلخی محتوا لیتحل. 

 ی، اغلب هنگامحنوع طر نیاشرح یك پدیده است.  که هدف آن رودی به کار م یمطالعات یمعموالً در طرح یعرف یمحتوا لیتحل

 رفتن دادهگحال پژوهشگران از به کار  نیدر ا مورد مطالعه محدود باشد. دهیدرباره پد قیتحق اتیادب ایموجود  یها هیرظکه ن تمناسب اس

 که اند مطرح پدیده یك درباره ی قبلیقاتیتحق ای هیرظاه نگ شوند. یها از داده ها ناش دهند که مقوله یم یبیو در عوض ترت زندیپره یم ها

سرانجام . ندیزگ یدار را بر م تجه کردیمحتوا با رو لیروش تحل یفیحال محقق ک نیدر اند ازمندین یشتریب یها فیبه توص انیستند ی کامل یا

 کاربرد چگونگی فهم پی در در متن، موجود مضامین یا کلمات کردن کمی یا شناسایی طریق از تلخیصی رویکرد با کیفی محتوای لیدر تحل

 (  12، 131متن است) ایمان نوشادی،  در آنها محتوای با کلمات این

 

 یافته ها
با آمدن شبکه های اجتماعی مجازی، شکل جدیدی از زندگی در فضای مجازی شکل گرفت و روابط میان افراد با شکل سنتی آن 

تفاوت کرد و تاثیر غیرقابل انکاری بر روابط اجتماعی برجای گذاشت. شبکه های اجتماعی یکی از پرطرفدارین رسانه ها هستند که مخاطبان 

خصوص از قشر جوان دارند. ویژگی های تعاملی و ایجاد بستر برای ایجاد روابط اجتماعی از دالیل مورد استقبال واقع شدن شبکه  بسیاری به

  های اجتماعی است.

 

 تاثير فرهنگ سازي فضاي مجازي بر توسعه ارتباطات
 یللملا نیب یطشرا ریثاه نه تنها تحت تتگذش یها دهه. در است اتارتباط ةتوسعه، حوز یبرنامه ها كیراتژتمهم و اس یاز حوزه ها یکی

ه بت بسنحال توسعه،  در یو احوال خاص کشورها ضاعرشد کرده بلکه در اوت ارتباطا یشختوسعه ب یوهاگها وال هینظر ،یهانج یاذبه هاجو 

هت جتوسعه، از دو  یهای زیدر برنامه ر تارتباطا اهیگاج شده است. نشان داده زین یادیه زجتوسعه تو یبرنامه ها یراجا بمطلو یها نهیزم

مورد نظر در ارائه  یو سازمان ده یاهنگ سازمه و یدهی عوامل آگاه جزءسو  كیاز  ،یگوناگون ارتباط تو امکانا لیوسااست،  هجتو انیشا

 ریثات زیآنها ن بمطلو جیاتن نیمات یبرا یوممع یها و مشارکت ها یکارملب هجو در  روند یم ارمتوسعه به ش لکتیمم یها طرح یراجو ا

سرانه و سطح سواد و همچنین به عنوان زمینه های اصلی  توسعه، مانند درآمد یهاصخود به عنوان شاخ ریگد یکننده دارند و از سو نییتع

ای ارتباطی (روش ه31، 1334توسعه مثل کشاورزی، صنعت، آموزش و بهداشت، در برنامه های توسعه ملی جایگاه ممتازی دارند.)خانیکی، 

د. دنوین در بستر اینترنت که با هدف ایجاد تعامل و تبادل اطالعات ایجاد می شوند؛ منجر به بهره برداری هدفمند کنشگران از این فضا می گر

اده م دبه گونه ای که اطالعات موجود در این شبکه های ارتباطی بعنوان منبع بسیار مهمی برای مطالعه این شبکه ها عنوان شده است. حج

ها و تعامالت درون شبکه ای و اشتراك گذاری اطالعات در این فضا می تواند نشان از وقوع تغییرات شگرف در کیفیت و کمیت جریان اطالعات 

( با حضور بنگاه های 1332در جوامع باشد. که در پی آن می تواند منشا تغییرات احتمالی و گسترده ای را فراهم سازد. )خانیکی و خجیر، 

در بسترهایی چون تلگرام به شکل گروه هایی که تبادل اطالعات و بحث و مختلف اقتصادی، خبری و احزاب و فعاالن سیاسی و اجتماعی 

گفت و گوی آزادانه در آن ممکن بوده )ارتباط دو سویه( و یا کانال هایی که ارتباط تك سویه را ایجاد می کنند. می توان حوزه جدیدی از 

 سعه را شناسایی نمود.برنامه های تو
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با  هیها به صورت چند سوبه گروه وستنیبا پ توانندیکاربران م کهیطورتلگرام هستند. به رسانامیپ یاصل یهااز بخش یکیها گروه

گروه  رشیپذ ییتوانا ،یبعد یهاشیرایتلگرام در و یعضو را داشتند؛ ول 211 رشیپذ ییتوانا ن،ینخست یهاارتباط برقرار کنند. گروه گرانید

. گروه های موجب گردش آزادانه نفر را در دسترس همگان قرار داد 1111و سپس به  111به  211اعضا را از  شیبه سوپر گروه و افزا یعاد

ر سر باطالعات و بحث و تبادل نظر کاربران در آن می شود. استفاده مناسب و بجا از این بستر می تواند منجر به توسعه مباحثه دموکراتیك 

مسایل مربوط به حوزه های سیاسی و اجتماعی و یا حتی دانشی شود. بسیاری از گروه هایی که در تلگرام ایجاد شده اند گروه هایی هستند 

 (2113که هم عقیده بوده و از روی عالیق مشترك به عضویت این گروه ها در می آیند.)ویکی پدیا، 

، است یابعاد زندگ مهساز توسعه در ه نهیزم ،تارتباطا ۀر توسعاضت در حال حفتوان گ ی، مترش کاربرد ارتباطاسته به گجبا تو امروزه

بعد خود به خود مانع توسعه یافتگی در سایر ابعاد می شود و پیامدهای جبران ناپذیری در روند  نیدر ا فتگیایتوسعه  دمر عضلذا در حال حا

برابری فرصت ها، دسترسی همگان به اطالعات و دانش، توانمندسازی تمامی اقشار جامعه   توسعه پایدار کشور، از جمله در امر توسعه انسانی،

ت اطالعا یها یناورف ژهیو به رساختیز از یبرخوردار ضرورت سند چشم انداز یعنی کشور یمل ۀسند توسع نیدر مهمتر و .... خواهد داشت.

توجه چندانی به ارتباطات و ابعاد مختلف آن نشده است، در برنامه دوم توسعه و ارتباطات به وضوح تاکید شده است. در برنامه اول توسعه 

ات طتوجه بر توسعه ارتباطات سنتی و صنایع مخابرات و مراکز تلفن دیده شده است. در برنامه سوم توسعه کشور برای اولین بار به توسعه ارتبا

اند گسترده توجه شده است. در برنامه چهارم توسعه که تحت عنوان سند چشم رایانه ای در قالب زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی پهنای ب

ساله مصوب گردیده است به طور مفصل به توسعه ارتباطات رایانه ای پرداخته شده است. در این برنامه دولت موظف به ارتقای ضریب 21انداز 

ه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطالعات در سراسر کشور می باشد. این نفوذ اینترنت و افزایش ظرفیت آن و توسعه مراکز اینترنت ملی و ارائ

باطات تبرنامه سعی داشته است با نگاهی جامع تر به ارتباطات نوین در قالب استقرار جامعه ی اطالعاتی بنگرد. در برنامه پنجم توسعه، توسعه ار

وتوسعه ی شبکه ملی اطالعات، ایجاد زیرساخت های ملی داده های مکانی  رایانه ای نیز به صورت تولیدات رسانه ای در فضای مجازی، ایجاد

 (1331در سزح ملی تا محلی و توسعه شبکه علمی کشور ترسیم شده است.) شاه قاسمی و همکاران، 

 

 توسعه به وسيله ارتباطاتبر  ي تلگراممجاز ياستفاده از فضا يفرهنگ ساز ريتاث
ه ی خدمات اجتماعی است. به عبارت دیگر هت ارائجدر  یارتباط یمجار یها تفیظر یریبه کارگ یمعنا به تارتباطا هلیتوسعه به وس

مروزه ابرای توسعه و پیشبرد برنامه های گونانگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی، ارتباطات بکار گرفته شود. )همان منبع( 

کنار توسعه شاخص های اجتماعی و اقتصادی بر معیار آموزش و اطالعات و در حقیقت جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در 

عنصر دانایی اجتماعی تأکید کند. دستیابی به این شاخص ها و مفهوم توسعه اجتماعی زمانی محقق می شود که تمامی دانش و فن آوری 

رتباطات در این مرحله نقش محوری بازی می کند. رسانه های جمعی های بالقوه جامعه به طور مؤثری در میان آحاد جامعه اشاعه یابد که ا

و فناوری اطالعاتی و ارتباطی بر عرصه توسعه سلطه دارد و نقش آنها، ایجاد تغییر اجتماعی و رفتاری مطلوب در میان ساکنان نواحی شهری 

ی با تولید و توزیع مطلوب اطالعات، نقش زیادی در باال وسایل نوین ارتباط جمع ،یطی( در چنین شرا2111و روستایی بوده است.)آگراوال، 

بردن آگاهی های گوناگون و ضروری به عهده می گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کنند. حال این رسانه ها 

ی بارور جامعه باشند و با گسترش آفرینندگی و توازن و پیوند دادن باورهای اصیل اعتقادی و سنت ها یختگی،هستند که می توانند عامل آم

افزایش رشد فرهنگی به توسعه همه جانبه کشورمان کمك کرده و باعث پویایی افکار شوند. اساس توسعه ملی و محلی هر کشوری بر اساس 

 (1333 ،یفرهنگ آن جامعه شکل می گیرد.)کاظم زاده و کوه

 یبحث استفاده از شبکه ها یفرهنگ ساز نهیموضوع در زم نیگردد که مهمتر یمشخص م یمجاز یفضا یبا تمرکز بر فرهنگ ساز

 یاستفاده، نوع استفاده و هدف استفاده از فضا زانیچون م یی)تلگرام( جنبه ها یمجاز یشبکه ها نیکه در استفاده از ا یاست به طور یمجاز

ته شده است. شبکه های اجتماعی با قابلیت هایی که در اختیار در نظر گرف یمجاز یفضا یدر فرهنگ ساز یاصل یبه عنوان جنبه ها یمجاز

عالیق خود  - 2فرد با طیف وسیعی از افراد در ارتباط است.  -1اولویت اول کاربران اینترنت تبدیل شده اند؛  4کاربران خود قرار می دهند، به 

بر  -4های اجتماعی می توانند هویتی کامال دلخواه داشته باشند. افراد در شبکه  - 3به اشتراك می گذارد.  نهادر زمینه های مختلف را با آ

تلگرام نیز با داشتن این ویژگی ها توانسته است بخش قابل توجهی  پایه همان هویت دلخواه ارتباط مجازی خود را با دیگران گسترش دهند.

با  رانیدر ا یا رسانه یکه فضا لیدل نیبه از سویی دیگر از جوانان و عالقه مندان به حوزه های ارتباطات مجازی را به خود  سوق دهد. ا

انه رس ییاز امکانات همگرا یرگی و تلفن همراه، به همراه بهره تنترنی، استرش ا تروبروس به خود یبخش تنوع یبرا یاریبس یها یمحدود

  (1331، اداتالسبیو نق یعلو) .روبرو شود یرانیبا استقبال مخاطبان ا یمجاز یسبب شده اس تا فضا یا

 باید به این موضوع در فضای مجازی که از مولفه های بعد سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی است.در تحلیل شکل گیری ارتباطات 

شبکه های مجازی جمع گرا است، تغییرات فرهنگی اخیر، موجب شده که مردم ترجیح دهند در عین تنهایی،  که ظاهر نیز توجه نمود
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مختلف با سرویس ها و خدمات مختلفی که در اختیار  شبکه های اجتماعی. ده ای هم با جهان پیرامون خود داشته باشندگستر ارتباطات

ها کارکردهای  این شبکه" آن ها و جامعه و رفتارهای اجتماعی می شوند. کابران خود قرار می دهند، موجب تاثیرگذاری بیشتر روی زندگی

های  های اجتماعی بیش از پیش رابطه ارتباطات، شبکه ی، اجتماعی و ارتباطی دارند و به گفته متخصصانگوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگ

های  لذا عضویت در شبکه (1334روابط اینترنتی سرمایه اجتماعی را افزایش می دهند )منتظر قائم،  .چهره به چهره را کاهش می دهند

 رینظ یمجاز یها و ابزارها شبکه» توانند مورد سنجش قرار بگیرند. می طح سرمایه اجتماعیاجتماعی اینترنتی به عنوان منبعی برای تعیین س

دف ارتباط ه یها و گروه یبا داوطلبان، فعاالن مدن میمستق طور تا به دهدی امکان را م نیو تلگرام به فعاالن ا نستاگرامیا تر،یك، توئسبویف

انجام  زین یکه در سازمان کتابخانه مل یدر مطالعه ا. قرار دهند یمدن یخود و نهادها یها رنامهب ها و هدگایدن ایو آنان را در جر دبرقرار کنن

بوده و  از حد متوسط شیرسان ب امیپ نیاظرفیت باورند که  نیرسان تلگرام برا امیپ یآموزش تیظرف نهیکتابخانه در زم یشده است، اعضا

 زا یذهن ینشان داده اند برداشت ها قاتیتحق (113، 1331)احمدی و همکاران، ه جست.جهت انتقال موثر دانش بهر لهیوس نیتوان از ای م

 یآموزش یها تیتلگرام در فعال یاز شبکه اجتماع انیبر قصد استفاده دانشجو یاستفاده اثر مثبت و معنادار تیبودن استفاده و جذاب دیمف

 (1331و همکاران،  ییدارد.)رضا

حل صلح  یهر جامعه برا ییتوانا را یاجتماع ی ، توسعهیاجتماع هیبر سرما دیبا تأک تزیگلیجوزف است ،یاقتصاد ی صاحب نظر برجسته

 ی لهمعام لیو اعتماد در تسه یاجتماع ی هیبر سرما یمنافع دانسته است؛ و مشترك، به هنگام اختالف قیمنابع و عال وندیتضادها و پ زیآم

 (2112 تز،یگلیاست)دارد  دیتأک یاجتماع ی مهم توسعه عنوان عناصر متقابل به

اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد چرا که امروزه  اعتماد به عنوان سنگ بنای سرمایه اجتماعی و عامل تعیین کننده سطح سرمایه

د به شبکه قابلیت اعتما. ها باشد استفاده و نحوه استفاده از این شبکه تواند عاملی مهم برای میزان های اجتماعی اینترنتی می اعتماد به شبکه

 بودن فرد مشهور بودن یا صشود قدرت اعتماد به شاخ یاطالعات فیلتر نشده و خام منتقل م ها است چون بیش از وب سایت یاجتماع یها

 ایهدف  یها وهگر ،یداوطلبان و فعاالن مدن جیبس یبرا یها ابزار مناسب رسانمایو پ یاجتماع یها شبکه. دارد یتولید کننده اطالعات بستگ

برای مثال در مسئله اعدام محیط بان دنایی از ابزار تلگرام برای ایجاد فعالیت جامعه مدنی و شهروندی جهت هستند.  یجامعه شهروند یحت

 ایه تیفعال طهیدر ح یآموزش تخصصاستفاده از شبکه های مجازی به  اب توانی م نکهیضمن ا ایجاد مهلت از ولی دم استفاده شده است.

فردی و اجتماعی پرداخت، همچنین می توان در آموزش های عمومی همانند نحوه فعالیت های مشارکتی، اعتماد سازی درون گروهی و بین 

( در مطالعه ای با عنوان نقش تبلیغات شبکه 1332گروهی و مهارت های ارتباط با دیگران نیز از این شبکه ها بهره جست.)خانیکی و خجیر، 

م در جلب اعتماد مخاطبان به خرید کاال انجام شده است این نتیجه را بیان می دارد که بین تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در اجتماعی تلگرا

 (1331جلب اعتماد مخاطبان و خرید کاال، رابطه معناداری وجود دارد.)خانیکی و همکاران، 

 

 اطاتارتب يتوسعه برافرهنگ سازي استفاده از فضاي مجازي تلگرام بر 
فت اابعاد ارتباطی توسعه از جهت برنامه ریزی ارتباط پایین به باال از جهت برنامه ریزی ارتباط پایین به باال ، شامل موضوعاتی مانند دری

 و و بیان شکل گیری نیازها، ایجاد خودیاری و مشارکت، نهادی شدن ارتباط و مشارکت و در جهت برنامه ریزی ارتباط باال به پایین ، بیان

توجیه هدف های توسعه ملی ، منطقه ای و محلی و به طور کلی ایجاد شبکه ی ارتباطی و بازخورهای الزم در همه فعالیت های عمرانی می 

 نیا بر است. یمبتن یدولت و جامعه مدن انیبر گفتگو م یمرحله بر ارتباط مستقل از قدرت و متک نیا( 1331شود. )شاه قاسمی و همکاران، 

 یاسیس تو جماع شودی شناخته م یآزاد و برابر به رسم که در آن حقوق افراد به عنوان شهروندان تاس یاسیس ییفضا یه عموماساس حوز

 ندتوای م ی، گفت وگو در حوزه عمومترهاس یونه اجبارگو از هرگو تفگ یآرمان یتارتباطات افراد در وضع که تعل نی. به اردگی یشکل م

 یلظهور و تج یبرا یبستر مناسب د،یرسانه جد كیبه مثابه  یاجتماعی شبکه ها .ه سطوس اجتماع منجر شوددر هم كیبه توسعه دموکرات

 رامونیو تعامل پ به گفت وگو یاجتماع یها شبکه قیاز طر توانندی م افراد مولفه های اساسی ارتباطات در حوزه عمومی است.از  كیهر 

 در مخالف با توانندی م كیو هر ردیمردم شکل بگ یبه عنوان صدا یافکار عموم قیطر نیاز اموردعالقه خود بپردازند و  مسائل و موضوعات

ورود کاربران به شبکه  یاز مثال ها یکیبه عنوان ( 1331.)خانیکی و همکاران، ندنبه کنش بز تدس یاسیو س یاجتماع یله و موضوعئمس كی

 یدوره انتخابات پس از معرف نیاشاره کرد. در دهم رانیا 1333ان به انتخابات تو یبودند م یمجاز یاز حوزه عموم یکه نمود یاجتماع یها

 ندافتی ینم یجمع یبه خود را در رسانه ها طکه اخبار مربو بیرق یداهایانتخابات، طرفداران معترض کاند روزینژاد به عنوان پ یمحمود احمد

ها را منتشر ساختند.  هیانیاز مطالب، گفت وگوها، اخبار و ب یادیحجم ز یمجاز یاجتماع یشبکه ها قیآوردند و از طر یرو یمجاز یبه فضا

 یزمجا یحوزه عموم كیآمدن  وجودنشان دهنده به  یواقع یایآن در دن امدیپ یو فضا ینیچن نیمسائل ا یکارشناسان ارتباط یبرخ دیاز د

 (1332و همکاران،  یزدخواستیاست. )

 

http://www.rassjournal.ir/


 87 -88  ، ص9318، پاییز 91رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 نتيجه گيري
، پس از 32آخرین آمار مربوط به سال   21/11/33در تاریخ  221214خبری اقتصاد نیوز در خبر خود به کد  با توجه به گزارش پایگاه

درصد از فعاالن در فضای مجازی ایران از شبکه اجتماعی تلگرام برای انتقال پیام و فعالیتهایی از این دست استفاده کرده  11فیلترینگ تلگرام 

درصد بوده است.  11از فیلترینگ آمار برای کاربران ایرانی بالغ بر  اند.این درحالی بوده است که قبل

(https://www.eghtesadnews.com) 

 با توجه به آمار فوق که نشان از مقبولیت این شبکه اجتماعی در بین مخاطبان ایرانی دارد می بایست توجه خاصی به بررسی ابعاد

اثرگذاری آن بر جامعه ایرانی نمود. شبکه اجتماعی افراد را جذب می کند زیرا به آنها این فرصت را می دهد تا تجربیات زندگی شخصی خود 

را به اشتراك گذاشته و احساسات خود را بیان کنند و در رابطه با مسایل مختلف اجتماعی به بحث و تبادل نظر بپردازند. شبکه اجتماعی 

گاه یبا ایجاد امکان ارتباط از راه دور، پژوهش، نامه نگاری و انجام معامالت و .... توانسته است به عنوان یك ابزار در جهت تسهیل امور جاتلگرام 

  ویژه ای برای خود ایجاد نماید.

: یکارکردها توانند یارتباطات بین افراد هستند و هم زمان م یآسان ساز یبرا یقادر به ایجاد مکانی اجتماع یمجاز یشبکه ها

کاربران نخواهند داشت. با این حال به  یبرا یکارکردها اهمیت یکسان است که این یو... را نیز به همراه داشته باشند. بدیه یتفریح یآموزش

زندگی در شایان ذکر است که ( 1334)واحدی فرد، باشد. یمجاز یاجتمااع یمهم ترین کارکرد شبکه ها یکارکرد ارتباط رسد که ینظر م

تواند تاثیرات مثبت و منفی مختلفی بر سبك زندگی کاربران داشته باشد. فرصت های آموزشی، اقتصادی و... از جمله  یفضاهای مجازی، م

ن فتباشد. قرار گر هرا نیز همراه داشت ینقاط مثبت این فضاها می باشد اما حضور در این دنیاها می تواند آسیب پذیری های اجتماعی و فرهنگ

 قیگوناگون از طر یراخالقیبه اطالعات غ ینسبتاً کوتاه و امکان دسترس یدوره زمان كیدر  ادیز یها یگوناگون، آزاد یدر معرض فرهنگ ها

و  امچون تلگر یمجاز یاز حد به شبکه ها شیب یوابستگ (1331گران،یکلور و د یخطرها هستند.)مطهر نیا یاز جمله نمونه ها نترنت،یا

فضای مجازی، به عنوان فضای نو و جدیدی برای شکل دهی به یك نوع زندگی که زندگی دوم  نیشبکه ها و همچن نیضور در ابه ح ادیاعت

بپردازد و در فضایی  املنامیده می شود، که در آن فرد می تواند با چهره ی مطلوب و دلخواه خود در آن حضور پیدا کرده و با دیگران به تع

شود، لذا  یعوامل حاصل م نیاست که براثر استفاده از ا یانباریو ز یجزء آثار منف ؛همه این مواردزندگی کندمبتنی بر رؤیاهای خویش 

 تواند منجر به کاهش اثرات سوء باشد. یم یمجاز یفضا نیاز ا استفاده زانیدر م یفرهنگ ساز

سعه بخش های آموزش، فرهنگ، اقتصاد، بهداشت، با نگاهی به برنامه های توسعه جمهوری اسالمی ایران مشخص می گردد که برای تو

 سیاست و محیط زیست به ارتباطات توجه ویژه ای شده است.

در برنامه چهارم توسعه آموزش با استفاده از ارتباطات نوین و رایانه ای مطرح گردیده است. مسئله بهره گیری از فناوری اطالعات در 

رش آموزش ستگبه  پنجم توسعه، ۀبرنامآموزش های مجازی در این برنامه عنوان شده است. تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به خصوص 

و بر آموزش همگانی برنامه مصوب قوه قضائیه و آموزش همگانی حقوق شهروندی تاکید شده است.  از همین رو  هتپرداخ زیاز راه دور ن یها

عالین شبکه های مجازی کشور در این فضا، این شبکه می تواند در توسعه دانش با توجه به قابلیت های شبکه تلگرام و درصد باالی عضویت ف

این  زتاثیر و عملکرد باالیی را از خود بجای گذارد، ایجاد کانال های آموزشی برنامه ریزی شده و فرهنگ سازی نوع استفاده و میزان استفاده ا

 شور باشد.فضا می تواند عاملی در جهت تسریع برنامه های توسعه دانش ک

از جنبه اقتصادی توسعه کشور، در برنامه سوم به توسعه اقتصادی به وسیله ارتباطات رایانه ای توجه شده است، بطوری که ایجاد شبکه 

جامع اطالع رسانی بازرگانی کشور و توانمندسازی مردم از طریق آموزش مشاغل ساده تاکید شده است. در برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی 

ایه فناوری اطالعات و ارتباطات توجه زیادی شده است مواردی همچون برقراری نظام بانکداری الکترونیکی، شبکه ملی داد و ستد اوراق برپ

یی ابهادار و توسعه تجارت الکترونیك در قالب ایجاد مراکز اطالع رسانی رایانه ای و شبکه ای و بازارهای مجازی، و گسترش بازارمحصوالت دان

، كیرونتالک تتجاره توسعدانش بنیان پیش بینی شده است. در برنامه پنجم توسعه نیز این امر مورد توجه بوده و موضوعاتی چون  محور و

جامع اطالعاتی کشور و ... توجه شده است. با بررسی بیشتر شبکه مجازی تلگرام مشخص می شود که تجارت های متفاوتی  طرح بانك یهته

روش محصوالت تجاری، فرهنگی و .... و تجارت الکترونیك در معنای کامل کلمه در بین صفحات، گروه ها و کانالهای همچون عرضه و خرید و ف

( لذا فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب قانونی 1331این شبکه که بعضا فوق العاده پرطرفدار هستند، بسیار رایج است. )خانیکی و همکاران 

 فیدی در راستای توسعه اقتصادی کشور براساس برنامه های توسعه ای آن باشد. برای این شبکه می تواند گام م

از منظر فرهنگی توسعه کشوردر برنامه چهارم توسعه که توسعه ی مبتنی بر دانایی است از تمامی اشکال ارتباطی به ویژه ارتباطات 

. این امر به صورت حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه ی رایانه ای و فناوری های نوین برای توسعه اعتالی فرهنگ استفاده شده است

انواع محتوا به زبان فارسی در محیط رایانه ای/ف حفظ و شناساندن هویت ملی و دینی، حمایت از تولید، توزیع و صادرات کاالها و خدمات 

شبینی شده است. و در برنامه پنجم توسعه مقابله با فرهنگی هنری و سینمایی، توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی و ... پی

http://www.rassjournal.ir/
https://www.eghtesadnews.com/


 87 -88  ، ص9318، پاییز 91رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
فرهنگ بیگانه محور اصلی سیاست ها بوده است.مقابله با جنگ نرم با حضور در فضای مجازی، رایانه ای با رویکرد بومی و بهره گیری و 

تدوین شده در این سند می باشد. از همین  هماهنگ سازی اقدامات رسانه ای برای مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی از برنامه های

د ورو با درنظر گرفتن میزان عضویت و فعالیت کاربران شبکه مجازی تلگرام که بعد از اعمال فیلترینگ همچنان درصد باالیی از جامعه را به خ

 گی کشور تاثیر گذار باشد.اختصاص داده است، فرهنگ سازی و انجام اقدامات مذکور می تواند در توسعه و رشد قابلیت های فرهن
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 مراجعمنابع و 
، بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه ملی ایران در زمینه ظرفیت 1331احمدی پروین، آقارفیعی داود، وزیری هشی فریده،  [1]

 4، شماره 23های آموزشی پیام رسان تلگرام در ایران، فصلنامه رسانه، سال 

 ، جامعه شناسی توسعه. تهران. نشر کلمه1331ضا، ازکیا مصطفی، غفاری غالمر [2]

، بررسی رابطه مصرف رسانه 1331باغبان سیدمرتضی ،زاده سیدجواد؛ صادقی نقدعلی؛ رهبرقاضی زهرا و نوعیجمعهامام [3]

 ( 4)1فرهنگی، -ای و انسجام اجتماعی) مطالعه جوانان شهر تبریز(، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی

ابعاد انسانی توسعه. تهران: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعۀ ایران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت تهرانیان، مجید  [4]

 ها.ریزی و تلفین برنامهریزی، دفتر روشهای برنامهبرنامه

، چگونه می توان به شهروندان اعتماد داشت، مجموعه مقاالت سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی، 1334افه کالس ، [1]

 شیرازه.  نشر

، نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران، مطالعات فرهنگ 1332خانیکی هادی، خجیر یوسف،  [1]

 44، شماره 13و ارتباطات، دوره 

، نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان، به 1331خانیکی هادی، کیاء علی اصغر، میر صمد، [2]

 13علوم خبری، شماره  خرید کاال، فصلنامه

، فضای سایبر و شبکه های اجتماعی، مفهوم و کارکردها، فصلنامه انجمن ایرانی 1331خانیکی هادی، بابایی محمود،  [3]

  1مطالعات جامعه اطالعاتی، دوره اول، شماره 

 23و  23، بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعۀ ملی در ایران. علوم اجتماعی، شماره 1334خانیکی هادی،  [3]

  1، شماره 2، ارزش ها و ضعف وجدان کاری در ایران، پژوهش نامه،سال 1321رجب زاده احمد،  [11]

، حوزه عمومی در فضای مجازی؛ مؤلفه های شکل گرفته  1331سیدعلوی، سیدمسعود و سیدرضا نقیب السادات ، [11]

اه های ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، مجازی از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسی در دانشگ حوزه عمومی

 ،12شماره 

، دو جهانی شدن ها و آینده هویت های همزمان، هویت ملی و جهانی شدن. تهران: موسسه 1334عاملی سعیدرضا،  [12]

 تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

راهکارها، فصلنامه  ، نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و1333کاظم زاده موسی، کوهی کمال،  [13]

 44، شماره 11پژوهشی فرهنگی، دوره

  31(. نقش آموزش و توسعه انسانی در فرایند توسعه پایدار ایران.تدبیر، شماره  1323گلستان هاشمی، مهدی)  [14]

، مطالعه رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات، 1331شاه قاسمی زهره، فرقانی محمد مهدی، خانیکی هادی،  [11]

  3فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 

( بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های 1334شریفزاده حکیمه السادات، سهرابی مریم و میرمحمدتبار سیداحمد، ) [11]

 ( 2)11،1جمعی و اعتماد اجتماعی در دانشجویان ، فرهنگ در دانشگاه اسالمی،

وامل موثر بر قصد استقاده از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت های (، ع1331رضایی روح اهلل، صف لیال، ادیبی منصور) [12]

  33آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، شماره 

 (. زمینه فرهنگ شناسی. تهران: انتشارات عطار 1331روح االمینی، محمود)  [13]

آینده هویت های همزمان، هویت ملی و جهانی شدن. تهران، موسسه (. دو جهانی شدن ها و  1334عاملی، سعید رضا )  [13]

 تحقیقات و توسعه علوم انسانی 

 (. تشریح ویژگی های فضای مجازی و رسانه های آینده، پژوهش های کاربردی 1333عاملی، سعیدرضا )  [21]

  1(. فرهنگ و مهندسی فرهنگ. فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 1332فوالدی، محمد)  [21]

 ( مجموعه مقاالت روزنامه نگاری، ارتباطات و جامعه، تهران، اطالعات1331محمد مهدی، ) فرقانی [22]

 21(. نقش فناوری اطالعات در توسعه فرهنگی. روابط عمومی، شماره  1333نیك بخت، مرجان)  [23]

ماعی (، مطالعه تطبیقی انسجام اجت1334فرهمند، مهناز، سعیدی مدنی، سیدمحسن و مهناز سهندی خلیفه کندی، ) [24]

 1،شماره 1در بین دو قوم آذر و کرد: مطالعه موردی شهر سنندج و تبریز، بررسی مسایل اجتماعی ایران،سال 
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( واکاوی نقش و کاربرد شبکه های اجتماعی برای 1334کیان، مرجان؛ نیما یعقوبی مالل و نصرت ریاحی نیا)  [21]

 3دانشجویان. فنّاوری آموزش و یادگیری، سال اول، شماره 
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