
  
  
  

   : و زمان خانوادهيا خانواده شبکهنترنت،یا
 را متأثر ی روابط خانوادگی ارتباطنی نويهايچگونه تکنولوژ

  کنند؟ یم

 ** آتشگاهیعباسپروین  ،   *محمدتقی عباسی شوازي
  25/3/1397: تاریخ پذیرش  19/11/1396: تاریخ ارسال

  
 چکیده

 با چالش رانی در ارا  که نهاد خانوادهي و متعددقیموازات مسائل عم  به
 ، نهادنی در ای ارتباطنی نويهاي و تکنولوژنترنتیمواجه کرده است، نفوذ ا

 تا یی کهها چالش؛تر کرده استتر و مبهمدهیچیها را پ مسائل و چالشنیا
 یشیمای پقین تحقیا.  داردرانی در ای روابط خانوادگی در دگرگونشهی ريحد

 بر روابط ی ارتباطنی نويها يتکنولوژبا هدف مطالعه رابطه استفاده از 
 یرستانیآموزان دب  مطالعه، دانشنی ايجامعه آمار. شده است   انجامیخانوادگ
 يا طبقهيریگ  نمونهکیاند که با تکنگانه بوده  از تمام مناطق دهرازیشهر ش

عنوان افراد نمونه انتخاب و به پرسشنامه   نفر از آنان به400متناسب، تعداد 
خانواده " يهاهینظر  ازیبی مطالعه ترکنی ايچارچوب نظر. اندادهپاسخ د
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 abbasi8971@gmail.com     .شناسی، دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد جامعهآموخته  دانش **
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 قی تحقنی ايها ي از نوآوریکی.  بوده است" خانوادهيمرزها" و "يا شبکه
 يا  زمان خانواده و خانواده شبکهيها  به نامیانجی مریاستفاده از دو متغ

 نی اجیا نتتیدر نها. شده است   گرفتهقی تحقيِچوب نظررباشد که از چا یم
 نوع و نی بي و معنادارمی ارتباط مستقگونه چی است که هنی از ای حاکقیتحق

 وجود ندارد، ی با روابط خانوادگی ارتباطنی نويها ي استفاده از تکنولوژزانیم
 و خانواده انواده زمان خیعنی یانجی ميرهای متغری ارتباط از مسنیبلکه ا
 به يا  و خانواده شبکهیوادگ زمان خانيرهایمتغ. شود ی محقق ميا شبکه

اند و   داشتهی مثبت بر روابط خانوادگيری تأث273/0 و 473/0 ي با بتابیترت
  .اند بودهی روابط خانوادگری متغانسی درصد از وار30 نییطورکلی قادر به تب به

 روابط ،يا  خانواده شبکه،ی ارتباطنی نويها يتکنولوژ : کلیديهايواژه
 .يمجاز يها  شبکه،یخانوادگ

  
  مقدمه

هاي اجتماعی، خانواده نقش و اهمیتی خاص و  ها و گروه در بین تمام نهادها، سازمان
اند، بر خانواده و اهمیت حیاتی  تمام آنان که در باب سازمان جامعه اندیشیده.  داردبسزا

تواند ادعاي سالمت کند،  اي نمی درستی هیچ جامعه به. اند آن براي جامعه، تأکید ورزیده
هاي  یک از آسیب هیچ شبهه، هیچ باز بی. هاي سالم برخوردار نباشد چنانچه از خانواده

). 11:1389ساروخانی، (اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد 
هیچ فردي جدا . گیري هویت فرد است ها کانون شکل چنین خانواده در تمام فرهنگ هم

 فرد و شخصیت اوست هسازندست و خانواده رکن اصلی  نیفیتعر  قابلاش  از خانواده
 ).1379ثنایی، (

 ایرانی نیز در جریان نوسازي فرهنگی و اجتماعی و هخانواد اخیر هدهدر طول سه 
ها،  اگر در تمام قرن). 3: 1393ی، آزاد ارمک(سیاسی کشور تغییرات اساسی یافته است 
دید حال چنین  ی را در خود میهاي حیات خانواده انحصار آموزشی و انتقال ارزش
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جمعی بسیاري از  هاي دیگر و ازجمله وسایل ارتباط نیست، فرزندان امروز از سرچشمه
اند  ترهاي خانه طورکلی بزرگ آنان کمتر تحت تأثیر والدین و به. گیرند چیزها را فرامی

ست، اي شده ا  امروزه نهاد خانواده رسانه،زعم بسیاري و به) 15:1389ساروخانی، (
عنوان نهادي مستقل، نهادهاي دیگر جامعه ازجمله خانواده را  ها به بدین معنا که رسانه

توانند کارکردهاي خود را  ها نمی  که این نهادها بدون رسانهاند  کردهمتأثربه نحوي 
 .)Howard, 2013(خوبی ایفا کنند  به

الت و هاي اخیر در حوزه خانواده، نشان از مشک تحقیقات مختلف در سال
اي دارد که حاکی از دگرگونیِ روابط خانوادگی در ایران است؛ ازجمله  هاي گسترده چالش

ساروخانی و صداقتی (، شکاف نسلی )1392فروتن، (افزایش میزان طالق : ها این چالش
ابوالقاسمی و (ها  ، تغییر ارزش)1389،  زادنهیآدگروسی و (ها  ، تعارض نقش)1388فرد، 

باشد، که مورد  می) 1391آزاد ارمکی و همکاران،  (خانگی  و پدیده هم،)1392همکاران، 
ها مربوط به روابط درون خانواده مانند  گاهی این چالش. ن قرار گرفته استاتوجه محقق

روابط زوجین با یکدیگر، روابط والدین با فرزندان یا فرزندان با یکدیگر است و گاهی این 
اي که  باشد؛ اما نکته ه با محیط بیرون از خانواده مربوط میها به روابط اعضاي خانواد چالش

هاي  شناسی چه در حوزه خانواده و چه در حوزه ارتباطات و رسانه ذهنِ محققان جامعه
هاي نوین ارتباطی بر این  نوین را به خود مشغول کرده، تأثیري است که تکنولوژي

 درصد 50امروزه بیش از  .ندا ی داشتهطور خاص روابط خانوادگ ها در خانواده و به دگرگونی
 میلیارد انسان در جهان به 8/3کنند، و بیش از  از جمعیت جهان از اینترنت استفاده می

 میلیون کاربر در ایران وجود دارد، 56این در حالی است که بیش از . اینترنت دسترسی دارند
و )  ،2017مرکز جهانی اینترنت (نترنتیا کشور برتر در استفاده از 20رو ایران جزء  و ازاین
هاي اجتماعی مجازي به شمار  هاي کاربران در شبکه ترین گروه ها یکی از فعال ایرانی

  ).24:1388ضیایی پور و عقیلی، (روند  می
                                                   

1. Cohabitation 
2. http://www.internetworldstats.com/top20.htm 
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هاي اخیر استفاده از اینترنت و ابزارهاي نوین تکنولوژي به بخش  در سال
است در خصوص تأثیر این ابزارهاي شده  ناپذیر از زندگی اجتماعی بشر تبدیل جدایی

خانواده نیز . نوین بر زندگی اجتماعی انسان تحقیقات مختلفی صورت گرفته است
 از این تأثیرات نبوده است و مستثناترین نهادهاي اجتماعی  عنوان یکی از اصلی به

ابزارهاي نوین تکنولوژي ارتباطی بر ابعاد مختلف زندگی خانوادگی ازجمله بر 
؛ احمدزاده کرمانی و 1392؛ ابوالقاسمی و همکاران، 1388کفاشی، (ي خانواده ها ارزش

 و  پوریعدل(، روابط خانوادگی )1384؛ جوادي و زنجانی زاده اعزازي، 1392قاسمی، 
) Coyne et al, 2014؛ Hertlein, 2012؛ Devitt & Roker, 2009؛ 1392همکاران، 

خسروي و علیزاده (ملکرد خانواده ، ع)1391رضایی،(تغییرات فرهنگی خانوارها 
و همچنین نرخ طالق ) 1392محمدي سیف، (، کارکردهاي خانواده )1390صحرایی، 

)Clayton et al, 2013; Bellou, 2013; Kendall, 2011 (یکی از . اند تأثیر گذاشته
هاي نوین ارتباطی بر   در خصوص تأثیر تکنولوژيشده  مطرح سؤاالتترین  اصلی

طورکلی اینترنت و فضاي مجازي چه نقشی در  باشد که به ن این میزندگی انسا
، متفکران مختلفی ندا طور اخص داشته طور اعم و روابط خانوادگی به ارتباطات انسانی به

شده   تحقیقات انجامامااند،   برآمدهسؤالبا تحقیقات گوناگون درصدد پاسخگویی به این 
 نشان داد که مثال نتایج پژوهش شاندرز وانعن اند، به نتایج یکسانی به دست نداده

برعکس کاربرانی که . استفاده زیاد از اینترنت با پیوندهاي ضعیف اجتماعی مرتبط است
اي با والدین و دوستانشان ارتباط  طور قابل مالحظه کنند، به از اینترنت کمتر استفاده می

قیقی که عباسی شوازي در ایران و در تح). 1386صبوري خسروشاهی، (بیشتري دارند 
انجام دادند، نتایج نشان داد اینترنت تغییري در ساختار شبکه مرکزي ) 1395(و همایون 

افراد به وجود نیاورده و افراد اعضاء شبکه گفتگوي مرکزي خود را از طریق اینترنت 
اي است براي در تماس بودن با پیوندهاي  کنند؛ بلکه اینترنت بیشتر وسیله انتخاب نمی

                                                   
1. Shanderz 
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از قبل موجود در شبکه گفتگوي مرکزي جوانان؛ این در حالی است که نتایج تحقیق 
هاي مجازي مکمل  گویاي این واقعیت است که اینترنت و شبکه) ) 2012رینی و ولمن

بدین . اند اي شدن خانواده شده  روابط خانوادگی هستند و موجب شبکهکننده تیتقوو 
ی افراد خانواده را در عین مستقل بودن و جدایی هاي نوین ارتباط معنا که، تکنولوژي

  .دنده زمانی و مکانی، در ارتباط با یکدیگر قرار می
اند تا در خصوص تأثیر فضاي مجازي و   تحقیقات زیادي درصدد برآمدهاگرچه

هاي نوین ارتباطی بر خانواده مطالعه کنند، اما غالب تحقیقات با استفاده از  تکنولوژي
شناختیِ فضاي مجازي  شناختی بوده است و به تأثیرات درونی و روان نهاي روا دیدگاه

شناختی در این زمینه  اند و غفلت نسبی از تحقیقات جامعه بر اعضاي خانواده پرداخته
شود؛ بنابراین در تحقیق حاضر بر آنیم با استفاده از دیدگاهی  احساس می

آموزان  نوین ارتباطی در بین دانشهاي  شناختی، به مطالعه استفاده از تکنولوژي جامعه
 روابط این کهنخست :  پاسخ دهیمسؤاالتدبیرستانی در شهر شیراز پرداخته و به این 

 به چه میزان از ها آنآموزان دبیرستانی شهر شیراز به چه صورت است؟  خانوادگی دانش
ان استفاده  نوع و میزاین کهکنند؟ و در نهایت  هاي نوین ارتباطی استفاده می تکنولوژي

آموزان، تا چه حد و چگونه روابط  هاي نوین ارتباطی در بین دانش از تکنولوژي
ي اجتماعی سبب گسست ها شبکه نموده است؟ آیا اینترنت و متأثرها را  خانوادگی آن

  ارتباطی اعضا خانواده شده و یا به نحوي اتصال بخش بوده است؟
  

  مطالعات پیشین
طورکلی از چهار جهت و با محوریت  توان به حوزه را میشده در این  تحقیقات انجام

  : داخلی یا خارجی بودنِ تحقیقات با یکدیگر مقایسه کرد

                                                   
1. Rainie & Wellman 
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شده در داخل کشور تنوع  در تحقیقات انجام: الف بر اساس جامعه آماري
آوري داده  چندانی ازنظر جامعه آماري وجود ندارد و با توجه به مشکالتی که در جمع

کفاشی، ( دارد، اکثر تحقیقات در بین دانشجویان صورت پذیرفته است در ایران وجود
؛ مهدي زاده و 1392عدلی پور و همکاران،  ؛1391؛ آقا بابایی و همکاران، 1388

؛ اصغر پور ماسوله و محمدي کالته میر 1392؛ ملکیان و همکاران، 1392ابراهیمی، 
 که در تحقیقات خارجی ، این در حالی است)1393؛ نوري قمشه، 1393اسماعیل، 

اند  عنوان جامعه آماري، هدف این تحقیقات قرار گرفته طیف متنوعی از افراد به
)Howard et al, 2001; Mesch, 2006; Lee & chae, 2007; Devitt & roker, 2009; 

Lanigan et al, 2009, Yardi & bruckman, 2011; Williams & Merten, 2011; 
Gunuk & Dogan, 2013; coyne et al, 2014; Lewis et al, 2015; Roberts & 

David, 2016; Marsh et al, 2017.(   
شده در این زمینه، در   تحقیقات انجامقاطبۀ :بر اساس محل انجام تحقیق: ب

ها اختصاصاً  هاي شمالی کشور است که تعداد زیادي از آن داخل کشور، مربوط به استان
؛ 1388؛ کفاشی، 1384جوادي و زنجانی زاده اعزازي، (شده است  در تهران انجام

 کرمانی احمدزاده؛ 1392؛ محمد پور و آزادي نژاد، 1390خسروي و علیزاده صحرائی، 
؛ 1393؛ اصغر پور ماسوله و محمدي، 1392؛ مهدي زاده و ابراهیمی، 1392و قاسمی، 

ها در سطح   پیمایش اکثراین که؛ اما در خارج از کشور به دلیل )1393فالحی و خلج، 
شود و مخصوصاً در تحقیقات  شوند، محدودیت کمتري مشاهده می ملی انجام می

» کودکان آنالین اروپایی«و » پروژه زندگی آمریکایی«پیمایشی مانند پیمایش 
)Kennedy et al, 2008; Livingstone et al, 2018(.   

 زمینه در ایران،  روش تحقیق اکثر تحقیقات در این:بر اساس روش تحقیق: ج
ي از تحقیقات مانند فالحی و شمار انگشتصورت پیمایشی بوده است و تعداد  کمی و به

از این حیث نیز تحقیقات خارجی داراي . شده است با رویکرد کیفی انجام) 1393(خلج 
  . اند تنوع بیشتري است و تعداد زیادي از تحقیقات را با رویکردهاي کیفی انجام داده
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 چالش اساسی براي محققان چه در داخل کشور :اس رویکرد تحقیقاتبر اس: د
هاي نوین ارتباطی بر نهاد  و چه در خارج کشور شناسایی تأثیر مثبت یا منفی تکنولوژي

اگر بخواهیم از این نظر تحقیقات را مورد توجه قرار دهیم، تعداد . خانواده بوده است
هاي نوین ارتباطی بر نهاد  تفاده از تکنولوژيبیشتري از تحقیقات، رأي بر تأثیر منفیِ اس

؛ آقا بابایی و 1388کفاشی، (اند   دادهاخصطور  طورکلی و روابط خانوادگی به خانواده به
؛ 1392 کرمانی و قاسمی، احمدزاده؛ 1392؛ عدلی پور و همکاران، 1390همکاران، 

 حسین ثابت و ؛1393؛ اصغر پور ماسوله و محمدي، 1392محمد پور و آزادي نژاد، 
هاي نوین  شده بیشتر بر تغییراتی که تکنولوژي تحقیقات داخلیِ انجام). 1395همکاران، 

د، نده د و نشان مینها داشته است، تمرکز دار ها و نگرش ارتباطی در سطح ارزش
طورکلی  هاي سنتی در جامعه را گرفته است و به هاي عقالنی جاي ارزش ارزش

اند که  عنوان عاملی مزاحم در خانواده مورد نظر گرفته طی را بههاي نوین ارتبا تکنولوژي
ها شده است، اما نباید این  باعث تعارض بین والدین و فرزندان و شکاف ارزشی بین آن

شده است، باید بر نوع و میزان   نکته را فراموش کرد که در تحقیقات مختلفی که انجام
 متغیرهاي دیگر در درون خانواده مثالً زمانی هاي نوین ارتباطی و استفاده از تکنولوژي

و میزان استفاده از ) )Mesch, 2006; 2003 گذرانند یمکه اعضاي خانواده با یکدیگر 
، حساسیت )Kennedy et al, 2008(ها براي ارتباط با اعضاي خانواده  این تکنولوژي

نفی این  مثبت و مریتأثکه تحقیقات نشان داده است  زیادي به خرج داد، چرا
گیرد؛ زمانی که افراد استفاده   تحت تأثیر این متغیرها قرار میشدت بهها  تکنولوژي

هاي نوین ارتباطی داشته باشند اثرات منفی آن کمتر است  تعاملی بیشتري از تکنولوژي
مهدي زاده (هاي غیرتعاملی و اعتیاد گونه از این وسایل بپردازند  تا زمانی که به استفاده

آخرین ). 1392؛ ملکیان و همکاران، 1392؛ عدلی پور و همکاران، 1392می، و ابراهی
توان دریافت این است که در این تحقیقات تمرکز  اي که از محتواي مقاالت می نکته

 رایانه بوده است و تحقیقات لهیوس بههاي اجتماعی  زیادي بر استفاده از اینترنت و شبکه
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 در پساند،  هاي اجتماعی موبایلی توجه کرده هشبک کمتري به استفاده از موبایل و
یی که در تحقیقات گذشته وجود داشته خألهاتحقیق حاضر سعی شده است برخی از 

شناختی و موشکافانه به بررسی تأثیر   و با نگاهی جامعهشده  دادهاست، پوشش 
 شهر آموزان دبیرستانی هاي نوین ارتباطی بر روابط خانوادگی در بین دانش تکنولوژي
هاي این تحقیق بررسی و سنجش   یکی از نوآورياین که ضمن .خته شودشیراز پردا

  . در ایران مورد بررسی قرار نگرفته استتاکنوناي است که  اي شبکه مفهوم خانواده
  

  چارچوب نظري
 ,Mesch(نظریات مرزهاي خانواده یا همان نظریه اکولوژي انسانی  در این مطالعه از

 اي در زمینه خانواده شبکه) 2012(اي بري ولمن  ردگرایی شبکه و نظریه ف)2006
ي ا گونه به هرکدام، شده  مطرحهاي  نظریه.  استشده  استفادهعنوان چارچوب نظري  به

 کهرسد  ، به نظر میاند کرده  اشارههاي نوین ارتباطی  به ارتباط خانواده و تکنولوژي
یت ارتباطات و نحوه نفوذ اینترنت و دیدگاه مرزهاي خانواده بیش از هر چیز بر کم

بر  هاي نوین ارتباطی بر خانواده اشاره دارد، این نظریه سعی دارد بر زمان تکنولوژي
 زمان این کههاي نوین ارتباطی اشاره کند و با توجه به  بودنِ استفاده از تکنولوژي

 افراد پس توان به فعالیت دیگر اختصاص داد، یافته به یک فعالیت را نمی اختصاص
ي انسجام بخش با ها تیفعالدهند و کمتر به  وقت کمتري را به خانواده اختصاص می

داند که  مثابه عاملی بیرونی می هاي نوین را به  تکنولوژي،این نظریه. پردازند خانواده می
ولمن . ي جدي کرده و تغییر داده استها بیآسبا نفوذ در مرزهاي خانواده، آن را دچار 

ها محفلی براي ارتباط اعضاي خانواده  شبکهکه  کند یمهاي خود ادعا  ژوهشبه کمک پ
هاي اجتماعی  ولمن تأثیر فناوري جدید و شبکه). Mesch, 2006 (هستندبا یکدیگر 

گیرد فضاي مجازي باعث شده  کند و نتیجه می مجازي را بر روابط اجتماعی مطالعه می
هاي مجازي  در نگاه او شبکه. معناي جدیدي از سرمایه اجتماعی شکل بگیرد
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هاي عاطفی، اطالعاتی، مشورتی، خدماتی، کاري و مالی به کاربران فضاي  حمایت
واسطه متصل شدن به  به(گیري پیوندهاي ضعیف   گسترش شکل.کنند مجازي ارائه می

شود در ابتدا، با افزایش استفاده از  باعث می) اینترنت و حضور در فضاي مجازي
 ، امامدت شود ندهاي قوي فیزیکی کمرنگ و فرد دچار انزواي کوتاهاینترنت، پیو

با پررنگ شدن سرمایه اجتماعی ) و سواد اطالعاتی(تدریج و با افزایش سابقه کاربري  به
 ).Rainie & Wellman, 2012(تري خواهد داشت  فرد، تعامالت فیزیکی پررنگ

محور به فردگرایی  وهاي دستخوش تغییري پارادایمی از روابط گر جامعه شبکه
اي از  اي از محالت نیست، بلکه مجموعه جامعه دیگر مجموعه. اي شده است شبکه
 فناوري جدید اثر منفی بر خانواده .هاي اجتماعی، فیزیکی و مجازي است شبکه
اي  مدل چنین خانواده. کند تر می اي ندارد؛ اما نقش هر یک از اعضا را پررنگ هسته
سوي الگوي  انه یا مادرساالرانه و طولی باشد، بلکه هرچه بیشتر بهتواند پدرساالر نمی

شدن به یک  ها در حال تبدیل اي، خانواده در جامعه شبکه. کند مشارکتی حرکت می
در . تواند شبکه ارتباطی خود را داشته باشد هر یک از اعضاي خانواده می. شبکه هستند

رون خانوادگی تغییراتی ایجاد کند و تواند در روابط درون خانوادگی و ب نتیجه، می
پروژه اینترنت و «یک بخش از ). Rainie & Wellman, 2012( نقشی فعال داشته باشد

شده است، به   که توسط ولمن و همکارانش انجام» متحده  تغییر سبک زندگی در ایاالت
 گیرد هر چه میزان  ولمن در این مطالعه نتیجه می.موضوع خانواده اختصاص دارد

بیشتر ) نظر از نوع خانواده صرف(استفاده از فناوري جدید توسط اعضاي خانواده 
 ,Kennedy et al(یابد  ها افزایش می گیري شود، مشارکت اعضاي خانواده در تصمیم می

2008.(  
ایده اصلی مستخرج از نظریه مرزهاي خانواده نیز در این تحقیق این است که 

هاي نوین ارتباطی با زمان خانوادگیِ افراد رابطه  یافته به تکنولوژي زمان اختصاص
معکوس دارد، که درواقع منظور از زمان خانواده، زمانی است که اعضاي خانواده با 
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استدالل اصلی پیروان این دیدگاه این است ). Mesch, 2006(کنند  یکدیگر سپري می
 فعالیت دیگري توان به شود، نمی که زمانی را که به یک فعالیت اختصاص داده می

بري است و در  استفاده از اینترنت فعالیت زمان). 1392سعدي پور، (اختصاص داد 
بسا با زمانی که به  کنند، این کار چه هایی که مکرراً از اینترنت استفاده می خانواده

 مثبت داشته هرابط ، منفی و با بروز تعارضاترابطۀشود،  خانواده اختصاص داده می
هاي  توجه این است که فعالیت  قابلهنکت). Jackson et al, 2003; Mesch, 2006(باشد 

شده با  هاي آنالین، هم کل زمان سپري  انجام بازي؛اند مختلف اثرهاي متفاوتی داشته
استفاده از . دهد یافته با اعضاي خانواده را کاهش می زمان اختصاص خانواده و هم

یافته ایجاد   کاهش کمی در زمان اختصاصاینترنت براي برقراري ارتباط با دوستان،
یافته به   کارهاي درسی، زمان اختصاصمنظور به اینترنت کار بردنحال، به  بااین. کند می

 این مطالعه و براي در) Lee & Chae, 2007. (دهد خانواده را تحت تأثیر قرار نمی
ست که بر اساس  اشده استفادههاي تحقیق از رویکردي تلفیقی  بررسی هر یک از فرضیه

هاي نوین ارتباطی با   نظریه مرزهاي خانواده، اختصاص زمان بیشتر به تکنولوژي فرضیه
  ).Mesch, 2006(روابط خانوادگی رابطه معکوس دارد 

در نهایت باید گفت فرضیه مستخرج از بري ولمن بیشتر از زمان استفاده از 
ده است و معتقد است هر اندازه هاي ارتباطی، بحث نوع استفاده را مطرح کر تکنولوژي

ها بیشتر  هاي خانوادگی مجازي عضویت بیشتري داشته باشند، روابط آن افراد در شبکه
هاي  هاي مجازي براي فعالیت هاي غیراجتماعی مثالً استفاده از شبکه است، اما فعالیت

به در نهایت و با توجه به این نظریات . کننده موجب کاهش روابط خواهد شد سرگرم
هاي نوین ارتباطی و زمانی که  رسد نوع استفاده از فضاي مجازي و شبکه نظر می

ها  دهند بر روابط خانوادگی آن ها و فضاي مجازي اختصاص می کاربران به این شبکه
  . استمؤثر
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 روش پژوهش
آوري اطالعات  یافته جهت جمع در این پژوهش از روش پیمایش و از پرسشنامه ساخت

آموز در مقطع  واحد تحلیل در این تحقیق نیز هر فرد دانش. ایم فاده کردهمورد نظر است
 .دبیرستان بوده که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

هاي دهم، سوم  آموزان دختر و پسر در پایه جامعه آماري این تحقیق را کلیه دانش
وجه به آمار دهند که با ت هاي شهر شیراز تشکیل می دانشگاهی در دبیرستان و پیش

، 1395 -1396اخذشده از اداره آموزش و پرورشِ کلِ شهر شیراز در سال تحصیلی 
 از آنان دختر و 26643 که. اند  مشغول به تحصیل بودههیپا سه در این 51669تعداد 
 نفر از این دانش آموزان در مدارس 6949الزم به ذکر است که . اند  پسر بوده25026

حجم . اند  از آنان در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بوده نفر44720غیر دولتی و 
ي رایج آماري براي ها روشنمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران که از 

ی به جمعیت ده میتعمحجم نمونه الزم براي . احتساب حجم نمونه است، برآورد شد
احتمال در نظر گرفتن  نفر برآورد شده است که با 381 درصد اطمینان 95تحقیق با 

ی، درمجموع ده میتعممنظور باال بردن دقت   و بهها پرسشنامهمخدوش و یا مفقود شدن 
در پژوهش . وتحلیل قرار گرفت  پرسشنامه تکثیر و توزیع گردید و مورد تجزیه400

. ي متناسب با حجم استا طبقهگیري  گیري از نوع احتمالی و روش نمونه حاضر نمونه
و جنسیت تقسیم ) دولتی و غیر دولتی(جمعیت تحقیق برحسب نوع مدرسه که  ازآن پس
سپس با توجه به مقدار حجم نمونه، سهم هر نوع مدرسه، برحسب گروه جنسیتی . شد

  .آموزان توزیع گردید هاي درس، میان دانش  با مراجعه به کالسها پرسشنامهتعیین و 
یق اعتبار صوري و با مراجعه و هاي این تحقیق نیز از طر اعتبار یا روایی مقیاس

ها  نظر تضمین گردیده است و براي پایایی مقیاس نظر با افراد متخصص و صاحب تبادل
ایم که  اند از آلفاي کرونباخ استفاده کرده صورت یک مقیاس بوده هایی که به براي طیف

  .اند یق را داشته بوده است و کفایت الزم براي استفاده در این تحق7/0ها باالي  آلفاي همه آن



 
 
 
 
 
 
 

  1397 تابستان، 14هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      46

 هاي تحقیق یافته
   توصیف فراوانی و درصد متغیرهاي جمعیت شناختی پاسخگویان-1جدول 

  هاي نمونه ویژگی فراوانی درصد  هاي نمونه ویژگی فراوانی  درصد
    میانگین سنی  60/16 -

  
-  
-  

  
  

03/11  
87/9  

میانگین تحصیالت 
  والدین

  تحصیالت پدر
  تحصیالت مادر

  
5/51  
5/48  

  
206  
194  

  تیجنس
  دختر
  پسر

  
5/86  
5/13  

  
346  
54  

  نوع مدرسه
  دولتی

  غیردولتی

  
  

3/27  
5/53  
3/19  

  
  
109  
214  
77  

طبقه اجتماعی 
  اقتصادي

  باال
  متوسط
  پایین

  تعداد  400

   
3/82  
8/5 

6 

5/2 

5/1 

2 

  
329  
23  
24 

10 

6 

8 

  قومیت
  فارس

 لر

 ترك

 عرب

 کرد

 سایر

  
اوانی و درصدي توزیع پاسخگویان در متغیرهاي  به توصیف فر1در جدول شماره  

 5/48( نفر 194 نفر نمونه آماري این تحقیق، 400ایم، از  اي پرداخته مختلف زمینه
 درصد در 5/86 از این تعداد .اند دختر بوده)  درصد5/51( نفر 206 پسر و) درصد

با توجه . دان  درصد در مدارس غیر دولتی مشغول به تحصیل بوده5/13مدارس دولتی و 
دانشگاهی  هاي دهم، سوم و پیش آموزان پایه  این تحقیق در بین دانشاین کهبه 

 6/16طور میانگین سن پاسخگویان حاضر در این تحقیق برابر با  شده است، به انجام
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دهد   توزیع فراوانی و درصدي پاسخگویان بر اساس قومیت نشان می.سال بوده است
 8/5 درصد ترك و 6اند،  از قومیت فارس بوده) صد در3/82(که اکثر پاسخگویان 

هاي تحصیل پدرِ  میانگین تعداد سال. اند ها بوده درصد لر و بقیه از سایر قومیت
طور میانگین نزدیک   سال بوده است و مادران نیز به11پاسخگویان در این تحقیق تقریباً 

 درصد از 3/27ی است که از حیث طبقه اجتماعی نیز گفتن. اند  سال تحصیل داشته10به 
 3/19 درصد طبقه متوسط و 5/53آموزان طبقه اقتصادي و اجتماعی خود را باال،  دانش

  .اند درصد نیز خود را در طبقه پایین متصور بوده
  

  توصیف فراوانی و درصدي متغیر روابط خانوادگی-2جدول 

  روابط خانوادگی  زیاد متوسط  کم
  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد  فراوانی

  انحراف معیار  میانگین

 70/0 86/1 3/19 77 48 192 8/32 131  حمایت مالی

 66/0 67/1 11 44 45  180 44 176 حمایت عاطفی

 کارکردي

 70/0 91/1 3/21 85 3/49 197 5/29 118 حمایت مشورتی

 تعاملی 64/0 37/2 5/46 186 5/44 178 9 36 فراوانی ارتباط

 67/0 24/2 8/37 151 8/48 195 5/13 54 صمیمیت

  
 به توصیف فراوانی و درصدي متغیر روابط خانوادگی که از دو بعد اصلی 2در جدول 

حمایت مشورتی، عاطفی، مالی، فراوانی ارتباط و  (مؤلفهو پنج ) کارکردي و تعاملی(
 پس از ترکیب متغیرها و قرار دادن. ایم شده است، پرداخته  تشکیل) صمیمیت در رابطه

طورکلی بعد  ها بیانگر آن است که به ها در سه سطح کم، متوسط و زیاد، خروجی آن
 داراي 37/2تر است، فراوانی ارتباط با مقدار  آموزان قوي تعاملیِ روابط خانوادگی دانش
آن صمیمیت  از  هاي روابط خانوادگی بوده است و پس بیشترین میانگین در بین مؤلفه

 که درصدي 5/13حال، با توجه به  بااین. رار داشته است ق24/2روابط با میانگین 
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 درصدي که فراوانی 9اند و  شان را به میزان کم اعالم کرده یخانوادگصمیمت روابط 
شویم که مسئله عدم صمیمیت در  اند متوجه می شان را کم اعالم کرده روابط خانوادگی

هاي بعد کارکرديِ  بین مؤلفهدر . روابط خانوادگی بیش از نبود تعامالت خانوادگی است
را به خود ) 91/1(روابط خانوادگی نیز حمایت مشورتی یا اطالعاتی باالترین میانگین 

اند که به میزان زیادي   درصد از پاسخگویان اذعان داشته3/21اختصاص داده است که 
 در طور میانگین کمترین میزان را از این نوع حمایت برخوردارند، حمایت عاطفی نیز به

 44باشد و   می61/1هاي روابط خانوادگی داشته است که میانگین آن برابر با  بین مؤلفه
درصد از پاسخگویان میزان حمایت عاطفی دریافتیِ خود از خانواده را کم توصیف 

توان در راستاي و تقویت یافته کمبود صمیمت در روابط  اند؛ این یافته را می کرده
  .خانوادگی ارزیابی کرد

  
  هاي نوین ارتباطی  توصیف متغیر نوع و میزان استفاده از تکنولوژي-3دول ج

هاي نوین  ازتکنولوژي استفاده زیاد متوسط  کم
  فراوانی  درصد  فراوانی  فراوانی  درصد  فراوانی ارتباطی

انحراف   میانگین
 معیار

نوع  38/0 13/2  335 5/1 6  335 5/1  6  غیرتعاملی استفاده
 49/0 65/1 253 8/35 143 253 8/35 143 تعاملی استفاده  استفاده

 میزان استفاده به ساعت  معیار انحراف میانگین بیشینه  کمینه

1  11  13/4  33/2  
   

هاي نوین   توزیع پاسخگویان برحسب نوع و میزان استفاده از تکنولوژي3جدول 
این تحقیق خروجیِ این متغیر نشان داد که پاسخگویان در . دهد ارتباطی را نشان می

ي که میانگین ا گونه بهپردازند  هاي ارتباطی می بیشتر به استفاده غیرتعاملی از تکنولوژي
 درصد از پاسخگویان میزانِ 8/35باشد و   می65/1استفاده تعاملی پاسخگویان برابر با 

اند، این در حالی است که استفاده  هاي ارتباطی را گزارش کرده کمِ استفاده از تکنولوژي
میزان استفاده از .  استفاده بیشتري در بین پاسخگویان دارد13/2یرتعاملی با میانگین غ
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 13 ساعت و 4طور میانگین  هاي نوین ارتباطی اعم از موبایل و رایانه نیز به تکنولوژي
  .اند کرده  ساعت از آن استفاده می11 تا 1دقیقه بوده است و پاسخگویان بین 

  
  درصدي متغیر زمان خانوادگیتوزیع فراوانی و  -4جدول 

 اوقات مختلف  خیلی زیاد  زیاد متوسط  کم اصالً

انی
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

انی  
راو

ف
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

انی  
راو

ف
 

صد
در

  

انحراف   میانگین
  معیار

  09/1 20/2 3/12 49 5/27  110  36  144  5/16 66 8/7 31 تماشاي تلویزیون
  1 50/2 3/17 69 5/34  138  3/32  129  8/13 55 3/2 9  صحبت کردن

  08/1 33/2 16 64 5/29  118  8/30  123  8/19 79 4 16  وگذارو گشت تفریح
  12/1 11/2 13 52 8/22  91  5/34  138  3/22 89 5/7 30  خرید کردن
  11/1 12/2 3/12 49 25  100  8/31  127  5/24 98 5/6 26  دیدوبازدید

  18/1 72/1 5/8 34 18  72  28  112  5/28 114 17 68  انجام کارهاي منزل
  38/1  21/2  5/25  102  19  76  8/18  75  5/24  98  3/12 49 صبحانه
  12/1  90/2  39  156  29  116  5/19  78  8/8  35  8/3  15  ناهار

صرف 
هاي  وعده

  14/1  91/2  41  164  3/26  105  5/19  78  8/9  39  5/3  14  شام  غذایی
  

باشد و این متغیر  میدهنده توزیع درصدي متغیر زمان خانوادگی   نشان4جدول 
طور  همان. گذرانند هایی است که اعضاي خانواده در کنار یکدیگر می دهنده زمان نشان

که در جدول مشخص است بیشترین زمانی که اعضاي خانواده در کنار یکدیگرند، 
 91/2 و 90/2مربوط به زمان صرف ناهار و شام است که میانگین آن به ترتیب 

هایی ها همچنان بهانهآن است که خوردن و آشامیدن در خانوادهاین نشانگر . باشد می
است که  براي در کنار هم جمع شدن و به تعامل پرداختن است، این در حالی

هایی دیگري چون تماشاي تلویزیون نتوانسته است چنین جایگاهی را به دست فعالیت
شود  ي خانواده صرف میکمترین زمان نیز براي انجام کارهاي منزل در کنار اعضا .آورد
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 که به نظر 11/2باشد و سپس خرید کردن با میانگین   می71/1که میانگین آن برابر با 
  .شودرسد فردگرایانه یا با افرادي غیر از اعضا خانواده انجام می می

  
  اي  توزیع فراوانی و درصدي متغیر خانواده شبکه-5جدول 

 اي خانواده شبکه  زیاد  متوسط کم

  درصد فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
نحراف ا  میانگین

  معیار
آمده زمانی که در خانه ولی  پیش

هاي جداگانه هستیم، براي  در اتاق
برقراري تماس با اعضا خانواده از 

هاي  موبایل، اینترنت و شبکه
 .مجازي استفاده کنم

271  8/67 69 3/17 60 15 47/1 74/0 

پیش اي برایم  زمانی که ناراحتی
وسیله موبایل، اینترنت و  آید، به می

ام درد  هاي مجازي با خانواده شبکه
 .کنم و دل می

304 76 48  12 48 12 36/1 68/0 

براي قرض گرفتن پول زمانی که 
وسیله موبایل،  نیاز مالی دارم، به

هاي مجازي از  اینترنت و شبکه
 گیرم ام کمک می خانواده

290 5/72 61 3/15 49 3/12 39/1 69/0 

اگر در موضوعی نیاز به مشورت 
وسیله موبایل،  داشته باشم، به
هاي مجازي از  اینترنت و شبکه

 .گیرم ام مشورت می خانواده

264 66 63 8/15 73 3/18 52/1 78/0 

زمانی که یکی از اعضاي خانواده 
وسیله  به بیرون از منزل قرار دارد،

هاي  موبایل، اینترنت و شبکه
 .ا در ارتباطمه مجازي با آن

82 5/20 58 5/14 260 65 44/2 81/0 

وقتی خودم بیرون از منزل قرار 
ام براي هماهنگی  دارم، خانواده

وسیله موبایل، اینترنت و  به کارها
هاي مجازي با من ارتباط  شبکه

 .کنند برقرار می

81 3/20 44  11 275 8/68 48/2 81/0 
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اي که   و درصدي متغیر خانواده شبکه به بررسی توزیع فراوانی5در جدول شماره 
ها در ارتباطات هاي نوین ارتباطی و شبکه بیانگر میزانی از وابستگی اعضا به تکنولوژي

نتایج بیانگر این است که بیشترین فراوانی در این متغیر از . ایم خانوادگی است، پرداخته
وسیله  به ي هماهنگی کارهاام برا وقتی خودم بیرون از منزل قرار دارم، خانواده«آن گویه 

 درصد 8/68است که » کنند هاي مجازي با من ارتباط برقرار می موبایل، اینترنت و شبکه
باشد و در   می48/2اند و میانگین آن برابر با از پاسخگویان آن را زیاد گزارش کرده

 منزل زمانی که یکی از اعضاي خانواده بیرون از«مرتبه بعد بیشترین فراوانی به گویه 
است که » ها در ارتباطم هاي مجازي با آن وسیله موبایل، اینترنت و شبکه به قرار دارد،

چنین گفتنی است که کمترین فراوانی هم.  است44/2طور میانگین نمره آن برابر با  به
وسیله موبایل، اینترنت و  آید، به اي برایم پیش می زمانی که ناراحتی«براي گویه 

 36/1است که میانگین آن برابر با » کنم ام درد و دل می با خانوادههاي مجازي  شبکه
دهد  که نشان می،اند درصد از پاسخگویان گزینه کم را انتخاب کرده76است و 

همچنان اعضا خانواده در صورت وجود صمیمیت در روابط و عدم پنهان کردن آن، 
ها  رودررو بیان کنند و از آنهاي خود را در تعامالت  دهند مسائل و ناراحتیترجیح می

 .مشورت بگیرند

  
 تحلیل استنباطی

 با استفاده از آزمون پیرسون ماتریس همبستگی متغیرهاي وابسته و مستقل 6در جدول 
نکته مهم در این ماتریس این است که متغیرهاي . ایم را مورد بررسی قرار داده

طور مستقیم روابط خانوادگی را  اند بهکدام نتوانسته هاي نوین ارتباطی هیچتکنولوژي
اما با متغیرهاي میانجی این تحقیق یعنی . درگیر کرده و همبستگی معنادار داشته باشند

در ) 295/0(اي به میزان  و با متغیر خانواده شبکه) 493/0(زمان خانوادگی با میزان 
 متغیر روابط بنابراین با افزایش این دو. دن رابطه معنادار دار01/0سطح خطاي کمتر از 

یابد و با کاهش هر یک این دو  کارکردي و تعاملی بین اعضاي خانواده افزایش می
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از بین متغیرهاي مربوط . شود عد مواجه می روابط خانوادگی با کاهش در هر دو ب،متغیر
و متغیر استفاده ) -213/0( متغیر میزان استفاده ،هاي نوین ارتباطی به تکنولوژي

هر دو همبستگی منفی و معنادار با زمان خانواده دارند، درواقع با ) -132/0(غیرتعاملی 
هاي نوین ارتباطی و میزان استفاده غیرتعاملی،  افزایش ساعت استفاده از تکنولوژي

  .یابد و بالعکس پردازند، کاهش می زمانی که افراد با خانواده خود به تعامل می
اي است که تنها با افزایش  گونه تغیرها بهاي نیز ارتباط این م در مورد خانواده شبکه

اما از . شود تر می اي هاي نوین ارتباطی، خانواده شبکه میزان استفاده تعاملی از تکنولوژي
هاي نوین ارتباطی با میزان  طرفی دیگر ارتباط میزان استفاده غیرتعاملی از تکنولوژي

اقع استفاده غیرتعاملی با منفی و معنادار است، درو) -261/0(اي شدن خانواده  شبکه
رسد آنچه جنبه به نظر می. اي شدن خانواده در ارتباط است و بالعکس کاهش شبکه

هاي نوین ارتباطی بلکه نوع  آسیبی براي روابط خانوادگی دارد نه استفاده از تکنولوژي
املی هاي غیرتعهاست؛ هر چه افراد خانواده زمان بیشتري به رسانه آناز و میزان استفاده 

هاي تعاملی در یابد اما استفاده از رسانهاختصاص دهند روابط خانواده کاهش می
  .دهد  روابط خانوادگی را افزایش می،ايخدمت خانواده و در قالب خانواده شبکه

  
  ماتریس همبستگی متغیرهاي وابسته و مستقل -6جدول 

6  5  4  3  2  1    
 میزان استفاده از -1  -          

  ین ارتباطیهاي نو تکنولوژي
 میزان استفاده تعاملی از -2  381/0**  -        

  هاي نوین ارتباطی تکنولوژي
 میزان استفاده غیرتعاملی -3  -198/0**  -501/0**  -      

  ارتباطی نوین هاي ازتکنولوژي
   زمان خانواده-4  -213/0**  -001/0  -132/0**  -    
  وادهاي شدن خان  شبکه-5  071/0  257/0**  -261/0**  112/0*  -  
   روابط خانوادگی-6  -086/0  035/0  -080/0  493/0**  295/0**  -
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  کننده روابط خانوادگی تحلیل مسیر متغیرهاي تبیین
هاي  در ادامه با توجه به چارچوب نظري به ترسیم مدل تحلیل مسیر برآمده از داده

متغیرهاي شود،   مشاهده می1گونه که در نمودار شماره  ایم، همان تجربی تحقیق پرداخته
گونه ارتباط مستقیمی با روابط خانوادگی  هاي نوین ارتباطی هیچ استفاده از تکنولوژي

یر این متغیرها از مسیر دو متغیر دیگر یعنی زمان خانواده و تأثاند و درواقع  نداشته
کننده روابط خانوادگی،  ترین متغیرهاي تبیین یکی از اصلی. گذرد اي می خانواده شبکه

 بیشترین تأثیر را بر متغیر روابط 473/0اده است که درواقع با ضریب مسیر زمان خانو
خانوادگی داشته است و به عبارتی هر چه افراد خانواده زمان بیشتري با یکدیگر سپري 

اي نیز یکی دیگر  شود و متغیر خانواده شبکه کنند، میزان روابط خانوادگی آنان بیشتر می
دهد، ارتباط اعضاي خانواده  بط خانوادگی است که نشان میکننده روا از متغیرهاي تبیین

یر دارد و تأثها  طور مؤثري بر روابط خانوادگی آن هاي مجازي به با استفاده از شبکه
هاي  اما متغیرهاي مربوط به استفاده از تکنولوژي. باشد  می273/0میزان بتاي آن برابر با 
گذارند در روابط  ین متغیرهاي میانجی میواسطه تأثیري که بر ا نوین ارتباطی نیز به

هاي نوین  بین متغیر میزان استفاده از تکنولوژي دراین. یر دارندتأثخانوادگی افراد 
 بر -247/0 بوده است که با ضریب مسیر تأثیرگذارترین متغیرهاي  ارتباطی یکی از مهم

شتري را به  بوده است، درواقع هر چه افراد زمان بیمؤثرزمان خانوادگی افراد 
، از زمانی که براي اعضاي خانواده صرف دهندهاي نوین ارتباطی اختصاص  يتکنولوژ

هاي نوین ارتباطی نیز  نوع استفاده غیرتعاملی از تکنولوژي. شود کنند، کاسته می می
 -163/0گذارد و ضریب مسیر آن برابر با  تأثیري منفی بر زمان خانوادگیِ افراد می

اي   بر خانواده شبکه181/0فاده تعاملی، تأثیري مثبت با ضریب تأثیر اما است. باشد می
هاي نوین ارتباطی باعث ارتباط اعضاي  استفاده تعاملی از تکنولوژي. داشته است

نوبه خود بر روابط خانوادگی  اي نیز به خانواده با یکدیگر شده است که خانواده شبکه
  .تأثیرگذار بوده است
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 یر متغیرهاي تأثیرگذار بر روابط خانوادگیتحلیل مس -1مودار ن

  
  گیري بحث و نتیجه

ترین انواع روابط بین فردي است که تأثیرات فردي  روابط درون خانوادگی یکی از مهم
عنوان اولین محیط تربیتی فرد  هاي خانوادگی به محیط. و اجتماعی مهمی در جامعه دارد

خصوص پس از اختراع  هاي ارتباطی به تکنولوژي. و عامل بسیار مؤثر بر رشد وي است
هایی براي  دستگاه چاپ و در عصر جدید به میدان آمدن رادیو و تلویزیون نگرانی

 1993در سال . ها به دنبال داشته است شناسان در خصوص اثرات اجتماعی آن جامعه
-Sohrabi(میالدي، ایران دومین کشور خاورمیانه بود که به شبکۀ اینترنت متصل شد 

Haghighat, 2011(اي  ، از آن سال به بعد تعداد کاربران اینترنت در ایران، روند فزاینده
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شده است و این در حالی است  داشته و هرساله بر تعداد کاربران فعال این رسانه افزوده
رو در ایران نیز با توجه به  دهند، ازاین که بیش از نیمی از کاربران را جوانان تشکیل می

هاي  هاي اخیر، توجه وافري به رسانه  جامعه در سالهقوله در رشد توسعاهمیت این م
تبع آن انسان ایرانی مانند  جامعه و فرهنگ ایرانی و به. ویژه اینترنت، شده است جدید، به

هاي ارتباطی  ها و روابط اجتماعی تحت تأثیر ظهور این فناوري دیگر جوامع، فرهنگ
 اخیر، ایرانیان، بخش وسیعی از فضاي هر دهد. جدید، در حال دیجیتالی شدن است

هاي اینترنتی   و شبکهها سایتاند و حجم وسیعی از وب  مجازي اینترنت را شکل داده
فاضلی، (اند  به ایران، ایرانیان و مسائل مرتبط با جامعه و فرهنگ ایرانی اختصاص داشته

سو و  ان از یکهاي نوین ارتباطی در ایر  رشد و پیشرفت تکنولوژيپس) 33: 1385
ها،  هاي خانواده معاصر ازجمله افزایش میزان طالق، شکاف نسلی، تعارض نقش چالش

خانگی از سوي دیگر، ما را بر آن داشته تا با انجام تحقیقی  ها و پدیده هم تغییر ارزش
هاي نوین ارتباطی و روابط خانوادگی  در این زمینه به بررسی ارتباط بین تکنولوژي

بنابراین در تحقیق . ترین اصل پیونددهنده اعضا خانواده به یکدیگر بپردازیم معنوان مه به
شناختی، به مطالعه استفاده از  ایم تا با استفاده از دیدگاهی جامعه حاضر بر آن بوده

آموزانِ شهر شیراز هاي نوین ارتباطی و روابط خانوادگی در بین دانش تکنولوژي
  .بپردازیم

 طور در متغیر روابط خانوادگی بهي اصلی تحقیق نشان داد، نتایج توصیفی متغیرها
تر است، فراوانی ارتباط با  هایشان قوي آموزان با خانواده کلی بعد تعاملیِ ارتباطِ دانش

هاي روابط خانوادگی بوده   داراي بیشترین میانگین در بین مؤلفه، از سه37/2مقدار 
در بین .  قرار داشته است24/2 ازآن صمیمیت در رابطه، با میانگین است و پس

عد کارکرديِ روابط خانوادگی نیز حمایت مشورتی یا اطالعاتی باالترین هاي ب مؤلفه
 درصد از پاسخگویان اذعان 3/21 را به خود اختصاص داده است که 91/1میانگین 

 طور اند که به میزان زیادي از این نوع حمایت برخوردارند، حمایت عاطفی نیز به داشته
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هاي روابط خانوادگی داشته است که میانگین آن  میانگین کمترین میزان را در بین مؤلفه
 درصد از پاسخگویان میزان حمایت عاطفی دریافتیِ خود از 44باشد و   می61/1برابر با 

  .اند خانواده را کم توصیف کرده
قع نوع ایم که دروا در بخشی دیگر به توصیف متغیرهاي مستقل این تحقیق پرداخته

اند و نتایج بیانگر این است که  هاي نوین ارتباطی بوده و میزان استفاده از تکنولوژي
پردازند  هاي نوین ارتباطی می بیشترِ پاسخگویان به استفاده غیرتعاملی از تکنولوژي

 8/35باشد و   از سه می65/1اي که میانگین استفاده تعاملی پاسخگویان برابر با  گونه به
هاي نوین ارتباطی را  اسخگویان میزانِ کمِ استفاده تعاملی از تکنولوژيدرصد از پ

 استفاده 13/2اند، این در حالی است که استفاده غیرتعاملی با میانگین  گزارش کرده
 زنگ خطري جدي را به صدا ، این نتیجهپس. بیشتري در بین پاسخگویان دارد

؛ عدلی 1392مهدي زاده و ابراهیمی، (جمله  آورد، چرا که بسیاري از تحقیقات از درمی
اند که استفاده غیرتعاملی  نشان داده) 1392؛ ملکیان و همکاران، 1392پور و همکاران، 

. شود اي را براي افراد در پی دارد و موجب انزواي اجتماعی آنان می هاي جدي آسیب
هاي   شبکههاي نوین ارتباطی اعم از موبایل و رایانه و میزان استفاده از تکنولوژي

  . دقیقه بوده است13 ساعت و 4طور میانگین  اجتماعی نیز به
اند یکی زمان خانوادگی  دو متغیر میانجی نیز در این تحقیق مورداستفاده قرار گرفته

گذرانند و  هایی است که اعضاي خانواده با یکدیگر می است که درواقع بیانگر زمان
ین زمانی که اعضاي خانواده با یکدیگر توصیف این متغیر نشان داده است که بیشتر

متغیر دیگرِ میانجی، خانواده . هاي غذایی است گذرانند مربوط به زمان صرف وعده می
هاي نوین  دهنده ارتباط با اعضاي خانواده با استفاده از تکنولوژي اي است که نشان شبکه

 شدن کمتر از اي دهد، میزان شبکه این متغیر نشان می نتایج توصیف. ارتباطی است
طور  درواقع همان. باشد  از سه می48/2اي شدن خانواده  متوسط است و میانگین شبکه

هاي  دانش آموزان بیشتر استفاده غیرتعاملی از رسانه که در بخش نوع استفاده گفته شد
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هاي والدین و یا محدودیت دسترسی به   نظارتدلیلشاید به  (ارتباطی نوین دارند
  .با اعضاي خانواده ندارند ، اما لزوماً ارتباط زیادي)جیتالهاي دی تکنولوژي

هاي استنباطی و آزمون مدلِ برآمده از  ترین بخش این مطالعه به بحث تحلیل اما مهم
چارچوب تحقیق اختصاص دارد، که نتایج در این زمینه نشان داد، هیچ ارتباط مستقیمی 

 نوین ارتباطی و روابط خانوادگی هاي بین متغیرهاي مربوط به استفاده از تکنولوژي
کند، وجود  صورت غیرمستقیم برقرار می وجود ندارد، بلکه چیزي که این ارتباط را به

هاي  اي است که تکنولوژي هاي زمان خانوادگی و خانواده شبکه دو متغیر میانجی به نام
نوبه خود  ر بهصورت مستقیم بر این دو متغیر تأثیر دارند و این دو متغی نوین ارتباطی به

طور که در رویکرد مرزهاي خانواده در  همان. گذارند بر روابط خانوادگی تأثیر می
هاي نوین  شده بود میزان استفاده از تکنولوژي نشان داده) 2006، 2003(مطالعات مش 

گذارند تأثیرگذار است و این تأثیر  شان می ارتباطی بر زمانی که افراد با اعضاي خانواده
منفی است بنابراین نتایج این تحقیق هم با نظریه مرزهاي خانواده و هم با به شکل 

رفت استفاده از  متغیر دیگري که انتظار می. باشد نتایج این دو تحقیق همسو می
اي بود که در این  هاي نوین ارتباطی بر آن تأثیر داشته باشد خانواده شبکه تکنولوژي

اي نشان داد و از   اثر مثبت خود را بر خانواده شبکهزمینه نیز استفاده تعاملی از اینترنت
اي، افزایش روابط خانوادگی دانش آموزان را نشان  سوي دیگر متغیر خانواده شبکه

یاشد که دریافته  می) 2008(این نتیجه همسو با نتایج تحقیق کندي و همکاران . دهد می
شان را با  مال بیشتري، لحظاتاحت کسانی که اکثراً با تکنولوژي سروکار دارند بهبودند 

هایی که آنالین هستند به تبادل برخی  گذارند و درواقع آن اعضاي خانواده به اشتراك می
ها  از انواع ارتباطات خانوادگی مانند چک کردن اعضاي خانواده و هماهنگی فعالیت

  .پردازند می
ها با  یق و تطبیق آنشده در این تحق بنابراین اگر بار دیگر رجوعی به نظریات استفاده

هاي نوین  هاي این مطالعه داشته باشیم، باید متذکر شویم که استفاده از تکنولوژي یافته
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توان ذاتاً بد یا خوب تفسیر کرد، بلکه تأثیر آن بر زندگی اجتماعی افراد  ارتباطی را نمی
 اعضاي بستگی به نوع و میزان استفاده از آن دارد، درواقع اگر بستري فراهم شود که

خانواده بتوانند نحوه استفاده از این ابزارها را براي تقویت پیوندهاي خانوادگی خود 
تواند، موجب افزایش ارتباط حضوري و غیرحضوري افراد  دریابند، این ابزارها می

هاي غیرتعاملی از این وسایل بستر انزواي اجتماعی  د، اما استفادهنخانواده با یکدیگر باش
اي این  جاي نظریه خود در باب خانواده شبکه آورد، ولمن در جاي هم میافراد را فرا

هایی که از این ابزارها براي ارتباط با یکدیگر استفاده  کند که خانواده نکته را بیان می
گذرانند و انسجام خانوادگی خود را  کنند، زمان بیشتري را در کنار یکدیگر می می

 افراد مدت طوالنی را این کهواسطه   عصر حاضر بهکنند، بنابراین اگرچه در تقویت می
هاي نوین  هاي اجتماعی هستند، اما تکنولوژي بیرون از خانه مشغول به کار و فعالیت

ارتباط باشند و در اند تا در عین جدایی مکانی، با یکدیگر  این امکان را فراهم آورده
  .پیوندهاي خود را استحکام ببخشند

افزارهاي ارتباطی  ن به تولید نرمشود، مسئوال تحقیق پیشنهاد میبا توجه به نتایج این 
مختص به ارتباط اعضاي خانواده بپردازند که امکانات مختلفی را براي اعضاي خانواده 

افزارهاي فعلی نیز این قابلیت را دارند،  کند، هرچند نرم میبراي ارتباط با یکدیگر فراهم 
شود کمتر به تشکیل  ها وجود دارد باعث می اما امکانات گسترده دیگري که در آن

  .ارتباط با اعضاي خانواده در آن بپردازندبه هاي خانوادگی بپردازند و  گروه
هاي اجتماعی باید نحوه استفاده  جاي فیلتر یا اختالل در شبکه  بهاین کهنکته دیگر 
تنها  یل نهها را به افراد آموزش داد چرا که استفاده صحیح از این وسا صحیح از آن

طورکلی و نهاد خانواده  آسیبی براي افراد ندارد بلکه موجد آثار مثبتی بر جامعه به
هاي عمومی  ها آموزش داد تا استفاده باید به خانواده. باشد صورت خاص می به

ها را به نحوي مدیریت کنند تا موجب افزایش تعامالت و  ازحد از این تکنولوژي بیش
  .صمیمت خانوادگی شود
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شود، مدل این تحقیق را بسط داده و تضاد  هاي آتی نیز پیشنهاد می براي پژوهش
خانوادگی را نیز به آن اضافه کنند تا نشان داده شود که آیا با افزایش یا کاهش زمان 

هاي نوین ارتباطی  خانوادگی که تحت تأثیر متغیرهاي مربوط به استفاده از تکنولوژي
 این کهیابد؟ عالوه بر  ه میزان افزایش یا کاهش میاست، تضادها در خانواده به چ

شده در این تحقیق را در سایر تحقیقات  اي استفاده شود مقیاس خانواده شبکه پیشنهاد می
  .هاي دیگر آشکار شود مورد بررسی قرار دهند تا تأثیرات آن در زمینه

  
  منابع
 1392(محسن  ان،یزاده نوبر  طالب،ی عباس عل،ي محمود؛ نوروز،یابوالقاسم .(

مجله  ،»ی و ملینی دتیاز منظر هو:  خانوادهيها  بر ارزشنترنتی ایرتأث«
 .55 شماره ،یمطالعات مل

 بر نترنتی نقش ایبررس«). 1392. (بهی ط،ی قاسم؛اهللا  روح،یاحمدزاده کرمان 
مجله مطالعات ، ») تهران15جوانان منطقه : مورد مطالعه( خانواده يها ارزش
 .23هشتم، شماره  سال ،يا رسانه

 مصرف «). 1393( محمدي کالته میراسماعیل، نرجس ؛اصغرپور ماسوله، احمدرضا
کنفرانس . »رسانه و تأثیر آن بر روابط با اعضاي خانواده در میان دانشجویان

 . اوله، سال سوم، شمارشناسی و علوم اجتماعیجامعه

 سحر،یطالب ؛می مر،يثاری این؛ محمدحس،ی ساعیفی شر؛یتق ،یآزاد ارمک . 
فصلنامه دو ، » خانواده در تهراندی جديها  شکلشیدای پیهم خانگ« .)1391(

 .1 شماره ،ی فرهنگیجامعه پژوه

 سازمان مطالعه و : تهران. یرانی خانواده ایشناس جامعه). 1393 (ی تق،آزاد ارمکی
 ).سمت(ها   دانشگاهی کتب علوم انساننیتدو
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  .30 شماره ،ینامه علوم اجتماع. »مردان در تهران
 سال اول، پژوهشی تربیتی هینشر. »شناسی خانواده آسیب«). 1379. (ثنایی، باقر ،

 .،3شماره 

 بر نترنتی اری تأثیبررس«). 1384. ( هما،يزاده اعزاز  زنجانی؛محمد ی عل،يجواد 
-82در سال ( مشهد 3 هی ناحیرستانیآموزان دب  دانشنی خانواده در بيها ارزش

 .22 شماره ،رانی ایشناس مجله جامعه، »)83

 نشر : چاپ دوم، تهران.  کنشي در فضای اجتماعلیتحل). 1390. ( مسعود،یچلب
 .ین

 رابطه بین هوش «). 1395. (حسین ثابت، فریده؛ جهانگرد، زهرا؛ معتمدي، عبداهللا
بوك در  ستگی خانوادگی با استفاده از فیسهاي دلبستگی و همب هیجانی، سبک

 .6، سال دوم، شماره هاي نوین فصلنامه مطالعات رسانه، »کاربران

 با نترنتی به اادیرابطه اعت«). 1390. (ی ام هان،ی صحرائزادهی عل؛ زهره،يخسرو 
 یمجله مطالعات روانشناس، »آموزان عملکرد خانواده و سالمت روان در دانش

 .14 شماره ،یتیترب

 مجله فرهنگ ، » خانوارهای فرهنگراتیینقش رسانه در تغ«). 1391. (می مر،ییرضا
 .31 شماره ،رانیمردم ا

 ؛یرانی در خانواده ایشکاف نسل«). 1388. (ی فرد، مجتبی صداقت؛ باقر،یساروخان 
 . سال سوم، شماره چهارم،یپژوهشنامه علوم اجتماع ،»ها نشی و بها دگاهید
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 انتشارات : تهران،  خانوادهیشناس  بر جامعهيا مقدمه ).1389. ( باقر،یساروخان
 .چاپ دوازدهم، سروش

 احوال کشور، میزان طالق در ایران،  سازمان ثبت
https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4773 ، 5/11/95تاریخ بازدید. 
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 .9 و 8، شماره سال دوم و سوم
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 هاي  بررسی ابعاد مختلف استفاده از شبکه«). 1393. ( خلج، نسیم؛فالحی، علی
شناسی و علوم  معهدومین کنفرانس ملی جا، »اجتماعی مجازي در نهاد خانواده

 .رسانی نارکیش ، موسسه اطالع، تهراناجتماعی
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 فصلنامه پژوهش ، » خانوادهيها  بر ارزشنترنتی ایرتأث«) 1388 (.دی مج،یکفاش
 . سال دوم، شماره سوم،یاجتماع

 با ی رابطه عوامل اجتماعیبررس« .)1389. ( زاد، راحلهنهی آدده؛ی سع،یگروس 
مجله ، » زنان شاغل شهر کرماننی در بیگ و خانوادی شغليها تعارض نقش
 .15، شماره  مشهدی دانشگاه فردوسیعلوم اجتماع

 هاي بررسی تأثیر رسانه«). 1392. ( آزادي نژاد، محمدرضا؛محمد پور، سارا
مجله ، »در ایجاد شکاف بین فرزندان و والدین تهرانی) اینترنت(الکترونیکی 

 .ت و دوم، سال هشتم، شماره بیساي مطالعات رسانه

 ي در کارکردهاریی و تغيا  ماهوارهيها شبکه«) 1392. ( معصومهف،ی سيمحمد 
 .7، سال دوم، شماره مجله رسانه و خانواده ،»خانواده

 رابطه یبررس«). 1392. (رضاید س،زاده ی هاشم؛ی آنان،یرزاخانی من؛ی نازنان،یملک 
 انیرد مطالعه دانشجومو( جوانان ي فردانی کوتاه با ارتباطات مامیاستفاده از پ

 .2، 8 دوره ،يا مجله مطالعات رسانه، »)دانشگاه آزاد بندرعباس

 در روابط دی جديها نقش رسانه«). 1393 (.دی سع،یمی محمد؛ ابراهدی س،زاده مهدي 
 دانشگاه عالمه انی دانشجويمطالعه مورد (نترنتی با تأکید بر اانی دانشجویاجتماع
 .1، شماره 9 دوره ،يا فصلنامه مطالعات رسانه ،») و دانشگاه تهرانیئطباطبا

 هاي اجتماعی بر روابط خانوادگی  بررسی تأثیر شبکه«). 1393. (نوري قمشه، فرزانه
، »استان کرمانشاه هاي پیام نور دانشجویان مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه

 کشور ،المللی اقتصاد، حسابداري، مدیریت و علوم اجتماعی کنفرانس بین
 .هستانل
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