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چکیده
تضعیف روابط میان اعضای خانواده پیامدی است که با ورود عناصر مدرن به جامعهه مها بهه
تدریج گسترش یافته است؛ در حالی که بها سهاختار سهنتی خهانواد ایرانهی پیونهد نمهی خهورد و
همچون مهمانی ناخوانده به تهدید کانون گرم عهاففی مها قهد برافراشهته اسهت .یکهی از دییه
اصلی بروز این مسأله فناوریهای ارتبافات است که مانند هر فناوری جدید در جامعهه انسهانی،
باعث تغییرات گسترده و دامنهداری شده است .به دلی اهمیت این مسأله ،در این مقاله بهه تهاریر
اینترنت بر ارتبافات افراد در خانوادهها پرداخته شده است .پژوهش حاضر به صهورت پیمایشهی
و با استفاده از روش نمونه گیری سهمیهای و بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته ،بها تکیهه بهر
نظریههههههای گیههدن  ،رای ه من ،ولمههن ،تههونی

و دیگههران انجههام شههده اسههت .جامعههه آمههاری را

خانوادههای دارای فرزند بهایتر از  69سهال شههر اصهفهان تشهکی مهیدهنهد .متغیهر اسهتفاده از
اینترنت با دو شاخص کمیت و کیفیت و متغیرارتباط با دو شاخص ارتباط شفاهی و تعامه بهین
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والدین و فرزندان وهمسران سنجیده شده است .نتایج پهژوهش حاضهر حهاکی از آن اسهت کهه
کیفیت و کمیت استفاده از اینترنت ،بر ارتبافات افراد تاریر داشته است.
واژههای کلیدی :اینترنت ،خانواده ،ارتباط ،تعام والدین وفرزندان.
مقدمه و بیان مسأله
امروزه کمتر کسی است که انکار کند جهان وارد عرصهه تهازه ای شهده اسهت کهه نمهاد آن
اهمیت یافتن افالعات است .بسهیاری از دانشهمندان و صهاح
باورند که ترکی

نظهران علهوم اجتمهاعی بهر ایهن

و همگرایی فناوریههای افالعهاتی و ارتبهافی در دهههههای اخیهر مها را وارد

عصر و جامعه ای تازه کرده است .اینترنت نی از جمله فناوری های جدید به شمار می آید کهه از
پدیده های نوظهور عصر الکترونیك و دنیای دیجیتال است و خصوصا در دههه اخیهر بهه شهدت
جای خود را در بین افراد خانواده ها و به ویهژه جوانهان در سهح جههان و نیه ایهران بهاز کهرده
است ..یکی از جنبه های مهمی که از فناوری افالعاتی ارتبافی ،تأریر می پهذیرد خهانواده اسهت.
خانواده ترکیبی از نقش هایی است که به شدت به یکدیگر وابسته و در تعام با یکدیگرند ،امها
جریان ارتبافات و موج عظیم افالعاتی که توسط رسهانهههای جمعهی بهه آنهها منتقه مهیشهود
تغییراتی در تعامالت و روابط افراد با یکهدیگر بوجهود مهی آورد وایهن امهر موجه تفهاوت در
فرهنگ ونگرش های آنهها در خهانواده مهی شهود .بهدین ترتیه

پدیهده ای کهه خهود در جریهان

تغییرات و دگرگونی های اجتماعی شک گرفته است ،جامعه وخانواده را نیه دچهار دگرگهونی
میکند .دیوید رای من در کتاب خود به نام”انبوه تنها“سیر تحول جوامع و دگرگونیههای آنهها
را ناشی از تحول ارتبافات و وسای ارتبافی می داند .بهه عبهارت دیگهر ایهن اب ارهها بهه تهدریج
فضای روانی و محیحی گفتگهو را در یهك ارتبهاط بهین فهردی دچهار اخهتالل کهرده و اعضهای
خانواده به جای همگرایی به واگرایی روی می آورند تا جایی که فضای خانواده تبدی بهه یهك
فضای فی یکی مشترک شده کهه تعامه در آن ضهعیف مهی شهود (رابرتسهون .)676 :6732 ،بهه
عبارت دیگر فضای صمیمی تعام و گفتگهو بهین افهراد خهانواده وجهای خهود را بهه ارتبهاط بها
رسانهها و اب ارهای الکترونیکی داده است که بهار عهاففی ،احساسهی کمتهری و باعهث تغییهردر
روابط اعضای خانواده و حضور در جمع خانواده است .ایهن تغییهرات در دو نهو ارتبهاط بهروز
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میکند :ارتباط بین فرزندان و والدین و ارتباط بین همسران .امروزه صاحبنظران معتقدنهد جههان
اجتماعی به دوبخش تقسیم شده است .یکی جهان واقعهی و دیگهری جههان مجهازی کهه نحهوه
ارتباط در این دو جهان نی متفهاوت اسهت (عهاملی .)2 :6731 ،از فرفهی فنهاوریههای ارتبهافی
جدید و ب رگراه های افالعاتی آن ،به ویژه اینترنت و شهبکه ههای اجتمهاعی مجهازی ،منجهر بهه
تحول درشدت و می ان ارتباط انسانها در اقصی نقاط جهان شدهانهد و تحهولی کیفهی در نحهوه
ارتباط انسان ها با یکدیگر ایجاد کرده انهد .بهدین معنهی کهه امهروزه بها اسهتفاده از اینترنهت و بها
حضور در این ب رگراه ،امکان بههره گیهری از انبهوهی از افالعهات در کمتهرین زمهان ممکهن و
برقراری ارتباط گفتاری ،نوشتاری و دیداری با ه ینه ای نسبتاً کهم فهراهم آمهده اسهت .خهانواده
ایرانی نی در سبد فرهنگی خود مواجه با اینترنت ،فضای مجازی ،رسانهههای مهدرن وابه ارههای
الکترونیکی است که هر کدام به نوبه خود بخشی از فرآینهد تأریرگهذاری در خهانواده را ههد
گرفته اند .امروزه جهان وبه تبع آن کشور ما واردعصر دوم رسانه ها شده ایم که بر خال
اول کمتر قاب پیش بینی است چرا که در این عصر افالعات از یك فر

عصر

وواکهنش مخهافبین

وتعامالت آنان با فضای مجازی امکان پیش بینی تغییرات را به شدت ضعیف میکنهد .بها توجهه
به اینترنت در توسعه جوامع ،در جامعه ما نی در سال های اخیر به فن آوری افالعات و ارتبافات
توجه زیادی شده است .فبق آمارهای ارائه شده مرک مدیریت توسعه ملی اینترنهت در آخهرین
گ ارش خود ،شمار کاربران اینترنت در ایران تا پایان  1ماهه نخست سال  36بالغ بهر  49میلیهون
و  9ه ار و  144نفر اعالم شده است که به وسیله پارامترهایی چون اینترنت دایه آپ ،اینترنهت
 ،ADSLاینترنت موبای  ،GPRSوایمک

و فیبر به شبکه متص مهیشهوند .اسهتان اصهفهان بهه

عنوان سومین استان کشور بعد از استان مازندران و تهران بهایترین ضهری

نفهو اینترنهت را بهه

خود اختصاص داده است (مرک مدیریت توسهعه ملهی اینترنهت .) 6732 ،شههر اصهفهان نیه بهه
عنوان یکی از ب رگترین کالن شهرهای ایران همچون دیگر منافق کشور تحهت نفهو اینترنهت
است به دلی اررگذاری امکانات جدید ارتبافات بر روابط افراد در خانواده ،محقق در پهژوهش
حاضر به بررسی تاریر استفاده از اینترنت بر روابهط افهراد در خهانواده هها در خهانوادهههای شههر
اصفهان بپردازد .هد

اصلی پژوهش حاضر بررسی تاریر استفاده از اینترنت بر روابهط افهراد در

خانواده ها است و از اهدا

فرعی آن میتوان به بررسهی کمیهت اسهتفاده از اینترنهت بهر ارتبهاط
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شفاهی افراد ،بررسی کیفیت استفاده از اینترنت بر ارتباط شفاهی افراد ،بررسی کیفیهت اسهتفاده
از اینترنت بر تعامالت افراد ،بررسی کمیت استفاده از اینترنت بر تعهامالت افهراد در خهانوادههها
اشاره کرد.
مروری بر تحقیقات پیشین

گنجی در پژوهش خود با عنوان "بررسی الگوی کاربران اینترنت وعوام اجتماعی مورر بر

آن "در سال  6739به بررسی الگوی کاربران اینترنت در ایران پرداخته است .این پژوهش نشان
می دهد که به می انی که محدودیت ارتبافات اجتماعی بیشتر می شود ،افهراد تمایه بیشهتری بهه
بهره گیری از الگوی ارتبافی اینترنت نشان مهی دهنهد .پیونهد اجتمهاعی نیه در ایهن زمینهه نقهش
مهمی دارد .به عبارت دیگر ،کسانی کهه ،بنها بهه عله مختلهف دارای پیونهد اجتمهاعی قهوی تهر
هستند ،تمای کمتری به بهره گیری از الگوی ارتبافی اینترنت ،به ویژه الگوی ارتبافی نامناسه
و نابهنجار ،پیدا خواهند کرد .عواملی همچون دلبستگی به دیگهران و افهراد پیرامهونی ،تعههدات
گوناگون ،همچون تعهد نسبت به خانواده ،شغ  ،دوستان و غیره ،درگیری هها و مشهغولیت ههای
مختلف همچون مشهارکت مهداوم در فعالیهت ههای زنهدگی ،کهار ،خهانواده ،و غیهره و باورهها،
ارزشها و اصول اخالقی ،نقش اساسی در این زمینه ایفا میکنند (گنجی.)641 -692 :6739 ،

دوران در پژوهشی با عنوان "تاریر فضای سایبر نتیك بهر هویهت اجتمهاعی " در سهال 6739

انجام داده است نشان می دهند که ان وا یا عدم ان وای کاربران اینترنت به زمینهه ههای اجتمهاعی،
هویتی و فرهنگی آنها بستگی دارد .به فور مثال ،اینترنت برای افراد برون گرا ،یا کسهانی کهه از
حمایتِ اجتماعی بیشهتری برخوردارنهد ،دسهتاوردهای خهوبی فهراهم مهی کنهد ،همچهون بهبهود
وضعیت مشارکت در جامعه ،بای بردن ع ت نف  ،کاهش تنهایی و ...اما برای افراد درون گهرا،
یا آنانکه از حمایت احتماعی کمتری برخوردارند ،میتواند پیامدهای منفی داشته باشد .اسهتفاده
بیشتر از اینترنت برای نوجوانان و ب رگساین نی پیامدها و نتایج متفاوتی داشته است ،مثالً ،برای
ب رگساین باعث بای رفتن می ان ارتبافات چهره به چهره و محلی و ن دیکی شهان بهه دوسهتان و
بستگان دور شده است (دوران.)663 -663 :6736 ،
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نتههایج پههژوهش جوانهها کههارالهو و همکههاران بهها عنههوان" عملکههرد خههانواده وفنههاوری

خانواده"( ،)2169نشهان مهی دههد در زنهدگی روزمهره خهانواده یهك محه برجسهته در حهوزه
پژوهشی به دست آورده است .در این مقاله به بررسهی  49مقالهه بهین سهال ههای  6333و 2167
منتشر شده در بررسی رابحه فناوری افالعات و ارتبافات و عملکهرد خهانواده فهراهم مهیکنهد.
جستجو برروی پژوهش های انجام شهده درحهوزه ههای نگهرش نسهبت بهه فنهاوری افالعهات و
ارتبافات ،انوا  ICTو استفاده از الگوها ،،انسجام خانواده ،نقهش خهانواده ،قهوانین و درگیهری
بین نسلی ،و مرزهای خهانواده اسهت .نتهایج نشهان مهیدههد کهه فنهاوری افالعهات و ارتبافهات
تغییرات کیفی در عملکرد خانواده ،شک جدید حایت تعام ایجاد کهرده و ضهرورت چیهنش
دوباره الگوهای رابحه در خانواده را نشان میدهد.
برتون به پیامدها و آرار منفهی اینترنهت اشهاره دارد .او معتقهد اسهت اینترنهت باعهث انه وای

اجتماعیِ کاربران می شود .برتون پهژوهش خودبها عنهوان" آیهین اینترنت،تهدیهدی بهرای پیونهد

اجتماعی " به پیامدها و آرار مخرب اینترنت،پرداخته است که در ایایت متحهده روی  291نفهر
در فی دو سال انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از اینترنت حلقهه روابهط اجتمهاعی
دور و ن دیك را کاهش داده ،گوشهه گیهری و ،در نتیجهه  ،افسهردگی ،را افه ایش مهی دههد .در
نتیجه ،نو جدیدی از گوشه گیران در همه جا ظاهر میشوند که فقط دارای ارتباط افالعهاتی و
اب اری هستند .این افراد یك پیوند اجتماعی را بنا می کنند که دیگر شباهتی بهه پیونهد اجتمهاعی
جامعه بشری ندارد (برتون.)612 -619 :6732 ،

بیگر در پژوهشی ،که در سال  2111انجام داده است ،نشان می دهد که اینترنهت بهرای زنهان
یکی از اب ارهای ایجاد ارتباط بیشتر با شبکه های اجتماعی ،چون دوسهتان و خهانواده شهان ،بهوده
است .این زنان اظهار داشته اند کهه بها اسهتفاده از اینترنهت ،احسها

پیونهد اجتمهاعی و حمایهت

عاففی بیشتر میکنند (بیگر ،به نق از گنجی.)64 :6739 ،
در یك جمع بندی میتوان به این نکته دست یافهت کهه تحقیقهات فراوانهی پیرامهون مسهأله
پژوهش انجام شده که هر کدام ابعادی را مورد بررسی قرار داده اند ،اما محقق پژوهشی کهه بهه
بررسی تاریرات اینترنت واب ارهای بکارگیری آن بر ارتبافات افراد درروابط همسهران ووالهدین
و فرزندان پرداخته باشد نیافت .با توجه به اینکه اینترنهت از فراگیرتهرین وسهای بها فراگیرتهرین

"
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امکانات در ارتبافات افراد در خانواده هااست وهمچنهین ارتبهاط اعضهای خهانواده از مهمتهرین
مولفه هایی است که در تحکیم خانواده وزندگی اجتماعی به افراد کمهك مهیکنهد در تحقیهق
حاضر سعی شده تا به بررسی تاریر استفاده از اینترنهت بهر روابهط افهراد در خهانواده هها پرداختهه
شود.
مبانی نظری
ابتدا یزم است برای درک بهتربه شناسایی مفاهیم اصلی پژوهش بپردازیم.اینترنت از جملهه
فناوری های ارتبافی به شهمار مهی آیهد کهه از پدیهدهههای نوظههور عصهر الکترونیهك و دنیهای
دیجیتال است و خصوصا در دهه اخیر به شدت جای خود را در بین افراد خانواده هها و بهه ویهژه
جوانان در سح جهان و نی ایران باز کرده است .به فوری که در میان انبوه جمعیت ،در خانهه،
مترو ،اتوبو

یا سایر مکانههای عمهومی بسهیاری از افهراد در حهال اسهتفاده از اینترنهت هسهتند

(ساروخانی و شهکربیگی .)639 :6737 ،از جملهه مهمتهرین فضهاهایی کهه از فریهق اینترنهت بهه
راحتی میتوان به آن دست یافت فضای مجازی است.فضای مجهازی در واقهع نهامی اسهت کهه
تعداد زیادی از کاربردهای امروز فناوریهای جدید ارتبافی را در بر میگیرد (ههولم .)2119 ،
به باور کاستل فضای مجازی ،مکان نیست ،داین وراهرویی است بین مکانها .شما در حالی کهه
در مح خودتان اقامت دارید ،می توانید در فضای مجازی گهردش کهرده ومردمهی را مالقهات
کنید که در مکانهای دیگری زندگی میکنند اما میتوانید با استفاده از فضای مجازی در جهان
هنی خودتان باشید (کاستل واین  .)43 :6734 ،برخال

فضای واقعی در فضای مجازی نیهاز

به جابجاییهای فی یکی نیست وکلیه فعالیتها از فریق اب ارهای الکترونیکی صورت مهیگیهرد
وباعث ایجاد شبکه عظیمی از افراد میشود که مرزهای سیاسی وجغرافیایی را در هم میشهکنند
وگاه مرزهای فرهنگی را کمرنگ میکنند و بر تمام ابعاد زندگی بشر تأریر میگذارند (سهولر،6
.)17 :2113
چارل هورتون کولی ارتباط را مکانیسمی میداند که از خهالل آن روابهط انسهانهها برقهرار
می شود و بسط می یابد ارتباط بین انسانها اسا

شک گیری جامعه انسهانی اسهت بهه فهور کلهی
1 Suler
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سرچشههمه فرهنههگ و موج ه تکام ه اسههت و کاسههتی در ارتبههاط اجتمههاعی موج ه
آسی های روانی و اجتماعی میباشد .ارتباط فراینهدی اسهت کهه روابهط انسهانی براسها

پیههدایی
و بهه

وسیله آن به وجود می آید و تمام مظاهر فکری و وسای انتقال و حفظ آن ها در مکان و زمان بر
پایه آن توسعه می یابد .ارتبافات حالت های چهره ،رفتارهای ،حرکات ،کلمات ،نوشهته ،چهاپ،
راهآهن ،تلگرا  ،تلفن و تمام وسای را در بر مهیگیهرد کهه بهه تهازگی در راه غلبهه برمکهان و
زمان ساخته شده اند (ساروخانی .)1-66 :6713 ،با ظهور اینترنت و سهولت استفاده ار آن ماننهد
بهره گیری از موبای تمای آشکار بهین اشهکال گونهاگون ارتبافهات (یعنهی ارتبافهات شهفاهی،
نوشتاری ،چهاپی و الکترونیهك) تاحهدودی از بهین مهی رود و ابه ار جدیهد تمهامی ایهن اشهکال
ارتبافات را با همدیگر ترکی

می کند :از فریق اب ارهای ارتبافی نوین ،مهی تهوان یهك گفتهار

شفاهی را بالفاصله تبدی به یك پیام نموده ،و همچنین آن را چاپ کرد ،و عالوه بهراین ،آن را
به صورت الکترونیك به تعداد نامحدوی از کاربران فرستاد .از این رو ،می توان گفت اب ارههای
الکترونیکی و فضای مجازی یك رسانه تك بعدی ،یك سویه و تك گویانه نیسهت ،بلکهه ایهن
امکان را فراهم میکند که از یك نقش به نقش دیگر حرکهت کهرد و دوبهاره بهه نقهش پیشهین
بازگشت چرا که در فضای اینترنت ،میتوان هم عمومی بود و ههم خصوصهی ،بهه فهور همه ان
هم میتوان فرستنده بود و هم گیرنده (رانتانن.)673 :2111 ،
در راستای انتقال افالعات از فضای سایبر ،برخی نظریه پردازان بر ایهن باورنهد کهه جامعهه

افالعاتی پدیده جدید نیست و پیشرفتهای جدید تکنولوژیك مانند گذشته در خدمت سهرمایه-
داری ،نابرابری اجتماعی و اقتصادی است .گروهی متعتقدند در سایه پیشهرفتهای تکنولوژیهك،
جامعهای با ساختار دموکراتیك شک گرفته است .ارتبافات بین افراد و گروهها در این جامعهه

افقی است .مردم به آگاهیهای بسیار دسترسی دارند و الگوهای ارتبافات رسانهای تغییر یافتهه-
اند .این اندیشمندان ظهور جامعههای نهو را نویهد مهیدهنهد .جامعههای کهه در آن تولیهد پیهام از

انحصار عدهای معدود خارج شده است .اندیشمندان این گروه به نقش رسهانهای تکنولوژیههای
نوین توجه دارند و آرار آن را بر روابط میان فردی و گروهی و جامعه بررسی و بیهان مهیکننهد.
از نظر این گروه در جامعه نو حاکمیت اصلی با رسانههای الکترونیك است .به هر روی وسهای
ارتبافی ،زمینه تغییرات آنی و موقتی در وقایع و دگرگونی های اجتمهاعی را فهراهم مهیآورنهد.
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این وسای  ،معرفیکننده الگوها ،نقش ها ،دیدگاهها و شیوه روی آوری بهه سهبك ههای زنهدگی
هستند که ممکن است مردم از راه دیگر هرگ به آنها دسترسی پیهدا نکننهد .فبقهه جهوان نیه از
فریق تبلیغات رسانههای گروهی ،محالبی درباره نقشهای آینده خود فرا میگیرد.
چارچوب نظری تحقیق حاضر بر اسا

دیدگاههای مربوط بهه حهوزه ارتبافهات و خهانواده

محرح شده است .در دیدگاههای تاریخی به نظرات مك لوهان ورایه من اشهاره مهیشهود .ایهن
نظریه پردازان با توجه به گذر جوامع از دوران مختلف روابط افراد را در آنها بررسی مهیکننهد.
مك لوهان معتقد است که بعد از ظهورکتابت سهنت شهفاهی رو بهه ضهعف نههاد ،امها در عصهر
تلوی یون ،فرهنگ شفاهی ،مشارکت و همکاری و اندیشه جههانی شهک گرفهت .مهك لوههان
معتقد است که تحت تأریر وسای ارتباط الکترونیکی ،انسانها وارد مرحله جدیهدی از زنهدگی
اجتماعی میشوند ،این وسای جدید به انحصار ارتباط چهاپی پایهان مهیدههد و بیهان شهفاهی و
ادراک سمعی را احیها مهی کنهد .اکنهون تحهت تهأریر وسهای الکترونیکهی در راه ایجهاد چنهین
جامعهای فرز زندگی ،نظام آموزشی ،ادبیات ،هنرها و به فور کلی همهه نظهام فرهنهگ انسهانی
دگرگون شده است (ساروخانی.)6733 ،
رای من به سه نو جامعه اشاره میکند و از نظر او در جامعه دگر راهبر با رهبری رسانهههای
جمعی مواجهیم که پ

از دوره رهبری صنعت و دوران درون راهبر (ظهور فردگرایهی) دوران

سوم صحنه ظهور انبوه تنها درون شهرهای به ر

اسهت .او ایهن دوره را دوران امحهای روابهط

سنتی و پا برجای خانوادگی ،خویشاوندی میدانهد ،زمهانی کهه وسهای ارتبهاط جمعهی ههدایت
عوافف ،احساسات والگوهای حیات اجتماعی را به دست دارند .رای من ،دوران سهوم ارتبهافی
را دورانی می داند که در جریان آن ،انبوههای تنها در درون شهرهای ب ر

پدیهد مهی آینهد .او

در اررش به همین نام «انبوه تنها» ،انسان هایی را مجسم می سازد که در راهروهای تنگ قحارهای
زیرزمینی ،در دریایی از انسانها غوفه میخورند ،راه برای رفتن نیست و ازدحام نفه

کشهیدن

را مشک می سازد ،اما به رغم این همه تراکم ،انسان تنهاسهت و ههی گهاه در تهاریخ چنهین تنهها
نبوده است .هی یك از این انسانها را نمیشناسهد ،هرگه آنهان را ندیهده اسهت و بهاز بهه یقهین
می داند که هرگ هی یك از آنان را بار دیگر نخواههد دیهد .او در پهی امحهای روابهط سهنتی و
پابرجای خانوادگی ،خویشاوندی ،همسهایگی و دوسهتی ههای پایهای قهدیم تنهاسهت و در برابهر
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وسای ارتباط جمعهی و صهاحبان قهدرت منهد آن و همچنهین وسوسهه ههای ناشهی از آن سهخت
آسی پذیر است .پ

به زعم رای من ،این دوران در تاریخ انسان به عنوان دورانی ربهت خواههد

شد که در آن «دیگرانی چند» (صاحبان وسای ارتبافی) الگوهای حیات اجتماعی را مهیسهازند
(ساروخانی.)13 :6732 ،
در دیدگاه کنش متقاب نمادی ارتبهاط شهفاهی را بنیهاد نههاد سهنتی مهیدانهد کهه در آن بهه
استمرار مشاهدات تأکید می ورزد .به نظر مید ارتبافات اساسی ترین روندی است که در جوامهع
انسانی جریان دارد .ارتباط زمانی برقرار مهی شهود کهه شهرکت کننهدگان ،از نمادههای معنهی دار
استفاده کنند؛ یعنی نمادهایی که برای استفادهکنندگان معنای یکسهانی دارد .اشهتراک در معنهی
یك نماد ،شرکت کنندگان را به سوی یك رابحه ناب اجتماعی سوق می دههد .بنهابراین ارتبهاط
را میتوان به عنوان روند ساماندهی تلقی کرد .به همان می ان که ارتباط گسهترش مهی یابهد ههدر
هر جهتی که باشد ه موج

ایجاد سازمان های ب ر

تر و گسهترده تهر مهیشهود .میهد بها محهرح

کردن دیگری عام پذیرفتن ایهن نقهش را مقدمهه ای بهرای پهذیرش منحهق آن نههاد بها مجموعهه
نهادهایی می داند که او برای راهیابی به نحوه رفتار خود در یك موقعیهت نههادی خهاص از ایهن
منحق استفاده می کند به این ترتی عم او در هر لحظه بر یهك عمه به ر

اجتمهاعی مبتنهی

اسههت .دیگههری عههام درونههی سههاختن موقعیههتهههای اجتمههاعی در مجمههو  ،یهها خههودی سههاختن
وضعیتهای اجتماعی خارج از وجدان فرد است که عام انسانی تشهکی دهنهده ههر شخصهیت
خودآگاه است .در این دیدگاه ارتبافات اساسیترین روندی است که در جوامع انسانی جریهان
دارد .از نظر او رسانهها ازفریق تنشسازی بر رفتار کودکان تأریر میگذارند .در حقیقت مید بها
محرح کردن دیگری عام معتقد است که رسانهها بر هن کودکان که ساده و فاقد شبکه بهه ههم
پیوسته اندیشه هاست تأریر میگذارند (توسلی.)712 :6736 ،
کاستل نی در نظریه شهبکه خهود بهر روابهط اجتمهاعی تأکیهد فهراوان دارد .او معتقهد اسهت
بلوک های اصلی شبکه ،ارتباط است .او معتقد است افهراد حمایهتههای متنهوعی را از اعضهای
شبکه خود دریافت مهیکننهد و پیونهدهای گونهاگون حمایهتههای اجتمهاعی متنهوعی را بهرای
اعضای شبکه فراهم میکند .کاستل معتقد است درهه اره سهوم مهیالدی و بها گسهترش وسهای
ارتباط جمعی همه جوامع در معرض تغییرات ساختاری قرار گرفتهاند .این فنهاوریهها اگهر چهه
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نقش تعیین کنندهای در فرایند جهانی شدن دارند اما با این حال خود فناوریها نی نقش واسهحه
در کنش متقاب بین ساختارهای اجتماعی و کنشگران را ایفا میکنند به همهین خهافر در مرکه
کنش انسانی قرار میگیرند (کاستل .)739 :6733 ،
براسا

نظریه ساخت یابی گیدن میتوان استنباط کهرد کهه شهبکهههای اجتمهاعی مجهازی

محصول و مخلوق کنش معنادار بین افراد است ،اما پ

از شک گرفتن محدودیتههایی را بهر

عامالن اعمال میکند .ساختار این شبکه ها بهر بهاز تولیهد یها تکهرار رفتارهاسهت .گیهدن جامعهه
شناسی متأخررا جامعهشناسی جهانی شدن می داند ،زیهرا مهمتهرین ویژگهی جههانی شهدن چنهد
بعدی بودن آن است .او معتقد اسهت جههانی شهدن بنیهان ههای هویهت و فرهنهگ را در جامعهه
کنونی و گرگون کرده است .گیدن معتقد است روابط انسهانی از جملهه روابهط صهمیمانه میهان
انسانها که نقش مهمی در تکوین هویت انسانی ایفا میکنند در دنیای مهدرن دچهار دگرگهونی
شده اند .حقوق و وظایفی که که اعضهای خهانواده سهنتی را بهه ههم مهیپیوسهت بیشهتر ضهعیف
شدهاند .ما دیگر نمی توانیم به حمایت خویشاوندان و اعتمهاد بهه آنهها پشهتگرم باشهیم .بهه دلیه
ضعف نهادهای سنتی وحدت بخش افراد ناچارنهد بیشهتر از گذشهته متکهی بهه خهود بهار آینهد.
(گیدن  .)63-63 :6734 ،به گفته گیدن  ،اگر خواسته باشیم ماهیت مدرنیته را به درستی دریابیم،
باید از چشم اندازهای موجود جامعه شناختی دوری گ ینیم .بایهد پویهایی شهدید و پهنهه جههانی
نهادهای مدرن را تبیین کنیم و ماهیت انقحا های این نهادهها را از فرهنهگ ههای سهنتی توضهی
دهیم .گیدن بارها این قضیه را مورد تأکید قرار میدهدکه «پویهایی مدرنیتهه از جهدایی زمهان و
مکان و باز ترکی شدنشان سرچشمه میگیرد ،به صورتهایی که منحقهبنهدی دقیهق زمهانی هه
مکانی زندگی اجتمهاعی را امکهان پهذیر مهی سهازند ،باعهث از جاکنهدگی نظهام ههای اجتمهاعی
می شوند (پدیده ای که با عوام مؤرر در فاصله گیری زمهانی هه مکهانی ارتبهاط ن دیهك دارد) و
ساماندهی و بازساماندهی بازاندیشانه روابط اجتماعی را در پرتو درون دادهای مداوم دانشی کهه
بر کنشهای افراد و گروهها تأریر میگذارند ،موج

میشوند» (گیدن .)64-26 :6733 ،

گیدن توجه شایانی به رابحه میان امر بیرونی و امر درونهی مهی کنهد ،بهه خصهوص از جههت
تأریری که این رابحه بر روابط شخصی و ماهیت هویت شخصی می گذارد» .وی معتقد است که
روابط انسانی ه از جمله روابط صمیمانه میان انسان ها که نقش مهمی در تکهوین هویهت انسهانی
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ایفا می کنند ه در دنیای مدرن دچار دگرگونی شده اند« .دیهدگاه گیهدن ایهن اسهت کهه روابهط
شخصی به فور ف اینده ای از قید و بندهایی که بیرون از خود این روابط هسهتندآزاد مهی شهوند؛
برای مثال ،هر قدر اقتصاد سرمایهداری ،رسانهها ،نهادههای رسهمی آموزشهی و سهایر نظهامههای
انت اعی ،تعهد افراد را بیشتر به سوی خود جل

می کنند ،ماهیتِ اجباری حقهوق و وظهایفی کهه

اعضای خانواده سنتی را به هم می پیوست بیشتر تضهعیف مهیشهود .مها دیگهر نمهیتهوانیم بهرای
برخورداری از همراهی های شایسته اعتماد ،به وجود شبکه ای از خویشاوندان پشتگرم باشیم؛ در
عین حال ،از قید این ضرورت نی آزادیم که به اقوامی مساعدت کنیم که نفعهی در همراههی بها
آنها نمی بینیم .چون هنوز ههی نظهامی انت اعهی جهایگ ینی بهرای خهانواده یها اجتمها روسهتایی
منسجم پدید نیامده است ،بر عهده فرد است که این روابط اعتماد آمی بها دیگهران را جسهتجو و
پی ری ی کند ،روابحی که برای حفظ تمامیت نف

[خهود] همچنهان ضهرورت دارنهد» (کسه ،

 .)43 -43 :6737نقحه تمرک نظریه ساخت یابی گیدن  ،برمفهوم جهدایی زمهان از مکهان اسهت.
گیدن چنین فرض می کند که تغییرات ساختاری در قدرت ،به واسحه سهحوح چندگانهه جههانی
شدن مانند مبادله پولی ،پیشرفت های فناورانه و مردم سهایری سیاسهی گسهترده ،باعهث تغییهر و
دگرگونی ح

ما از زما و مکان شده است .در جوامع پیشهامدرن ،زمهان و مکهان یکنواخهت و

همبسته بودند ،به این معنی که مردم به تعام در مجاورت یکدیگر تمایه داشهتند؛ امها یکهی از
پیامدهای مهم مدرنیته این است که ظرفیت ما برای زندگی و کار در گسهتره زمهان و مکهان بهه
صورت مج ا از یکدیگر ،گسترش یافته است .به نظر گیدن  ،کنش های روزمره بهه وسهیله خهود
کنش گران به لحاظ ساختاری مقید میشود و فناوریهای رسانهای نی در این امر دخی هسهتند.
در فرایند امتداد زمان و مکان ،تجربیات رسانه ای شده ،قادر به وادار کردن رویدادهای متفهاوت
به درون آگاهی روزمره است که میتواند به احسها

عهدم امنیهت و واژگهونی واقعیهت منجهر

شود .برای وی ،تجربیات رسانهای شده ،شرط بیرونی کنش هستند کهه بهه مها افالعهاتی دربهاره
دیگران میدهند و روایتی را که ما درباره دیگران داریم ،تغییر میدهند (یقی.)33 :2113 ،6
دانی لرنر معتقد است که رسانهها ارزشهای سنتی در جوامع را تغییر میدهند و ارزشههای
مدرن را جایگ ین میکنند .وی در کتاب گذر از جامعه سنتی؛ نوسازی خاورمیانه ،نوشته اسهت
1 Laughey
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که این کار با بای رفتن انتظارها و توقعات ،باز شدن افقها ،توانا شدن مردم به تخیه ورزیهدن و
تمای به جایگ ینی شرایط زندگی بهتر برای خود و خانواده ،عملهی مهیشهود (مهك کوئیه ،
 .)644 :6732رسانهها پدیدهای با عنوان «تحرک روانی» یا پدیهده دیگهری بها عنهوان «بیگهانگی
عاففی» به وجود میآورند که لرنر آن را به مثابهه امتیهازی روانهی در نوسهازی ،مهؤرر مهیدانهد.
بیگانگی عاففی ،در نظر لرنر ،بهه معنهای قهدرت تحهابق بها محهیط سرشهار از دگرگهونی اسهت.
بنابراین ،وسای ارتباط جمعی ،اویً درک وضعیتهای مختلهف را آمهوزش مهیدهنهد؛ رانیهاً بها
برانگیختن تخی افراد آنها را به جای کسانی قرار میدهنهد کهه کهارگردان قضهایا هسهتند .ایهن
وسای همچنین تجارب جدید مختلفی بهه وجهود مهیآورنهد کهه لرنهر آنهها را عوامه افه ایش
تحرک روانی میداند (روشه 272 :6711 ،و .)277
هایدگر نی خانه را یکی از ب رگترین قدرتهای یکپارچهسازی اندیشهه هها ،و خهافرهههای
بشر می داند .دریفو

معتقد است در ارتبافات اینترنتی بدن وجود ندارد .در ارتبافات اینترنتهی

کاربران نه به تمام بدن هایشان بلکه صرفا با چشمانشان ارتباط برقرار مهیکننهد .چنهین ارتبهافی
حقیقی وناب نیست و نمیتواند جایگ ین ارتبافاتی شود که در آنها بدن حضور دارد .دریفو
نی معتقد است که اینترنت به جهای فرهیختگهی بوجهود آورنهده عهوام زدگهی است(چاوشهیان،
.)231 :6736
از نظر ولمن ،افراد متفاوت به شبکههای متفاوت متص میشوند و میتوانند برای یهك فهرد
منابع متنو تری فراهم آورند .اما در زندگی واقعی معمویً با افرادی رابحه برقرار می کنند که به
خود آنان شباهت دارند و از این جهت منابع موجود در شبکه اجتماعی شخصی خود را کهاهش
میدهند .در فضای مجازی شرایط به گونهای دیگر است ،عدم شناخت اولیهه از کسهانی کهه در
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی حضور دارند احتمال ایجاد رابحه میان افهراد بسهیار
متفاوت را فراهم می آورد .چنین رابحه ای که تنو بیشتری نسبت به روابهط موجهود در زنهدگی
واقعی دارند توان شخص را برای دستیابی به منابع بیشتر (بویژه افالعات بیشتر و متنو تر) فراهم
می آورد .هر چند ممکن است این پیونهدها ضهعیف پنداشهته شهوند .ولمهن معتقهد اسهت ارهرات
اینترنت در جهت اف ایش ارتبافات اینترنتی یکسان نیستند ،همچنان که مالحظه می شهود ولمهن
اررات اینترنت را کامالً در جهت اف ایش ارتبافات اجتماعی ارزیابی نمیکند ،بلکهه آن را تهابع
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نو استفادهای که از آن میشود میداند .ولمن معتقد است ما در عصری زندگی مهیکنهیم کهه
پارادایم جوامع در حال تغییر است .این تغییر نه تنها در شیوه فهم ما از جامعه ،بلکهه فراتهر از آن
در نحوه ارتباط بین مردم و نهادها وجود دارد .در جوامع شبکهای برعک

جوامهع صهنعتی کهه

روابط بین افراد سلسله مراتبی است ،روابط افقی گسترش مییابد و مرزهها نفو پهذیر مهیشهوند
(محسنی.)32 :6739 ،

تامپسون 6معتقد است مخافبان برنامهه ههای رسهانه ای ،در جریهان فراینهد خاصهی کهه در آن
عوام اجتماعی و فرهنگهی دخالهت مهیکننهد ،پیهامههای رسهانههها را درک ،جهذب و درونهی
میکنند .تامپسون میگوید ،هر چند در کنار رسانههای ارتبهافی نهادههایی همچهون خهانواده و
آموزش و پرورش نی در سهاخته و پرداختهه شهدن هویهت و شخصهیت افهراد نقهش دارنهد ،امها
رسانه های ارتبافی ،به ویژه رسانه های دارای برد جهانی ،باعهث فراتهر رفهتن انسهان هها از کهنش
چهره به چهره و وارد شدن آنها به ارتبافات و کنشهای جهانی شدهاند .به نظر تامپسهون ،یکهی
از مهمتههرین کارکردهههای رسههانههههای ارتبههافی مههدرن ،بههه وجههود آمههدن یههك فراینههد جدیههد
شک گیری هویت است که در فول تاریخ بیسابقه بوده است (تامپسون.)99 -91 :6731 ،
در بررسی تعامالت افراد در خانواده ها باید هم به نهادخانواده و ههم بهه نههاد رسهانه ،بهه دو
نهاد اررگذار توجه میشود .یکی از نظریات مورد توجه در زمینه رسهانهههای جمعهی نظریهه دو
جهانی شدن است .عاملی معتقد است مهمترین تغییر سهاختاری در خهانوادههها دوفضهایی شهدن
است .از نظر او امروزه دوجهانی شدن باعث فههم واقعیتههای فهردی واجتمهاعی اسهت وصهنعت
ارتبافات باعث توسعه ارتبافات در جههان مجهازی وکهاهش ارتبافهات محسهو

و واقعهی در

جهان واقعی است .در فضای واقعی فرد وجامعه تعاملی واقعی وعینی دارند واین نو ارتبهاط در
دوستیها و همسایگیها وخانوادهها پیوندهای روانی وارزشهای اخالقی را معنا مهیبخشهد امها
در فضای مجازی که خصیصههایی چون غیر عینی بودن ،دیجیتالی بودن وقدرت انتخاب متکثر
ومتفاوت با زندگی روز مره دارد نسبی گرایی اخالقی وارزشی وجود دارد .عاملی معتقد اسهت
سرمایه های اجتماعی وفرهنگی با ورود به فضای مجازی قابلیتهای متفهاوت وتهوان بهاز تولیهد
بینهایت یافته اند .عهاملی معتقهد اسهت بها دوفضهایی شهدن تغییهر ات عمهده در خهانواده ایجهاد
1 Tomson
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میشود .از جمله اینکه در گذشهته ارتبهاط بها خهارج از خانهه حتمهاً حضهوری بهود ،امها امهروزه
میتوان با فضاهای متنو و متکثری از درون خانه و به وسیله فضای مجازی ارتباط برقرار کهرد.
فرد میتواند در یك دقیقه در فضاهای متفاوت اخالقهی وارزشهی حضهور داشهته باشهد .او

پ

همچنین معتقد است در فضاهای جدید مجازی با تغییر در روشهای تعامه پهدر ومهادر روبهرو
هستیم .دو فضایی شدن ارزشهای خانواده را تحت تأریر قرار داده است وباعث تکثهر فرهنگهی
واز بین رفتن هویتهای جمعی مشترک شهده اسهت .تکثهر فرهنگهی ناشهی از دوفضهایی شهدن
باعث فاصله وتفاوت ارزشی وکمرنگ شدن ارزشههای نهادینهه خهانواده مهیشهود ،در حقیقهت
فضای مجازی واقعیتهای جدیدی وارد زندگی فرد میکند که بهه آن واقعیهت مجهازی گفتهه
میشود وبه دنبال خود ارزشهای جدیدی را وارد خانواده میکنهد .او در ادامهه محهرح مهیکنهد
مهم ترین تغییری که به دنبال ظههور هم مهان ارتبافهات وشهک گیهری جههان مجهازی را داده
است ،دوفضایی شدن خانواده است .این تغییر بنیادین فهرد را بهه صهورت نهامرئی در ارتبهاط بها
جهان دیگری قرار میدهد وحوزه خارج از خانه را در خانواده گسترده میکنهد(عهاملی:6733 ،
.)23
هورکهایمر معتقد است که از میان تمهام نهادههای اجتمهاعی کهه فهرد را بهرای قبهول اقتهدار
(حکومتی) آماده می سهازد ،در مقهام اول خهانواده قهرار دارد .زیهرا خهانواده بهه عنهوان یکهی از
مهمترین قدرتهای تربیتی از بهاز تولیهد و شخصهیت انسهانهها مراقبهت مهی کنهد و ایهن عمه را
همانگونه انجام می دهد که زندگی اجتماعی آن را درخواست می کند .افراد از فریهق خهانواده،
قابلیت قول رفتارهای اقتداری ه که موجودیت جامعه بورژوازی به آن وابسته اسهت هه را کسه
می کنند .از فر

دیگر ،او معتقد است که خانواده گذشته از آن که روابط اقتداری را بهه افهراد

میآموزد ،تنها مکانی است که افراد آن مشکالت خود را به راحتی بیان مهیکننهد« .مکهانی کهه
روابط افراد براسها

قهوانین بهازار تنظهیم نگشهته و افهراد یکهدیگر را بهه عنهوان رقیه

در نظهر

نمی گیرندو هم چنین تنها مکانی که افراد امکان دارند« .نه بهه عنهوان کهارکرد ،بلکهه بهه عنهوان
انسان مؤرر باشند (هورکهایمر.)6339 ،
وایدمر معتقد است خانواده با جمعهای خانوادگی معنا پیدا میکند ،تالش وایدمر این اسهت
که نشان دهد اگر رفتارهای فردی در قال کنش های جمعی معنها و مفههوم خاصهی پیهدا کنهد،
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افراد در متن خانواده نگرش تهازه ای پیهدا مهی کننهد و عهادت واره نهوینی مهی یابنهد ،حهالتی کهه
میتوان آن را از بین رفتن جدایی و لذت بردن از جمع دانست .او معتقد اسهت افهراد در دنیهای
امروز دیگر جمع های خانوادگی گذشته را سامان نمی دهند؛ بلکهه خهود در انتخهاب و گه ینش
افرادی که مایلند در جمهع آنهها قهرار گیرنهد دخالهت دارنهد ،او ایهن پدیهده را نهوعی چهرخش
فرهنگی می داند و معتقد است به همین دلی خانواده در حال افول نیست ،بلکه نهوعی بهازنگری
در ماهیت و کارکردهای آن روی می دهد و به شکلی ساده تر خانواده به صورت دائهم در حهال
بازسازی و ترمیم خود است (لبیی.)3 :6732 ،
از نظر صاحبنظرانی چون به نظردریفو

درارتبافها ت اینترنتهی بهدن وجودنهدارد،ودرچنین

ارتبافاتی تماما نمیتوان افالعات و واقعیتها را درک کرد .در اینترنت ا نبوهی از افالعهات و
شمار زیادی افراد وجود دارند ،کاربران نه با بدنهای شان ،بلکهه صهرفاً بها چشهمان شهان باآنهها
ارتباط برقرار می کنند .چنین ارتبافاتی ،ارتبافات حقیقی و ناب نیستند و نمهی تواننهد جهایگ ین
ارتبافاتی شوندکه در آنها بدن وجود وحضور دارد .شک حرکت بهدن انسهان در درک دنیهای
افرافش نقشی حیاتی ایفا میکند ،به فوری که عدم تجسهد منجهر بهه از دسهت رفهتنِ تشهخیص
ارتباط می شود (دریفهو  69 -79 :6737 ،و .)66براسها

مباحهث نظهری پهژوهش حاضهر در

صدد است به این مسأله بپردازد که استفاده از اینترنت چهه تهاریری بهر ارتبهاط افهراد در خهانواده
دارد؟
فرضیههای تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه اصلی
استفاده از اینترنت بر ارتباط افراد در خانواده مورر است.
فرضیه های فرعی
 -6کمیت استفاده از اینترنت برارتباط شفاهی افراد در خانواده ها تاریر گذار است.
 -2کیفیت استفاده از اینترنت بر تعام افراد در خانواده هاتاریر گذار است.
 -7کمیت استفاده از اینترنت برارتباط شفاهی در خانواده هامورر است.
 -4کیفیت استفاده ازاینترنت بر تعام افراد در خانواده ها مورر است.
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مدل نظری تحقیق

روش تحقیق
این پژوهش از جههت نهو تحقیهق در زمهره پهژوهشههای کهاربردی و در زمهر تحقیقهات
پیمایشی مقحعی قرار میگیرد .در مرحله فهرح مسهأله و سهوابق تحقیهق بررسهی ابعهاد نظهری و
تجربی پژوهش از روش کتابخانه ای (شام بررسی اسناد،کت  ،مقایت ،پایان نامهها ،مجهالت،
نشریات و سیستم افال رسانی اینترنتی) استفاده شده و جهت به دست آوردن افالعات بهه روز
از روش میههدانی (پرسشههنامه) بهههره گرفتههه شههده اسههت .جامع ه آمههاری در ایههن پههژوهش همههه
خانوادههای شهر اصفهان هستند که بر اسا

سرشماری سال  6731این تعداد 933712خهانواده

گ ارش شده است .به منظور برآورد حجم نمونه مهورد محالعهه از فرمهول کهوکران بها جمعیهت
بر

(بیش از 21111نفر) استفاده شده است .به ایهن ترتیه حجهم نمونهه محلهوب برابهر 734

خانواده محاسبه شده است .با توجه به احتمال دریافت پرسشنامه های ناقص و با توجه به موضو
تحقیق و عدم وجود آمار دقیق در خصوص تعداد خانواده و جهت رفع این نهواقص تعهداد 411
خانواده انتخاب شدند با در نظر گرفتن مالک ورود به تحقیق که همانا حضور اعضای خهانواده
که شام پدر ،مادر و فرزند است ،تعداد پرسشنامههای توزیع شده 6211نفهر اسهت .کهه از ایهن
تعداد با حذ

پرسشنامههای مخدوش و ناقص تعداد  6692پرسشنامه با ضری

بازگشت بایی

1931که شام اعضای  734خانواده میشود در اختیار پژوهشگر قرار گرفته تا فرآینهد تج یهه و
تحلی داده ها انجام شهود .بها توجهه بهه ایهن کهه جمعیهت شههر اصهفهان نهاهمگن بهوده ،شهیوه
نمونهگیری در تحقیق حاضر سههمیهای و بهر اسها

محلهه مسهکونی صهورت گرفتهه اسهت .بهه

فوری که ابتدا به تقسیمبندی نقشهه شههر اصهفهان بهر اسها
میشود .سپ

منهافق شههرداری اصهفهان اقهدام

تعدادی منحقه انتخاب شده و در مرحله بعد در داخ محلهها به صورت اتفهاقی،
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خیابان و کوچه مورد نظر انتخاب و پرسشنامهها در میان خانوادههایی که دارای فرزنهد بهایتر از
69سال دارند توزیع گردید .مالک سن فرزنهدان بهه دلیه اجهازه اسهتفاده از فضهای مجهازی از
سوی والدین در نظر گرفته شده است.
شیو تج یه و تحلی دادهها برمبنای روش کمی بوده است .جهت انجهام محاسهبات آمهاری
که عمدتاً مربوط به افالعات پرسشنامه است از نرم اف ار  spssاستفاده شده اسهت ،بهه فوریکهه
ابتدا فراوانی هر متغیر محاسبه و سپ
محاسبات آماری مناس

جهت گویهها با  recodeیکسهان شهده اسهت .روشههای

با سهحوح سهنجش انتخهاب شهده :ابتهدا دادهههای جمهعآوری شهده از

فریق پرسشنامهها با استفاده از آمار توصیفی (جدول فراوانی ،درصد فراوانی ) ...،بیان شهدهانهد
که این روشها برای سازماندهی و خالصه کهردن افالعهات بهه کهار مهیرونهد .جههت آزمهون
فرضیههای تحقیق و آزمون مدل مفهومی از مدلسازی معادله ساختاری با تأکید بر پهارامتر و
مدلهای دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است .همچنین جههت تج یهه و تحلیه دادههها از
نرماف ار کامپیوتری  SPSS/windows/Ver: 18و برای آزمون مدلسهازی معادله سهاختاری از
برنامههه  Amos: 18اسههتفاده شههده اسههت .متغیههر هههای تحقیههق از فریههق ترکی ه  ،وزندهههی و
استانداردسازی سوایت مربوفه در سح فاصلهای ساختهشدهاند.
مفاهیم و متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر مستق تحقیق حاضر استفاده از اینترنت است که به صورت زیر سنجیده میشود.
 -6می ان استفاده از اینترنت :عبارت از مدت زمانی از شبانه روز است که که فرد از اینترنت
استفاده میکند که در پنج فبقه از اصالً استفاده نمیکنم،تا بیشتر از  9ساعت سنجیده شده اند.
 -2مدت زمان استفاده از اینترنت :عبارت از مدت زمانی است که فهرد ازفریهق اینترنهت در
فضای مجازی عضویت یافته است که از کمتر از شش تا بیشتر از دو سال سنجیده شدهاند.
 -7خدمات اینترنتی مورد استفاده :مشارکت و در گیری فرد در فضای مجازی که به وسهیله
گویه های جست و جو در مقایت علمی-پژوهشهی ،چهت کردن،پسهت الکترونیکهی-اخبهار و
افالعات-وبال -جست و جو در سایت های سیاسی -گشت و گذار در سایتههای مختلهف،

 / 771فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)73تابستان 6731

برقراری ارتباط با دیگران در وایبر ،وات

آپ و یین ،تانگو ،اینستاگرام ،تلگرام ،خرید کای از

فریق اینترنت سنجیده شدهاند.
متغیر وابسته
در تحقیق حاضر ،متغیر وابسهته ،ارتبهاط افهراد در خهانواده اسهت کهه دارای دو بعهد ارتبهاط
شفاهی و تعامالت افرادبین همسران ووالدین وفرزندان در خهانواده مهورد سهنجش قهرار گرفتهه
است:
روایی و پایایی
جهت سنجش روایی تحقیق از اعتبار صوری استفاده شهده اسهت .اعتبهار صهوری مبتنهی بهر
قضاوت و داوری متخصصان است .جهت انتخاب بهترین گویهها برای متغیرهای تحقیق ،از نظر
اساتید ،مشاور و محققین دیگر استفاده شد .در ایهن ارتبهاط ،پرسشهنامه تهیهه شهده را بهه اسهاتید
دانشگاه و متخصصان نشان داده و از نظر آنها برای تصحی پرسشنامه کمك گرفتهه شهد .بهدین
ترتی

پرسشنامه تحقیق از نوعی اعتبار صوری برخوردار است .برای تعیهین پایهایی پرسشهنامه از

روش آلفای کرونباا استفاده شده است .که در اکثر متغیرها می ان آلفها بهیش از  1/3بهه دسهت
آمد .این محاسبات در جدول شماره 6آمده است:
جدول  -1ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیر های پرسشنامه
متغیر
ارتباط افراد در

مقیا

تعداد

آلفای کرونباا

گویه

ارتباط همسران

4

1/363

ارتباط والدین و والدین

4

1/364

مستق

کمیت استفاده از فضای مجازی

7

1/312

مستق

کیفیت استفاده از فضای مجازی

61

1/37

خانواده

وابسته

1/313
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یافتههای تحقیق
یافتههای تحقیق در دوبخش توصیفی(افالعات مربهوط بهه والهدین و فرزنهدان) و اسهتنبافی
ارائه میگردد
نتایج توصیفی
جدول -2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن اعضای خانواده
والدین
مرد

گروه های سنی

فرزند

زن

فراوانی

درصد معتبر

فراوانی

درصد
معتبر

فراوانی

درصد
معتبر

کمتر از  21سال

1

1

1

1

673

73/3

 21تا 29

1

1

1

1

33

24/2

 29تا 71

2

1/9

1

6/9

33

24/2

71تا74سال

4

6

23

3/1

33

24/2

79تا73سال

43

62/2

33

21/2

62

7/2

41تا44سال

33

22/3

32

24/6

1

1

49تا 43سال

34

24/9

33

29/4

1

1

91سال و بایتر

644

73/9

31

21/3

1

1

ک

734

611

734

611

734

611

بدون پاسخ

9

7

61

از میان اعضای  734خانواده شرکت کننده در تحقیق ،بیشترین فراوانی سنی در گروه مردان
به 91سال و بایتر با 73/9درصد و درگروه زنهان ،بهه 49تها  43سهال بها 29/4درصهد فراوانهی و
بیشترین فراوانی سن در گروه فرزندان به گروه سنی زیر 21سهال بها 73/3درصهد فراوانهی تعلهق
دارد.
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جدول -3شاخص میزان استفاده از اینترنت
اتصال به اینترنت به فور

پدر

مادر

فرزند

روزانه

درصد معتبر

درصد معتبر

درصد معتبر

استفاده نمی کنم

47/9

72/3

63/3

کمتر از یك ساعت

27/3

76/3

23/3

بین یك تا سه ساعت

23/1

27/2

72/7

بین سه تا پنج ساعت

9/2

3/6

69/4

بیشتر از  9ساعت

1

4/2

7/1

611

611

611

ک

پردازش جدول  7نشان میدهد بیشترین فراوانی استفاده از فضای مجازی در گهروه پهدران
به گ ینه استفاده نمیکنم با 47/9درصد فراوانی تعلق دارد و بعهد از آن میه ان اسهتفاده کمتهر از
یك ساعت به فور روزانه با 27/3درصد فراوانی اسهت .در گهروه مهادران بیشهترین فراوانهی بهه
گ ینههه اسههتفاده نمههیکههنم بهها 72/3درصههد و بعههد از آن بههه گ ینههه ی کمتههر از یههك سههاعت بهها
76/3درصد فراوانی تعلق دارد .در گروه فرزندان بیشترین فراوانی به گ ینه ی بهین یهك تها سهه
ساعت استفاده با فراوانی  72/7درصد است.
جدول -4شاخص ارتباط افراد در خانواده
همسران

متغیر

فرزند

ارتباط شفاهی

تعامالت

ارتباط شفاهی

تعامالت

خیلی کم

درصد معتبر

9/2

63/7

1/3

1/7

کم

درصد معتبر

61/3

22/7

1/9

23/4

متوسط

درصد معتبر

73/3

23/6

43/3

21/6

زیاد

درصد معتبر

73/3

61/3

44/9

74/1

خیلی زیاد

درصد معتبر

6/1

69/9

9/9

69/1

ک

درصد معتبر

611

611

611

611

تحلی جامعه شناختی تاریر استفاده از اینترنت بر روابط افراد در خانواده 777 /

در جدول  4متغیرههای مربهوط بهه شهاخص ارتبهاط افهراد در خهانواده قابه مشهاهده اسهت.
بیشترین فراوانی متغیر ارتباط شفاهی همسهران بهه گ ینهه متوسهط بها 73/3درصهد فراوانهی و در
گروه فرزندان نی به گ ینه متوسط بها 43/3درصهد فراوانهی تعلهق دارد .بیشهترین فراوانهی متغیهر
تعامالت در گروه همسران بهه گ ینهه متوسهط بها 23/6درصهد و در گهروه فرزنهدان بهه زیهاد بها
74/1درصد فراوانی تعلق دارد.
تحلیل استنباطی
تحقیق حاضر دارای  4فرضیه است که به منظور بررسی و آزمون فرضیه های محرح شهده از
آزمون های مختلفی استفاده شده است.
در فرضیه اول تحقیق به بررسی تاریر کمیت استفاده از اینترنهت بهر ارتبهاط شهفاهی اعضهای
خانواده پرداخته میشود .به فوری که محرح میگهردد هرچهه میه ان و مهدت زمهان اسهتفاده از
اینترنت بیشتر باشد ،احتمال کمتر شدن ارتباط شفاهی بین همسران و والهدین و فرزنهدان وجهود
دارد و یا بحور عک

هرچه می ان و مدت زمان استفاده از اینترنهت کمتهر باشهد ،احتمهال بیشهتر

شدن ارتباط شفاهی بین همسران و والدین و فرزندان وجود دارد .جهت آزمهون ایهن فرضهیه از
آزمون همبستگی پیرسون استفاده نمودهایم .همانگونه که در جدول  9مشخص شده است می ان
ضری

همستگی و شح معنی داری گویای آن است که کمیت استفاده از اینترنهت بهر ارتبهاط

شفاهی همسران تاریر دارد به فوری که با استفاده ی بیشتر از اینترنت ،ارتبهاط شهفاهی همسهران
کاهش مییابد( .) -1/769همچنین ایهن تهاریر بهر کمیهت اسهتفاده از اینترنهت و ارتبهاط شهفاهی
والههدین و فرزنههدان نی ه وجههود دارد(.)-1/719بنههابراین فرضههیه اول بهها افمینههان  1/39و س هح
معنیداری  1/111تایید میشود.
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جدول  -5کمیت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی همسران و والدین و
فرزندان
ضری

تعیین

سح معناداری

ضری

روابط متغیرها

همبستگی

1/6

***

-1/769

ارتباط شفاهی همسران--کمیت

1/137

***

-1/719

ارتباط شفاهی والدین و فرزندان-کمیت

فرضیه دوم تحقیق تاریر کیفیت استفاده از اینترنت بر ارتباط شهفاهی اعضهای خهانواده مهورد
بررسی گرفته است .برای آزمون این فرضیه از آزمهون همبسهتگی پیرسهون اسهتفاده نمهودهایهم.
همانگونه که در جدول  9مشهخص شهده اسهت میه ان ضهری

همسهتگی و سهح معنهی داری

گویای آن است که کیفیت استفاده از اینترنت بر ارتباط شفاهی همسهران تهاریر دارد بهه فهوری
که کیفیت استفاده از اینترنت با ارتباط شفاهی همسران ارتباط معکو

دارد ( .)-1/77همچنهین

این تاریر بر کیفیت استفاده از فضهای مجهازی و ارتبهاط شهفاهی والهدین و فرزنهدان نیه وجهود
دارد(.)-1/761بنابراین فرضیه اول با افمینان  1/39و سح معنی داری  1/111تایید میشود.
جدول  - 6کیفیت استفاده از اینترنت بر ارتباط شفاهی همسران و والدین و
فرزندان
ضری

تعیین

سح معناداری

ضری

همبستگی

روابط متغیرها

1/66

***

-1/77

ارتباط شفاهی همسران-کیفیت

1/6

***

-1/761

ارتباط شفاهی والدین و فرزندان-کیفیت

در فرضیه سوم تحقیق،تاریر کمیت استفاده از اینترنت بر تعامالت افراد در خانواده را محهرح
مینماید .به فوری که محرح میشود هرچه می ان و مدت زمان استفاده از اینترنت بیشهتر باشهد،
خانواده با کاهش تعامالت همسران و والدین و فرزندان روبرو شده و یا بهه فهور عکه

هرچهه

می ان و مدت زمان اسهتفاده از اینترنهت کمتهر باشهد ،خهانواده بها افه ایش تعهامالت همسهران و
والدین و فرزندان مواجه مهی گهردد .جههت آزمهون ایهن فرضهیه از آزمهون همبسهتگی پیرسهون
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استفاده نمودهایم .همانگونه که در جدول  3مشخص شده است می ان ضری همستگی و سهح
معنی داری گویای آن است کهه کمیهت اسهتفاده اینترنهت بهر تعهامالت همسهران تهاریر دارد ،بهه
فوری که با استفاده ی بیشتر از اینترنت،تعامالت بین همسران کاهش مییابد ( .)-1/237اما این
تههاریر بههر کمیههت اسههتفاده از اینترنههت وتعههامالت والههدین و فرزنههدان ازلحههاظ آمههاری وجههود
ندارد(.)-1/619
جدول  -7کمیت استفاده از فضای مجازی بر ادبیات شفاهی همسران و والدین و
فرزندان
ضری

تعیین

سح معناداری

ضری

روابط متغیرها

همبستگی

1/13

1/164

-1/237

تعامالت همسران—کمیت

1/166

1/93

-1/619

تعامالت والدین و فرزندان-کمیت

فرضیه چهارم تحقیق نی تاریر کیفیهت اسهتفاده از اینترنهت را بهر تعهامالت افهراد در خهانواده
مورد بررسی قرار داده است .جهت آزمون ایهن فرضهیه از آزمهون همبسهتگی پیرسهون اسهتفاده
نموده ایم .همانگونه که در جدول 3مشخص شده است می ان ضری

همسهتگی و سهح معنهی

داری گویای آن است که کیفیت استفاده از اینترنت بر تعهامالت همسهران تهاریر دارد بحوریکهه
کیفیت استفاده از اینترنت با تعامالت همسران ارتباط معکو

دارد ( .)-1/93همچنین این تهاریر

بر کیفیت استفاده از اینترنت و تعامالت والدین و فرزنهدان نیه وجهود دارد ( .)-1/967بنهابراین
فرضیه اول با افمینان  1/39و سح معنیداری  1/111تایید میشود.
جدول  -8کیفیت استفاده از اینترنت بر تعامالت همسران و والدین و فرزندان
ضری

تعیین

سح معناداری

ضری

همبستگی

روابط متغیرها

1/72

***

-1/93

تعامالت همسران-کیفیت

1/21

***

-1/967

تعامالت والدین و فرزندان-کیفیت
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فرضیه کلی و مدل تحقیق
استفاده از اینترنت بر روابط افراد در خانواده مورر است.
جدول  -9برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد در سطح استنباطی برای بررسی
تأثیر استفاده از اینترنت بر روابط افراد درخانواده
ضری
تعیین
1/712

نسبت

خحای

برآورد غیر

برآورد

سح
معناداری

بحرانی

معیار

استاندارد

استاندارد

***

-3/612

1/119

-1/144

-1/973

روابط—کیفیت

1/171

2/611

1/121

1/191

1/664

روابط—کمیت

روابط متغیرها

مدل  -1مدل معادله ساختاری جهت تعیین مقدار تأثیر استفاده از اینترنت بر
روابط افراد در خانواده

برای رسم مدل نهایی ،از رویکرددومرحله ای برای مناس

بودن بارهای عاملی بهره گرفتیم

وبعداز قاب قبول بودن آنها به تدوین مدل نهایی اقدام کردیم .مدل ی به آزمهون اعتبهار سهازه
ای تعام خانواده ،ادبیات شفاهی خانواده ،کمیت و کیفیت استفاده از اینترنت وآزمون نیکهویی
برازش ساختار آن پرداخته است .در بخش اندازه گیری همچنهان کهه از مهدل برمهیآیهد بیشهتر
معرفهای متغیرهای مکنون به فور نسبتاً مناس

روی آنها بار شده و البته متغیرهایی که بار گویه

پایینی داشته از معادله خارج شدهاند .بخش سهاختاری مهدل نیه حهاکی از آن اسهت کهه متغیهر
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کمیت استفاده از اینترنت ( )1/31بیشترین مقدار واریهان

تعامه خهانواده وکیفیهت اسهتفاده از

اینترنت( )- 1/46آن را تبیهین کهرده اسهت.همچنهین متغیهر کمیهت اسهتفاده از اینترنهت()-1/61
واریان

تعام افراد در خانواده خانواده وکیفیت استفاده از اینترنهت( )1/66آن را تبیهین کهرده

است.یزم به کر است هرچند تاریر متغیر کمیهت اسهتفاده از اینترنهت ،تعامه افهراد درخهانواده
بهه میه ان

معنادار نشده است ،اما از آنجا که دارای پشتوانه نظری قوی اسهت بها رابحهه معکهو

( )-1/61در مدل حفظ شده است .همچنین نتایج نشان میدههد ارتبهاط افهراد بهه میه ان ()1/61
واریان

تعام خانواده را تبیین مینماید .شاخص های مهدل ،آزمهون نیکهویی بهرازش سهاختار

نظری محرح شده با داده های مشاهده شده و اعتبار سازه ای وسیل اندازه گیری مهورد بحهث را
نشان میدهد.همه شاخصهای تحبیقی مدل نی مقادیر بهایتر از  1/31را نشهان مهیدهنهد کهه بهه
معنای توان مدل از فاصله گرفتن از یك مدل استقالل ون دیك شدن به یك مهدل اشهبا شهده
برمبنای معیارهای تعریف شده برای آنها است .از آنجا کهه معیارههای TLI=1/33 ،GFI=1 /39

و  IFI=1/39ن دیك به یهك هسهتند ،حهاکی از بهرازش زیهاد مهدل و معیهار ،RMSEA= 1/13
حاکی از عملکرد ضعیف باقیمانده هادر مدل است( .البتهه از آنجها کهه آمهار  χ²کهامال تحهت

تأریر حجم نمون مورد محالعه است و حجم نمونه در این تحقیق زیاد اسهت ،معنهاداری یها عهدم
معناداری  χ²مالک مناسبی برای قضاوت در مورد مدل نیست).

جدول  -11شاخصهای برازش مدل
DF/CMIN

TLI

NFI

IFI

9/13

1/33

1/34

1/39 1/39

GFI

RMSEA

AGFI

1/13

1/3

Chisquare

P

DF

29/71

1/11

9

نتیجهگیری
عصر جدید عصر ارتبافات انسانی است و این ارتباط ابعاد گوناگونی را در بر میگیهرد.در
خانواده ها افراد با دور هم نشستن های خانوادگی بهه شهک نمهادین احسها

«بهودن» مهی کننهد،

احساسی از حضور در جمع و عضوی از جمع بودن که برای افراد بسیار خوشهایند اسهت ،بهدین
ترتی هر فهرد نشهان مهیدههد متعلهق بهه کهدام جمهع خهانوادگی اسهت و چگونهه در مسهائ و
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مشکالت و شادیها و غمههای آنهان سههیم اسهت .ایهن جمهعههای خهانوادگی چیه ی فراتهر از
خانواده هسته ای است و در واقع ترکی بندی یا پیکهرهبنهدی خهانواده را نشهان مهیدههد ،شهاید
جذابیت این موضو به حدی باشد که بتوان گفت از گهواره تا گور چنین احساسهی در وجهود
ما هست و با آن زندگی می کنیم و مهم ترین وقایع زندگی مها نیه در رابحهه بها همهین رفتهار یها
احسا

شک میگیرد و میشود گفت نقاط عحف زندگی ما بیرون از دایره این روابط نیسهت.

امرو زه با افرادی برخورد مینماییم که در انبوه وسیع شهر و با کاستی روابط سنتی ،در انه وا بهه
سر می برند از آنجا که فضای مجازی همواره حام پیامها و افالعات متنوعی است نقش مهمی
در ایجاد ارتباط و جایگرین کردن آن بها ارتبافهات رو دررو مهیکنهد .از نظهر هایهدگر ،خانهه،
«یکی از ب ر

ترین قدرت های یکپارچه سازی اندیشه هها ،خهافره هها و رؤیاههای نهو بشهر»-

است باورود رسانه های جمعی وپ

از آن استفاده بی رویه از اینترنت اعضای خانواده ها بهه بهه

جای برقراری ارتبافات کالمی که منجر به ایجاد ارتبافات صمیمانه صرفا بهه یهك نقحهه خیهره
شده وگویی از جهان واقعی که در آن قهرار دارنهد خهارج مهیشهوند (چاوشهیان.)231 :6736 ،
نتیجه این امر منفع شدن افهراد در دنیهای واقعهی در ارتبهاط بها یکهدیگر اسهت بهه همهین دلیه
بسیاری از صاحبنظران معتقدند باید به دنبال فرحی متوازن برای روابط افراد در خهانواده باشهیم
تا بتوانیم آسی های ناشی از ورود به دنیای مدرن را کهاهش دههیم..در ایهن صهورت مهیتهوان
انتظار داشت افراد زمان وشرایط مناسبی برای استفاده از فضای مجازی برگ یننهد کهه اسهیبی بهه
ارتبافات شفاهی وتعامالتشان با اعضای خانواده وارد نکند .آنچه مسلم اسهت مهمتهرین فرآینهد
رشههد وتربیههت افههراد جامعههه پههذیری اسههت کههه حههین آن افههراد ارزشههها والگوهههای رفتههاری را
میآموزند ودر جریان تعام بها دیگهران بهه کهار مهیبرنهد .در ایهن میهان نقهش خهانواده ونظهام
آموزشی در انتقال این بخش از فرهنگ بسیار مهم است.عالوه برآن بهه نظهر مهیرسهد اعضهای
خانواده در جامعه ایرانی امروز نیازمند آموزش مهارت های زندگی است .ل وم آموزش مهدرن
و سازمان یافته در مدار  ،دانشگاه ها به نوجوانان و جوانان و استحکام بخشهیدن بهه رابحهه ههای
فرالکترونیکی در قال

فرح های اجرایی مثبت و آموزش های مرتبط بها نحهوه اسهتفاده درسهت

جوانان و نوجوانان از فضای مجازی بسیار واض است .سخن آخر اینکه ما در مواجهه بها تهاخر
فرهنگی قرار داریم که به دنبهال ورود وشهیو اب ارههای الکترونیکهی وفنهاوری ههای افالعهات
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وارتبافات ایجاد شده و هنوز افال دقیق وکاملی از اینکه این فناوری ها چه جایگاهی در شک
دهی رفتار ما دارند و یا اینکه تاریرات مثبت آنها در زندگی افراد بیشتر اسهت یها تهاریرات منفهی
نداریم ،اما اندیشمندان معتقدند با توجه به تغییر الگوهای ارزشی و رفتهاری کهه بهه دنبهال ورود
این فناوری ها در زندگی افراد ایجاد شده ،ل وم بررسی این تغییرات وعلت یابی آنهان ضهروری
به نظر میرسد .امروزه با ورود فناوریهای ارتبافی اکثر مردم ترجی میدهنهد در عهین تنههایی
روابط گسترده ای با جهان پیرامون خود داشته باشند ،چرا که هنگام حضهور در فضهای مجهازی
مورد کنترل ،باز خواسهت وقضهاوت قهرار نمهیگیرنهد ،در نتیجهه معاشهرت در فضهای مجهازی
اف ایش یافته و برای کاربران دلپذیر میگردد.
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