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بررسی تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام و مکانیسم تاثیرگذاري آن بر ارزش هاي 

  )جوانان شهر تهران: مطالعه مورد(خانواده 

 

   1مسعود دارابی

  2حسن کالشلو

  

 ٢/٩/١٣٩۵: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢٩/٩/١٣٩۵:رش مقالھتاریخ پذی                                                                                 

  

 برخاسـته  اجتماعی انسان فرهنگ و تجدد دل از که است مفاهیمی زمرة در ارزش هاي آن و خانوادگی نظام

 اجتماعی زندگی بر آن تأثیرات و شده تبدیل اجتماعی يفعالیت ها از مهمی بعد به فردي میان تعامل. است

 "اجتمـاعی  شبکه سرویس" که چیزي در فردي بین تعامالت شکل فراگیرترین. است فزونی به رو اشخاص

با هـدف بررسـی تـاثیر شـبکه اجتمـاعی تلگـرام و        حاضر بنابراین، پژوهش .است برقرار ،می شود خوانده

بـه منظـور   . مکانیسم تاثیرگذاري آن بر ارزش هاي خانواده در میان جوانان شهر تهران صورت گرفته اسـت 

غیرهاي گوناگونی که در ارزش هاي خانواده تـاثیر گـذار اسـت،    مت دست یابی به این هدف از بین عوامل و

اجتماعی، به عنوان متغیرهاي  -و پایگاه اقتصادي  ، میزان پایبندي به باورهاي دینیمتغیرهاي شبکه اجتماعی

و  هابرمـاس متغیرها و پارامترهاي این پژوهش بـر مبنـاي نظریـات     مبانی نظري. مستقل انتخاب شده است

، پیمایشی و ابزار گـردآوري داده هـا، پرسـش نامـه     روش تحقیق در این پژوهش. شده استتدوین  روکیج

شـهر   گانـه   22سال منـاطق   29-18پژوهش، جوانان این جامعه آماري . داراي قابلیت اعتماد و اعتبار است

نمونـه   نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و بـه شـیوه   390حجم نمونه . می باشد 1394تهران درسال 

 Amosروش اصلی در تحلیل داده هـا، رگرسـیون و   . گیري خوشه اي چند مرحله اي به دست آمده است

آمده حاکی از آن است کـه در کـل میـانگین ارزش هـاي خـانواده در جامعـه مـورد         به دستنتایج  . است

نشان مـی دهـد کـه     ،دمی باش 5و  1بوده که با توجه به اینکه حداقل و حداکثر نمره به ترتیب  77/3مطالعه

  ،همچنین بـر اسـاس نتـایج تحقیـق    . ستارزش هاي خانواده در بین جوانان تقریبا در حد متوسط روبه باال
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پایگـاه  تلگـرام، میـزان پایبنـدي بـه باورهـاي دینـی،        میان ارزش هاي خانواده و متغیرهاي شبکه اجتمـاعی 

تحصـیالت   بین متغیرهاي سن، وضع تاهـل و  اما ،ردو جنسیت رابطه معنادار وجود دااجتماعی  –اقتصادي 

اراي قـوي تـرین   داز میان این متغیرها، شبکه اجتماعی . اي به چشم نمی خوردبا ارزش هاي خانواده رابطه 

،  پایبندي بـه باورهـاي دینـی و پایگـاه اقتصـادي و      چهار متغیر شبکه اجتماعی. ته استرابطه با متغیر وابس

بنـابراین  . اسـت  358/0ضریب تعیین گزارش شـده برابـر   و رسیون شده اندوارد معادله رگ اجتماعی و سن 

  .درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نمایند 35متغیرهاي فوق به طور کلی بیش از 

  

 -پایگـاه اقتصـادي    ماعی، پایبندي بـه باورهـاي دینـی و   ارزش هاي خانوادگی، شبکه اجت :گان کلیديواژ
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  مقدمه 

دانند ترین نهادهاي اجتماعی میتعلیم و تربیت نهاد خانواده را از جمله موثرترین و عمومیصاحب نظران 

 ،در محیط خانواده. گاه و محور زندگی اجتماعی استترین تکیهکه در تمام جوامع وجود دارد و مهم

با ورود . کننداز خانواده رابطه برقرار می آموزند و با کسب تجربه با دنیاي بیرونها را میفرزندان ارزش

ها تحت تاثیر قرار گرفته و هاي اجتماعی خانوادهها، ارزشتکنولوژي و وسایل ارتباط جمعی به خانه

. باشداز جمله این وسایل دسترسی آسان به اینترنت می. تغییراتی در رفتار نسل جوان به وجود آمده است

اینترنت . رسانی تبدیل شده استترین وسیله اطالعترین و مناسب، گستردهترینامروزه اینترنت به سریع

 ،سازندوسایل ارتباط جمعی فواصل را ناپدید می. عالوه بر نقاط قوت داراي نقاط ضعفی هم هست

هربرت ). 80: 1380اسلوین، ( سازندتر میرا نیز تا حدود زیادي شفاف انسان هاهمچنان که جدار بین 

کند و معتقد بحث می "منطق سلطه"عنوان  بااز عقالنیت تکنولوژي  "انسان تک ساختی"کتاب  مارکوزه در

است پیشرفت تکنولوژي در جامعه به جاي این که به آزادي و تسلط انسان بر طبیعت منجر شود، به عاملی 

بعاد دیگر داراي یک بعد ماشینی شده و ا انسان هاتبدیل شده است و  انسان هاکشی بیشتر در بهره

اخالق، زبان، فرهنگ، هنر و عواطف همه از حاکمیت تکنولوژي متاثر . است رفتهاز بین  آنهاشخصیت 

هاي فردي از مفهوم سنتی دوري جسته و جاي خود را به فرهنگ مادي سپرده اند و حقوق و آزاديشده

ابعاد مختلف زندگی بشر  امروزه گسترش فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی بر ).85: 1384کفاشی، ( است

با کمرنگ شدن اهمیت زمان و مکان و بی نیازي به مکان مشترك براي برقراري ارتباط،  .تأثیر گذاشته است

      امروزه تحت تأثیر .افراد به شکل بسیار آسان تري می توانند در فضاي مجازي با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

ظهور فضاي سایبر و . عصر جدیدي از روابط انسانی به سر می بریم رسانه ها و فناوري هاي اطالعاتی، در

س هایی را به دنبال داشته آرزوها و کابو ،امکاناتی که فناوري هاي اطالعاتی به همراه آورده اند، امیدها

هم . استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي روز به روز محبوبیت بیشتري پیدا می کنند ،این دوران رد. است

  .نون سایت هاي شبکه اجتماعی، تبدیل به پر استفاده ترین خدمات اینترنتی شده انداک

شده  متصل هم به رابط یک وسیله به که هستند ها گروه یا اشخاص از مجموعه هاي شامل اجتماعی شبکه

 اغلب. ازدمی س فراهم را گروه ها یا افراد بین تعامل یا رابطه برقراراي امکان اجتماعی معموالً شبکه .اند

 زندگی در فعالی نقش اجتماعی شبکه هاي رو، این از. هستند جوان اشخاص ،اجتماعی ي شبکه ها کاربران

شبکه  از استفاده کنندگان تعداد امروزه ).2009، کاکا،2009هارت، لین( دنمی کن بازي جوان نسل روزانه
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 شبکه هاي طریق از ارتباطات امکان یلموبا هاي دستگاه. است افزایش به رو موبایل طریق از اجتماعی هاي

 برقراري جدید، امکان این. ندا ساخته ممکن بسیاري براي نوین، هاي تکنولوژي واسطه به را اجتماعی

 طور به توانندمی  مردم که معناست بدین یادگیري این اصطالح در. است نموده فراهم را با اینترنت ارتباط

 امروزه. باشند داشته دسترسی مختلف هاي مکان و ها زمان در ريیادگی منابع و محتوا به اي فزاینده

یکی از . )2006. فریمن( ندا ساخته ممکن را اطالعات به دائمی و پایدار دسترسی موبایل ابزارهاي

تأثیرگذارترین شبکه هاي اجتماعی، تلگرام است که به نوبه خود تحول شگرفی را در نظام اجتماعی 

امروزه تلگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی در بین . مله ایران ایجاد کرده استکشورهاي جهان سوم از ج

مردم به خصوص جوانان از جایگاه ویژه اي برخوردار است و گرایش جوانان به شبکه اجتماعی تلگرام رو 

ه جوانان در این فضا ب. به طوري که به بخش جدایی ناپذیر زندگی آنان تبدیل شده است می باشد؛به رشد 

یکی از تأثیرات  .دنبال دوستان جدید براي تبادل نظر و به اشتراك گذاشتن عقاید و نظرات خود هستند

همچنین موجب گسترده تر شدن ارتباطات شده . ایجاد صمیمیت و اعتماد است ،شبکه اجتماعی تلگرام

زیادي ارتباطی با آنها جوانان می توانند با کسانی که از آنان بسیار دورند و یا با کسانی که مدت . است

 ،شبکه اجتماعی تلگرام تالشی در منزوي کردن و تنهایی بیشتر افراد می باشد. ارتباط برقرار کنند ،نداشتند

و ) یدهایتأ(چرا که هر فرد آن را محیط خصوصی تر نسبت به محیط خانواده اش می داند و الیک ها 

به وجود می آورد و همین موضوع باعث پاي  هاآناشتراك گذاري ها یک نوع حس رضایت و محبوبیت در 

 اجتماعی ي شبکه ها درباره پژوهش لزوم ،ایرانی جوانان استفاده گسترگی به توجه با .بندي آنان می شود

 شبکه اجتماعی تلگرام از استفاده روشنگري راستاي در نیز پژوهش این. است آشکار همگان بر موبایلی

در این ئل مطرح شده در مورد اثرگذاري تلگرام بر ارزش هاي خانوادگی با توجه به مسا .است شده طراحی

چه تاثیري بر تلگرام  شبکه اجتماعی پژوهش، محقق تالش دارد این موضوع را مورد مطالعه قرار دهد که

  .دارد گیهاي خانوادارزش

 پژوهش پیشینه تجربی

حاکی از  "اینترنت بر ارزش هاي خانوادهبررسی تأثیر "در پژوهش خود با عنوان ) 1388(یافته هاي کفاشی

و معکوسی بین متغیرهاي مستقل شامل دسترسی دانشجویان به اینترنت، استفاده  آن است که رابطه معنی دار

، وارد شدن ، میزان وابستگی آنها به اینترنت، فضاي صمیمیت، روابط احساسیبیشتر دانشجویان از اینترنت

هی، پذیرفته شدن آنها در محیط تعاملی اینترنت، میزان اطالع خانواده در دانشجویان در بحث و مناظره گرو
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. )78-57:1388کفاشی،(مورد استفاده فرزندان از محیط هاي اینترنتی با ارزش هاي خانوادگی وجود دارد

 "بررسی نقش اینترنت بر ارزش هاي خانواده" در مطالعه شان با عنوان )1392(احمدزاده کرمانی و قاسمی

ی و نیز عوامل موثر بر ارزش هاي جوانان، با استفاده از نظریات یاز بررسی ابعاد ارزش سنتی و عقالپس 

حوزه ارتباطات و نظریات حوزه ارزش به بررسی نقش اینترنت بر ارزش هاي خانواده از زوایاي مختلف 

با گرایش  اي مثبت و فزایندهیافته هاي آنها حاکی از آن است که استفاده از اینترنت داراي اثرات . پرداختند

). 64- 51:1392احمدزاده کرمانی و قاسمی،(ی و اثر کاهنده بر ارزش هاي سنتی داردیبر ارزش هاي عقال

شبکه اجتماعی فیس بوك و روابط خانوادگی " عنوان بادر پژوهشی  )1392(افته هاي عدلی پورو دیگرانی

اده از شبکه اجتماعی فیس بوك و کاهش فعالیت هاي حاکی از آن است که بین استف "کاربران جوان ایرانی

روزانه در محیط خانواده، بی اعتنایی والدین نسبت به والدین، کاهش ارتباطات رودر رو با افراد خانواده، 

عدلی پورو (کناره گیري از افراد خانواده و کاهش تعامالت با افراد خانواده رابطه معناداري وجود دارد

تاثیر اینترنت بر ارزش هاي " عنوان بادر پژوهشی  )1392(ابوالقاسمی و دیگران ).93-71:1392همکاران،

نشان دادند که رابطه معنادار و معکوسی بین متغیرهاي وابستگی به  "خانواده از منظر هویت دینی و ملی

ی ، بحث و مناظره گروهی، ایجاد روابط احساسی در محیط تعاملینترنت، وارد شدن به فضاي صمیمیتا

). 30-24:1392ابوالقاسمی و همکاران،(با ارزش هاي خانواده وجود دارد ترنت و میزان استفاده از اینترنتاین

 بر مجازي اجتماعی هاي شبکه پیامدهاي و تاثیرات بررسی به که )1391(پور عدلی پژوهش هاي یافته

 یک عنوان به مجازي اجتماعی هاي شبکه که است آن از حاکی خود ،پرداخته جوانان اجتماعی هویت

 جوامع، سریع گشتن پاره شامل آن منفی آثار. باشند می منفی آثار هم و مثبت آثار داراي هم نوظهور پدیده

 رواج سنتی، و اصیل هاي هویت شدن کشیده چالش به فرهنگی، منابع و فضا زمان، مکان، مفاهیم دگرگونی

 که منفی نکات این رغم علی .است هویت سرقت و ماندن ناشناس و گمنامی ناپایدار، و سیال هاي هویت

 افراد عمل آزادي و هویتی منابع افزایش .ماند غافل نیز آن مثبت آثار از توان نمی ،دارد همراه به پدیده این

 فراهم سازي، هویت فرافردي متولیان و عوامل چنگال از افراد آزادي و رهایی نیاز، مورد منابع کسب براي

 به درستی استفاده ها آن از اگر که هستند پدیده این مثبت آثار از غیره و مجازي اي گونه به واقعیت آمدن

 و احمدپور مطالعه. گشت خواهد جامعه افراد میان در اجتماعی هویت پویایی و رشد باعث آید، عمل

 تأثیرپذیري از حاکی "جوانان دینی هویت بر آن تأثیر و سایبر در فضاي تعامل" عنوان با  )1389(قادرزاده

 سایبر است؛ فضاي در تعامل از شناختی و تجربی، پیامدي، اعتقادي، مناسکی گانه پنج در ابعاد دینی هویت
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 در تعامل و شدن فرهنگ جهانی کمابیش تأثیرات دهنده سایبر، نشان فضاي در بیشتر تعامل که طوري به

می  مشاهده محسوسی طور به ایران گذار در حال جامعه در آن پیامدهاي و است دانشجویان بر سایبر فضاي

 .دارد داللت دانشجویان دینی هویت بر سایبر فضاي در زاي تعامل آسیب ماهیت بر مذکور وضعیت  .شود

در مطالعه شان نشان دادند که میان میزان استفاده از اینترنت و هویت  )1391(ساروخانی و رضایی قادري

همچنین نوع استفاده از اینترنت نیز در میزان تعلق به هویت ملی . ملی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد

در ) 1392(نجفی ایوکی . گردد ملی می در نهایت استفاده از اینترنت باعث تضعیف هویت. تأثیرگذار است

نشان می دهد  "بررسی تاثیر شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان بر ارزش هاي خانواده"مطالعه اي با عنوان 

اجتماعی وارزش هاي خانوادگی  -پایگاه اقتصادي فضاي صمیمیت و ،ن میزان وابستگی به ماهوارهکه بی

دانش آموزانی که به ماهواره دسترسی دارند نسبت به دانش آموزانی که به  .رابطه معنی داري وجود دارد

در پژوهشی  )2011( 1یافته هاي بالو. ماهواره دسترسی ندارند داراي ارزش هاي خانوادگی متفاوتی هستند

حاکی از آن است که بین نوع استفاده از اینترنت و ارتباطات  "ارتباطات خانوادگی و اینترنت" عنوان با

زي هاي آنالین، با( بین استفاده بزرگساالن از اینترنت براي اهداف اجتماعی. خانوادگی رابطه وجود دارد

عارضات و کشمکش هاي خانوادگی همبستگی با ت) مشارکت در بحث هاي گروهی ارتباط با دوستان و

اما بین استفاده از اینترنت براي یادگیري اهداف آموزشی همچون دانلود نرم افزار با  ،مستقیمی دارد

در  )2006( 2یافته هاي مش. جستجوي اطالعات با تعارضات و انسجام خانوادگی رابطه وجود ندارد

حاکی از آن است که بین ارزش  "تجربی استفاده از اینترنتتاثیر : ارزش هاي خانواده"عنوان  باپژوهشی 

ارزش هاي خانوادگی مردان بیشتر تحت . هاي خانوادگی و استفاده از اینترنت رابطه معنادار وجود دارد

  .در حالی که ارزش هاي خانوادگی زنان بیشتر از تحصیالت تاثیر می پذیرد ،تاثیر اینترنت قرار دارد
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 هومی پژوهشچارچوب نظري و مف

مک لوهان مارشالنظریه 
1  

 ،به عنوان مثال .امتداد یکی از حواس انسان است ،معتقد است که هر وسیله ارتباطی ،وي در نظریه امتداد

با پیدایی خط انسان توانست به عمق تاریخ  ،به بیان دیگر. خط امتداد چشم و رادیو امتداد شنوایی است

او  .بلکه همه وسایل چنین اند ،رفاً از آن وسایل ارتباط جمعی نیستاز نظر وي این ویژگی ص .رخنه کند

ه یا یعنی با ابداع یا اختراع وسیل ؛در جستجوي جامعه اي است که در آن شاهد اختالل تعادل حواس نشویم

دیگر پیشی نگیرد و موجب بر هم خوردن نظم و تعامل در حیات انسانی  وسایلی یکی از حواس بر حواس

هستی اجتماعی است و با توجه بدان می توان حرکت جوامع را  ارتباط  مدار ،نظر این دانشمندبه  .نشود

تاریخ غرب را تاریخ سوگیري ارتباط و انحصار دانش  ،مک لوهان مانند اینیس .مورد ارزیابی و دقت قرارداد

و ضد محیط اشاره  مک لوهان از عناصر اساسی در اندیشه خود به مفهوم محیط .مبتنی بر کتابت می داند

بر این عقیده بود که یک انسان در چارچوب محیط اجتماعی خویش رنگ می پذیرد و بدان خو  می کند و

بی شبهه بر ادغام  ،عناصر که نوعی همنوایی را در انسان ها بر می انگیزد این اعتیاد به محیط و. می گیرد

به . دهداي بر گرداگرد اندیشه او تشکیل می  ام فرد با محیط می انجامد و شبکهتفکري و در نهایت جذب 

که این فاصله می تواند در برابر  آزادي اندیشه تابعی از قرین فاصله با محیط خویشتن است تا جایی ،نظر او

مک لوهان در این باب اعتیاد در برابر محیط اجتماعی را به محیط شغلی نیز . محیط و اصالح آن منتهی شود

اثر اعتیاد در برابر جامعه مطرح گردید در  برش همان نظر که در محدودیت دهی به نظر. تسري می دهد

انسان همه . می خواند "انحراف ناشی از شغل"وي این پدیده را در اصطالح . باب مشاغل نیز مطرح است

 انسان ،تک بعدي بودن یا به زعم مارکوزه. چارچوب شغل خود و با معیارهاي تنگ آن می ییبند چیز را در

تک ساختی از یک دیدگاه تابع تقسیم کار و محدودیت ذهنی ناشی از آن است بدون آنکه تقسیم کار و 

امروزه از تکمیل دیدگاه هاي تخصصی جستجوي راه  ،رو ایناز . احراز تخصص مورد انتقاد قرار گیرد

لوهان در آثارش  مک). 47: 1377ساروخانی،.(هایی در تامیت و باالخره شکوفایی انسان چند بعدي می رود

چیدن تمامی عناصر در کنار یکدیگر و آن را در یک مجموعه نگریستن  ؛بر مفهوم منطق موزاییکی نظر دارد

موجب می شود که فرد از تک بینی دیدگاه هاي محدود و انحصاري فراتر رود و هر عنصر را در بستر 

                                                           
1
 Marshal Mcluhan 



٨ 

 

و براي حاصل پیام که همان وسیله ارتباطی ا. از نظر وي وسیله همان پیام است. محیطی آن مد نظر قرار دهد

تنها رسالت انتقال محض پیام را قائل نیست و به نظر خودش خود وسیله نیز مظهر و پیام یک عنصر  ،است

  .با آن دنیایی دیگر، انسان هایی دیگر پدید می آیند است و

  1 مانوئل کاستلزنظریه 

هاي ارتباطی مانند اینترنت، در عضوگیري و  او در یکی از مهم ترین مباحث خود به نقش تکنولوژي

هاي  وي، با دگرگونی فرهنگ) . 109: 1388بهرامی ، (گسترش قدرت جنبش هاي اجتماعی می پردازد 

 سنتی توسط رسانه هاي جدید الکترونیکی موافق نیست، بلکه معتقد است باعث جذب فرهنگ در خود 

ایگزین سایر وسایل ارتباطی نمی شود و شبکه هاي جدیدي او ادامه می دهد، ارتباط کامپیوتري ج. می شود

سیستم هاي چندرسانه اي . می کند ایجاد نمی کند، بلکه الگوهاي اجتماعی که از قبل وجود دارند را تقویت

همۀ جلوه هاي فرهنگی از . هاي فرهنگی را با همه تنوع شان در قلمرو خود جاي می دهند بیشتر جلوه

جهانی که در . از نخبه گراترین تا مردمی ترین در این جهان دیجیتالی گرد هم می آیندبدترین تا بهترین و 

ابر متنی غول آسا و غیر تاریخی جلوه هاي گذشته، حال و آینده ذهنی را که برقرار کنندة ارتباط است، به 

مادین تمایزي مانوئل کاستلز، بین واقعیت و نمایش ن. )427-431: 1380کاستلز، (یکدیگر پیوند می زند 

واقعیتی  .هیچ گونه جدایی بین واقعیت و نمایش نمادین وجود ندارد": او با صراحت می گوید .قایل نیست

گونه اي  هعمل را ب .که تجربه می شود همواره مجازي است، چون همواره از طریق نمادها درك می شوند

 اند، می گریزدي آن در نظرگرفتهشکل می دهند که از چهارچوب تنگ معنایی که نمادها برا دارمعنا

ها از طریق نمادها بیان می شوند و در ارتباط انسانی و  او می افزاید، همۀ واقعیت ).383: 1380کاستلز،(

ناد داده تارتباط، همۀ نمادها در ارتباط با معانی و واژگانی که به آنها اس هتعاملی بدون در نظر گرفتن رسان

واقعیت را ": گوید هماهنگ است که می استلز با نظر پستمنک .می شوندمی شود به نوعی دچار تغییر 

. هستند هاهاي ما رسانه  هایمان هستند و زبان آنگونه که هست نمی بینیم، بلکه آنگونه می بینیم که زبان

کاستلز در کتاب ). 383: 1380کاستلز،(»آفرینند ،محتواي فرهنگ ما را می هاي ما رسانه هاي ما و استعاره

تکنولوژي هاي جدید اطالعات با تغییر فرایند : چنین آورده است) اقتصاد، جامعه و فرهنگ(عصر اطالعات 

پایان  هها را تحت تأثیر قرار می دهند و امکان برقراري رابط پردازش اطالعات، همۀ پهنه هاي فعالیت انسان
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). 103: همان(را فراهم می سازند  یت هافعالناپذیر میان پهنه هاي مختلف و نیز بین عناصر و کارگزاران این 

به گفته وي، مهم ترین تأثیر فرهنگی ارتباط رایانه اي، تقویت شبکه هاي اجتماعی که تسلط فرهنگی دارند 

        به زعم او ارتباط رایانه اي. است و افزایش حالت کالن شهري و جهانی شدن شبکه هاي اجتماعی

یت انسجام اجتماعی نخبگان جهان شهري مؤثر باشد و از معناي فرهنگ طور قدرتمندي در تقوه می تواند ب

در مورد اثرات ). 422: 1380کاستلز،(جهانی و از گردش سریع پیام هاي نخبگان در کالن شهر حمایت کند 

 هنوز مشخص نیست که در این": جدید ارتباطی و اطالعاتی، کاستلز می گوید هايتکنولوژي ارتباطی

شود و تأثیرات فرهنگی این نوع جدید  هاي اجتماعی ایجاد می رونیکی چه مقدار معاشرتالکت هايشبکه

 او عقیده دارد که به دلیل تازگی سیستم چندرسانه اي ها،). 420: همان(» هاي اجتماعی چیست معاشرت

در راه توان گفت که تحوالت بنیادینی  تنها می ارزیابی تأثیرات آنها بر فرهنگ جامعه کار سختی است و

 مختلف شبکه هاي ارتباطی جدید، يشواهد تجربی پراکنده و تفسیر آگاهانه از اجزا ،این با وجود. است

  ).427:همان (است فرهنگی نوظهور هاي اجتماعی و مبنایی براي طرح فرضیاتی درباره گرایش

  1هربرت مارکوزهنظریه 

این " :در واقع او می گوید. ریسم می شودکه تکنولوژي در جامعه نوین منجر به توتالیتا او معتقد بود

او . "منجر می شود  نظارت خارجی بر افراد به  هاي مؤثرتر و حتی دلخوش کننده تر تکنولوژي به روش

این فکر را رد می کند که تکنولوژي در جهان نوین بی طرف است و آن را در عوض وسیله اي براي تسلط 

ولی در واقع  ،یله از آن روي مؤثر است که به ظاهر خنثی می نمایدبه عقیده او، این وس. بر مردم می داند

هاي جدید  از نظر او، تکنولوژي. مردم را به بردگی می کشاند، تکنولوژي در خدمت سرکوب فردیت است

جامعه تک "و این امر منجر به شکل گیري  می شودباعث کاهش اختیارات و آزادي هاي افراد در جامعه 

رشد عقالنیت ابزاري و توسعۀ تکنولوژي  که مارکوزه معتقد است). 203: 1388ریتزر، (د گردمی  "بعدي

: تی می گویدخوي در کتاب انسان تک سا. ها نتیجه اي جز بدبختی و جنگ نداشته است براي انسان

ه که به نوب وجود آوردهه ستوار ساخته و نظامی بتوسعۀ تکنولوژي، حاکمیت جامعه را بر افراد، سخت ا"

پیداست که هرگونه . ها را تعیین می کند ود، خط مشی این توسعه و شکل زندگی و توانایی انسانخ

هرگونه . قی شده استآزادي انسان، کاري ناپسند تل براياعتراض و فریاد ناشی از شناخت تاریخی و 

د و شناخت هاي صنعتی، منتهی گرد هکه بر ایجاد نهادهایی کامالً متفاوت با تشکیالت جامع دگرگونی کیفی
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بهرامی ، ( "وجود آورد، مسلماً از سوي جامعه سرکوب می گردده ب یتازه اي را در امر تولید و کیفیت زندگ

هاي خشونت آمیز پلیسی  وي استدالل می کند که این سرکوبی خالقیت و آزادي فقط به روش). 74: 1388

واده ها نیز می توانند بطور غیر مستقیم باعث بلکه رسانه هاي ارتباط جمعی وخان ،می شودیا تنبیه محدود ن

ایجاد می کنند که آنها  انسان هابه ویژه وسایل ارتباط جمعی، امیال کاذبی را در . هایی شوند چنین سرکوب

وي، تکنولوژي را فی نفسه دشمن نمی انگارد، بلکه ). 75:همان (را در پذیرش وضع موجود قانع می کند 

    او . می داند انسان هادشمن  ،که در جوامع سرمایه داري جدید رایج است راآن صورتی از تکنولوژي 

را به سلطه می کشند و  انسان هاها هر چقدر هم که ناب و خاص باشند،  تکنولوژي" :می افزاید

هاي  انقالبی که تکنولوژي ؛این روند را فقط با یک انقالب می توان از بین برد. نابودي آنها می شوند باعث

با مارکس هم  زمینهمارکوزه در این  ،در واقع. "درآورد انسان هاین را در راستا و خدمت نیازها و اهداف نو

استفاده مناسب از آن براي  بامی توان  بلکه ،که تکنولوژي در ذات خود مسأله ساز نیست عقیده است

  ).203: 1388ریتزر،(ساختن یک جامعه بهتر کمک گرفت

  1دیوید رایزمننظریه 

تاریخ تحول جامعه انسانی را به سه دوره تقسیم می کند که بر  "انبوه تنها"در فصل اول کتاب معروفش  او

او معتقد است که درحال حاضر، جوامع صنعتی به  .دناثر گذشت زمان، هر یک جایگزین دیگري می شو

، رهسپارند نطباق داردو زمینه اي از وفور ا سوي جامعه اي از گونه سوم که بر دوره اي از رفاه اقتصادي

  :از عبارت اندسه دوره تحول جامعه انسانی از نظر رایزمن ).  83: 1384دادگران، (

در این دوره، ). 65: 1385رزاقی (می خواند  "سنت راهبر"رایزمن این دوره را : جامعه سنتی یا باستانی) 1

پیشین را از طریق اشتراك سنن باز  فرهنگ را انتقال می دهند و هر نسل، پیوند خود با نسل هاي ،سنت ها

سنت ها . تأمین شود) نسل هاي انسانی(می یابد و همین باعث می شود که وحدت و هویت اقوام انسانی 

به عنوان راه ها و شیوه هاي عمل و میراث نیاکان، بعدي تقدس آمیز دارند و همین امر شک و تردید در 

راه هاي آینده، همان راه هایی است که نیاکان ما قرن ها طی  در این دوره. مورد آن ها را از بین می برد

نمونه هاي بارز آن بسیاري از جوامع جهان سوم هستند که در آن ها هنوز  ).131: 1374رابرتسون، (کردند

در این نوع جوامع، میزان زاد و ولد بسیار ). 61: 1384دادگران، . (اقتصاد فقر با اقتصاد کمیابی حاکم است
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که باال بودن میزان مرگ و میر تا حدي آن را جبران می کند و تا حدي از این طریق، میان جمعیت  باالست

رایزمن بر این باور است که تربیت فردي در  ).124: 1371محسنی، (و کمبود منابع تعادل ایجاد می شود 

شفاهی به فرد منتقل این مرحله، از طریق حماسه ها، افسانه ها و اسطوره ها شکل می گیرد که به صورت 

  .می شود

دومین مرحله که رایزمن در تحول جامعه انسانی باز می شناسد، مرحله اي است که در : جامعه فردگرایی) 2

گذار از مرحله سنتی . آن، فرهنگ جامعه، گرایش به ساختن انسان هایی دارد که از درون هدایت می شوند

ت که به قول رایزمن چند قرن طول می کشد و عصر به این مرحله، منوط به جهش و یا انقالبی اس

روشنگري و جنبش اصالح مذهب، انقالب صنعتی و نیز انقالب هاي سیاسی قرن هجدهم، نوزدهم و بیستم 

از دیدگاه رایزمن، دورانی است که در آن با کاهش  دوران دوم). 25: 1387کازنو، . (درا در بر می گیر

این کاهش موجب می شود که همگنی در رفتار و  .واجه می شویماهمیت سنت ها در هستی اجتماعی م

در . به این دلیل که همه از الگوهایی یکسان در حیات اجتماعی پیروي نمی کنند -عمل انسانی کاستی یابد

. می خواند "درون راهبر"این شرایط، تاریخ شاهد پیدایی و سپس تکثر انسان هایی خاص است که وي 

      در این دوره انسان بار مسئولیت و عمل خود را به دوش . راي تبلور فردگراییدورانی است مساعد ب

 1385رزاقی، (رایزمن این دوران را دوران التهاب، هراس و سرزنش هاي بی پایان نیز می داند. می گیرد

معیت در این دوره، ج. وي علل این تحول را تغییراتی می داند که در تعادل جمعیت پدید می آید). 67:

و طول عمر انسان ها در پرتو پیشرفت هاي پزشکی و بهداشتی باال می رود، این در حالی  می یابدافزایش 

است که با کمیابی مواد غذایی مواجه نمی شویم، بلکه برعکس با پیشرفت هاي صنعتی در زمینه کشاورزي، 

لی که بر اثر باال رفتن میزان زاد و ولد در چنین شرایطی، عدم تعاد. منابع مورد نیاز انسان فراوان تر می شود

و کاهش میزان مرگ و میر در وضع جمعیت پدید می آمد و همچنین بهبود نسبی شرایط زندگی مردم، 

ایستایی اجتماعی و واکنش هاي مکانیکی مردم نسبت به فشار سنت ها که از ویژگی هاي مهم جوامع 

از طریق نوشتار به ویژه  این مرحله، انتقال میراث فرهنگی رهمچنین د. پیشین بود، به تدریج از میان می رود

در حالی که در دوره قبل اسطوره ها و حماسه ها سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر ، چاپ انجام می گیرد

در گوشه اي از اتاق  کتاب خود را در انزوا و یا "از درون هدایت شده"در این دوره نسل . منتقل می شد

  ).87: 1384دادگران، (ند خود می خوا



١٢ 

 

. در مرحله سوم، جامعه انسانی رایزمن، جاي خود را به جامعه نوین می دهد :جامعه مصرف و فراوانی) 3

ظهور وسایل ارتباط جمعی و پدیده هایی چون هدایت از راه که  یدوران ؛است "دگرراهبر"این دوره، دوره 

در این دوره عده اي با . ویژگی هاي آن می باشد دور، بت واره پرستی، شیء سروري و بحران هویت از

استفاده از قدرت جادویی وسایل ارتباط جمعی توده ها را تحت تأثیر قرار می دهند و الگوهاي خاص 

انسان در این دوره در پی کمرنگ کردن روابط سنتی و خانوادگی، . فکري و اجتماعی خود را القا می کنند

و در برابر رسانه ها و گردانندگان قدرتمند آن و  می باشداي قدیم خویشاوندي، همسایگی و دوستی ه

به زعم رایزمن این دوره در تاریخ انسان با عنوان . همچنین وسوسه هاي ناشی از آن بسیار آسیب پذیر است

دوره اي ثبت خواهد شد که در آن، رسانه ها و گردانندگان آن ها الگوهاي حیات اجتماعی را می سازند 

با نوعی انقالب همراه می داند که چارچوب آن  رابرمن گذار به این نوع جامعه را). 131: 1374سون، رابرت(

وي بار دیگر براي توجیه این مرحله از تحول، دست به . در انتقال از حالت تولید به حالت مصرف است

لمی و بهداشتی، با این تفاوت که در این مرحله، به علت پیشرفت هاي ع. دامان عامل جمعیت می شود

میزان مرگ و میر در جوامع بسیار پیشرفته صنعتی پایین می آید؛ اما چون به موازات آن از شمار زاد و ولد 

ولی این بار . کاسته می شود، جمعیت افزایش پیدا نمی کند و بار دیگر میان این دو تعادل برقرار می شود

ل مؤثرتر، به ویژه پیشرفت هایی تکنیکی و تحوالت رایزمن ناچار می شود در کنار عامل جمعیتی، به عام

رسانه ها افراد را می سازند، آن هم نه در میان جمع خانواده و یا در گوشه عزلت، بلکه  .اقتصادي توجه کند

تأثیر آموزشی رسانه ها در تمام طول حیات انسان تداوم می یابد و رسانه . در میان گروه دوستان و همساالن

را هدایت می کنند و رفتار آن  "توده تنها"ویزیون و رادیو دائماً افراد کلیشه اي و متحدالشکل هایی مانند تل

پس به طور خالصه می توان گفت رایزمن معتقد بود میان ). 86: 1384دادگران، (ها را نظم می بخشند 

دگر "رحله و چاپ و سپس بین م "درون رهبر"و ارتباطات شفاهی و میان مرحله  "سنت راهبر"مرحله 

  .و ارتباط جمعی رابطه اي آشکار وجود دارد "از برون هدایت شده"یا  "راهبر

  نظریه کاشت

نظریه کاشت یا پرورش گربنر، بر کنش متقابل میان رسانه و مخاطبانی که از آن رسانه استفاده می کنند و نیز 

ن نظریه این است که بین میزان فرض اساسی ای. بر چگونگی تأثیرگذاري رسانه ها بر مخاطبان تأکید دارد

به  ؛مواجهه و استفاده از رسانه و واقعیت پنداري در محتوا و برنامه هاي آن رسانه ارتباط مستقیم وجود دارد

هاي  هص باعث ایجاد تغییر نگرش و دیدگااین صورت که ساعت هاي متمادي مواجهه با رسانه اي خا
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ظریه پرورش با تعیین میزان و نوع برنامه هاي مورد استفاده از ن ،در واقع. موافق با محتواي رسانه می شود

عباسی قادي و خلیلی (رسانه ها، میزان تأثیر را مطالعه می کند تا به سازوکار و نحوه تأثیر دست پیدا کند 

نظریه کاشت یکی از اشکال اثر رسانه ها در سطح شناختی بوده و مربوط به این ). 81: 1390کاشانی، 

ت که قرار گرفتن در معرض رسانه ها، تا چه حد می تواند باورها و تلقی عموم از واقعیت موضوع اس

ه تا نشان دهند الگویی از تحلیل، تبیین شده است نظریه کاشت با اشاعه براي ارائه .شکل دهدرا  یخارج

ده احمدزا(عمل می کنند  که اساساً در سطح برداشت اجتماعی تأثیر بلندمدت رسانه هایی باشد

در واقع، محور بحث گربنر این است که اهمیت تاریخی رسانه ها بیشتر در ایجاد ). 336: 1390کرمانی،

این . شیوه هاي مشترك در انتخاب مسائل و موضوعات و چگونگی نگریستن به رخدادها و وقایع است

را به عهده دارند و  محصول استفاده از تکنولوژي و نظام ارائه پیام است که نقش واسطه ،شیوه هاي مشترك

کاشت الگوهاي "گربنر محصول چنین فرایندي را . دنبه دید و درك مشترك از جهان اطراف منجر می شو

از نظر وي رسانه ها متمایل به ارائه دیدگاه هاي هم شکل و کم و بیش یکسان از  .می نامد "مسلط ذهنی

گربنر تا آن . کانیسمی فرهنگ پذیر می شوندواقعیت اجتماعی هستند و مخاطبان آن ها براساس این چنین م

 ،رسانه ها به دلیل نظم و هماهنگی که در ارائه پیام در طول زمان دارند" :جا پیش می رود که می گوید

گربنر بعدها در . "قدرت تأثیرگذاري فراوانی دارند؛ به طوري که باید آن ها را شکل دهنده جامعه دانست

ظریه کاشت مبنی بر لحاظ نکردن سایر متغیرهاي متداخل بر کاربران، این نظریه پاسخ به انتقادات وارده بر ن

با این . را به این نظریه اضافه کرد "تشدید"و  "جریان اصلی"وي دو مفهوم . را مورد تجدید قرار داد

براي مفاهیم این واقعیت ها در نظر گرفته می شود که میزان مواجهه با رسانه اي خاص، نتایج متفاوتی را 

جریان اصلی هنگامی رخ می دهد که میزان مواجهه با رسانه، به . گروه هاي اجتماعی مختلف در بردارد

تقارن دیدگاه در گروه ها منجر شود و تشدید، زمانی روي می دهد که اثر کاشت در گروه خاصی از 

ست که استفاده از رسانه اکنون داعیه این نظریه این ا). 392: 1386سورین و تانکارد، (جمعیت بیشتر شود 

با متغیرهاي دیگر در تعامل قرار می گیرد؛ به شیوه اي که مواجهه با رسانه اي خاص، بر برخی از افراد و 

گربنر معتقد است زمانی که . گروه ها اثر قوي خواهد داشت و بر برخی از گروه ها تأثیري نخواهد گذاشت

را همزمان کنترل کند، اثر باقی ) هاي فردي و اجتماعیمیزان نوع، مدت و ویژگی (شخص متغیرهاي دیگر 

 .مانده که قابل انتساب به رسانه اي خاص باشد، نسبتاً کم است

  نظریه میلتون روکیج
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که فرد با تکیه بر آن یک شیوه رفتاري  قیده یا باور نسبتاً پایداري استع "ارزش" ، بنا به گفته روکیج

اجتماعی است، به یک شیوه رفتاري خاص یا یک حالت غایی  خاص با یک حالت غایی را که شخصی یا

نظام ارزشی را سازمانی از  ،او به طور کلی. که در نقطه مقابل حالت برگزیده قرار دارد، ترجیح می دهد

اعتقادات مرتبط با مدل هاي مورد پذیرش براي اعمال یا وجود حالت نهایی در امتداد یک سلسله از اهمیت 

روکیج ارزش ها را به دو گروه ارزش هاي نهایی و ارزش هاي ابزاري ) . 17: 1389یوسفی، (نسبی می داند 

تقسیم کرده و معتقد است که ارزش ها شیوه هاي برتر رفتار هستند و به عنوان وسیله اي براي رسیدن به 

دو  ،ابزارياو براي هر کدام از ارزش هاي غایی و ). 118: 1387آزاد مرزآبادي، (هدف مطر ح می باشند 

ارزش هایی که کانون تمرکز اجتماعی دارند : از عبارت اندارزش هاي غایی  .دسته ارزش تشخیص می دهد

ارزش هاي ابزاري نیز . مثل جهان در صلح، ارزش هایی که کانون تمرکز شخصی دارند، مثل رستگاري

فرد در صورت پیروي نکردن از  ارزش هایی که کانون تمرکز اخالقی دارند، به این معنا که: از عبارت اند

ارزش هایی که متوجه شایستگی و . رو می شوده ارزش در رفتار یا احساس گناه و عذاب وجدان روب

روکیج معتقد است که باورها، گرایش ها و ارزش ها . خوشکوفایی و داراي کانون تمرکز شخصی هستند

باورهاي فراگیر است، نظم می یابد و نوعی  همگی در چارچوب نظامی کلی که همان نظام) ابزاري یا غایی(

آمیختگی و ارتباط کارکردي بین عناصر یا اجزاي آن وجود دارد که روشنگر اهمیت نسبی هر یک از عناصر 

همان . بنابراین، ارزش هاي غایی مهمتر و مرکزي تر از ارزش هاي ابزاري هستند. نظام کلی باورهاست

در واقع روکیج بر این . )18: 1389یوسفی، (گرایش ها بیشتر است  گونه که اهمیت ارزش هاي ابزاري از

آموزش داده می شوند و پس از یادگیري آنها در درون یک نظام ارزشی  انسان هاکه ارزش ها به  باور است

ارزش ها . هر ارزش در آن نظام براساس رابطه اش با ارزش هاي دیگر مرتب می شود -سازمان می یابند

آنها استانداردهاي رفتاري ما را شکل می دهند و . اي هر فرد کارکردهاي مختلفی داشته باشندمی توانند بر

ارزش ها در بازنمایی و معرفی ما به دیگران، در مقایسه  ،براي مثال. در تصمیم گیري به ما کمک می کنند

یگران انجام می اي که نسبت به اعمال و اهداف مختلف داریم، تالشی که در جهت اثر گذاري بر روي د

همچنین . دهیم، در فرموله کردن نگرش هایمان، در ارزیابی و نکوهش دیگران و غیره به ما کمک می کنند

تشابهات فرهنگ، نظام اجتماعی، : روکیج عوامل شکل دهنده نظام ارزشی افراد را به قرار زیر بیان می کند

وي بروز تغییرات در نظام ارزشی افراد را . طبقه، جنس، شغل، تحصیل، مذهب، تربیت و تمایالت سیاسی

وي . ناشی از تأثیرات دو دسته عوامل شخصیتی یا فردي و عوامل فرهنگی یا نهادهاي اجتماعی می داند
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. اذعان می دارد که ارزش ها، محصوالت نیروهاي نهادي و فرهنگی هستند که بر افراد تأثیر می گذارند

   سرتاسر زندگی خود در یک فرهنگ مشخص در معرض آن قرار نهادهاي اجتماعی گوناگون که فرد در 

این نهادهاي اجتماعی ممکن است یکدیگر را در . می گیرد، نمایندگان و عامالن انتقال به شمار می روند

ارزش هایی که مروج آنها هستند، تقویت کنند، ولی ممکن است در اولویت هایی که به ارزش هاي خاص 

طور نسبی ه که هر فرد ب وي بر این باور بود). 19: 1389، یوسفی(به رقابت برخیزندنسبت می دهند، با هم 

که نظام باورهاي کلی هر فرد به  روکیج معتقد است. اي برایش دارد که اهمیت ویژههایی دارد ارزش 

بنابراین، اگر بخشی از یک سیستم تغییر کند، . صورت کارکردي و سلسله مراتبی ساختاربندي شده است

بخش هاي دیگر آن نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و تغییر می کند، و به تبع آن رفتار فرد را نیز تحت تأثیر 

 .قرار می دهد

  یورگن هابرماسنظریه 

فضایی است که در آن فضا افراد به شیوه عقالنی بتوانند به بحث بپردازند  ،حوزه عمومی مورد نظر هابرماس

قدرت در این . ها بتوانند به طور برابر شرکت کنندو افراد در این محیط و در این بحث به توافقی برسند

مسائل ها در این بحثافراد بتوانند  ها مطرح شود وی بتواند در این بحثهر موضوع. ها دخالت نداردبحث

از  قلمروي ،منظور هابر ماس از حوزه عمومی  .)1383آزاد ارمکی و امامی، (کنند خصوصی خود را مطرح 

شهروندان باید از  حیات اجتماعی است که در آن بتوان چیزي را در برخورد با افکار عمومی شکل داد و

در جریان هرگفتگو که افراد کنار هم جمع می شوند تا  .امکان دسترسی به حوزه عمومی برخوردار باشند

ي که در کنار هم افراد. در حقیقت بخشی از حوزه عمومی تشکیل می شود ،یک اجتماع را تشکیل دهند

جمع شده اند زمانی به منزله عموم عمل می کنند که بدون اجبار بتوانند به مسائل مورد عالقه مردم یا منافع 

اجتماع آنان فراهم  این زمانی امکان پذیر است که تضمین هاي الزم براي گردهمایی و عمومی بپردازند و

).  466: 1381نوذري ،(ادانه افکار خود را تبلیغ نمایند آز آزادانه بتوانند به یکدیگر بپیوندند و باشد و

ی بستر شکل حوزه عموم: از عبارت اندمی شمارد که  هابرماس براي حوزه عمومی ویژگی هایی را بر

این  در. عالیق عمومی است محل بحث وتبادل نظر افراد پیرامون مسائل و و گیري افکار عمومی است

این حوزه میانجی گروه هاي همسو . تبادل نظر می پردازند ومی به بحث ومنافع عم سر حوزه شهروندان بر

. یکی از پایه هاي اساسی در این حوزه است ،اصل مشارکت ونظارت دموکراتیک. قدرت عمومی است و

شرکت کننده براي پیش بردن  افراد .این حوزه براي تمامی شهروندان تضمین شده است حق ورود در
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یعنی مهم ؛ در این حوزه خرد جمعی حاکم است. کنندمبانی مقدس استفاده نمی  و ها استدالل ازارزش

حوزه عمومی  در. می آید به دستگفتمان عمومی  اشتراك عقیده است که ازطریق استدالل و توافق عام و

 فضاي حوزه عمومی به روي عقاید متفاوت باز و فکري ابعاد متعددي مطرح می شود به لحاظ فرهنگی و

معینی  درصورت گسترده بودن حوزه عمومی، ارتباط میان افراد مستلزم ابزار). 117: 1378لیخواه ،ع(است 

ده گردینقش ابزارهاي ارتباطی نیز تشدید  ،تولید اطالعات افزون شدهدرجامعه امروزي که مراکز  .است

دیگران در حوزه  امروزه دیگر کسی بدون ابزارهاي ارتباطی توان ایجاد برقراري ارتباط موثر با. است

 علم، رشد عظیم تکنولوژي و امروزه با توجه به گسترش و، به تعبیر هابرماس. عمومی را نخواهد داشت

ابزار و امکانات پراکنش ارتباطات نیز گسترش یافته اند که از جمله مهمترین این ابزار می توان به روزنامه، 

به عنوان مهمترین ابزار حوزه عمومی ... هاي اینترنت وشبکه  کامپیوتر، نشریات، رادیو و تلویزیون، سینما،

در تبیین کنش ارتباطی  "نظریه کنش ارتباطی"هابرماس در کتاب ). 467:  1381نوذري ، ( اشاره کرد 

هاي  گویم؛ آنجا که کنش من از کنش ارتباطی سخن می) کنش راهبردي و ابزاري(در مقابل اینها " :نویسد می

. می شودبلکه از طریق عمل حصول تفاهم هماهنگ  ،ق محاسبات خودخواهانه موفقیتکارگزاران نه از طری

 .کنند گیري نمی هاي فردي خود سمت سوي موفقیت کنندگان در وهله اول به مشارکت ،در کنش ارتباطی

هاي کنش خود را بر مبناي  کنند که بتوانند نقشه هاي فردي خود را تحت شرایطی دنبال می ها هدف آن

که   "حصول تفاهم"در مورد مفهوم ).  390: 1384هابرماس ،("یف مشترك از وضعیت هماهنگ کنندتعار

 و فهمی دوطرفه در کنش ارتباطی بوده رسیدن به هم ،رود شمار می  مولفه کلیدي فهم کنش ارتباطی به

هابرماس معتقد . ) 391: همان (باشد فرآیند رسیدن به توافق در میان فاعالن در مقام گوینده وعمل کننده می

است که نیازهاي اساسی یا اصیل معینی وجود دارد که تمامی افراد کامالً آزاد آن ها را دارند و این نیازها 

:  1380استیون ،( ضرورتاً کشف خواهد شد ،توسط هر کس که صمیمانه وارد یک گفت و گوي عملی شود

     ، موجب نی که از توانش ارتباط برخوردانداروابط میان گویندگان وشنوندگ" :هابرماس می افزاید). 7

از کارکردهاي گفتار که همان شیوه با کاربرد زبان عادي تلفیق شده است، وارد عمل  می شود تا یکی دیگر

هر گفتار کنش نوعی در بردارندة قول صمیمیت یا صداقتی است که با آن  ،در کاربرد توصیفی زبان. گردد

  ).59: 1387کفاشی ،( "زها، وضعیت هاي درونیم را براي شنونده ابراز می کنمگوینده احساسات، نیا» من«
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  مدل نظري تحقیق

  
  مدل مفهومی پژوهش :1دارونم

  فرضیه هاي پژوهش

  .بین میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان رابطه وجود دارد .1

رابطه ) دینداري(جتماعی تلگرام و میزان پایبندي به باورهاي مذهبیبین میزان و نوع استفاده از شبکه ا .2

 .وجود دارد

  .اجتماعی جوانان و ارزش هاي خانوادگی آنان رابطه وجود دارد –بین پایگاه اقتصادي .3

  .جوانان و ارزش هاي خانوادگی آنان  رابطه وجود دارد) دینداري(بین میزان پایبندي به باورهاي مذهبی .4

  وهشروش شناسی پژ

       از لحاظ هدف، تحقیق از نوع کاربردي، از لحاظ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی و همبستگی 

در جامعه ) متغیر وابسته( می باشد و هدف آن شناخت و توصیف وضعیت موجود ارزش هاي خانواده

متغیر (نوسازي فرهنگی فردي و مولفه هاي  –ن رابطه آن با ویژگی هاي اجتماعیآماري مورد مطالعه و تعیی

و روش ) کتابخانه اي(بنابراین از لحاظ روش گردآوري داده ها از دو روش اسنادي. می باشد) مستقل

در روش اسنادي جهت تدوین جامع چارچوب نظري . استفاده شده است) پیمایش و مصاحبه(میدانی

ارزش هاي خانواده بررسی شده  تحقیق، مطالعات انجام گرفته قبلی و نظریه هاي جامعه شناسی در تحلیل
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از یک طرف و شناخت وضعیت فعلی  ،است و پس از ارزیابی تحقیقات و نظریه هاي مرتبط با موضوع

  .جامعه، تدوین شاخص ها و متغیرهاي تحقیق انجام گرفته است

 و چگونگی اندازه گیري متغیرها  تعریف نظري و عملی مفاهیم

   شبکه اجتماعی  

شبکه را می توان به هر مجموعه یا سیستم درون پیوندي نسبت داد که هدف آن به  :تعریف مفهومی) الف

اشتراك گذاشتن یک قابلیت یا توانایی بین دو یا چند نظام در محدوده مکان و زمان است و در حالت 

لفن، تاست از اشیا یا دستگاه ها مانند در واقع، شبکه مجموعه اي . مطلوب، محدودیت مکانی و زمانی ندارد

انسان در این نوع شبکه، . گونه اي از این شبکه ها، اجتماعی هستند. فکس و کامپیوتر که به هم متصل اند

ساده ترین شبکه اجتماعی را می توان خانواده، بستگان، قبیله، دوستان و  .با یکدیگر ارتباط دارند ها

اشخاص، بر پایه ه در آن روابط نوع دیگري از شبکه هاي اجتماعی نیز وجود دارند ک. همکاران دانست

  .پذیرد انجام می) آنالین(به گونه برخط  رایانه و اینترنت

از دو بعد میزان استفاده و نوع استفاده،  براي سنجش متغیر شبکه اجتماعی تلگرام: تعریف عملیاتی) ب

ج صورت محقق ساخته  طراحی و سواالت هر مولفه بر اساس طیف لیکرت به صورت پنه سواالت ب

مفهوم سازي  شبکه اجتماعی تلگرام گویه هایی  مورددر  .)223 :1390، طالبی( .اي طراحی شده است گزینه

این گویه ها به صورت تعریف عملیاتی . گرفته شده اند براي سنجش هر یک از ابعاد ذکر شده در نظر

  .است آمده 1متغیرهاي تحقیق در جدول شماره  

  ح سنجش  شبکه اجتماعی تلگرامگویه ها و سط، معرف ها :1جدول 

 گویه ها مولفه ابعاد مفهوم

 
ی تلگرام

جتماع
شبکه ا

 

ستفاده
نوع ا

 استفاده اطالعاتی 

 ...اشتراك گذاري و ارسال اطالعات و اخبار سیاسی و اجتماعی،اقتصادي وحوادث و 

 اشتراك گذاري و ارسال اطالعات و اخبار پزشکی، بهداشتی، سالمت و تغذیه

 اوقات فراغت اطالعات و اخبار تفریحی، سرگرمی و تراك گذاري و ارسالاش

  اشتراك گذاري و ارسال اطالعات و اخبار موضوعات ورزشی

  اشتراك گذاري و ارسال اطالعات مذهبی و دینی

  اشتراك گذاري و ارسال اطالعات و منابع علمی

  استفاده تجاري

  ریق کانالمعرفی تولیدات به دیگران از ط

  ها و شرکت ها تبلیغات فروشگاه

  خرید و فروش کاال
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  استفاده تفریحی

  وقت گذرانی در تلگرام

  گوش دادن به موسیقی

  تماشاي فیلم کوتاه،کلیپ و عکس

  دانلود انواع فایل هاي صوتی، تصویري و سرگرمی

  استفاده ارتباطی

  چت کردن

  م از طریق تلگرامارسال و دریافت پیا

  نظر دادن یا پاسخ دادن به نظریات دیگران

  مشارکت در هر نوع نظرسنجی تلگرامی

میزان 

ستفاده
ا

   
 به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت از تلگرام استفاده می کنید ؟

 

    )دینداري(گرایش مذهبی

 از اي مجموعه را یند انتو می، یند ط بهمربو یفرتعا كمشتر عناصر سیربر با :تعریف مفهومی) الف   

 .تعریف نمود ،استمرتبط  )اخد( متعالی حقیقت یک به که جمعی و ديفر لعماا و تحساساا دات،عتقاا

 کلی رطو به و صخا لعماا منجاا و داتعتقاا ینا شپذیر به که ستا مفهومی نیز ام دینیلتزا یا  اريیندد

    رتصو هنگامی اريیندد لفظ قطالا ،قعوا در .دن اشاره داردبو نهاآ يمجر و یند يهارستود از تبعیت

 ینابنابر. باشند پذیرفته را ینید يهارستود و تعالیم از بخشی یا متما اد،فرا از هیوگر یا دممر که دگیر  می

 مجموعه در املتزا ینا. خویش شپذیر ردمو یند به دفر املتزا :از ستا رتعبا اريیندد که گفت انتو می

 ،ندز می دور او با یمانیا بطهرا و  نداوخد لحو که جمعی و ديفر لعماا و تحساساا  از اعتقادات، اي

  ) 1386: 136شایسته، .( سازمان می پذیرد

محقق سواالت  ،پیامديو  مناسکی اعتقادي، براي سنجش متغیر دینداري از سه بعد: تعریف عملیاتی) ب

اي طراحی  ولفه بر اساس طیف لیکرت به صورت پنج گزینهطراحی و سواالت هر م ساخته و استاندارد،

 سنجش ردمو ركستاا و كگال سمقیا يمبنا بر تحقیق ینا در اريیندد ،شد گفته که رطو نهما .شده است

مفهوم سازي دینداري جوانان گویه هایی براي سنجش هر  مورددر . می باشد بعد سه شامل که گرفت ارقر

  .گرفته شده اندیک از ابعاد ذکر شده در نظر
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  گویه ها و سطح سنجش  گرایش مذهبی، معرف ها :2جدول 

 گویه ها ابعاد مفهوم

ی
ذهب

ش م
گرای

 

ي
اعتقاد

 

 )اعتقاد به وجود خداوند(.می دانم خدایی وجود دارد و هیچ شکی در آن ندارم

 )اعتقاد به بعثت پیامبر از سوي خداوند.(حضرت محمد از طرف خداوند مبعوث شده است

  .ستاطاعت از خدا) ع(ز امامان معصوماطاعت ا

اعتقاد به ظهور حضرت .(به عقیده من این دنیا آکنده از ظلم و جور، با ظهور مهدي پر از عدل و داد خواهد شد

 )و اجراي عدالت از سوي او) ع(مهدي

  .من به وجود فرشتگان اعتقاد دارم

  .قیقت محض استقران کالم خداوند است و هرچه می گوید ح

  )اعتقاد به روز قیامت و رسیدگی به اعمال (.در روز قیامت به اعمال و کردار ما رسیدگی می شود

ی
ک
س
منا

  

 نماز خواندن

 روزه گرفتن

 رفتن به مسجد محل یا هر موسسه اسالمی دیگر

 رفتن به  نماز جماعت

  رفتن به زیارت امام زاده ها

  )ع(ضه و عزاداري اهل بیتشرکت در مجالس رو

  شرکت در مجالس سخنرانی مذهبی

  شرکت در جلسات قرائت یا تفسیرقران 

  شرکت در جشن ها و اعیاد مذهبی

ی
جرب

ت
  

 .ترسد نمی گمر از دارد نیماا اخد به که کسی

 .دست می دهدمن  به نداوخد از ستر سحساا ها قتو بعضی

   .می دهدست د من  به عمیقی معنویت سحساا ،روم می لیااو و نماماا از یکی محرهرگاه به 

ي
د
پیام

  

 که فاهیر همه با ستا غربی يهارکشو در ندگیز از بهتر ستا حاکم آن در سالمیا يها ارزش که ما جامعه در ندگیز

  .نددار

  د؟آیا حالل یا حرام بودن لقمه براي شما اهمیت دار

  ؟ا چه حد آماده اید در جنگ علیه دشمن شرکت کنیدبراي دفاع از دین و اعتقادات ت

  ؟دهیمیت  هما جبوا يها غسل به ستا زمال حد چه تا کنید می فکر

سعی کنیم به افرادي که خالف شرع عمل می کنند تذکر دهیم و آنها را امر  باید نمسلما انعنو به  که معتقدندبعضی ها 

  .به معروف و نهی از منکر کنیم

   خانوادگی ارزش هاي

ارزش هاي خانوادگی مفهومی است که رسالت تداوم خانواده و به تبع آن تداوم : تعریف مفهومی) الف

کولین در مقاله خود در . نسل ها را در خود دارد و هم اوست که کیفیت و کمیت نسل فردا را رقم می زند
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    که هسته خانواده را تعریف کیفیت هایی ": ارزش هاي خانوادگی را چنین تعریف می کند 1994سال 

 ،به عبارت دیگر .نمایندخانواده را تضمین می  يمی کنند و پیوند مادام العمر بین زن و مرد و سایر اعضا

کولین به نقل از ("ارزش هاي خانوادگی، اموري بسیار مهم اند که موجب استحکام بنیان خانواده می شوند

  ).19:1383حسین بگی،

از مفاهیمی چون نگرش  براي سنجش ارزش هاي خانوادگی  و تغییرات این ارزش ها :تعریف عملیاتی) ب

استفاده و سواالت هر مولفه بر اساس طیف پنج گزینه اي  )خانواده گرایی( ، اهمیت خانوادهبه خانواده

گویه هایی براي سنجش   ،در ارتباط با مفهوم سازي ارزش هاي خانوادگی. لیکرت اندازه گیري شده است

  . هر یک از ابعاد ذکر شده در نظرگرفته شده اند

  گویه ها و سطح سنجش ارزش هاي خانوادگی، معرف ها :3جدول 

 گویه ها ابعاد مفهوم

ی
خانوادگ

ي 
ش ها

ارز
د ر ن 

ی و م
سنت

ي 
ش ها

ارز
 

  خوردن شام به طور دسته جمعیاهمیت  قائل شدن به 

  خانواده ياعضا تفریح دسته جمعی بادوست داشتن  

 درما  رپد فحر از طاعتا به نشد ئلقا همیتا

 مشورت با اعضاي خانواده

 عقاید پدر و مادر و رفکاا شتندا لقبو

 اظهار نظر پدر و مادر در انتخاب دوست فرزندان

 خانواده يلذت بردن از گفتگو با اعضا

 جلب رضایت پدر و مادر جهت ازدواج

  در و مادرشدن به نظرات پ ئلاهمیت قا

  دختر هر چه زودتر ازدواج کند بهتر است

  .یک دختر  یا پسر پس از رسیدن به سن ازدواج باید حتما ازدواج کنند و مجرد ماندن قابل قبول نیست

  .ل خانوادگی بسیار خصوصی است و نباید دیگران از آن مطلع شوندئمسا

  .در خانه حرف اول و آخر را باید مرد بزند

  .هرچه ارتباط کمتري با خویشاوندان داشته باشیم بهتر است

  

  روش شناسی پژوهش

 روایی و پایایی ابزار اندازه گیري

 ییمحتوا اعتبار. است شده استفاده ییمحتوا اعتبار از پرسشنامه، سواالت اعتبار برآورد براي پژوهش نیا در

 بیترت نیبد. باشد یم داوران به مراجعه قیطر از پژوهش يها معرف ای ها شاخص اعتبار ییشناسا یمعن به
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 جهینت نیا به حوزه نیا خبرگان نظر و موضوع اتیادب یبررس قیطر از پژوهشگران حاضر پژوهش در

. هستند مطالعه مورد میمفاه ییمعنا حوزه معرف پرسشنامه التادرسو شده گنجانده شاخص که اند دهیرس

 نیا به. گرفت قرار آزمون شیپ مورد پرسشنامه سنجش، بزارا ییایپا از نانیاطم حصول يبرا نیهمچن

 ل،یتکم از پس. نمودند لیتکم را شده میتنظ پرسشنامه انیپاسخگو از نفر 50 تعداد که صورت

 کرونباخ يآلفا لهیوس به ها آن ییایپا و شدند وارد SPSS افزار نرم در و يکدگذار مذکور يها پرسشنامه

 تیقابل و ییایپا دهنده نشان که بود درصد 70 از شیب موارد غالب در آمده ستد به جینتا .دیگرد یابیارز

 انجام یعامل Amos افزار نرم از استفاده با زین ها سازه ییروا يبرا) 1 جدول( باشد یم پرسشنامه اعتماد

 سطح دو در spss افزار نرم با ها داده. دیگرد اقدام ها داده لیتحل به آن اعتبار از نانیاطم با سپس و گرفت

ها از رگرسیون چند متغیره و  همچنین براي تحلیل داده .پردازش قرار گرفته است مورد یاستنباط و یفیتوص

  .سازي معادالت ساختاري استفاده شده است مدل

  هاي تحقیق ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس :4جدول 

  متغیرهاي پنهان
  تعداد

  ضریب آلفاي کرونباخ

  مقیاس  ه مقیاسخرد  خرده مقیاس  مقیاس

  شبکه اجتماعی تلگرام

  87/0  6  استفاده اطالعاتی

86/0  

  81/0  3  استفاده تجاري

  88/0  4  استفاده ارتباطی

  79/0  4  استفاده تفریحی

  85/0  7  میزان استفاده

  میزان پایبندي دینی

  91/0  7  اعتقادي

89/0  
  89/0  9  مناسکی

  79/0  3  تجربی

  72/0  5  پیامدي

  84/0  84/0  14  ارزش هاي سنتی و مدرن  زش هاي خانوادهار

  جامعه و نمونه آماري و استراتژي نمونه گیري و تعیین حجم نمونه

جامعه آماري تحقیق حاضر شامل مجموعه اهداف مورد نظر،  با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و    

با توجه به تعریف جامعه  .ت دارندباشند که در شهر تهران بزرگ سکون سال می 29-18 جوانان گروه سنی

 1390که براساس آمار سال  شود ه عنوان واحد آماري محسوب میهر یک از افراد این گروه سنی ب ،آماري

نفر زن و   1088096  ،از این تعداد). 1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن (نفر است  2219653برابر 
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نمونه گیري خوشه اي چند مرحله "ن تحقیق، از نوع ه گیري در ایروش نمون. نفر مرد هستند 1131557

گانه شهرداري تهران به سه قسمت یا خوشه  22، مناطق ین اساس در مرحله اول نمونه گیريبر ا. است "اي

در گروه  22تا  15و مناطق  2در گروه  14تا  6، مناطق 1گروه در  5تا  1که مناطق  به طوري؛ تقسیم شدند

    سال شهر تهران را به تفکیک جنس نشان  29-18ل زیر جمعیت گروه سنی جدو. طبقه بندي شدند 3

نفر می باشد که  2219653سال شهر تهران برابر  29- 18بر اساس این جدول جمعیت گروه سنی . می دهد

لذا از روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي . نفر می باشد 384بر طبق فرمول کوکران حجم نمونه 

سپس بر . گانه تهیه گردید 22بدین صورت که ابتدا نقشه شهر تهران بر اساس مناطق . است استفاده شده

در ادامه هر کدام از خوشه ها به . خوشه تقسیم بندي گردید 24آمده از شهرداري به  به دستطبق اطالعات 

از نمونه گیري  در مرحله بعد با استفاده. شهرك ها و محله و در ادامه به بلوك هایی تقسیم بندي گردید

در . انتخاب شد ،تصادفی از هر خوشه، از بین محله هاي مشخص شده یک محله که معرف کل خوشه باشد

بدین . اطالعات جمع آوري شد ،ادامه از داخل هر کدام از نواحی که به بلوك هایی مشخص تقسیم شده اند

ه تعداد یک دهم حجم نمونه در ب(صورت که بین فهرست بلوك هاي هر قسمت تعیین شده، تعدادي بلوك 

به عنوان فاصله نمونه، در هر بلوك  10به صورت تصادفی انتخاب و سپس با منظور کردن عدد ) هر قسمت

تا  1در هر بلوك نقطه شروع نمونه گیري از بین اعداد  ،عالوهه ب. خانوار به صورت منظم انتخاب شدند 10

نه گیري در هر بلوك از سمت شمال شرقی آن و در شروع نمو. به صورت تصادفی تعیین شده است 10

همراه با بلوك سمت  ،خانوار دارند 10جهت حرکت عقربه ساعت صورت گرفته و بلوك هایی که کمتر از 

روش تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول  .غرب یا نزدیکترین بلوك مسکونی به آنها در نظر گرفته شدند

  :کوکران به صورت زیر بوده است

 

  
 سطح احتمال مورد نظردر نتیجه  ،در نظر گرفته شده 95/0که حد مطلوب اطمینان در این پژوهش ز آن جا ا

)d ( ر در توزیع طبیعی ةازو اند 05/0برابر باضریب اطمینانیا  متغی )t  ( براي تعیین . است 96/1برابر با

گویی به سواالت یک تحقیق  م براي پاسخترین نمونه الزبزرگ. برآورد استفاده کردتوان از پیشواریانس، می

در این . باشد 5/0برابر ) p( احتمال دارا بودن صفت یا قرار گرفتن در نمونه آید کهمی به دستوقتی 

همچنین، بر اساس ). 124: 1384سرایی، (گیرد ترین مقدار را به خود میصورت، اشتباه استاندارد کم
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سال ساکن در شهر تهران   29-18افراد ) N(امعه آماري ج 1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر  384برابر با ) n(هاي باال و فرمول کوکران حجم نمونه با توجه به دادهکه  است 2219653بزرگ برابر با 

این  براي کاهش خطاي ناشی از نمونه گیري و احتمال ناقص بودن برخی از پرسشنامه ها، - خواهد بود

 .افزایش داده شدنفر  390به تعداد 

 روش و تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون فرضیه ها با  .فرضیه هاي اصلی تحقیق با استفاده از مدل سازي معادله ساختاري آزمون شده اند

استفاده از این تکنیک به محقق یاري می رساند تا با متغیرهاي اصلی درگیر در فرضیه به عنوان متغیرهاي 

به . برآورد پارامترهاي مرتبط با آزمون فرضیه دخالت دهد ي اندازه گیري را درو خطاها ندپنهان برخورد ک

  .استفاده شده است Amosو spssدو نرم افزار  22منظور انجام محاسبات از نسخه 

 یافته هاي پژوهش

 هاي پژوهش هاي توصیفی متغیر یافته

 درصد 3/33که از این تعداد، اند ودهدرصد زن ب 7/48رصد مرد و د 3/51، نفر پاسخگو 390از  بر اساس آمار

دیگر را جوانان ردة  درصد 3/31و  25-22را افراد ردة دوم سنی درصد 4/35، 21-18را افراد ردة اول سنی 

را افراد متاهل  درصد9/14ن و اترکیب جامعۀ نمونه را مجرد درصد 81 .دهندتشکیل می 29- 26سوم سنی

 172از نظر سطح تحصیالت . پرسش پاسخ سایر داده انداین نیز به  درصد 3/3البته  -دهندتشکیل می

 5/0(نفر 2داراي مدرك کارشناسی بوده که نماي توزیع است و کمترین تعداد با فراوانی ) درصد 1/44(نفر

درصد  1/25درصد افراد داراي مدرك زیر دیپلم،  2/6 ،همچنین. داراي تحصیالت حوزوي هستند)  درصد

 8/0درصد داراي مدرك کارشناسی ارشد و 6/5درصد داراي مدرك فوق دیپلم ،  7/17داراي مدرك دیپلم، 

 1/64، )3تا  1(درصد از پاسخگویان در مناطق باالیی  4/15حدود . درصد داراي مدرك دکتري هستند

در مورد . سکونت داشته اند) به باال 17(درصد در مناطق پایینی 5/20 ، و)16تا  4(درصد در مناطق میانی

درصد از افراد مورد بررسی در بخش هاي دولتی  1/26فعالیت پاسخگویان، نتایج بیانگر آن است که وضع 

در بخش خصوصی  درصد نیز2/18 درصد در بخش دولتی و 9/7 تعداد، از این -یا خصوصی  بوده اند

درصد  31  تعداد،از افراد در مشاغل غیر دولتی فعالیت داشته اند که از این  درصد  9/73 .فعالیت داشته اند

درصد نیز در سایر موارد جاي  9/42 .معرفی کرده اند) دانش آموز یا دانشجو(خود را در حال تحصیل

تا  1درصد از پاسخگویان میزان درآمد خانواده را بین  48 حدود). خانه دار، سرباز و بیکار و غیره(گرفته اند
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درصد  6/13و میلیون درآمد دارند  5/1 تا 2ي که بین این طبقه به عالوه افراد .نموده اند بیانمیلیون  5/1

. به شمار می آینددرآمدي  و بیشتر افراد نمونه آماري از نظر طبقه متوسط محسوب می شوندهستند، 

هزار  80کمترین میزان درآمد  -هزار تومان است 1250,000میانگین درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان

همچنین شاخص هاي انحراف استاندارد و . بیان شده استمیلیون تومان  10تومان و بیشترین درآمد نیز 

واریانس مربوط به این متغیر بسیار بزرگ است و بدین معناست که فاصله درآمد پاسخگویان با یکدیگر 

 –ده هاي پاسخگویان در پایگاه اقتصاديدرصد خانوا 9/14. زیاد و لذا فاصله طبقاتی آنان بسیار زیاد است

. اجتماعی پایین قرار گرفته اند –د از آنان نیز در پایگاه اقتصاديدرص 7/38و حدود عی خیلی پایین اجتما

 1/13اجتماعی حدود  –پایگاه اقتصادي .درصد از خانواده ها نیز به پایگاه متوسط تعلق داشتند 2/27حدود

 در مجموع،بنابراین . درصد خیلی باال است 1/6درصد از خانواده هاي جوانان مورد مطالعه باال و

 2/19درصد در طبقه متوسط و  2/27اجتماعی پایین،  –از پاسخگویان در پایگاه اقتصاديدرصد  6/53حدود

  .اجتماعی باال قرار داشتند –درصد نیز در پایگاه اقتصادي 

 )دینداري(باورهاي مذهبی 

  توزیع پاسخگویان بر حسب میزان التزام به ابعاد دینداري :5جدول 

دینداري ابعاد  
  میزان پایبندي

 میانگین کم متوسط زیاد

3/98  بعد اعتقادي  2/1  05/0  95/4  

7/67 12  بعد مناسکی  3/11  02/3  

3/11  بعد تجربی  1/62  6/26  77/2  

7/33 63  بعد پیامدي  3/3  30/3  

2/31  مقیاس کل دینداري  2/66  8/6  51/3  

می باشد و مولفه اعتقادات دینی  3عوامل باالتراز همانطور که در این جدول دیده می شود، میانگین همه 

داراي  77/2در بین چهار مولفه داراست و مولفه تجربی باورهاي دینی با مقدار) 95/4(بیشترین میانگین را 

بوده که با توجه به  51/3در کل میانگین دینداري در جامعه مورد مطالعه . کمترین مقدار میانگین می باشد

می باشد نشان می دهد که میزان دینداري در بین جوانان تقریبا  5و  1داکثر نمره به ترتیب اینکه حداقل و ح

  .در حد متوسط رو به باال می باشد
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 شبکه اجتماعی تلگرام

  توزیع پاسخگویان بر حسب مقیاس هاي نوع استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام :6جدول 

 نوع استفاده
  میزان استفاده

 میانگین کم متوسط زیاد

3/29  استفاده اطالعاتی از تلگرام  6/51  1/19  54/3  

7/15  استفاده تجاري از تلگرام  3/26  58 21/2  

4/23  استفاده تفریحی از تلگرام  2/49  4/27  34/3  

2/37  استفاده ارتباطی از تلگرام  3/45  5/17  75/3  

4/26  مقیاس کل نوع استفاده از تلگرام  1/43  5/30  21/3  

  

بر  .توزیع پاسخگویان را برحسب شاخص یا مقیاس هاي نوع استفاده از تلگرام نشان می دهد ، 6جدول 

و ) 75/3(اساس اطالعات این جدول، بیشترین استفاده از تلگرام به ترتیب استفاده ارتباطی با میانگین

کمترین  ،نینهمچ. بوده است) 34/3(استفاده تفریحی با میانگین و  )54/3(استفاده اطالعاتی با میانگین

  .می باشد) 21/2(استفاده از تلگرام، مربوط به استفاده تجاري با میانگین

 میزان استفاده ازشبکه اجتماعی تلگرام

 2/20ساعت،  1درصد از جوانان در بازه زمانی کمتر از  2/8با مشاهده جدول فوق مالحظه می گردد، 

درصد  9/44 وساعت  4تا2از افراد در بازه زمانی درصد  3/21ساعت ، 2تا  1درصد از افراد در بازه زمانی 

درصد نیز  4/5 - ه اجتماعی تلگرام مراجعه می کنندساعت و بیشتر در روز به شبک 4از افراد در بازه زمانی 

 .پاسخ نداده اند

  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده :7جدول 

 درصد فراوانی میزان استفاده

2/8 32 ساعت1کمتر از   

2/20 79 ساعت2تا1  

3/21 83 ساعت4تا2  

9/44 175 ساعت4بیشتراز   

4/5  21  بدون پاسخ  

 100  390  جمع
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  ي پژوهشآزمون فرضیه ها

  رابطه میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی

نوادگی رابطه معکوس وجود بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خا :اولین فرضیه

سطح ارزش هاي خانوادگی نیز  ،یعنی هرچه میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام افزایش یابد ؛دارد

  .کاهش می یابد

  نوع استفاده از  شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی بین پیرسون ضریب همبستگی : 8جدول 

  نتیجه آزمون  ارزش هاي خانوادگی  ناداريسطح مع ویب اضر  نوع استفاده  مستقلمتغیر

نوع استفاده از   میزان و

  شبکه اجتماعی تلگرام

  استفاده اطالعاتی

  196/0  پیرسونضریب همبستگی 

  001/0  سطح معناداري  تایید

  390  تعداد 

 استفاده تجاري

  -055/0  پیرسونضریب همبستگی 

  375/0  سطح معناداري  رد

  390  تعداد 

 استفاده تفریحی

  -.143/0  پیرسونضریب همبستگی 

  0003/0  سطح معناداري  تایید

  390  تعداد 

 استفاده ارتباطی

  -181/0  پیرسونضریب همبستگی 

  001/0  سطح معناداري  تایید

  390  تعداد 

 میزان استفاده

  -278/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  سطح معناداري  تایید

  390  تعداد 

حاکی از آن است که بین استفاده اطالعاتی از شبکه اجتماعی  8نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل جدول 

با توجه به نتایج به دست  .)P=  001/0(داري وجود دارد تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان رابطه معنی

بین استفاده  05/0اي کوچک تر از و سطح خط درصد 99آمده از جدول، می توان گفت که با اطمینان 

از طرف . داري وجود دارد اطالعاتی از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان رابطه معنی

است، به صورت مستقیم و مثبت می باشد و  196/0که برابر با ) ضریب همبستگی پیرسون(این رابطه  دیگر،

تفاده اطالعاتی از شبکه اجتماعی تلگرام سطح ارزش هاي موید این نکته است که با افزایش میزان اس
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اما بین استفاده تجاري از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان  ،یابد خانوادگی افزایش می

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول، می توان گفت که با  .) P=  375/0(داري وجود ندارد رابطه معنی

بین استفاده تجاري از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش  05/0و سطح خطاي کوچک تر از  رصدد 99اطمینان 

بین استفاده تفریحی از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش . داري وجود ندارد هاي خانوادگی جوانان رابطه معنی

ست آمده از جدول، با توجه به نتایج به د. ) P=  003/0(داري وجود دارد هاي خانوادگی جوانان رابطه معنی

بین استفاده تفریحی از شبکه  05/0و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99می توان گفت که با اطمینان 

ضریب (از طرفی این رابطه  .داري وجود دارد اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان رابطه معنی

ی می باشد و موید این نکته است که است، به صورت معکوس و منف 143/0که برابر با ) همبستگی پیرسون

بین . یابد سطح ارزش هاي خانوادگی کاهش می ،با افزایش میزان استفاده تفریحی از شبکه اجتماعی تلگرام

داري وجود  استفاده ارتباطی از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان رابطه معنی

و  درصد 99آمده از جدول، می توان گفت که با اطمینان  با توجه به نتایج به دست. ) P=  001/0(دارد

بین استفاده ارتباطی از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی  05/0سطح خطاي کوچک تر از 

 -181/0که برابر با ) ضریب همبستگی پیرسون(از طرفی این رابطه  .داري وجود دارد جوانان رابطه معنی

ی می باشد و موید این نکته است که با افزایش میزان استفاده ارتباطی از است، به صورت معکوس و منف

نتایج نشان می دهد که بین استفاده  .یابد سطح ارزش هاي خانوادگی نیز کاهش می ،شبکه اجتماعی تلگرام

با  .)P=  000/0(داري وجود دارد از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان رابطه معنی

و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99ه به نتایج به دست آمده از جدول، می توان گفت که با اطمینان توج

از طرفی این . بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان رابطه وجود دارد 05/0

منفی می باشد و  درصد است، به صورت معکوس و - 278/0که برابر با )  ضریب همبستگی پیرسون(رابطه

سطح ارزش هاي  ،موید این نکته است که هرچه میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام افزایش یابد

  .آمده رابطه قوي بین دو متغیر را نشان می دهد به دستضریب همبستگی . خانوادگی کاهش می یابد
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   اجتماعی تلگرام با ارزش هاي خانوادگی جوانان  شبکه  میزان و نوع استفاده از بین پیرسون ضریب همبستگی :9جدول 

  ارزش هاي خانوادگی   سطح معناداري ویب اضر  مستقلمتغیر

  میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام

  -395/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  سطح معناداري

  390  تعداد 

  تایید  نتیجه آزمون

حاکی از آن است که بین میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی  9دول نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ج

با توجه به نتایج به دست آمده از ). P=  000/0(تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان رابطه وجود دارد

بین میزان و نوع استفاده  05/0و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99جدول، می توان گفت که با اطمینان 

ضریب (از طرفی این رابطه. اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان رابطه وجود دارد از شبکه

درصد است، به صورت معکوس و منفی می باشد و موید این نکته  -395/0که برابر با )  همبستگی پیرسون

انوادگی سطح ارزش هاي خ ،است که هرچه میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام افزایش یابد

 .آمده رابطه قوي بین دو متغیر را نشان می دهد به دستضریب همبستگی . کاهش می یابد

  رابطه میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با میزان پایبندي دینی جوانان

  اناننوع استفاده از  شبکه اجتماعی تلگرام و میزان پایبندي دینی جو بین پیرسون ضریب همبستگی :10جدول 

  نتیجه آزمون  میزان پایبندي دینی  سطح معناداري ویب اضر  نوع استفاده  مستقلمتغیر

ی تلگرام
جتماع

میزان و نوع استفاده از  شبکه ا
  

  استفاده اطالعاتی

  205/0  پیرسونضریب همبستگی 

  .001/0  سطح معناداري  تایید

  390  تعداد 

 استفاده تجاري

  -016/0  پیرسونضریب همبستگی 

  ..322  سطح معناداري  رد

  390  تعداد 

 استفاده تفریحی

  -137/0  پیرسونضریب همبستگی 

  -038/0  سطح معناداري  تایید

  390  تعداد 

 استفاده ارتباطی

  -185/0  پیرسونضریب همبستگی 

  007/0  سطح معناداري  تایید

  390  تعداد 
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 میزان استفاده

  -.142/0  رسونپیضریب همبستگی 

  257/0  سطح معناداري  رد

  390  تعداد 

حاکی از آن است که بین استفاده اطالعاتی از شبکه اجتماعی  10نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل جدول 

با توجه به نتایج به دست ). P=  001/0(داري وجود دارد تلگرام و میزان پایبندي دینی جوانان رابطه معنی

بین استفاده  05/0و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99می توان گفت که با اطمینان  آمده از جدول،

از طرفی این  .داري وجود دارد اطالعاتی از شبکه اجتماعی تلگرام و میزان پایبندي دینی جوانان رابطه معنی

شد و درصد است، به صورت مستقیم و مثبت می با 205/0که برابر با ) ضریب همبستگی پیرسون(رابطه 

میزان پایبندي دینی  ،موید این نکته است که با افزایش میزان استفاده اطالعاتی از شبکه اجتماعی تلگرام

اما بین استفاده تجاري از شبکه اجتماعی تلگرام و میزان پایبندي دینی جوانان رابطه  ،یابد افزایش می

ده از جدول، می توان گفت که با اطمینان با توجه به نتایج به دست آم .)P=  322/0(داري وجود ندارد معنی

بین استفاده تجاري از شبکه اجتماعی تلگرام و میزان پایبندي  05/0و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99

بین استفاده تفریحی از شبکه اجتماعی تلگرام و میزان پایبندي . داري وجود ندارد دینی جوانان رابطه معنی

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول، می توان . ) P=  038/0(وجود داردداري  دینی جوانان رابطه معنی

بین استفاده تفریحی از شبکه اجتماعی  05/0و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99گفت که با اطمینان 

ضریب همبستگی (از طرفی این رابطه  .داري وجود دارد تلگرام و میزان پایبندي دینی جوانان رابطه معنی

درصد است، به صورت معکوس و منفی می باشد و موید این نکته است که با  -138/0که برابر با ) نپیرسو

بین استفاده . یابد میزان پایبندي دینی کاهش می ،افزایش میزان استفاده تفریحی از شبکه اجتماعی تلگرام

با  .)P=  257/0(ري وجود دارددا ارتباطی از شبکه اجتماعی تلگرام و میزان پایبندي دینی جوانان رابطه معنی

و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99توجه به نتایج به دست آمده از جدول، می توان گفت که با اطمینان 

داري وجود  بین استفاده ارتباطی از شبکه اجتماعی تلگرام و ارزش هاي خانوادگی جوانان رابطه معنی 05/0

درصد است، به صورت معکوس و  - 185/0که برابر با) سونضریب همبستگی پیر(از طرفی این رابطه  .دارد

منفی می باشد و موید این نکته است که با افزایش میزان استفاده ارتباطی از شبکه اجتماعی تلگرام میزان 

بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و میزان پایبندي دینی جوانان . یابد پایبندي دینی نیز کاهش می

 99با توجه به نتایج به دست آمده از جدول، می توان گفت که با اطمینان  .)P=  322/0(ندارد  رابطه وجود
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بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و میزان پایبندي دینی  05/0و سطح خطاي کوچک تر از  درصد

  .داري وجود ندارد جوانان رابطه معنی

   شبکه اجتماعی تلگرام با میزان پایبندي دینی جوانان   و نوع استفاده ازمیزان  بین پیرسون ضریب همبستگی : 11جدول 

  میزان پایبندي دینی  سطح معناداري ویب اضر  مستقلمتغیر

میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی 

  تلگرام

  -245/0  پیرسونضریب همبستگی 

  001/0  سطح معناداري

  390  تعداد 

  تایید  نتیجه آزمون

شبکه اجتماعی   میزان و نوع استفاده از بینحاکی از آن است که  11حاصل از تجزیه و تحلیل جدول نتایج 

با توجه به نتایج به دست  .)P=  001/0(رابطه معکوس وجود دارد تلگرام با میزان پایبندي دینی جوانان 

میزان و نوع  بین 05/0و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99آمده از جدول، می توان گفت که با اطمینان 

 از طرفی این رابطه. رابطه وجود دارد شبکه اجتماعی تلگرام با میزان پایبندي دینی جوانان  استفاده از

درصد است، به صورت معکوس و منفی می باشد و موید  -245/0که برابر با )  ضریب همبستگی پیرسون(

اجتماعی تلگرام، میزان پایبندي به ارزش هاي  این نکته است که با افزایش میزان و نوع استفاده از شبکه

 .یابد دینی نیز کاهش می

  اجتماعی با  ارزش هاي خانوادگی  - رابطه پایگاه اقتصادي

   ارزش هاي خانوادگی  و اجتماعی  -پایگاه اقتصادي بین پیرسون ضریب همبستگی: 12جدول 

  ارزش هاي خانوادگی  سطح معناداري ویب اضر  مستقلمتغیر

  اجتماعی -یگاه اقتصاديپا

  173/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  سطح معناداري

  390  تعداد 

  تایید  نتیجه آزمون

    

اجتماعی و شبکه  - حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادي 12نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل جدول 

با توجه به نتایج به دست آمده ). P=  000/0(داري وجود دارد اجتماعی تلگرام اجتماعی جوانان رابطه معنی

 -بین پایگاه اقتصادي 05/0و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99از جدول، می توان گفت که با اطمینان 

ضریب ( از طرفی این رابطه. شبکه اجتماعی تلگرام اجتماعی جوانان رابطه وجود دارداستفاده از اجتماعی و 
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درصد است، به صورت مستقیم و مثبت می باشد  و موید این نکته  173/0که برابر با ) همبستگی پیرسون

. یابد شبکه اجتماعی تلگرام افزایش میاستفاده از میزان  ،اجتماعی -است که با افزایش پایگاه اقتصادي

 .آمده رابطه قوي بین دو متغیر را نشان می دهد به دستضریب همبستگی 

  

  ش هاي خانوادگیرابطه میزان پایبندي دینی جوانان با  ارز

  

  میزان پایبندي دینی جوانان با  ارزش هاي خانوادگی بین پیرسون ضریب همبستگی :13جدول 

  ارزش هاي خانوادگی   سطح معناداري ویب اضر  مستقلمتغیر

  میزان پایبندي دینی

  415/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  سطح معناداري

  390  تعداد 

  تایید  نتیجه آزمون

  

میزان پایبندي دینی جوانان با  ارزش  بینحاکی از آن است که  13تایج حاصل از تجزیه و تحلیل جدول ن

       با توجه به نتایج به دست آمده از جدول،  .)P=  001/0(داري وجود دارد هاي خانوادگی رابطه معنی

ان پایبندي دینی جوانان میز بین 05/0و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99می توان گفت که با اطمینان 

که برابر با )  ضریب همبستگی پیرسون(از طرفی این رابطه. با  ارزش هاي خانوادگی رابطه وجود دارد

درصد است، به صورت مستقیم و مثبت می باشد و موید این نکته است که با افزایش میزان پایبندي  415/0

آمده رابطه قوي  به دستضریب همبستگی . یابد سطح ارزش هاي خانوادگی نیز افزایش می دینی جوانان،

  .بین دو متغیر را نشان می دهد

  آزمون رگرسیون چندگانه

ت هدف ما در این قسم. در این بخش از تحلیل به بررسی روابط چند گانه بین متغیرها پرداخته می شود

تایج جدول رگرسیون ن .ي مستقل در تبیین ارزش هاي خانواده می باشدیافتن میزان و سهم اثر متغیرها

 599/0نشان می دهد ضریب همبستگی چندگانه بین ارزش هاي خانواده و عوامل موثر بر آن) 8جدول (

ضریب تعیین  .و سطح معناداري جدول رگرسیونی، رابطه آن معنادار است Fاست که با توجه به میزان 

) 14جدول(غیرهاي موجود در معادله رگرسیون واریانس تصویر بدن توسط مت 359مبین آن است که از )(
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از بین متغیرهاي موجود در جدول با توجه به سطح . که در سطح معناداري قرار دارند، تبیین می شود

پایگاه  ،گرایش مذهبی ،به ترتیب شبکه اجتماعی تلگرام 1هر متغیر و میزان ضرایب بتا tمعناداري آماره 

با توجه به ضرایب بتاي حاصل شده، متغیر . ارزش هاي خانواده موثرندسن در تبیین  اجتماعی و -اقتصادي

  .شبکه اجتماعی تلگرام بیشترین تاثیر و سن کمترین تاثیر را بر روي متغیر وابسته تحقیق دارد

  نتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي عوامل موثر برارزش هاي خانوادگی: 14جدول

  دانحراف استاندار  تعدیل شده R 2R  R  مدل

1  599/0  359/0  302/0  30255/1  

  

  

  ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون براي عوامل موثر برارزش هاي خانوادگی :15 جدول

  عنوان متغیر
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

  سطح معناداري Tمقدار
B  اشتباه استاندارد  Beta 

عدد ثابت 

)Constant(  
097/0 355/1  -  548/1  000/0  

  000/0  76/3  329/0  138/0  520/0  دینداري

69/5-  -490/0  109/0  -623/0 شبکه اجتماعی  000/0  

 -پایگاه اقتصادي

  اجتماعی

0457/0  149/0  217/0  42/3  000/0  

0002/0  سن  0037/0  004/0  048/0  964/0  

  

  : به این ترتیب معادله رگرسیونی پژوهش عبارت است از 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5  
  ارزش هاي خانواده)  = 097/2(مقدار ثابت%+ 329دینداري  -%490شبکه اجتماعی 

  % +217اجتماعی –پایگاه اقتصادي %+ 004سن

  

  

  

                                                           
1
 Beta 



٣۴ 

 

  Amos الگو سازي معادالت ساختاري با کاربرد 

ورد نظر با در این قسمت به آزمون اعتبار سازه اي وسیله اندازه گیري و آزمون نیکویی برازش ساختار م

          ا در اختیار داشتن داده هاي مربوط به متغیرهاي بر گرفته شده از فرضیه ها ب 1ستفاده از نرم افزارا

   .می پردازیم

  
مدل نهایی برازش شده بر اساس تکنیک تجزیه و تحلیل معادالت ساختاري براي پیش بینی عوامل موثر بر ارزش :  2نمودار 

  هاي خانواده

Chi-square = 227.41, df = 74, NFI= .91 , CFI=.95,GFI=.95 , RMSEA=.038 

  

  خالصه اي از شاخص هاي برازش براي مدل: 16جدول

  نتیجه گیري  مقدار به دست آمده  برازش قابل قبول  اختصار  نام شاخص  شاخص ها

  شاخص هاي برازش مطلق

  قابل قبول  %94  درصد 5بزرگ تر از     سطح تحت پوشش کاي دو

GFI  GFI> %90 95%  زششاخص نیکویی برا  قابل قبول 

شاخص نیکویی برازش 

  اصالح شده

AGFI  AGFI > %90  94%  قابل قبول  

  شاخص هاي برازش تطبیقی
شاخص برازش هنجار 

  نشده

NNFI  NNFI > %90  90%  قابل قبول  

                                                           
1
 Amos graphics 
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  قابل قبول  NFI  NFI > %90  91%  شاخص برازش هنجار شده

  بل قبولقا  CFI  CFI > %90  95%  شاخص برازش تطبیقی

  قابل قبول  RFI  RFI > %90   89% شاخص برازش نسبی

  قابل قبول  IFI  IFI > %90   94% شاخص برازش افزایشی 

  شاخص هاي برازش مقتصد

شاخص برازش مقتصد 

 هنجار شده

PNFI   قابل قبول  %75 درصد  50باالتر از 

ریشه میانگین مربعات 

  خطاي برآورد

RMSEA  RMSEA < %08   38%  بولقابل ق  

کاي  دو بهنجارشده به 

  درجه آزادي 

CMIN/df  قابل قبول  07/3  5تا  1مقدار بین  

ویی برازش مدل فوق به آزمون اعتبار سازه اي وسیله اندازه گیري ارزش هاي خانوادگی و آزمون نیک

غیرهاي بیشتر معرف هاي مت ،آید در بخش اندازه گیري همچنان که از مدل بر می. ساختار آن پرداخته است

مکنون به طور نسبتاً مناسب روي آن ها بار شده اند و البته متغیرهایی که بار گویه پایینی داشته اند از معادله 

بخش ساختاري مدل نیز حاکی از آن است که متغیرهاي شبکه اجتماعی تلگرام  و گرایش . خارج شده اند

، آزمون شاخص هاي مدل. ا تبیین کرده اند مذهبی بیشترین مقدار واریانس ارزش هاي خانوادگی جوانان ر

زه گیري نیکویی برازش ساختار نظري مطرح شده با داده هاي مشاهده شده و اعتبار سازه اي وسیله اندا

دهند که  را نشان می 90/0کلیه شاخص هاي تطبیقی مدل نیز مقادیر باالتر از . مورد بحث را نشان می دهد

 تن از یک مدل استقالل و نزدیک شدن به یک مدل اشباع شده بر مبنايبه معناي توان مدل از فاصله گرف

نزدیک  IFI=94و  GFI  ،94/0=AGFI=95/0از آنجا که معیارهاي  .ستمعیارهاي تعریف شده براي آن ها

حاکی از عملکرد  RMSEA=038/0حاکی از برازش نسبتاً زیاد مدل و معیار داده ها ، به یک می باشند

      کامالً تحت تاثیر حجم نمونه مورد مطالعه  البته از آنجا که آماره (در مدل است  خوب باقیمانده ها

مالك مناسبی براي قضاوت  ، معناداري یا عدم معناداري حجم نمونه در این تحقیق زیاد استمی باشد و 

  .)در مورد مدل می باشد

 بحث و نتیجه گیري

 هویت بر گوناگون اشکال به خود سازي برنامه هاي قالب و ساختار ماهیت، به توجه با اجتماعی هاي شبکه

 عمومی آگاهی و دانش سطح ارتقاي ها، شبکه این کلی هدف. گذارند می اثر و ارزش هاي خانوادگی 

 که است عمیقی ساختاري  تحوالت به توجه است، انتظار مورد اجتماعی هاي شبکه از امروزه آنچه. است
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 نظر از تنها نه و ارزش هاي خانوادگی  هویتامروزه، . است داده روي خانوادگی هویت و ارزش هاي رد

 مواردي در اگرچه تحوالت این. است شده متحول اعضا نقش نظر از بلکه ،آن کارکردهاي و اندازه، بعد

 تهدید آمدن پدید موجب خود ساخته، فراهم خانوادگی هویت درونی تحرك و شکوفایی براي را الزم زمینه

 ،اجتماعی هاي شبکه .است داده قرار نابودي  معرض در را خانوادگی درونی انسجام که شده جدي هایی

 می مطرح تري کلی چهارچوب در خانوادگی هویت دررا  نهاآ از یک هر نقش و اجتماعی مهم هاي آسیب

 از ،کنند می پیدا زمان طی که تیتحوال و اجتماعی هاي آسیب از یک هر ویژگی شناخت از این رو،. کند

 انکار جاي به اجتماعی واقعیات این پذیرفتن دارد، اهمیت آنچه و است اجتماعی هاي شبکه مهم وظایف

که میزان و  حاضر گویاي آن استنتایج پژوهش   ،)نظریه کنش ارتباطی(براساس نظریه هابرماس. آنهاست

واقعی تلقی کردن محتواي شبکه هاي اجتماعی اینترنتی  ناردر کنوع استفاده از شبکه هاي اجتماعی تلگرام 

می توان گفت هرچه میزان استفاده در شبکه هاي اجتماعی . بر ارزش هاي خانوادگی کاربران مؤثر است

برعکس هر چه میزان، مدت زمان استفاده و . احتمال تأثیرپذیري کاربر بیشتر است ،تلگرام افزایش یابد

بین . که هاي اجتماعی کاهش یابد، احتمال تأثیرپذیري وي کمتر خواهد بودمدت زمان عضویت در شب

میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و میزان پایبندي به باورهاي دینی رابطه معکوس و منفی 

میزان پایبندي به  ،یعنی هر چه میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام افزایش یابد ؛وجود دارد

با  ،به عبارت دیگر. درصد اطمینان تایید شد 95این فرضیه با  .باورهاي دینی جوانان نیز کاهش می یابد

. می یابد کاهشنیز میزان پایبندي به باورهاي دینی  ،افزیش میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام

شناسه ها  ،یش مدت زمان عضویتافزا که متناسب با )1392(با یافته هاي عدلی پوروسپهري  این نتیجه 

بین میزان پایبندي به باورهاي دینی و ارزش هاي . ومولفه هاي دینداري دگرگون می شود همخوانی دارد

یعنی هر چه میزان پایبندي به باورهاي دینی  ؛خانواده در بین جوانان  رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد

 95این فرضیه با  .انواده در بین جوانان  نیز افزایش می یابدمیزان پایبندي سطح ارزش هاي خ ،افزایش یابد

سطح ارزش هاي  ،با افزیش میزان پایبندي به باورهاي دینی ،به عبارت دیگر. درصد اطمینان تایید شد

  .در بین جوانان  افزایش می یابدنیز خانواده 

 برنامه و اجتماعی تلگرام هاي شبکه زا استفاده میزان استفاده و  نوع که داد نشان تحقیق هاي یافته بررسی

 شبکه ،میان این در. دارد خانوادگی ارزش هاي با معکوس و منفی یا مثبت و مستقیم رابطه آنها هاي

 میزان بین منفی و معکوس رابطه به و رددا نقش تربیتی و اخالقی هاي ناهنجاري ایجاد در اجتماعی تلگرام
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 تلگرام از استفاده میزان هرچه که معنی بدین ؛شود می منجر گیخانواد ارزش هاي و تلگرام از استفاده

  تاکید دیدگاه این بر ها یافته بررسی همچنین. شود می کمتر ارزش هاي خانوادگی سطح ،شود می بیشتر

 نقشی خانوادگی ارزش هاي بر منفی یا مثبت رابطه آوري وجود به در استفاده تجاري از تلگرام که کند می

این  .بین استفاده اطالعاتی، ارتباطی وتفریحی با ارزش هاي خانواده رابطه معناداري وجود دارداما  رد،ندا

که نتایج ) 1392(نجفی ایوانکی  و )1387(کفاشی ، )1383(زنجانی زاده  یافته هاي جوادي و بانتیجه 

خانوادگی اشاره هاي  تحقیق آنها هم به یک رابطه معکوس بین متغیرهاي شبکه اجتماعی تلگرام با ارزش

  .همخوانی دارد ،دارد

  پیشنهادها

  :، پیشنهاد می گردددر پایان

 سعی  ،با توجه به تاثیر میزان دینداري بر میزان ارزش هاي خانوادگی در بین دانش آموزان مورد مطالعه

  .شود تقویت مولفه هاي دینداري توسط والدین و کادر آموزشی در دستور کار قرار گیرد

 هر مکانی امکان  دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام از طریق گوشی همراه در هر زمان وکه  از آنجاي

آسیب هاي اجتماعی را بر فرزندان، دامنه  کنترل بیشتر نظارت واعمال با  خانواده ها، پذیر می باشد

  .ارزش هاي خانوادگی بیفزایندگستره بر  و دهندکاهش 

 ئه برنامه هاي منسجم براي معرفی خانواده ایرانی در فضاي مسئوالن و برنامه ریزان کشور سعی در ارا

مجازي داشته باشند تا به نوعی بتوان خانواده ایرانی را به عنوان یکی از خانواده هاي اثرگذار در عرصه 

  .جهانی به کاربران خارجی معرفی نمود

 نادیده  .می کنند یژگی هایش در آن خالییک ظرف خالی است که جوانان خود را با تمام و ،تلگرام

بنا براین شایسته است که . خانوادگی شود گرفتن این ظرف می تواند منجر به آسیب هاي اجتماعی و

اختصاص پژوهش هاي خاص در  ،با به رسمیت شناختن آن از سرکوب وسرزنش آن دست برداریم و

  .گیریمآن بهره استفاده بهینه از آن در بهبود روابطمان از  دخالت در این شبکه و مورد آن و
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    The family structure and its values are among the concepts arising from the 
modernization and culture of social man. Today, people interactions have 
became an important aspect of social activities and its impacts on the 
individuals’ social life are increasing. The universal form of people interactions 
set as “Social Networking Service”. So, this study is to investigate the 
TELEGRAM social network impacts on the family values among young people 
in Tehran.  In order to access this object, independent variables consisting of 
social network, adherence to religious beliefs and socio-economic status are 
chosen from the variety of factors and variables affecting on the family values.  
The theoretical aspect of the study is based on the theories of Habermas and 
Rokaije. The methodology of this research is a survey by a data gathering tool, 
questionnaire with the reliability and credibility. In this research, the statistical 
population is 18-29-year-old youth in 22 districts of Tehran. The sample size is 
390 obtained by using multi-stage cluster sampling method and Cochran 
formula .The main method of the data analyzing is Regression and Path 
Analysis. The results indicate that the total average of the family values in this 
case study is 3/77; Comparing this amount with the maximum and minimum 
score which are respectively 5 and 1 shows that family values among young 
people is almost moderate upward. 

Also, based on these results there is a significant relationship between the 
family values and variables consisting of the social network, the adherence to 
religious beliefs, socio-economic status and gender. But, there is no relationship 
between the family values and variables including age, marital status, and 
education. Among these variables, Social Network has the strongest relationship 
with dependent variable. Four variables including the social network, the 
adherence to religious beliefs, socio-economic status and age are entered into 
Regression Equation; the determination coefficient is reported 0.358. Therefore, 
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above variables explain generally more than 35% of the variations of dependent 
variable. 
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