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چکیده
مقالـۀ حاضر با هدف بررسـی نقش شـبکههای اجتماعی مجازی در میـزان ارزشهای خانوادگی
دانشآمـوزان مقطـع متوسـطۀ شـهر ایالم انجـام شـده و جامعۀ آمـاري کليۀ دانشآمـوزان مقطع
متوسـطۀ اول و دوم شـهر ايلام بـوده اسـت .حجـم نمونـۀ مـورد بررسـی بـر اسـاس روش
نمونهگیـری کوکـران به تعداد  377نفر تعیین شـده و روش تحقیق ،پیمایشـی و ابـزار گردآوری
دادهها پرسشـنامۀ محققسـاخته بوده اسـت.
نتایـج کلـی تحقیـق نشـان داد که بیـن متغیرهای مسـتقل تحقیـق (مدتزمان فعالیـت ،صمیمیت،
فضـاي تعاملـی شـبکههاي اجتماعـی ،عضویـت کاربـران در شـبکههاي اجتماعـی مجـازي،
محتـوای شـبکههاي اجتماعـی ،موقعیت اجتماعی  -اقتصـادی ،گمنامی در شـبکههاي اجتماعی
مجـازي و سـن) و ارزشهـای خانوادگـی دانشآمـوزان ،رابطـۀ معنـادار وجـود دارد .نتایـج
ضرایـب رگرسـیونی استانداردشـده حاکـی از آن اسـت که متغیرهـای صمیمیت در شـبکههای
اجتماعـی ( ،)0/32گمنامـی ( ،)-0/18مدتزمان فعالیت در شـبکههای اجتماعی ( ،)-0/17فضاي
تعاملـی شـبکههاي اجتماعی ( ،)-0/15سـن ( )-0/1و موقعیـت اجتماعی -اقتصـادی ()-0/09
بـه ترتیب ،بیشـترین تأثیـر را در تغییرات ارزشهـای خانوادگی دارند .ایـن متغیرها حدود 38/2
درصـد از تغییـرات ارزشهـای خانوادگـی را تبییـن میکنند.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی مجازی ،ارزشهای خانوادگی ،دانشآموزان ،ایالم.
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مقدمه و طرح مسئله
در طـول تاریـخ حیات بشـری ،خانواده بـه مثابـه قدیمیترین و ریشـهدارترین نهاد
انسـانی در نهادینـه کردن و انتقال فرهنگ نقش داشـته اسـت .خانـواده محل ترویج
ارزشهـا و تعلیـم روشهـای زندگی و درونی کردن مفاهیم ارزشـی اسـت و زمینه
را بـرای ارتباطـات متقابـل اجتماعـی در جامعـه فراهـم میکنـد .چیزی کـه در این
نهـاد اهمیـت بسـزایی دارد ،مسـئلۀ ارزشهـای خانـواده اسـت کـه از اساسـیترین
عناصر نظام اجتماعی محسـوب میشـود .در ایران نگرشـی مثبت نسـبت به خانواده
وجـود دارد؛ چنانکـه آن را بهتریـن مـکان بـرای زندگـی افـراد میداننـد و تدابیری
نیـز بـرای پایـداری و تـداوم آن اندیشـیدهاند .ایـن نگـرش مثبـت امـری مطلـوب
اسـت .خانـواده در طـول تاریـخ بـا دگرگونیهایـی همـراه بـوده و تحقیقات نشـان
داده کـه ایـن تغییـرات تحـت تأثیر شـرایط اجتماعـی بوده اسـت (اعـزازی:1376 ،
 .)45خانـواده ،نهـادی اجتماعـي بـا اشـکال گوناگـون زيسـتي ،اقتصـادي ،حقوقي،
روانـي و جامعهشـناختي اسـت .در چند دهۀ اخيـر ،این نهاد هماننـد ديگر نهادهاي
اجتماعي ،به دلیل رشـد شـتابان اقتصادي ،توسـعۀ آموزش و پـرورش ،مهاجرتها،
رشـد دانـش فناوريهـای دیجیتـال و رشـد روزافـزون شـبکههای اجتماعـی و
رسـانهها ،دچـار تغييـرات بنیادیـن در اركان گوناگـون زندگـي اجتماعـي ،بهویـژه
تغييـر در ارزشهـا شـده اسـت .ارزشهـا ،عقاید افـراد یا گروههای انسـانی اسـت
در مـورد آنچـه از نظـر آنهـا مطلوب یـا نامطلوب باشـد و گوناگونی آنهـا عموم ًا از
عـادات جـاری جامعه و هنجارهـای گوناگون سرچشـمه میگیرد .ارزشهـا ،زیربنا
و الگـوي رفتـار و اعمـال بـه شـمار ميآيند و نقشـی اساسـي در كنشهاي انسـاني
دارنـد و تغييـر در ارزشهـا و اعتقـادات بنياديـن بـر رفتـار اجتماعـی ،سياسـي و
مذهبـي اثرگـذار اسـت؛ بر این اسـاس ،وجود نابسـامانيهاي درون خانـواده مربوط
بـه تغييـر در ارزشهـاي خانوادگـي يا پیامدهای ناشـي از تغيير ارزشهـاي خانواده
يـا وجـود ارزشهـاي متفـاوت و گاهـي متناقض میباشـد .ایـن تغییـر و تحوالت
بـه واسـطۀ ظهـور تکنولوژیهـای نوین ارتباطـی ،ارزشهـاي اجتماعـي خانوادهها
را تحـت تأثيـر قـرار داده اسـت؛ لـذا بـه نحـو آشـکاری الگـوی خانـوادۀ قدیمـی،
دگرگـون شـده و خانوادۀ جدید پدید آمده و بسـیاری از کارکردهـای خانواده دچار
اختالل شـده اسـت (اسـلوين.)83 :1380 ، 1
1. Slevin
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شـبکههای اجتماعـی مجـازی از انـواع رسـانههای اجتماعـی بـه شـمار میرونـد
و نسـل جدیـدی از فضـای روابـط اجتماعـی هسـتند .افـراد بسـیاری در سـنین و
گروههـای اجتماعـی متفـاوت در ایـن شـبکهها کنـار هـم گـرد میآینـد و از ایـن
طریـق ،بـا وجـود فاصلههـا و دوری از هـم در دنیـای واقعـی ،بـا یکدیگـر ارتبـاط
برقـرار میکننـد .شـبکههای اجتماعـی مجـازی بـه محلـی بـرای حضـور اقشـار
مختلـف جامعـه ،بهویـژه نوجوانان و جوانان کشـورهای مختلف دنیـا و مکان تبادل
آرا و افـکار ایشـان تبدیـل شـده اسـت .این شـبکهها از گروههـای عموم ًا فـردي یا
سـازمانی تشـکیل شـدهاند کـه از طریـق یـک یـا چنـد نـوع از وابسـتگیها بـه هم
متصلنـد و در بسـتر یـک جامعـۀ اطالعاتی پیچیـده ،کارکـرد مؤثر شـبکۀ همگرا را
تصویـر میکننـد و ایـن در حالی اسـت کـه در کشـورهای مختلف ،پیامرسـانهای
متفاوتـی در میـان ایـن کاربـران بـه محبوبیت رسـیدهاند.
اسـتفادهکنندگان از اینترنت در ایران را افراد کمتر از  29سـال تشـکیل میدهند
و بـا توجـه بـه روند در حـال افزایش اتصال بـه اینترنت با اسـتفاده از تلفن همراه و
نیـز ضریـب نفوذ در حال افزایش تلفنهای همراه هوشـمند ،اسـتفاده از شـبکههای
اجتماعـی مجـازی و اینترنـت در ایـن ردههـای سـنی بسـیار افزایش خواهـد یافت
کـه تمامـی این مـوارد لزوم انجـام مطالعات دقیق و گسـترده در خصـوص انگیزهها
و مشـوقهای نوجوانـان جهـت صـرف وقـت فزاینـده در اینترنت را اثبـات میکند
(اکبریتبـار و اسـکندریپور .)29 :1392 ،نکتـۀ مـورد توجـه در گسـترش اسـتفاده
از فضـای مجـازی ،آسـیبهای اجتماعـی ناشـی از آن اسـت .همزمـان بـا پیدایش
ایـن فضـای بیزمـان و بیمـکان ،آسـیبها و تهدیدهایـی متوجـه نظـام خانـواده
و ارزشهـای آن شـده اسـت .در تحقیـق آزاد ارمکی و شـکوری ( ،)1381تغییرات
ایجادشـده در بعضـی از عناصـر سـاختاری خانـواده طـی سـه نسـل بـا حرکـت از
ارزشهای مادی به سـمت فرامادی بررسـی شـده اسـت .گزارش مطالعات سـازمان
ملـی جوانـان از سـالهای  1379تـا  1389حکایـت از ایـن دارد کـه نوجوانـان
بیشـترین کاربـران شـبکههای اجتماعی هسـتند (رحیمـی و همـکاران.)48 :1396 ،
بولـن و هـري )2000( 1بـه ايـن نتيجه رسـيدند كه هرچـه جوانان زمان بيشـتري را
در فضـای مجـازی سـر كننـد ،در مقابل از ميـزان زماني كه صرف محيـط اجتماعي
واقعيشـان خواهند كرد ،كاسـته خواهد شـد .افزایش کمی ارتباطات که به واسـطۀ
1. Bullen and Harry
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شـبکههاي اجتماعـی صـورت گرفتـه ،از کیفیت ارتباطات انسـانی کاسـته اسـت و
ایـن مسـئله طـی چنـد سـال آینـده میتوانـد بـه یـک نگرانـی جـدي تبدیل شـود
(دینـش و همـکاران89 :1999 ،؛ آمبـر .)41 :2005 ،اثـرات شـبکههای اجتماعـی بر
دگرگونی ارزشهای خانوادگی در مطالعات آزاد ارمکي و شـريفي سـاعي (،)1390
دژبانـی ( )1394و احمـدي ( )1395مـورد تأکید واقع شـده اسـت.
مسـئلۀ مهـم دیگـری که اهمیـت موضـوع را دوچندان میکند ،سـلطۀ اطالعاتی
و تکنولوژیکـی جهـان غـرب اسـت .در این زمینه کاسـتلز 1میگویـد :هدف غرب
از بـه کارگیـری سـامانههای ماهوارهای ،ایجاد بسـتری مناسـب برای یکسانسـازی
فرهنگـی و جهانیسـازی اقتصـاد لیبرالیسـتی اسـت .در این صورت ،شـاهد نابودی
ارزشهـای ایدئولوژیـک ،فرهنگـی و هویتـی جوامـع در حـال توسـعهای خواهیـم
بـود کـه تحـت تأثیر فرهنـگ لیبرالی غرب قـرار گرفتهانـد (دهشـیری.)76 :1389 ،
فرهنـگ غربـی روز بـه روز در فرهنـگ ایرانـی -اسلامی رخنه میکند و سـعی در
تحمیـل و درونیکـردن ارزشهـا و هنجارهـای خـود از طریـق شـبکههای نویـن
ارتباطـی دارد کـه بـه تبـع آن ،نوعـی شـکاف و تضاد بیـن اولویتهـای فرهنگی و
شـیوههای تفکـر و نگـرش و هنجارها و ارزشهای نسـل جدید با نسـل قبلی پدید
میآیـد .بـر ایـن اسـاس سـؤاالتی کـه در ایـن پژوهـش مطـرح میشـوند ،عبارتند
از .1 :وضعیـت ارزشهـای خانوادگـی در بیـن دانشآمـوزان مقطع متوسـطۀ شـهر
ایلام چگونـه اسـت؟ و  .2شـبکههای مختلـف اجتماعی تا چـه اندازه بـر تغییرات
ارزشهـای خانوادگی اثرگذار اسـت؟
در ایـن راسـتا شـهر ایلام بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن شـهرهای اسـتان ایالم
ارزشهـای سـنتی خـاص خـود را دارد و با توجه بـه مذهبی بودن مردم این شـهر،
همـواره سـنّتها اهمیـت داشـتهاند؛ امـا بـا وجـود شـبکههای اجتماعـی مجـازی
نویـن ،پیوندهـای سـنتی تـا حـدودی ضعیـف شـده اسـت و بـه نوعـی مـردم در
بیـن وضعیـت سـنتی و مـدرن قـرار گرفتهانـد .با مشـاهدۀ رونـد رو به رشـد تعداد
کاربـران شـبکههای اجتماعـی مجازی ،شـناخت ابعـاد گوناگون شـبکهها و آگاهی
از تأثیـرات آن بـر ارزشهـای خانوادگـی امـری ضـروری اسـت .انجـام پژوهـش
حاضـر نیـز در بیـن دانشآمـوزان مقطع متوسـطۀ شـهر ایلام ،اهمیـت و ضرورت
مضاعفـی دارد؛ زیـرا تحقیقـات گوناگـون حاکـی از آن اسـت که نوجوانـان بیش از
1. Castells
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دیگـر گروههـای اجتماعـی به شـبکههای اجتماعی مجـازی تمایل دارنـد .از طرفی
ورود عناصـر جدیـد فرهنگی به واسـطۀ جذابیـت فضای مجازی و حضور مسـتمر
قشـر دانشآمـوز در ایـن محیـط بـا نیازهـا و انگیزههـای مختلف علمی ،آموزشـی،
سـرگرمی و  ،...میتوانـد منجـر بـه بازتولیـد سـلیقههای مجازی شـود.
در ایـن پژوهـش ضمـن برجسـته سـاختن اهمیت نهـاد خانواده و مـورد تهدید
قـرار گرفتـن آن از سـوي شـبکههاي اجتماعـی مجـازي ،بـه شـناخت رابطـۀ بیـن
فضـاي تعاملـی ،محیط صمیمی و احسـاس رضایـت ،محتوا و تولیدات شـبکههاي
اجتماعـی مجـازي و ارزشهـای خانوادگی دانشآموزان مقطع متوسـطۀ شـهر ایالم
پرداختـه میشـود و به منظـور آشـنایی هرچه بیشـتر خانوادهها با تهدیـدات فضاي
مجـازي و اسـتفادۀ صحیـح از ایـن فضـا؛ همچنیـن جهـت پیشـگیري از تهدیدات
شـبکههای اجتماعـی مجـازی در ابعـاد فرهنگی ،آموزشـی و خانـواده و کاهش این
تهدیـدات ،پیشـنهادها و راهکارهایـی ارائـه میگردد .در سـطح سیاسـتگذاری نیز
میتـوان گفـت بـا وجود فقدان شـناخت و درک جامـع از ماهیـت ،کارکردها ،نحوۀ
عملکـرد و آثـار فرهنگـی شـبکههای مذکـور؛ همچنیـن بـا وجـود کمرنـگ بـودن
ادبیـات مرتبـط با سـواد رسـانهای و صرف ًا با داشـتن تصویری مبهم و غیرشـفاف از
ایـن فضـا و جوامـع نمیتوان بـه سیاسـتگذاری بـرای آن پرداخت.
پیشینۀ تجربی تحقیق
در زمینـۀ رابطـۀ ارزشهـای خانوادگـی و شـبکههای اجتماعـی مجـازی تحقیقات
متعـددی انجـام شـده اسـت .رهبـر و همـکاران ( )1399در مقالـۀ «تبییـن تفـاوت
نسـلی در جامعـۀ امـروز ایـران بـر پایـۀ ارزشهـای هویتـی» ،نتیجـه میگیرنـد که
فضـای مجـازی و شـبکههای اجتماعی مجـازی از عوامل اصلی بروز تفاوت نسـلی
هسـتند .آزاد ارمکی و ظهیرینیا ( )1389در مقالۀ خود با عنوان «بررسـی سـنخهای
ارزشـی و تغییـرات فرهنگـی در خانواده» به این نتیجه رسـیدند که بـه دلیل برآورده
نشـدن نیازهـای اولیـۀ والدیـن و فرزنـدان ،اولویتهـای ارزشـی بیشـتر به سـمت
ارزشهـای مـادی گرایـش دارد .هدایـت و خالدیـان ( )1397نیـز در پژوهش خود
نشـان دادنـد کـه جوانان از شـبکههایاجتماعیمجازی ،اسـتفادۀ متوسـطی دارند و
گرایـش بـه ارزشهای فرهنگی سـنتی ،متوسـط رو بـه باال و گرایش بـه ارزشهای
فرهنگـی مدرن ،متوسـط رو به پایین اسـت .بین شـبکههای اجتماعـی و ارزشهای
فرهنگـی جوانـان نیز رابطۀ منفـی و معناداری وجـو د دارد.
روحانـی و همـکاران ( )1397در مقالـۀ «بررسـی رابطـۀ رسـانههاي دیـداري
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خارجـی و ارزشهـاي نوجوانـان و جوانـان شـیراز» بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که با
افزایـش اسـتفاده از رسـانههاي دیداري خارجـی ،ارزشهـاي خانوادگی ضعیفتر
میشـوند .تقیپـور و فوالدیکیـا ( )1397نیـز در مقالۀ خود با عنـوان «نقش فعالیت
در شـبکههای اجتماعـی در تحکیـم ارزشهـای خانـواده» نشـان دادند کـه فعالیت
در شـبکههای اجتماعـی در پیشبینـی ارزشهـای خانـواده اثـر دارد .پیشـوایی و
شـکربیگی ( )1397هم در مقالۀ «تأثیر شـبکههای اجتماعی و مکانیسـم تأثیرگذاری
آن بـر ارزشهـای خانـواده» به این نتیجه رسـیدند کـه فضای مجازی ،دنیای وسـیع
و پیچیـدهای اسـت کـه گروههـا و افـراد مختلف بـا گرایشهـا ،باورهـا و اعتقادات
گوناگـون در آن زندگـی میکننـد .نتایـج مقالۀ عطایـی کچویی و همـکاران ()1396
بـا عنـوان «تحلیـل جامعهشـناختی تأثیر اسـتفاده از فضـای مجازی بر نظام ارزشـی
افراد در خانوادهها» ،حاکی از آن اسـت که بین خانوادههای شـهر و روسـتا در نظام
ارزشـی خانوادگـی و اسـتفاده از فضای مجازی ،تفاوت معنـاداری وجود دارد و بین
میـزان اسـتفاده از فضـای مجازی و نظام ارزشـی خانوادگی ،رابطۀ معکوسـی برقرار
ب مؤمنـی ( )1396در مقالـۀ «تأثیـر شـبکههاي اجتماعـی
اسـت .حسـینپور و عـر 
مجـازي بـر هویت نهـاد خانواده» نشـان دادند که بیـن شـبکههاي اجتماعی مجازي
و هویـت نهـاد خانـواده ،رابطۀ معناداري وجود دارد .محیـط تعاملی ،فضاي صمیمی
و احسـاس رضایـت ،گروههـا و اجتماعات مجـازي و محتوا و تولیدات شـبکههاي
اجتماعـی ،تأثیـر غیرقابـل انـکاري بر هویت نهـاد خانـواده و ارزشهـاي آن دارند.
نتایـج مقالـۀ قنبری برزیـان و همکاران ( )1396بـا عنوان «خانـواده دیجیتال ،هویت
دینـی و ارزشهـای خانوادگـی» از رابطـۀ معکوس بیـن مصرف رسـانه (اینترنت و
ماهـواره) و ارزشهـای خانـواده حکایـت دارد .خوشصفـا و كفاشـي ( )1396در
«بررسـی رابطـۀ شـبکههاي اجتماعـی مجـازي و ارزشهـاي خانـواده» نشـان دادند
کـه شـاخصهاي گمنامی ،سـابقۀ کاربري ،میزان اسـتفاده و تعاملی بـودن ارتباطات
در شـبکهها بیشـترین تأثیرگـذاري را در ارزشهـاي خانـواده دارنـد .بـر اسـاس
نتایـج پژوهـش علیپـور مالباشـی ( )1396بـا عنوان «بررسـی میزان تأثیر اسـتفاده از
فضـای مجـازی بـر ارزشهـای خانـواده» ،ارزشهـای خانوادگـی بر حسـب طول
زمـان اسـتفاده ،اسـتفاده یـا عـدم اسـتفاده از فضای مجـازی و نـوع اسـتفاده از این
فضـا متفـاوت اسـت .دارابـی و کالشـلو ( )1395به «بررسـی تأثیر شـبکۀ اجتماعی
تلگـرام و مکانیسـم تأثیرگـذاری آن بـر ارزشهـای خانوادۀ شـهر تهـران» پرداختند
و نشـان دادنـد کـه میـان ارزشهـای خانـواده و متغیرهای شـبکۀ اجتماعـی تلگرام
و پایـگاه اقتصـادی اجتماعـی ،رابطـۀ معنـادار وجـود دارد؛ امـا بین متغیرهای سـن
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و تحصیلات بـا ارزشهـای خانـواده ،رابطـهای بـه چشـم نمیخـورد .بـر اسـاس
نتایـج پژوهـش احمـدي ( )1395بـا عنـوان «مطالعۀ تطبیقـی اثر فضاي مجـازي بر
ارزشهـا» ،تغییـرات جامعۀ ایران در مقایسـه با سـایر نقـاط ،نشـاندهندۀ اثرگذاري
فضـاي مجـازي بر تغییـرات ارزشـی در جامعۀ ایرانی اسـت.
بختيـاري و نصيـري ( )1395در مقالـۀ «واكاوي تأثيـرات شـبكههاي اجتماعي بر
سـبك زندگـي خانـوادۀ ايرانـي» به این نتیجه رسـیدند کـه در اختیار داشـتن محیط
چندرسـانهای و همگرایـی رسـانهای ،تنوع و تکثـر تکنولوژیهای نویـن ارتباطی و
دسترسـی سـریع ،بـر کاهـش تعاملات میان فـردی به صـورت حضـوری و تزلزل
ارزشهـا اثـر دارد .رسـولزاده اقدم و همـکاران ( )1394به «تحلیل جامعهشـناختی
پیامدهـای رسـانههای اجتماعـی بـر ارزشهای جوانـان ایرانـی» پرداختند و نشـان
دادنـد کـه بین مـدت زمان عضویـت در رسـانههای اجتماعـی ،میزان اسـتفاده ،نوع
اسـتفاده و واقعـی تلقـی کـردن محتوای مطالـب ارائهشـده در رسـانههای اجتماعی
و پایبنـدی جوانـان بـه ارزشهـای خانوادگی ،دینـی و اجتماعی و فرهنگـی ،رابطۀ
معنـادار معکـوس وجـود دارد .دژبانـی ( )1394در مقالـهاي بـا عنـوان «آسـیبهاي
نوپدیـد ،شـبکههاي اجتماعی مجـازي و خانوادۀ ایرانی» نشـان داد که عدم آشـنایی
کامـل بـا فضـاي مجـازي میتواند آسـیبهایی را بـراي خانوادههـا به بـار آورد .بر
اسـاس نتایـج پژوهش خدامرادي و همـکاران ( )1393با عنوان «بررسـی میزان تأثیر
اسـتفاده از فضـای مجـازی بـر ارزشهـای خانواده (مطالعـۀ مـوردی :معلمان مقطع
متوسـطۀ سـازمان آموزش و پرورش اسـتان ایلام)» ،ارزشهـای خانوادگی در میان
افـرادی کـه از فضـای مجـازی اسـتفاده میکننـد و افـرادی کـه اسـتفاده نمیکننـد،
متفـاوت اسـت؛ ایـن ارزشها در میـان اسـتفادهکنندگان از فضای مجازی ،متناسـب
بـا طـول زمان اسـتفاده (روزانه ،هفتگـی ،ماهانه) ،تفـاوت دارد.
1
از بیـن تحقیقـات خارجـی میتـوان بـه پژوهـش اواریسـتوس چومـا نامننـه
( )2021بـا عنـوان «تأثیـر رسـانههای اجتماعـی بر ارزشهـای خانواده» اشـاره کرد.
بـر اسـاس نتایـج این پژوهـش ،اسـتفاده از رسـانههای اجتماعی در جامعـۀ معاصر،
تأثیـرات مثبـت و منفـی بـر خانـواده دارد و تأثیـرات منفـی ایـن رسـانهها بیشـتر
ارزشهـای اصلـی خانـواده را شـامل میشـود.

1. Evaristus Chuma Nnamene
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گاتـی و ناپولـی )2020( 1در مقالـهاي بـا عنوان «خانوادهها و اسـتفاده از رسـانههای
اجتماعـی» نشـان دادنـد که نـه تنها تأثیر واقعی شـبکههای اجتماعی بر سیسـتمهای
خانـواده مهـم اسـت؛ بلکـه درک والدین از آن و میـزان توانایی آنها برای اسـتفاده از
رسـانههای اجتماعی خود و فرزندانشـان بدون آسـیب رسـاندن به روابط خانوادگی
اهمیـت دارد .بـر اسـاس نتایـج پژوهـش راجیـو و جوبـیالل  ،2015( 2برنامههـا و
کانالهـای حسـاس و مداخلهگـر در شـبکههای اجتماعـی مجازی ،تأثیـرات زیادی
بـر شـکلگیری رفتـار و منـش جوانان دارنـد .تأثیرات منفـی رسـانههای موجود در
تلفـن همـراه در امر توسـعه نیز چشـمگیر و قابل توجه اسـت.
پروسـنتس 3و دیگران ( )2019در مقالهای با عنوان «نقش شـبکههای اجتماعی
مجـازی در ارزشهـای خانواده» ،نشـان دادند کـه تأثیر واقعی رسـانههای اجتماعی
بـر سیسـتمهای خانـواده مهم اسـت؛ بنابراین نیاز بـه تقویت درک مثبـت والدین در
مـورد تأثیـر بالقـوۀ رسـانههای اجتماعـی در روابـط خانوادگـی آنها ظاهر میشـود.
تحقیـق خالـد )2017( 4بـا عنـوان «تأثیر اینترنت بـر ارتباطات اجتماعی در سیسـتم
خانـواده در الهـور» نشـان داد کـه اینترنـت بر سـرمایۀ اجتماعی و روابـط بین افراد
خانـواده اثرگـذار اسـت .از نظـر  40%پاسـخدهندگان ایـن امـر منجـر بـه پیوند کم
احساسـی در روابـط واقعـی میشـود؛ زیـرا افـراد بیشـتر بـر روابط مجـازی تمرکز
میکننـد و اعتمـاد آنهـا به محیـط الکترونیکـی افزایش مییابـد .هرتلیـن )2012( 5
بـه «بررسـی سـکونت دیجیتـال :فنـاوری در روابـط زوجیـن و خانـواده» پرداخت.
پژوهـش وی حاکـی از آن اسـت کـه فنـاوری و اینترنـت بـر روابـط و ارزشهـای
خانوادگـی ،رفتـار آنالیـن ،الگوهای صمیمیت و نحـوۀ ارتباط زوجیـن و خانوادهها
اثر میگـذارد.
دو نکتۀ حائز اهمیت در بررسی پیشینۀ تحقیقات وجود دارد :اول اینکه هرکدام از
تحقیقات پیشین به یک نظریۀ خاص محدود شده و بالطبع تعداد متغیرهای مورد بررسی
محدود هستند؛ بر این اساس از تلفیق تئوریها استفاده شده است؛ همچنین تنها یک
تحقیق در زمینۀ رسانه و ارزشهای خانوادگی در استان ایالم انجام یافته است.

1. Gatti & Napoli
2. Rajeev and Jobilal
3. Procentese
4. Khalid
5. Hertlin
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رویکردهاي نظري
آثـار متعـدد و فراوانـي راجـع بـه ارزشهـای خانوادگـی از ديدگاههـاي گوناگـون
فلسـفي ،انسانشـناختي ،جامعهشـناختي و روانشـناختي وجـود دارد .نگاهـي گذرا
بـه مفهـوم ارزشهـای خانوادگـی و شـبکههای اجتماعی مجازی و بررسـي مسـئلۀ
ارتبـاط و تقابـل ایـن دو مقولـه ،اجزاي تشـكيلدهندة محتواي نظـري بخش حاضر
هستند .
مهمتریـن تلاش در جهـت ارائـۀ نظریـۀ منسـجم تغییـر ارزشهـا مربـوط بـه
3
رونالـد اینگلهـارت 1اسـت کـه نظریـۀ دیـوار آتشـین 2توسـط وی و پیپـا نوریس
مطـرح شـده اسـت .به عقیـدۀ آنهـا امـروزه دیدگاههـاي بسـیاري در مورد نـزاع بر
سـر عواقب ناشـی از «ارتباطات جهان شـمولگرا» شـنیده میشـود .بر این اسـاس
سـؤالهاي زیـر مطـرح میشـوند:
 آیـا همانگونـه کـه تـز همگرایی فرهنگـی اسـتدالل میکند ،ارتباطـات جهانشـمولگرا فراینـد شبیهسـازي ارزشهـاي مـدرن را در جوامـع سـنتی ،تسـریع
خواهند بخشـید؟
 آیـا میتـوان شـاهد واکنشهـاي متضـاد در میـان کسـانی بـود کـه احسـاستهدیـد بیشـتري میکننـد؟
 آیـا از طریـق رشـتههاي قـرض گرفته شـده از مکانهـاي مختلـف و جوامع،فرهنگ آمیزشـی (مختلـط) تولید خواهد شـد؟
 آیـا همانگونـه کـه مـدل دیـوار آتشـین 4اسـتدالل میکنـد نگرشهـا وارزشهـاي نسـبت ًا قـوي وجـود دارنـد کـه در برابـر جریانهـاي ارتبـاط جمعی
عمیقـ ًا ریشـهدار باشـند؟
نظریـۀ ارائهشـده توسـط اینگلهـارت و نوریـس نشـاندهندۀ ایـن اسـت کـه اثرات
اسـتفاده از رسـانهها بـراي کسـانی کـه در جوامع جهانشـمولگرا و کسـانی که در
جوامـع محـدود و بسـته زندگی میکند متفاوت اسـت .درون هر جامعـه ،دو دیوارۀ
آتشـین مهـم وجـود دارد کـه در درجۀ اول در سـطح فردي عمل میکنـد :یکی فقر
اسـت کـه بـه موجـب آن ،عـدم وجـود منابـع و مهارتهـاي اجتماعـی و اقتصادي
1. Ronald Inglehart
2. Firewall Theory
3.Pippa Norris
4. Firewall
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مانـع دسترسـی به ارتباطات جمعی و اجتماعی میشـود و دیگـري ،فرایند یادگیري
روانشـناختی اجتماعی اسـت کـه منعکسکنندۀ محدودیتهـاي اجتماعی ،همچون:
شـیوههاي اکتسـاب و انتقـال نگرشهـاي اصلی و ارزشهـاي پایدار میباشـد .این
دیوارهـاي آتشـین بهصـورت جداگانـه و با هم ترکیب میشـوند؛ بهگونـهاي که در
مقابـل تأثیـرات خارجـی بـه حفاظـت از تنـوع فرهنگی کمـک میکند .رسـانههاي
جمعـی تأثیر به سـزایی دارنـد؛ اما پیامدهاي ناشـی از ارتباطات جهانشـمولگرایانه
از آنچـه کـه معمـوالً فـرض شـده و بـدان پرداختـه شـده اسـت ،محدودتر بـه نظر
میرسـد (اینگلهارت و نوریـس.)28-30 :1395 ، 1
كلـي و ولخـارت 2دريافتنـد افرادي كه از انگيزۀ بااليي براي حفظ عضويت فرد
در گـروه برخوردارنـد و وابسـتگي بيشـتري بـه تأييـد دارنـد ،بعيد به نظر میرسـد
ارتباطـات و پيامهايـي را قبـول کننـد كه نقطـة مقابـل هنجارها و ارزشهـاي گروه
باشـند؛ بنابرایـن افـراد بیشـتر فردی و شـخصی عمل میکننـد .فرد بايـد موافقت و
تأييـد را بـه دسـت آورد .ایـن را میتـوان به پذيرش توسـط گروه تعبير كـرد؛ يعني
اينكـه اعضـا هرچـه بيشـتر مورد پذيـرش گروه قـرار بگيرنـد ،احتمال تأثيـر پيام بر
گـروه بيشـتر اسـت .مناظرة گروهي نسـبت بـه سـخنرانيها از اثربخشـي درازمدتی
در تغييـر نگرشهـا برخوردار اسـت و اگر اين مناظـره به طور آزادانه برگزار شـود،
تأثيـر بيشـتري بـر اعضـای گروه خواهد داشـت و تغيير بيشـتري در افـكار و عقايد
بـه وجـود خواهـد آورد .كاربران اينترنتي هرچه بیشـتر احسـاس كننـد كه در محيط
اينترنـت مـورد پذيرش واقع میشـوند ،احتمال اینکـه ارزشهاي خانـواده و ارتباط
آنهـا بـا دوسـتان تحـت تأثیر قرار گیرد بیشـتر اسـت و هرچـه بيشـتر وارد بحث و
مناظـرۀ گروهـي شـوند ،احتمال طرح موضوعـات با محيطهاي تعاملـي اينترنت در
آنهـا بیشـتر و طـرح مسـائل بـا خانـواده یا دوسـتان در بین آنهـا كمتر میشـود .این
امـر نیـز باعـث كماهميت شـدن ارزشهـای خانـواده و ارتباطهای عمیق دوسـتانه
بـا یکدیگر میگردد (امیـدوار و صارمـی.)56 :1381 ،
ملویـن دی فلـور و سـاندرا بـال روکیـچ ، 3در الگـوي خویش دربارۀ وابسـتگی
بـه رسـانهها بـر ایـن باورنـد کـه شـرط مهم بـراي بـروز اثـرات ،میـزان وابسـتگی
بـه بعضـی رسـانههاي ارتباطـی اسـت .مجرایـی کـه مـردم براي بـه دسـت آوردن
1.Inglehart and Norris
2. Kelley and Volkhart
3. Melvin Defleur, Sandra Ball, Rokeach
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اطالعـات مهم نسـبت به آن احسـاس وابسـتگی میکنند توان بیشـتري بـراي ایجاد
اثـرات دارد تـا مجرایـی کـه تفاوتی بـا مجاري دیگـر نـدارد و اطالعاتی کـه فراهم
میکنـد فاقـد اهمیت اسـت (کبیـری و همـکاران .)272 :1398 ،با كمـك اين نظريه
میتـوان وابسـتگي بـه اينترنـت را مطـرح كـرد؛ بديـن صـورت كـه كاربـر اينترنتي
بـا وابسـته شـدن بـه اينترنـت ،فرصـت كمتـري بـراي پرداختن بـه خانـواده دارد و
ايـن ممكن اسـت باعـث كماهميت شـدن خانـواده نزد كاربـر اينترنتـي و در نتيجه
كاهـش ارزشهـا و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر شـود (تامپسـون.)94 :1380 ،
بـر اسـاس نظريـۀ تـوركل )1995( 1در بـاب رابطـۀ حضـور در فضـاي مجـازي و
شـكلگيري خـود پسـتمدرن در بيـن كاربـران ایـن فضـا ،بهويژه شـركتكنندگان
در ميدانهـاي چندكاربـردي بـه مثابـه فضايـي مجـازي بـراي گفتگـو ،بـازي نقش
و تعامـل بـا سـايرين بايـد بـه طـور مـداوم و منظم باشـد .اسـتون نيز معتقد اسـت
فضـاي مجـازي در مقايسـه بـا تعامـل چهـره بـه چهـره ،فرصـت بيشـتري را براي
دخيـل كـردن فرايندهاي تفسـير ،تخيل و آرزوهـاي طرفين تعامـل در گفتگو فراهم
مـيآورد .درونمايـۀ اصلـي ديـدگاه پسامدرنيسـتهايي چـون تـوركل و اسـتون
پيرامـون تأثيـرات هويتـي حضـور در فضاي مجـازي ،حول اين محور شـكل گرفته
كـه فضـاي مجـازي ،فضايـي رهاييبخش اسـت كه بـه كاربر اجـازۀ رهايـي از بدن
و بسـياري از محدوديتهـاي ديگـر و شـكوفايي جنبههايـی از خـود را ميدهد كه
پيـش از ايـن قـادر به بيـان و نمايانـدن آنها نبـود (كوثـري.)127 :1386 ،
دسـتهای دیگر از نظریهها با بینشـی بدبینانه به مسـئلۀ تأثيرات حضور در فضاي
مجـازي پرداختهانـد؛ از جملـه كاتـز ( )1998گمنامي را سـازهاي اجتماعـي ميداند
كه بر اسـاس توافق افراد شـكل گرفته اسـت .دنياي مجازي شـايد محاسـبهناپذيرتر
از دنيـاي روزمـره باشـد؛ امـا بر پايـۀ قواعـد و قراردادهـاي اجتماعي دنيـاي واقعي
شـكل گرفته اسـت .در حقيقت ،فضـاي مجازي نيز از طريق منابـع قدرت اقتصادي
و سياسـي واقعي كنترل و اداره ميشـود (مهديزاده .)15 :1388 ،مسـئلۀ ديگري كه
اكثـر آسيبشناسـان بـه آن پرداختهانـد ،ويژگيهاي خاص تعاملات و ارتباطات در
دنيـاي مجازي اسـت .آنان معتقدند كـه تعامالت مجازي در نهايـت منجر به انزواي
اجتماعـي و كاهـش تعاملات كاربـر در دنياي واقعـي وي ،بهويـژه از لحاظ عمق و
كيفيـت ميشـود و عموم ًا اسـتفادۀ بيشـتر از اينترنت ،با كاهش ارتباطـات اجتماعي،
1. Turkel
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بخصـوص از نـوع ارتباطات نزديـك و صميمي با اعضاي خانواده ،دوسـتان نزديك
و غيـره همـراه اسـت .از نظريهپـردازان اين رويكـرد ميتوان دريفـوس ، 1باومن 2و
تاملينسـون 3را نام بـرد (همان.)16 :
در حـوزۀ نظريههـاي اجتماعـي ميانـهرو ،ميلـر 4معتقـد اسـت کـه ارتباطـات
الكترونيكـي دامنـۀ جديـدي از چارچوبهـاي تعامـل را بـا آداب و رسـومي
مخصـوص وضـع ميكنـد كه اگرچـه آشـكارا از تعامالت دنيـاي واقعـي با حضور
فيزيكـي فقيرترنـد؛ امـا فرصتهـا و چالشهاي جديـدي را در راه ارائـه و نماياندن
خـود در دنيـاي كنونـي فراهـم ميكنند .افراد در فضـاي مجازي ،فرصـت ارائۀ خود
مطلـوب و ايـدهآل را تـا حـدودي در اختيـار دارنـد؛ خودهايي كه ميتوانند پشـت
صحنـۀ فـرد در دنيـاي واقعي يا تركيبي از پشـت صحنه و جلوي صحنۀ وي باشـند.
فضـاي مجـازي در ايـن معنـا هم ميتوانـد در حكم جلـوي صحنۀ خـود و ديگران
و هـم در حكم پشـت صحنـۀ آنان باشـد (میلـر.)48 :1995 ،
بـا مـروری بـر نظریههـای مطرحشـده و بررسـی موضـوع شـبکههای اجتماعی
مجـازی و ارزشهـای خانوادگـی میتـوان چنین اسـتنباط کرد که نمیتـوان از یک
تئـوری بـرای سـنجش همۀ ابعـاد موضوع تحقیق اسـتفاده کـرد؛ زیرا تئـوریای که
بتوانـد همـۀ ابعـاد موضوع را بررسـی کند ،ناتوان اسـت.
در تئـوری کاشـت ،فـرض بـر ایـن بوده اسـت که شـبکههای اجتماعـی مجازی
در شـکلدهی بـه عقایـد ،نگرشهـا و رفتارهـای انسـان تأثیـری اساسـی دارنـد.
ایـن نظریـه بـر آثـار تدریجـی و درازمـدت رسـانهها بر شـکلگیری تصویـر ذهنی
مخاطبـان از دنیـای اطراف و مفهومسـازی آنـان از واقعیت اجتماعـی تأکید میکند.
اگـر افـراد مدتزمان بیشـتری در معـرض پیامهای رسـانهای قرار گیرنـد ،نگرشها
و باورهـای آنـان عمیقتـر تحـت تأثیر قـرار خواهـد گرفـت (فرضیـۀ اول) .از نظر
كلـي و ولخـارت ،اسـتفاده از مجـازی باعـث کمرنگ شـدن ارزشهای خانـواده و
سـردی روابـط چهـره بـه چهـره و صمیمیـت بین فـرد و خانواده میشـود.
در رویکردهـای بدبینانـه بـه فضـای مجـازی ،وجـود تعامالت مجـازي ،منجر به
انـزواي اجتماعـي ،كاهـش ارتباطات اجتماعـي و کاهش ارتبـاط نزديك و صميمي
1.Dreyfus
2.Bauman
3. Tamlinson
4. Miller
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بـا اعضـاي خانـواده میشـود .از نظـر فلـور و روکیـچ ،عضویـت در شـبکههای
اجتماعـی ،باعـث افزایـش احسـاس وابسـتگی نسـبت بـه آن و كاهـش ارزشها و
ارتبـاط اعضـای خانـواده با یکدیگر میشـود (فرضیۀ دوم ،سـوم ،چهـارم و پنجم).
رویکردهـای دیگـری ماننـد رویکـرد تـوركل و اسـتون نیـز وجـود دارند کـه نگاه
آنهـا بـه فضـای مجـازی خوشبینانه اسـت .بر این اسـاس ،فضاي مجـازي در حال
سـوق دادن مـا بـه فرهنگـي پسـت مـدرن بـر مبنـاي تمايـز و پراكندگي میباشـد؛
چراكـه حضـور در فضـاي مجـازي بـه دليـل ويژگیهـای خـاص آن ،از جملـه
امـكان گمنامـي و حـذف نشـانههاي فيزيكـي به خـود كاربر اجـازه ميدهـد كه به
آسـاني نقشهـاي متعـدد و متفاوتـي را بـا تنظيمات مختلـف مورد دلخواه و پسـند
خـود بـازي كنـد؛ علاوه بـر ايـن ،فضـاي مجـازي از نظر وي تـا حـدودي فضايي
رهايیبخـش اسـت؛ چراكـه بـه خود بـه كاربر اجـازه ميدهـد در آن واحـد ،خالق،
بازيگـر ،كارگـردان ،تهيهكننـده و در مجموع ،همـهكارۀ نمايش مطلوب خود باشـد.
ایـن فضـاي در مقايسـه با تعامل رودررو فرصـت بهتری را فراهم مـيآورد؛ بنابراین
تأثيـرات هويتـي حضـور در فضـاي مجازي از دیدگاه تورکل و اسـتون اقتباس شـد
(فرضیۀ .)6
در نظرگاهـی دیگـر ،تغییـرات ارزشـی از عوامـل دیگـری نیز نشـئت میگیرند.
رونالـد اینگلهـارت معتقـد اسـت کـه صنعتی شـدن باعـث تغییر ارزشهاي سـنتی
بـه ارزشهـاي سـکوالر -عقالنـی میشـود .در هـر جامعـهای دو دیـوارۀ آتشـین؛
یعنـی فقـر و یادگیـری اجتماعـی وجـود دارد .موقعیـت اجتماعـی  -اقتصـادی که
برآینـدی از شـغل ،درآمـد ،تحصیلات و امکانات اجتماعی اسـت ،برحسـب میزان
برخـورداری از ایـن عنصـر کـه ارتباط مسـتقیمی بـا برخـورداری از رسـانهها دارد
در دگرگونـی ارزشهـا ،بهویـژه ارزشهـای خانوادگـی مؤثـر اسـت .از نظریههـای
صاحبنظـران دیـدگاه نوسـازی ماننـد تالکوت پارسـونز و نیل اسملسـر و نظریات
اینگلهـارت ،شـوآرتز و روکیـج در زمینـۀ ارزشهـا و تغییـر ارزشهـا در جامعـه و
در بیـن خانوادههـا بـه عنـوان چارچـوب نظـری اسـتفاده شـده اسـت .بـا توجه به
چارچـوب نظـری باید گفـت که ارزشهـای خانوادگی نیز دچار تغییـر و دگرگونی
میشـوند و در ایـن زمینـه ،نقش شـبکههای اجتماعـی به عنوان یک کنـش ارتباطی
در تغییـر ارزشهـای خانوادگـی غیرقابل انکار اسـت.
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فرضیههای تحقیق
 .1بیـن مدتزمـان فعالیـت در شـبکههای اجتماعـی مجـازی (سـابقۀ کاربـری)
و میـزان ارزشهـای خانوادگـی دانشآموزان مقطع متوسـطۀ شـهر ایلام ،رابطۀ
معنادار وجـود دارد.
 .2بین صمیمیت در شـبکههای اجتماعی مجـازی و میزان ارزشهای خانوادگی،
رابطۀ معنادار وجود دارد.
 .3بیـن فضـاي تعاملـی شـبکههاي اجتماعـی مجـازي و میـزان ارزشهـای
خانوادگـی دانشآمـوزان ،رابطـۀ معنـادار وجـود دارد.
 .4بیـن عضویـت کاربـران در شـبکههاي اجتماعی مجـازي و میـزان ارزشهای
خانوادگـی ،رابطۀ معنادار وجـود دارد.
 .5بیـن محتـوا و تولیـدات شـبکههاي اجتماعـی مجـازي و میـزان ارزشهـای
خانوادگـی ،رابطـۀ معنـادار وجـود دارد.
 .6بیـن گمنامـی در شـبکههاي اجتماعی مجـازي و میزان ارزشهـای خانوادگی
دانشآمـوزان ،رابطۀ معنـادار وجود دارد.
 .7بیـن موقعیـت اجتماعـی اقتصـادی و میـزان ارزشهـای خانوادگـی ،رابطـۀ
معنـادار وجـود دارد.
 .8بین سن و میزان ارزشهای خانوادگی آنان ،رابطۀ معنادار وجود دارد.
روش تحقیق
بـا توجـه بـه اینکـه هدف ،بررسـی تجربـی نقـش شـبکههای اجتماعی مجـازی بر
ارزشهـای خانوادگـی دانشآمـوزان میباشـد ،لـذا روش پیمایـش 1مناسـبترین
روش بـرای رسـیدن به اهداف تحقیق اسـت .دادههـای مورد نیـاز از روش پیمایش
و به شـیوۀ مصاحبۀ شـخصی با تکمیل پرسشـنامه توسـط پاسـخگویان جمعآوری
شـده است.
جامعـۀ آمـاري تحقیـق شـامل همـۀ دانشآمـوزان مقطـع متوسـطۀ شـهر ایلام
بـه تعـداد  17هـزار و  721نفـر اسـت .جهت بـرآورد نمونـۀ آمـاري از روش تعیین
حجـم نمونـۀ کوکـران اسـتفاده شـد کـه در نهایـت  377نفـر تعیین گردیـد .جهت
دسترسـي به نمونهها از شـیوۀ نمونهگیری خوشـهاي و تصادفي سـاده اسـتفاده شد؛
1. survey study
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نقش شبکههای اجتماعی مجازی در میزان....

بدیـن صـورت کـه ابتـدا نقشـۀ شـهر ایالم بـر اسـاس نواحی تهیـه گردیـد .در این
نقشـه ،شـهر به سـه قسـمت یا ناحیه تقسـیم شـد .در ادامه هرکدام از خوشـهها به
شـهرکها و محلههـا و در ادامـه بـه بلوکهایی (مدرسـهها) تقسـیمبندی گردید .در
مرحلـۀ بعـد نیز بـا اسـتفاده از نمونهگیری تصادفـی از هر خوشـه ،از بین محلههای
مشخصشـده ،یـک مدرسـه که معرف کل خوشـه باشـد انتخاب شـد.
جهـت پـردازش و تحلیـل دادههـا از نرمافزار  Spssاسـتفاده گردید .آزمونهای
بـه کار گرفتـه شـده در این تحقیـق ،عبارتند از :آزمون ضریب همبسـتگی پیرسـون
و آماره رگرسـیون .جهت سـنجش اعتبار 1ابتدا شـاخصهای متغیرهای شـبکههاي
اجتماعـی مجـازي و ارزشهـای خانوادگـی در اختیار متخصصان قـرار گرفت و از
شـاخصهایی کـه توسـط محققـان علـوم اجتماعـی بـرای سـنجش طراحی شـده
اسـت نیـز اسـتفاده گردید .بـرای حصول پایایـی 2تحقیق نیز آزمون آلفـای کرونباخ
بـه کار گرفتـه شـد .ضریـب آلفـای کرونباخ بـرای متغیرهای مسـتقل «دسترسـی به
شـبکههاي اجتماعـی مجـازي» « ،0/78صمیمیت در شـبکههای اجتماعـی مجازی»
« ،0/75فضـاي تعاملـی شـبکههای اجتماعی مجـازی» « ،0/72عضویـت کاربران در
گروههـا»  0/76و «محتـوا و تولیدات شـبکههاي اجتماعی مجـازي» 0/81؛ همچنین
بـرای متغیـر وابسـتۀ «ارزشهـای خانوادگی» 0/76به دسـت آمد.
تعاریف نظری و عملی متغیرها
ارزشهـای خانـواده :هـر چیـزی کـه بـرای نظـام اجتماعـی ،مـورد نیـاز ،محتـرم،
مقـدس ،خواسـتنی و مطلـوب تلقـی شـود ،جـزء ارزشهـای آن جامعـه اسـت
(شـایانمهر .)48 :1379 ،ارزشهـای خانوادگـی ،کیفیتهایـی کـه هسـتۀ خانـواده
را تعریـف میکننـد و پیونـد مادامالعمـر بیـن زن و مـرد و سـایر اعضـای خانـواده
را تضمیـن میکننـد؛ یعنـی امـور بسـیار مهمـی هسـتند که موجـب اسـتحکام بنیان
خانـواده میشـوند (زاهـدی و خضرنـژاد.)75 :1392 ،
شـبکههای اجتماعی مجازی :هایدمان در توصیف شـبکههای اجتماعی مجازی
معتقـد اسـت ایـن شـبکهها گونـهای از الگوهای تماس هسـتند کـه در آنهـا تعامل
و ارتباطـات بیـن عوامـل شـبکهای توسـط یک پایـگاه فنـی و زیرسـاخت اینترنت

1.validity
2.Reliabilty

دورة بیستم و دوم شمارۀ  70و 71؛ بهار و تابستان 1400

فصلنامۀ علمي

روح اهلل قیطاسی  -ابوالقاسم حیدرآبادی -علی رحمانی فیروزجاه

43

پشـتیبانی میشـود .در ایـن شـبکهها هـدف ،عالقـه یـا نیـاز میتوانـد عنصـری
پیونددهنـده باشـد که باعث میشـود تـا عوامل مرتبـط حتی بدون حضـور فیزیکی
احسـاس کننـد کـه در یـک اجتماع حقیقی قـرار گرفتهاند (شـهابی و بیـات:1391 ،
 .)65بـرای ایـن متغیر  6شـاخص در نظر گرفته شـد که سـنجش هر کـدام در قالب
تعـدادی سـؤال در سـطح سـنجش رتبـهای (طیف لیکـرت) صورت گرفـت .مدت
زمـان فعالیـت در شـبکههای اجتماعـی مجـازی (سـابقۀ کاربـری) در قالـب یـک
سـؤال (بـه طـور متوسـط ،حـدودا ً چه مدت اسـت کـه در فضـای مجـازی فعالیت
داریـد؟  ...مـاه) در سـطح سـنجش فاصلـهای اندازهگیری شـد.
موقعیـت اجتماعـی  -اقتصـادي :بـه ارزش ،اعتبـار و منزلـت فرد يـا افراد بـا توجه
بـه نقشهـاي آنهـا در سلسـل ه مراتـب اجتماعـي؛ همچنیـن بـه موقعيـت و مقامـي
كـه يـك شـخص در سـاختار اجتماعـي و در ارزيابـي جامعه كسـب ميكنـد ،گفته
میشـود (بيـرو)380-381 :1366 ،؛ بـه تعبیـر دیگـر ،موقعيـت و جايگاهـي اسـت
کـه فـرد در سلسـله مراتـب نظـام اجتماعـي از طريـق ترکيـب معرفهـاي درآمـد
خانـواده ،شـغل والديـن و ميـزان تحصيلات والديـن به دسـت مـیآورد .بـا توجه
بـه تنـوع و گوناگونـی مشـاغل موجـود در جامعـه و بـه منظـور تحلیـل دقیقتر ،با
توجـه به طبقهبندی چلپی ( )1373از نظام قشـربندی معاصر ،مشـاغل به پنج دسـتۀ
خدماتـی ،کارمنـدان ،متخصصـان امـور فنـی و علمی ،مشـاغل عالیرتبـه و بیکار و
خانـهدار تفکیک شـد.
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نقش شبکههای اجتماعی مجازی در میزان....

جدول شمارۀ ( .)1تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعداد گویهها ضریب پایایی
تعریف عملیاتی
تعریف نظری

داشتن رابطۀ صمیمی،
امور بسیار
ارزشهای خانواده
مهمی که موجب احترام ،صداقت،
استحکام بنیان انعطاف ،مسئولیتپذیری
خانواده میشوند .و احساس تعلق بین
اعضای خانواده
گونهای از
شبکههای
اجتماعی مجازی الگوهای تماس
که در آنها تعامل
و ارتباطات بین
عوامل شبکهای
توسط یک پایگاه
فنی و زیرساخت
اینترنت پشتیبانی
میشود.

گمنامی ،صمیمیت در
شبکههای اجتماعی
مجازی ،رابطۀ تعاملی،
عضویت کاربران در
گروههای مختلف،
محتوا و تولیدات و
مدت زمان فعالیت در
شبکهها

موقعیت اجتماعی به ارزش ،اعتبار
و منزلت فرد يا
 اقتصاديافراد با توجه به
نقشهاي آنها در
سلسل ه مراتب
اجتماعي گفته
میشود.

درآمد خانواده ،شغل
پدر ،شغل مادر،
تحصيالت پدر ،ميزان
تحصيالت مادر

25

23

5

0/76

0/78

0/71

یافتهها
بیشـترین تعـداد پاسـخگویان ( 22/5درصـد) در سـن 17سـالگی و کمتریـن تعداد
آنهـا ( 6/9درصـد) در سـن  13سـالگی قرار دارنـد .در ترکیب جنسـیتی به ترتیب،
 57/8درصـد دختر و 42/2درصد پسـر هسـتند.
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جدول شمارۀ ( .)2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای تحقیق
ارزشهای دسترسی صمیمیت فضای عضویت محتوا و گمنامی موقعیت
متغیرها
اجتماعی -
خانوادگی به شبکهها
تعاملی کاربران تولیدات
اقتصادی

پایین

10/9

15/6

متوسط

47/2

76/7

باال

41/9

7/7

جمع

100

100

میانگین

2/20

1/92

22

28/4

24/9

39/5

23/6

29/7

67/6

57/6

62/3

64/4

59/9

68/2

10/3

14/1

12/7

14/1

16/4

2/1

100

100

100

100

100

100

1/88

1/86

1/88

1/74

1/93

1/72

یافتهها نشان داد حدود  47/2درصد دانشآموزان در حدّ متوسطی از ارزشهای
خانوادگـی برخوردارنـد .حدود  0/21درصد ،از  25ماه قبل در شـبکههای اجتماعی
مجـازی شـروع بـه فعالیـت کردهانـد .مدتزمـان شـروع فعالیـت در شـبکههای
اجتماعـی مجـازی در بـازۀ زمانـی  1تـا  120مـاه قـرار دارد .بیشـتر پاسـخگویان
( 75/9درصـد) در حـدّ متوسـطی از دسترسـی بـه شـبکههای اجتماعـی مجـازی و
حـدود 67/6درصـد در حـدّ متوسـطی از صمیمیت در شـبکههای اجتماعی مجازی
برخوردارنـد؛ همچنیـن حـدود  57/6درصد از فضـاي تعاملی شـبکههاي اجتماعی
مجـازي ،حـدود  62/1درصـد از عضویت کاربران در گروههـا و اجتماعات مختلف
شـبکههاي اجتماعـی مجازي ،حـدود  46/4درصـد از محتوا و تولیدات شـبکههاي
اجتماعـی مجازي ،حـدود 59/9درصد از گمنامی در شـبکههاي اجتماعی مجازي و
حـدود  68/2درصـد از موقعیت اجتماعي-اقتصادي در حدّ متوسـطی برخوردارند.
بـا توجـه بـه نرمـال بودن توزیـع دادهها و سـطح سـنجش متغیرها از آزمـون آماری
متناسـب اسـتفاده شـد .نتایـج بررسـی فرضیههـای تحقیـق بـر اسـاس ضریـب
همبسـتگی پیرسـون نشـان میدهـد کـه )1 :بیـن مدتزمـان فعالیت در شـبکههای
اجتماعـی و ارزشهـای خانوادگـی در سـطح معنـاداری  0/00و شـدّ ت رابطـه در
حـدّ  - 0/21رابطـۀ معنـادار وجـود دارد .پاسـخگویانی کـه مدتزمـان بیشـتری
در شـبکههای اجتماعـی فعالیـت داشـتهاند از میـزان ارزشهـای خانوادگی کمتری
برخوردارنـد .عکـس ایـن قضیـه نیـز صادق اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)3ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل با ارزشهای خانوادگی
ضریب
همبستگی

شدّ ت رابطه

سطح معناداری

پیرسون

-0/21

0/00

اسپیرمن

-0/30

0/00

پیرسون

0/13

0/00

عضویت کاربران در
شبکهها

0/11

0/03

محتوا و تولیدات
شبکهها

0/13

0/01

-0/25

0/00

-0/12

0/02

-0/09

0/05

متغیر
مدت زمان فعالیت در
شبکهها
صمیمیت در شبکهها
فضاي تعاملی شبکههاي
اجتماعی

گمنامی در شبکهها

پیرسون

موقعیت اجتماعی -
اقتصادی
سن

نتیجه
تأیید با جهت
معکوس

تأیید با جهت
مستقیم

تأیید با جهت
معکوس

 )2بیـن صمیمیـت در شـبکههای اجتماعـی و ارزشهـای خانوادگـی ،در سـطح
معنـاداری  0/00و شـدّ ت رابطـه در حـدّ متوسـط ( ،) - 0/300رابطـۀ معنادار وجود
دارد .پاسـخگویانی که صمیمیت بیشـتری داشـتهاند و کسانی که بیشـتر در ابراز درد
دل و عالقـه ،بـه آشـنایی و اطمینان بـه غریبهها تمایل داشـتهاند ،از میزان ارزشهای
خانوادگـی کمتـری برخـوردار هسـتند .عکس ایـن قضیه نیز صادق اسـت.
 )3بیـن فضـاي تعاملـی شـبکههاي اجتماعـی و ارزشهـای خانوادگـی در سـطح
معنـاداری  0/00و شـدّ ت رابطـه در حـدّ پاییـن ( )0/13رابطـۀ معنادار وجـود دارد.
پاسـخگویانی در شـبکههای مجازی راحتتر و با خیال آسـودهتر و رضایت خاطر
در مـورد مسـائل گوناگـون بـا دیگـران تبـادل نظـر داشـتهاند ،از میـزان ارزشهای
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خانوادگـی باالتـری برخوردار هسـتند.
 )4بیـن عضویـت کاربـران در گروههای مختلف شـبکههاي اجتماعـی و ارزشهای
خانوادگـی در سـطح معنـاداری  0/30و شـدّ ت رابطـه در حـدّ پاییـن ( )0/11رابطۀ
معنـادار وجـود دارد .پاسـخگویانی کـه در گروههـای متعـدد از قبیـل گروههـای
ورزشـی ،علمی ،هنری ،سیاسـی ،خانوادگی و دوسـتان عضویت داشـتهاند ،از میزان
ارزشهـای خانوادگـی باالتری برخوردار هسـتند.
 )5بیـن تولیـدات شـبکههاي اجتماعی و ارزشهـای خانوادگی در سـطح معناداری
 0/10و شـدّ ت رابطـه در حـدّ پایین ( )0/13رابطۀ معنادار وجود دارد .پاسـخگویانی
کـه در زمینـۀ تولیدات شـبکههاي اجتماعـی از قبیل تهیـه و تولید محتـوا ،بازاریابی
و  ...فعالیـت بیشـتری داشـتهاند ،از میزان ارزشهـای خانوادگی باالتـری برخوردار
هستند .
 )6بین گمنامی در شـبکههاي اجتماعی و ارزشهای خانوادگی در سـطح معناداری
 0/00و شـدّ ت رابطـه در حـدّ  - 0/25رابطـۀ معنـادار وجـود دارد .افـرادی کـه در
شـبکههای اجتماعـی بـا پنهـان كردن جنسـيت و هویت واقعـی خـود و  ...گمنامتر
ظاهـر میشـوند ،از میـزان ارزشهای خانوادگـی کمتری برخوردار هسـتند.
 )7بیـن موقعیـت اجتماعی  -اقتصـادی و ارزشهای خانوادگی در سـطح معناداری
 0/20شـدّ ت رابطه در حدّ پایین (  ) - 0/12رابطۀ معنادار وجود دارد .پاسـخگویانی
کـه از لحـاظ رفـاه اجتماعـی  -اقتصادی (شـغل ،درآمـد ،تحصیالت والدیـن و نوع
مسـکن) باالتر هسـتند ،از میزان ارزشهـای خانوادگی کمتری برخوردار هسـتند.
 )8بیـن سـن و ارزشهـای خانوادگی در سـطح معنـاداری  0/50و شـدّ ت رابطه در
حـدّ پاییـن (  ) - 0/90رابطـۀ معنـادار وجـود دارد .پـس بـا باالرفتن سـن ،از میزان
ارزشهـای خانوادگی کاسـته میشـود.
بـرای بررسـی اثرات متغیرهای مسـتقل بر میزان ارزشهـای خانوادگی از تحلیل
رگرسـیون چندمتغیره با روش توأمان اسـتفاده شـد .ابتدا پیششـرطهای رگرسیون،
مانند آزمون دوربین واتسـون و آزمون تولرانس بررسـی شـد که نشـان داد متغیرها
از همدیگـر مسـتقل هسـتند و بیـن آنهـا رابطۀ خطـی برقرار اسـت؛ درنتیجـه برای
انجـام رگرسـیون از وضعیت مطلوبی برخوردار هسـتند.

دورة بیستم و دوم شمارۀ  70و 71؛ بهار و تابستان 1400

فصلنامۀ علمي

نقش شبکههای اجتماعی مجازی در میزان....

48

جدول شمارۀ ( .)4نتایج رگرسیون ارزشهای خانوادگی
سطح معناداری

آماره F

آزمون دوربین
واتسون

ضريب تعيين

ضريب همبستگي
چندگانه

0/000

16/43

1/86

0/382

0/618

نتایـج رگرسـیونی تحلیـل چندمتغیـره نشـان میدهـد کـه ضريـب همبسـتگي
چندگانـه برابـر بـا  0/618میباشـد کـه نشـاندهندۀ میـزان همبسـتگی و قـدرت
پیشبینـی رگرسـیون اسـت .ضریـب تعییـن برابـر بـا  0/382میباشـد؛ بـه عبارتی
 38/2درصـد از تغییـرات ارزشهـای خانوادگی توسـط متغیرهای مسـتقل صورت
پذیرفته اسـت.
جدول شمارۀ ( .)5ضرایب رگرسیون چندمتغیره ارزشهای خانوادگی
متغیرها

ضریب
رگرسیون

سطح
خطای
ضریب بتا مقدار t
معناداری
استاندارد

مقدار ثابت

5/66

0/36

-

15/56

0/00

مدت زمان فعالیت

-0/09

0/00

-0/17

-3/74

0/00

صمیمیت در شبکهها

-0/18

0/03

-0/32

-5/04

0/00

فضاي تعاملی

-0/08

0/03

-0/15

-2/24

0/02

عضویت کاربران در شبکهها

0/02

0/04

0/03

0/66

0/50

محتوای شبکههاي اجتماعی

0/01

0/04

0/01

0/25

0/80

گمنامی در شبکهها

-0/09

0/02

-0/18

-3/65

0/00

موقعیت اجتماعی  -اقتصادی

-0/22

0/10

-0/09

-2/08

0/03

سن

-0/02

0/01

-0/10

-1/93

0/03

سـطح معنـاداری متغیرهـای تأییدشـده بر اسـاس سـتون بتا استانداردشـده نشـان
میدهـد کـه به ترتیب ،متغیر صمیمیت در شـبکههای اجتماعـی ( ،) - 0/32گمنامی
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در شـبکههاي اجتماعـی ( ،) - 0/18مدتزمـان فعالیـت در شـبکههای اجتماعـی
( ،) - 0/17فضـاي تعاملـی شـبکهها ( ،) - 0/15سـن ( ) - 0/1و موقعیت اجتماعی
 اقتصـادی (  ،)- 0/90بیشـترین اثـر را در تغییـرات ارزشهـای خانوادگـی دارند.معادلـۀ خطـی رگرسـیون به صورت ذیل ترسـیم میشـود:
)Y = a + x (1) + x (2) + x (3) +x (4) + x (5
(زمان فعالیت در شبکه ها) ( 0/00گمنامی در شبکه ها) - 0/09

(صمیمیت در شبکه ها) X= 5/66 - 0/20

(سن) ( 0/02موقعیت اجتماعی)  -اجتماعی ( - 0/22فضای تعاملی شبکه ها)

- 0/08

بحث و نتيجهگيري
نتایـج توصیفـی تحقیـق نشـاندهندۀ این اسـت کـه میـزان ارزشهـای خانوادگی و
دسترسـی بـه شـبکههای اجتماعی مجـازی ،صمیمیت در شـبکهها ،فضـاي تعاملی
شـبکهها ،عضویـت کاربـران در شـبکههاي مختلـف اجتماعـی مجـازي ،محتـوا و
تولیـدات شـبکههاي اجتماعـی مجازي ،گمنامی در شـبکههاي اجتماعـی مجازي و
موقعیـت اجتماعـي -اقتصـادي خانواده ،در حدّ متوسـط رو به باالسـت .در مجموع
ایـن نتایـج نشـاندهندۀ این اسـت کـه باالبـودن شـاخصهای شـبکههای اجتماعی
مجـازی ،تأثیـر قابل توجهی در تغییـرات ارزشهـای خانوادگی دانشآمـوزان دارد.
بـر اسـاس نظریـۀ کاشـت ،اگـر افـراد مدتزمـان بیشـتری را در معـرض پیامهـای
رسـانهای قـرار گیرنـد ،تأثیـر عمیقتـری در ارزشهـا و باورهـای آنـان خواهـد
گذاشـت .نتایـج ایـن فرضیـه ،رابطـۀ مدتزمـان فعالیـت در شـبکههای اجتماعـی
و ارزشهـای خانوادگـی در حـدّ  - 0/17درصـد و در جهـت معکـوس را نشـان
میدهـد.
بـر اسـاس نظـر كلـي و ولخـارت ،افـرادی کـه انگیـزۀ باالیـی بـرای عضویـت
در گـروه دارنـد معمـوالً ارزشهـای گـروه را بیشـتر میپذیرنـد و بـا رضایـت در
ایـن گونـه محیـط تعاملـی تبـادل نظـر میکنـد ،از آن طـرف مسـائل خـود را کمتر
بـا خانـواده در میـان میگذارنـد و باعـث کمرنـگ شـدن ارزشهـای خانـواده و
صمیمیـت بیـن فـرد و خانـواده میشـوند .صمیمیـت در شـبکههای اجتماعـی بـا
اثـر - 0/32و فضـاي تعاملـی شـبکههاي اجتماعـی مجـازي بـا اثـر - 0/15و در
جهـت معکوس بـر ارزشهـای خانوادگی اثرگذارنـد .دو فرضیۀ عضویـت کاربران
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در شـبکههاي اجتماعـی مجـازي و محتوای شـبکههاي اجتماعی مجـازي ،اثر قابل
توجهـی بـر ارزشهـای خانوادگـی نداشـتهاند؛ بر این اسـاس میتوان اسـتنباط کرد
کـه نـوع فعالیـت در فضـای مجـازی تعیینکننـدۀ میزان تغییـر در ارزشهاسـت؛ به
عبارتـی فعالیـت در زمینـۀ تولید محتوا و فعالیـت اقتصادی ،سیاسـی و اجتماعی در
شـبکههای مجـازی ،بـه خاطـر ماهیـت فعالیـت نمیتوانند عامـل تغییرات ارزشـی
در خانـواده باشـند؛ ولـی گرایـش بـه شـبکههای اجتماعی مجـازی به خاطـر تأمین
عواطـف ،ابـراز احساسـات و مـواردی از این قبیل تـا حدّ قابل توجهـی ارزشهای
خانوادگـی دانشآمـوزان را دچـار دگرگونـی میکننـد .نتایـج فرضیـۀ گمنامـی در
شـبکههاي اجتماعـی و رابطـۀ آن با ارزشهـای خانواده ،با اثـر  - 0/18و در جهت
معکـوس اثـر دارد .بـر طبـق نظـر تـوركل و اسـتون ،حضـور در فضاي مجـازي به
دليـل ويژگيهـاي خـاص آن ،از جملـه امـكان گمنامي و حذف نشـانههاي فيزيكي
بـه خـود كاربـر اجـازه ميدهـد كـه بـه آسـاني نقشهـاي متعـدد و متفاوتـي را بـا
تنظيمـات مختلـف مـورد دلخـواه و پسـند خود بـازي كند.
نتایـج بررسـی فرضیـۀ موقعیـت اجتماعـی  -اقتصادی و رابطـۀ آن با ارزشهای
خانـواده ،بـا اثـر - 0/90و در جهـت معکوس اثـر دارد؛ اگرچه این اثر ناچیز اسـت؛
امـا بـر طبق نظـر اینگلهارت و نوریـس ،عدم وجـود منابع و مهارتهـاي اجتماعی
و اقتصـادي ،مانـع دسترسـی بـه ارتباطـات جمعـی و اجتماعی میشـود .بر اسـاس
ایـن نظریـه ،موقعیت اجتماعـی  -اقتصادی که برآیندی از شـغل ،درآمد ،تحصیالت
و امکانـات اجتماعی اسـت ،برحسـب میزان برخـورداری از این عنصـر ،ارزشهای
خانوادگـی نیـز تغییر میکنـد .افراد بـا موقعیت اجتماعـی  -اقتصادی باالتر ،بیشـتر
دچـار تغییـرات ارزشـی و نوگرایـی در ارزشهـا میشـوند .عکـس ایـن قضیـه نیز
صادق اسـت.
نتایـج بررسـی رابطـۀ سـن بـا ارزشهـای خانـواده ،بـا اثـر  - 0/1و در جهـت
معکـوس اثر دارد .با باالرفتن سـن پاسـخگویان ،تغییرات در ارزشهـای خانوادگی
محسـوس اسـت .بـر طبـق نظریۀ کاشـت ،آثـار تدریجـی و درازمدت رسـانهها ،بر
شـکلگیری تصویـر ذهنی مخاطبـان از دنیای اطراف و مفهومسـازی آنان از واقعیت
اجتماعـی تأکیـد میکنـد؛ بـا ایـن حـال مقـدار اثـر آن در ایـن تحقیق ناچیز اسـت؛
امـا گذشـت زمـان و کسـب تجربـه در فضـای مجـازی بـر جهتگیـری تدریجـی
ارزشهـا اثـر بالقـوه دارد .ایـن نتیجـه در تحقیـق تأییـد شـده اسـت .نتایـج کلـی
حاصلشـده بـا نتایـج تحقیقـات تجربـی احمـدي ( ،)1395خدامـرادی و همکاران
( ،)1393خوشصفـا و كفاشـي ( ،)1396علیپـور مالباشـی ( ،)1396حسـینپور و
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عـرب مؤمنـی ( ،)1396راجیو و جوبیای ( )2015و سـیدیکوی و سـینگ)2016( 1
همسـو میباشـد؛ درنتیجـه شـبکههای اجتماعـی میتواننـد ارزشهـای خانوادگـی
را در زمینـۀ صمیمیـت ،احتـرام و ایجـاد روابـط تعاملـی تغییـر دهنـد و بـا توجـه
بـه دیـدگاه اینگلهـارت ،رسـانهها و شـبکههای اجتماعـی میتواننـد بـر ارزشهای
خانوادگـی اثرگذار باشـند.
بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده میتـوان گفـت کـه توسـعۀ فنآوریهـای
ارتباطـی ،رفتارهـای جدیـد را در حوزۀ زندگی انسـان امروز به وجود آورده اسـت؛
البتـه نبایـد نسـبت بـه ایـن فضا بـه عنـوان تهدید نـگاه کرد؛ بلکـه باید بـا مدیریت
ایـن بسـتر در کمـک به اجتماعی کـردن دانشآمـوزان اسـتفاده نمود .والدیـن نیز با
عنایت به گسـتردگی شـبکههای مجازی به مدیریت این فضا اهتمام داشـته باشـند.
احتـرام و برخـورد صحیح با عالیق فرزندان و حس صمیمیـت بین اعضاي خانواده
میتوانـد راهـکاری بـرای فاصلـه گرفتـن و اسـتفادۀ صحیـح از شـبکههای مجازی
اجتماعـی باشـد؛ بنابراین ضروری اسـت سیاسـتگذاران در اهداف توسـعهای خود،
مـواردی ماننـد تدویـن برنامههایی برای اوقـات فراغت دانشآموزان ،اطالعرسـانی،
آمـوزش و آگاهـی صحیـح به آنها در مـورد کانالهـاي فاقد چارچـوب ،آموزش به
خانوادههـا در زمینـۀ تأثیـر سـوء محتوای غیراخالقی شـبکههای اجتماعـی مجازی،
تدوین کتب آموزشـی شـبکههای مجازی و برنامهريزي مناسـب در جهت شـناخت
سلایق كاربـران بـراي اسـتفادۀ بهتـر از امكانـات و فرصتهاي شـبکههای مجازی
مطمـح نظر قـرار دهند.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
	-احمـدي ،یعقـوب (« ،)1395مطالعـۀ تطبیقـی اثر فضـاي مجازي بـر ارزشها»،
توسـعۀ اجتماعی ،دورۀ  ،11شـمارۀ  ،)42( 2صـص .149-178
	-آزاد ارمکـی ،تقـی و علـی شـکوری (« ،)1381مدرنیتـه و خانـوادۀ تهرانـی»،
نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه اصفهان ،دورۀ  ،2شـمارۀ 30
و  ،31صـص .268 – 245
	-آزاد ارمکـی ،تقـی و مصطفـی ظهیرینیـا (« ،)1389بررسـی سـنخهای ارزشـی
1.Sidduqui and Singh
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و تغییـرات فرهنگـی در خانـواده» ،خانوادهپژوهـی ،سـال  ،6شـمارۀ  ،23صص
.297 – 279
	-آزاد ارمکی ،تقی و محمدحسـین شریفی سـاعی (« ،)1390تبیین جامعهشناختی
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	-اسـلوين ،جیمـز ( ،)1380اينترنـت و جامعـه ،ترجمۀ عباس گليگـوري ،تهران:
كتابدار.
	-اعـزازی ،شـهال ( ،)1376جامعهشناسـی خانـواده :بـا تأکید بر نقش ،سـاختار و
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	-اکبریتبـار ،علیاکبـر و ابراهیـم اسـکندریپور ( ،)1392رسـانههای اجتماعی و
شـبکههای اجتماعـی مجازی ،تهران :مؤسسـۀ فرهنگـی هنری تقـارب و تبادل
فرهنگی.
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بـر سـبک زندگـی خانـوادۀ ایرانـی (بـا تأکیـد بـر مخاطـرات و آسـیبهای
شـبکههای اجتماعـی)» ،مدیریـت شـهری و روسـتایی ،سـال  ،12شـمارۀ ،45
صـص .478 - 465
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میـزان تأثیر اسـتفاده از فضـای مجازی بـر ارزشهای خانـواده (مطالعۀ موردی:
معلمـان مقطـع متوسـطۀ سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان ایلام)» ،فرهنگ
ایلام ،دورۀ  ،15شـمارۀ  44و  ،45صـص .155-167
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تلگـرام و مکانيسـم تأثيرگـذاري آن بـر ارزشهـاي خانـواده (مـورد مطالعـه:
جوانـان شـهر تهـران)» ،مطالعات راهبـردي ورزش و جوانان ،دورۀ  ،15شـمارۀ
 ،33صـص .42 1-
	-دژبانـی ،علـی (« ،)1394آسـیبهای نوپدیـد ،شـبکههای اجتماعـی مجـازی و
خانـوادۀ ایرانـی» ،دومیـن کنگـرۀ بینالمللـی تفکـر و پژوهـش دینـی ،اردبیـل،
/https://civilica.com/doc/448545
	-دهشـیری ،محمدرضـا (« ،)1389جهانـی شـدن و هویت ملـی» ،مطالعات ملی،
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در خانوادههـا» ،پژوهشـنامۀ اسلامی زنـان و خانواده ،دورۀ  ،5شـمارۀ  ،8صص
.145-170
	-رسـولزاده اقـدم ،صمـد ،سـیداحمد میرمحمدتبـار و سـیمین افشـار (،)1394
«تحلیـل جامعهشـناختی پیامدهـای رسـانههای اجتماعی بر ارزشهـای جوانان
ایرانـی ،راهبـرد اجتماعـی فرهنگی ،سـال پنجم ،شـمارۀ  ،۱۷صـص .65-94
	-روحانـی ،علـی ،سـمیه هاشـمی و مسـعود انبارلـو (« ،)1397بررسـی رابطـۀ
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مطالعـات راهبـردی ورزش و جوانـان ،سـال دهـم ،شـمارۀ  ،40صـص .241-264
	-رهبـر ،عباسـعلی ،محمدباقـر خرمشـاد و علـی آدمـی (« ،)1399تبییـن تفـاوت
نسـلی در جامعـۀ امروز ایـران بر پایۀ ارزشهـای هویتی» ،مطالعات ملی ،سـال
 ،21شـمارۀ  ،1صـص .47-65
	-زاهـدی ،محمدجـواد و عمـر خضرنـژاد (« ،)1392نوسـازی و فراینـد تحـول
ارزشهـا در حـوزۀ خانواده (بررسـی نمونهای دگرگونی ارزشهـای خانوادگی
در شـهر بـوکان)» ،جامعهشناسـی ایـران ،سـال  ،14شـمارۀ  ،1صـص .68-97
	-شـایانمهر ،علیرضـا ( ،)1379دایرهالمعـارف تطبيقـي علـوم اجتماعـي ،تهـران:
کیهان.
	-شـهابي ،محمـود و قدسـي بيـات (« ،)1391اهـداف و انگيزههـاي عضويـت
کاربـران در شـبکههاي اجتماعـي مجـازي (مطالعـهاي دربـارۀ جوانـان شـهر
تهـران)» ،مطالعـات فرهنـگ ارتباطـات ،)52(13 ،صـص .61-86
	-عطایـی کچویـی ،پـری ،ابراهیـم انصـاری و مسـعود کیانپـور (،)1396
«تحلیـل جامعهشـناختی تأثیـر اسـتفاده از فضـای مجـازی بـر نظـام ارزشـی
افـراد در خانوادههـا (مقایسـۀ مناطـق شـهری و روسـتایی اصفهـان)» ،مطالعات
جامعهشـناختی شـهری ،سـال هفتـم ،شـمارۀ  ،22صـص .157-178
	-علیپور مالباشـی ،یاور (« ،)1396بررسـی میزان تأثیر اسـتفاده از فضای مجازی
بـر ارزشهـای خانـواده (مطالعـۀ مـوردی :معلمـان مقطـع متوسـطۀ سـازمان
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان اردبیـل)» ،اولین همایـش ملی علـوم اجتماعی،
علوم تربیتی ،روانشناسـی و امنیت اجتماعی ،تهـرانhttps://civilica.com/ ،
/doc/672297
	-قنبـری برزیـان ،علـی ،علـی سـیفزاده و اصغـر محمـدی (« ،)1396خانـوادۀ
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	-کبیـری ،افشـار ،موسـی سـعادتی و النـاز قاسـمی (« ،)1398بررسـی نقـش
شـبکههای اجتماعـی مجـازی در تبیین آگاهی سیاسـی دانشـجویان» ،مطالعات
رسـانههای نویـن ،دورۀ  ،5شـمارۀ ( ،)19صـص .261-289
	-كوثـري ،مسـعود ( ،)1386جهان فرهنگي كاربـران ايراني (گزارش پژوهشـي)،
تهـران :پژوهشـگاه فرهنگ و هنـر و ادبيات.
	-مهـدیزاده ،سـیدمحمد ( ،)۱۳۸8نظریههـای ارتباطات جمعی (جزوۀ درسـی)،
تهـران :دانشـکدۀ علوم ارتباطات دانشـگاه عالمـه طباطبایی.
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