
مورد (ي خانوادگی ارزش هاهاي اجتماعی مجازي بر تأثیر استفاده از شبکه

  )تهران جوانان شهر :مطالعه

   1ضرتی صومعهح زهرا

١٠/٨/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ  

١٧/٩/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

در ي خـانوادگی  ارزش هـا هاي اجتماعی مجازي بـر  شناخت تأثیر استفاده از شبکهبا هدف  پژوهش حاضر

نظریه پردازان شبکه هاي اجتمـاعی مجـازي   آراي ب نظري از در قسمت چارچو. انجام پذیرفت شهر تهران

کـولی  هـارت و  لهاي اینگ و از دیدگاه کلی و ولخارت، و کالپر والدهال گیدنز، فلور، روکیچ و ریتزر، :چون

روش پژوهش در این تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی . ي خانوادگی استفاده شده استارزش هادر زمینه 

تا  15جوانان آن، جامعه آماري . یک مطالعه کاربردي و طرح تحقیق مقطعی است ،ـ تبیینی و از نظر ماهیت

آمد و نمونه هـا بـا    به دستنفر  399از فرمول کوکران  با استفاده حجم نمونه کهبودند  شهر تهران ساله 29

از تکنیک پرسشـنامه محقـق    ،جهت گردآوري داده ها. استفاده از روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند

نتـایج  . بـود  93/0ساخته استفاده شد که داراي  اعتبار محتوایی صوري و پایایی با تکنیـک آلفـاي کرونبـاخ    

آگـاهی  ، )تعـاملی و شـبه تعـاملی   (نوع محـیط   ،نوع استفادهمدت زمان استفاده،  د کهتحلیل داده ها نشان دا

تـأثیر مسـتقیم و معنـاداري     پاسخگویان ي خانوادگیارزش هاوالدین و وابستگی به شبکه هاي اجتماعی بر 

                                                           
  ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، تهران ،، واحد تهران مرکزيگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی ،استادیار ١

com.yahoo@١٤Hazrati: mail-E  

  

  



 12/49(ي خـانوادگی در حـد متوسـط    ارزش هـا دارد و میزان تأثیر استفاده از شبکه هاي اجتماعی بر روي 

درصـد و از روي   6براساس نتایج رگرسیونی، از روي آگاهی والدین به میـزان   که طوريه ب ؛ است) درصد

درصد می تـوان ارزش هـاي خـانوادگی پاسـخگویان      17وابستگی به شبکه هاي اجتماعی مجازي به میزان 

  .مورد مطالعه را پیش بینی نمود

  شهر تهران و جوانان ،مجازيی خانوادگارزش هاي شبکه هاي اجتماعی،  :واژگان کلیدي

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

ایـن  . رسانه هاي نـوین اطالعـاتی و در رأس آن اینترنـت، موجـب نوسـازي فراینـدهاي اجتمـاعی اسـت        

اینترنـت و بـه   ). 3: 1384جهانگرد،(تکنولوژي، تمام جنبه هاي زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده است 

اجتماعی، شکل هاي جدیدي از فضاي اجتماعی را به وجود آورده اند که زمـان کـودکی و   ویژه شبکه هاي 

از طرفی، این فضاها همان قدر که می تواند بی انـدازه خالقانـه   . نوجوانی والدین امروز وجود نداشته است

: 1393قدیانی،(باشد، به همان اندازه نیز می تواند کودك و نوجوان را با موقعیت هاي خطرناکی مواجه کند 

استفاده بیش از حد از شبکه هاي اجتماعی می تواند به بروز و  )2011( 1براساس تحقیقات لري روزن). 29

تقویت حس خودپرستی، بروز نارسایی هـاي روانـی از جملـه رفتارهـاي ضـداجتماعی، هیجـان شـدید و        

کاربران شبکه هاي اجتماعی در تحقیقات روزن ثابت شده است که . پرخاشگري در میان جوانان منجر شود

براسـاس  ). 42: 1392آذربخـش، (اعم از جوانان و نوجوانان، مستعد ابتال بـه بیمـاري هـاي روانـی هسـتند      

ـ ا مـردم  درصـد  53 ، تحقیقات انجام شده در کشور، بیشتر استفاده کنندگان از اینترنت جوانان هسـتند   رانی

 یاجتمـاع  يهـا  شـبکه  نیا در سال 29 تا 18 جوانان درصد 72 و هستند یاجتماع شبکه کی عضو حداقل

 شـبکه  در روز در سـاعت  9 تـا  5 ها یرانیا نیانگیم صورت به که دهد یم نشان ها یبررس. دارند تیعضو

  )1395سایت مهر نیوز، (. است ماه در ساعت 16 ایدن در حضور نیا نیانگیم و دارند حضور یاجتماع يها

اما  ،ورزندمیـ فرهنگی مقاومت  هاي اجتماعیی  در برابر مدرنیته و دگرگونی  اگرچهارزش هاي خانوادگی، 

      در عین حال، سست شده اند و به تدریج به نفع هنجارهاي تـازه بـه حاشـیه رانـده شـده و کنـار گذاشـته        

ادن گـاه  ارزش هایی از قبیل مهمان نوازي نسبت به بیگانگان، ادب، احترام به بزرگترها و ارج نهـ . می شوند

البتـه بـا شـدتی     -بیش از حد به مردان و به باروري و نظایر آن، همچنان به دیده احترام نگریسته می شوند

                                                           
١ - Rosen,Larry 



مفهوم ناموس خانوادگی که در خواهر، مادر یا همسر تجلی مـی یابـد، در جامعـه مسـلمان     . کمتر از گذشته

خـتالف جنسـی بـه    دهنـده ا  اما در عـوض، ارزش هـاي تشـکیل    ،معاصر همه ارزش خود را حفظ می کند

خانواده امروز با مجموعه وسیعی از عوامل مانند فناوري ). 196ـ197: 1384بهنام،(د سرعت دگرگون می شو

جامعـه ایـران نیـز ماننـد     . ارتبـاط  دارد ... ها، جهانی شدن، رسانه اي شدن، شبکه اي شدن، مجازي شدن و

این تأثیرات در شهر تهران بیش از تمام شهرهاي دیگر . جوامع دیگر از فرایندهاي مذکور تأثیر پذیرفته است

شهر تهران به عنوان پایتخت و مادرشهر مدرن ایران در تمـام یـک قـرن گذشـته،     . ایران قابل مشاهده است

و الگوي اصلی شهرنشـینی   رکز نظام اداري، شهر جهانی ایرانکانون اصلی گسترش فناوري هاي امروزي، م

ین رو می توان گفت، مجموعه عوامل تأثیرگذار بـر تغییـر ارزش هـاي خـانواده در     از ا. مدرن ما بوده است

این امـر  . شهر تهران بیش از هر نقطه دیگر ایران توان تغییر را داشته اند و عمالً نیز این اتفاق رخ داده است

أثیر شایانی توسعه شهرهاي مدرن به همراه رشد شبکه هاي اجتماعی وسیع، ت که مبتنی بر این واقعیت است

  ).829: 1386گیدنز،(بر عادت ها، شیوه هاي رفتار، الگوهاي اندیشه و احساس برجاي گذاشته است 

بی اعتمـادي  :از جمله  ،استفاده بیش از حد از اینترنت می تواند مشکالتی را براي خانواده ها به وجود آورد

، کاهش ارتباط بین والدین و هبه چهر و دروغگویی بین اعضاي خانواده، کاهش ارتباط هاي کالمی و چهره

متأسفانه در ایران در عرصه سیاست گـذاري  ). 1382آذرخش،(و کوتاهی در انجام وظایف مربوطه  نفرزندا

فضاي مجازي به ویژه رسانه هاي جدید توجه چندانی به نیازهاي ارتباطی مخاطبان ایرانـی در پیوسـتن بـه    

  هـاي جدیـد و  گاه منفی به تحوالت فناوري در عرصه رسـانه در حقیقت ن. شبکه هاي اجتماعی نشده است

توجهی به نیازهاي ارتباطی مخاطبان نه تنها ما را از شناخت علمی این گونه نیازها دور مـی کنـد، بلکـه    بی 

     فـراهم   -بسیاري از مواقع، همسو با منـافع ملـی مـا نیسـت    در که  -زمینه را براي تأثیرگذاري این شبکه ها

  ).183: 1391کیا و نوري مرادآبادي،(می آورد 



 نسـل  از شیب و هستند رانیا در يمجاز يفضا کاربران نیشتریب سوم نسل ،ینسل بندي میتقس کی براساس

 را تیـ هو بحران از ینوع يمجاز يفضا. اند يمجاز یاجتماع يها شبکه از یناش آثار معرض در گرید هاي

 ی هايناهمگون يفرد هاي نهیزم در تیهو بحران نیا و آورده وجود به جوانان از اي گسترده فیط انیم در

 يمجـاز  یاجتماع هاي شبکه ،نیهمچن. است کرده متأثر را یاجتماع تعادل ينحو به و شده سبب را یتیهو

ـ تغ دسـتخوش  را یتیهـو  معناسـاز  عوامـل  و انـد  شـده  سـاز  تیـ هو ينهادها در یاساس راتییتغ باعث  ریی

  ).1391و خاکسار، معمار ، عدلی پور(اند نموده

 آن، جمله از که است آورده وجود به یراتییتغ زین نیوالد و فرزندان رابطه حوزه در يمجاز يفضا گسترش

 فرزنـد،  بـا  نیوالـد  ارتبـاط  کـاهش  مرجـع،  عنوان به خانواده نقش کاهش: کرد اشاره موارد نیا به توان یم

 نیوالـد  برابـر  در ستادنیا و نیوالد و فرزندان نیب میحر رفتن نیب از ،يتکنولوژ رشد لیدل به ینسل شکاف

  ). 1395سلگی ، (

ایران از متوسط آسیا باالتر است،   طبق نتایج مطالعات انجام شده، میزان نفوذ شبکه هاي اجتماعی مجازي در

در زمینه تأثیر شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خانواده هـا بـه ویـژه در کالنشـهر تهـران کـه        اما

از ایـن رو،   .رین درصد کاربران را در خود جاي داده است، تحقیقات چندانی صـورت نپذیرفتـه اسـت   بیشت

آیا استفاده از شـبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي بـر      :  که به این سوال اصلی پاسخ دهد آن استتالش محقق 

  شهر تهران تأثیرگذار است؟ جوانان ارزش هاي خانوادگی 

  اهداف پژوهش

  هدف اصلی 

  .جوانانشناخت تأثیر استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خانوادگی  

   اهداف فرعی 



 ؛ارزش هاي خانوادگیبر  شناخت تأثیر مدت زمان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي  

 ؛ارزش هاي خانوادگیبر  تأثیر نوع استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي  

  ؛ارزش هاي خانوادگیبر  شبکه هاي اجتماعی)  شبه تعاملیتعاملی و (تأثیر نوع محیط  

 ؛ارزش هاي خانوادگیبر  تأثیر آگاهی والدین از استفاده شبکه هاي اجتماعی مجازي  

 ارزش هاي خانوادگیبر  "تأثیر وابستگی به شبکه هاي اجتماعی مجازي.  

  پیشینه پژوهش

به برخی از آنها  ادامهپژوهش در داخل و خارج از کشور مطالعاتی وجود دارد که در این  مورد موضوع در 

  . شود اشاره می

به این نتیجه  "هاي اجتماعی مجازي در ساختار خانواده تحلیل کیفی و کمی تأثیر شبکه"فالحی در مطالعه 

تواند بـه   هاي اجتماعی نمی هاي مرتبط با شبکه صرف حضور افراد و استفاده آنان از فناوريرسیده اند که 

بلکه با شناخت، رعایت و کنترل جوانب ابعـاد   ،آسیب هویتی و پیدایش گسست در نهاد خانواده منجر شود

 ،همچنـین  .هاي نسبی بـه دسـت آورنـد    توانند با حضور در این فضا حمایت حاکم بر این پدیده، افراد می

 )درون گروهـی (یه اجتمـاعی پیونـدي درون خـانواده    هاي اجتماعی مجازي با سرما میزان استفاده از شبکه

ولی نوع استفاده کاربران در این فضا با احساس تعلق خانوادگی همبستگی معنـاداري   ،رابطه معناداري ندارد

رسد احساس کاهش تعلق خانوادگی و سرمایه اجتماعی درون خـانواده صـرفا نظـر دیگـر      به نظر می. دارد

کاربر به کاهش یافتن سرمایه اجتماعی پیوندي خانوادگی خویش در اثر اسـتفاده  افراد خانواده است و خود 

ارزش و  يمجـاز  یاجتمـاع  هـاي  شـبکه "اسالمی در پژوهش  . )1395فالحی ، (از این فضا اعتقادي ندارد

میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی در بین خانواده هاي تهرانـی  : به نتایج زیر دست یافت "ده خانوا يها

که از این میزان اسـتفاده، بیشـترین اسـتفاده از محـیط      د متوسط و در واقع رو به رشد استمنطقه دو در ح



آن  يتلگرام صورت می گیرد و از نظر نوع استفاده، عضویت در شبکه هـاي اجتمـاعی و گفتگـو بـا اعضـا     

گرام بـاالترین تـأثیر را بـر    نوع محیط مورد اسـتفاده، اینسـتا   مورددر . بیشترین کاربرد را براي مخاطبان دارد

یکی دیگر از نتایج تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه اسـتفاده از اطالعـات        .ي خانوادگی می گذاردارزش ها

). 1395اسـالمی ،  ( عه مورد مطالعه تأثیرگذار اسـت ي خانوادگی جامارزش هامربوط به روابط زناشویی بر 

بـه   "ي خـانواده ارزش هابررسی میزان تأثیر استفاده از فضاي مجازي بر "خدامرادي و همکاران در بررسی 

  :این نتایج دست یافتند

کننـد و افــرادي کــه    ي خانوادگـی در میـان افـرادي کـه از فضـاي مجـازي اسـتفاده میارزش ها -1

  کننـد، متفـاوت اسـت؛  اسـتفاده نمی

کنندگان از فضـاي مجـازي، متناسـب بــا طــول زمــان اســتفاده      در میـان اسـتفاده ارزش هاایـن  -2

  ، متفـاوت اسـت؛)روزانـه، هفتگـی، ماهانـه(

، بــا توجــه بــه نــوع     می کننـدارزش ِ هـاي خانوادگـی افـرادي کـه از فضـاي مجـازي اسـتفاده  -3 

احمدزاده کرمانی و قاسـمی   )1393خدامرادي و همکاران ، ( اسـتفاده از فضـاي مذکـور متفـاوت اسـت

ه ایـن  ب ")تهران 15جوانان منطقه: مورد مطالعه(بررسی نقش اینترنت بر ارزش هاي خانواده "در پژوهش 

نتیجه رسیده اند که استفاده از اینترنت داراي اثر مثبت و فزاینده با گرایش بر ارزش هـاي عقالنـی و اثـر    

معیـدي فـر و صـبوري     ،همچنـین ). 1392احمدزاده کرمانی و قاسمی،( استکاهنده بر ارزش هاي سنتی 

خسروشاهی در تحقیق خود به بررسی تفاوت سبک زندگی والدین و فرزندان و چگونگی تبـدیل آن بـه   

ر از عـواملی نظیـر   ها حاکی از آن است که تعارض متـاث روابط میان متغیر .تعارض در خانواده پرداخته اند

کارکردهـاي متنـوع و متعـدد    . به نوگرایی و رفتار دموکراتیک والدین بوده اسـت  رشد فردگرایی، گرایش

اینترنت، آن را به رسانه اي بسیار تاثیر گذار در عرصه هـاي مختلـف همچـون آگـاهی بخشـی و اطـالع       



طیف قابل توجهی از رفتارهاي فراغتـی   ،در حال حاضر. رسانی و گذران اوقات فراغت تبدیل کرده است

از ... دادن موسیقی، دانلود و تماشاي فیلم، انجام بازي هاي رایانه اي، معاشرت بـا دوسـتان و   مانند گوش

ــت انجــام شــدنی هســتند   ــق اینترن ــر و صــبوري خسروشــاهی، (طری ــدي ف زنجــانی زاده و ). 1389معی

بررسی تأثیر اینترنـت بـر ارزش هـاي خـانواده در بـین دانـش       "محمدجوادي در پژوهش خود  با عنوان 

 498در مجمـوع میـزان اسـتفاده از اینترنـت     : به این نتایج دست یافتند "مشهد 3ن دبیرستانی ناحیه آموزا

 "کردن چت" برايدقیقه در هفته می باشد که بیشترین میزان استفاده از انواع محیط هاي مختلف اینترنتی 

اده دختـران نسـبت بـه    است که این میزان استفاده بر ارزش هاي خانواده تأثیر منفی داشـته و سـهم اسـتف   

میانگین ارزش هاي خانواده براي کاربران دختر کمتـر از غیرکـاربران دختـر     ،همچنین. پسران بیشتر است

اینترنتی است که نشان دهنده تأثیر بیشتر اینترنت بر ارزش هاي خانواده بـراي کـاربران دختـر مـی باشـد      

  ). 1384زنجانی زاده و محمدجوادي،(

سیاسی در  -بررسی تأثیر رسانه هاي اجتماعی از لحاظ اجتماعی"در مطالعه اي با عنوان مانیاندي و مانیاندي

رسانه هاي اجتماعی در این کشور تمام جنبه هاي زنـدگی مـردم را    ند کهبه این نتیجه رسید "کشور مالزي

از جمله اینکه جنبه هاي اجتماعی آن سـبب شـده تـا برقـراري روابـط مـردم بـا        . دچار تحول ساخته است

نتایج تحقیقـات   ).1،2013مانیاندي و مانیاندي(یکدیگر بهتر شود و راحت تر با یکدیگر تعامل داشته باشند 

ت که مادران نسبت به پدران بیشتر از فیس بوك استفاده می کنند و بیشتر دوستان فیس بـوکی  نشان داده اس

اما پدران بیشتر با دوستان فیس بوکی خود در خـارج از   ،مادران، اعضاي خانواده و خویشاوندان آنها هستند

، اسفندیار خـان و  همچنین طارق، محبوب .)2012بارسولومز و همکاران (فیس بوك ارتباط برقرار می کنند 

تأثیر رسانه هاي اجتماعی و شـبکه هـاي اجتمـاعی بـر آمـوزش دانـش       "عنوان  بافازي اله در تحقیق خود 
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که استفاده از شبکه هاي اجتماعی امروزه نوعی اعتیـاد در دانـش آمـوزان بـه      دادندنشان  "آموزان پاکستانی

ماعی می گذرانند و این سـبب مـی شـود تـا     آنها بیشتر زمان خود را در شبکه هاي اجت ؛وجود آورده است

استفاده زیاد از شبکه هاي اجتماعی تأثیر منفی بـر   ،در نتیجه. کمتر براي درس و آموزش خود زمان بگذارند

همچنین، ارتباط کاربرانی که به طور صـحیح و درسـت نـام و اطالعـات     . سطح آموزش دانش آموزان دارد

متقلب، اثرات زیانبار بسیاري برایشان به بار می آورد و این زمینـه را   واقعی شان را ثبت می کنند با کاربران

طارق، محبوب، اسفندیار خان (مهیا می کند تا به راحتی مورد سوء استفاده این دسته افراد متقلب قرارگیرند 

بررسی ارزش هاي خانواده و بررسی تجربی تأثیر استفاده از اینترنت به این  درچلن بالو ). 2012و فازي اله،

ي خـانواده رابطـه مثبـت معنـی داري     ارزش هـا که بین استفاده از اینترنت در خانواده و  نتیجه دست یافت

که  ي خانوادگی مردان در خانه بیشتر تحت تأثیر اینترنت است؛ در حالیارزش هاکه  به طوري ؛وجود دارد

خـود  در مطالعـه  اوداچی و کالکـان  ). 1،2011چلن بالو(زنان، ارزش هاي خود را مؤثر از آموزش می دانند 

نشان دادند که کاربران اینترنتی که به طور مداوم از آن استفاده می کنند، نسبت به سایر دانش آموزان تمایـل  

  ). 2،2010کالکاناوداچی و (به دوستی و برقراري روابط عاشقانه با جنس مخالف دارند 

ارزش نقش شبکه هاي اجتماعی مجـازي بـر   انجام شده که در بیشتر تحقیقات  گفتمی توان  بدین ترتیب،

ها مورد بررسی قرار گرفته است و اغلب به این نتیجه رسیده اند که تـاثیر مثبـت    و کیفیت زندگی انسان ها

از نقاط قـوت  .  یشتر از نکات منفی بوده استاستفاده از این شبکه ها بر روي کیفیت و سبک زندگی افراد ب

باشد گیري آنها میآوري اطالعات موضوعی و ابزارهاي اندازهشده، جمع یادهاي داخلی و خارجی پژوهش

این پیشینه ها هم از نظر موضوعی و هم از نظر محتـوایی  . که بستر مناسبی را براي تحقیق مهیا نموده است
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به گونه اي که مولفه هاي ارزش هاي خـانوادگی   ؛جراي تحقیق فراهم نموده اندزاویه دید مناسبی را براي ا

   .به کمک این پیشینه ها انتخاب شده اند

  نظري پژوهش چارچوب

نظریـه  ، نظریه وابستگی مخاطبـان بـال روکـیچ و دي فلـور،     نظریه شبکه جورج ریتزر در پژوهش حاضر، 

، رات ارتباط جمعی والـدهال و کالپـر  ، تئوري اثوسایل ارتباط جمعی مک لوهان ،ساختاریابی آنتونی گیدنز

بـه عنـوان چـارچوب نظـري      ، چـارلز هورتـون کـولی   و ولخارت، ژان کازنو، اینگلهارت، نیل اسملسرکلی 

  .پژوهش برگزیده شد

را نیـز مـی تـوان    از دیدگاه نظریه شبکه، کنشگران می توانند آدم ها باشند، ولی گروه ها، اصناف و جوامـع  

از دیگر جنبه هاي اساسی تحلیل شبکه اي، این است که گرایش به آن دارد تا جامعه . کنشگر به شمار آورد

یعنـی   ؛شناسان را از بررسی گروه ها و رده هاي اجتماعی به بررسی پیوندهاي میان کنشـگران سـوق دهـد   

بسته نیستند که بتوان آنها را گـروه قلمـداد    بررسی پیوندهاي میان کنشگرانی که چندان در همبافته و به هم

 :به قرار زیر استطور کلی، اصول نظریه شبکه ه ب. کرد

  .معموالً تقارن دارند) چه از جهت محتوا و چه از جهت شدت(پیوندهاي میان کنشگران  .1

  .پیوندهاي میان کنشگران را باید در زمینه ساختار شبکه هاي گسترده تر مورد تحلیل قرار داد .2

) شاخه هـاي شـبکه اي  (اختار گرفتن پیوندهاي اجتماعی باعث ایجاد انواع شبکه هاي غیراتفاقی س .3

  .می شود

  . احتمال پیوندهاي متقاطع میان شاخه هاي شبکه اي و نیز میان افراد وجود دارد .4

  .پیوندهاي نامتقارن میان عناصر یک نظام وجود خواهد داشت .5

  .توزیع خواهد شد در نتیجه، منابع کمیاب به طور نابرابر .6



  . برخی از گروه ها براي دستیابی به منابع کمیاب به همکاري با سایر گروه ها می پردازند .7

  .برخی از گروه ها بر سر منابع کمیاب به رقابت با سایر گروه ها می پردازند .8

در نهایت، ساختار یک نظام بر اثر الگوهاي جابجا شونده ائتالف و کشـمکش دگرگـون مـی شـود      .9

  ).571: 1390زر،ریت(

       نیازهاي مخاطب تداوم دارد و بـا رفـع یـک نیـاز، نیـاز دیگـري مطـرح        ، نظریه وابستگی مخاطبانبراساس 

هرچه نیازها بیشتر باشد، میزان وابستگی بیشتر می شود و هرچه . می شود که باید توسط رسانه ها رفع شود

در این نظریه، پیـام  . و نگرش مخاطب بیشتر خواهد شد میزان وابستگی بیشتر باشد، تأثیر رسانه ها بر رفتار

بر دانش، نگرش و رفتار افراد موثر است و مخاطبان تنها حس انفعال دارند و بدون عکـس العمـل خاصـی    

 ).123: 1382زارعیان،(فقط وابسته می شوند و اعتیاد پیدا می کنند 

شرط مهم براي بروز  نه ها بر این باورند کهگی به رسادي فلور و بال روکیچ در الگوي خویش درباره وابست

مجرایی که مردم براي به دست آوردن اطالعـات  . میزان وابستگی به بعضی رسانه هاي ارتباطی است ،اثرات

تا مجرایی که تفـاوتی بـا    ان بیشتري براي ایجاد اثرات داردمهم نسبت به آن احساس وابستگی می کنند، تو

بـه نقـل از احمـدزاده کرمـانی و     (فاقـد اهمیـت اسـت     ،مجاري دیگر ندارد و اطالعاتی که فراهم می کنـد 

  ).1392قاسمی،

با گسترش فنـاوري هـایی مثـل تشـخیص     . اینترنت قلب تپنده انقالب ارتباطی است معتقد است که 1گیدنز

تصاالت کابلی، این امکان وجـود دارد کـه اینترنـت تمـام     صدا، انتشار روي موج وسیع، پخش شبکه اي و ا

تمایزهاي سنتی میان رسانه ها را از میان بردارد و به یگانه مجراي ارائه اطالعات، سرگرمی هـا، تبلیغـات و   

وي می گوید، رسانه ها یکی از خطـوطی  ). 652: 1393گیدنز،(تجارت براي مخاطبان رسانه ها تبدیل شود 
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و  می کنندي اجتماعی را در ساختارهاي پهن دامنه امروزي با حذف زمان و مکان ایجاد هستند که شبکه ها

رسانه ها درك فرد از روابطش را تغییر می دهند و اطالعات و افکاري در جامعه منتشـر  . گسترش می دهند

دهـی بـه    بلکه یکی از عوامل و نیروهاي مـوثر در شـکل   ،می کنند که تنها بازتابی از جهان اجتماعی نیست

طبق نظریه ). 27: 1384گیدنز،(این رسانه ها در بازاندیشی مدرن نقش محوري دارند . جهان اجتماعی است

ساخت یابی، عامل انسانی و ساخت در ارتباط با یگدیگر قرار می گیرند؛ تکرار رفتارهاي افراد، ساختارها را 

کنش انسانی، ساختارها براي کنش انسان هـا   بازتولید می کند و به واسطه همین بازتولید ساختارها از سوي

و تبعیـت از قاعـده    ساختار اجتماعی عمدتا ناشی از فعالیت هاي روزمـره افـراد  . محدودیت ایجاد می کنند

 ). 144: 1381کرایب،(است و ساختار به آن قواعدي برمی گردد که در چنین کنشی نهفته است 

آنچه تأثیر بیشتري بر دگرگونی نظام هاي ارزشـی، خـواه در   به نظر می رسد که از بین مولفه هاي نوسازي 

این گسترش نخسـتین بـار بـه    . گسترش رسانه هاي جمعی است ،خانواده و خواه در جامعه باقی می گذارد

درون مایه اصلی نظریه مک لوهان در . طور وسیع در بحث مارشال مک لوهان مورد توجه قرار گرفته است

همـان رسـانه اي    ،پیام": را می توان در این عبارت از زبان خودش خالصه کردوسایل ارتباط جمعی  مورد

است که می تواند سبک روابط انسانی را شکل دهد و معیار عملکردهاي موجود در این روابط را مشـخص  

  )7: 1379مک لوهان،( ".کند بی آنکه محتوا یا نحوه ي استفاده از آن تأثیري بر طیف روابط انسانی بگذارد

      عـاملی کـه احتمـال تحصـیل اثـرات را کـاهش        ؛از فرار بودن محتواي ارتباطی صحبت می کنـد  1والدهال

او معتقد است اثرات درازمدت بیش از اثرات کوتاه مدت مورد توجه قرار می گیرد و یا به نـوعی  . می دهد

بـه نقـل از زنجـانی زاده و    (تأثیر آن پیـام بیشـتر اسـت     ،اگر از یک پیام، به طور طوالنی مدت استفاده شود
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ـ   ها که معتقد است رسانه یکی از نظریات تأثیرات رسانه). 128: 1384محمدجوادي، ن در حـد  اها بـر مخاطب

   )760: 1384لتیل جان،(توانند اثر بگذارند، الگوي اثرهاي محدود ارتباط جمعی است  محدود می

که از انگیزه باالیی براي حفظ عضویت فرد در گروه برخوردارند و بنابراین  کلی و ولخارت دریافتند افرادي

وابستگی بیشتري به تأیید دارند، بعید به نظر می رسد که ارتباطات و پیام هـایی را قبـول نماینـد کـه نقطـه      

تـوان بـه   در اینجا می . فرد باید موافقت و تأیید را به دست آورد. مقابل هنجارها و ارزش هاي گروه هستند

اعضا هر چه بیشتر مورد پذیرش گروه قـرار بگیرنـد، احتمـال     ؛ یعنی این کهپذیرش توسط گروه تعبیر کرد

مناظره گروهی نسبت به سخنرانی ها از اثربخشی درازمدت در تغییر نگـرش  . تأثیر پیام بر گروه بیشتر است

   تـأثیر بیشـتري بـه وجـود      ،برگزار شودهمچنین، اگر این مناظره گروهی به طور آزادانه . ها برخوردار است

 ).53: 1392به نقل از احمدزاده کرمانی و قاسمی، 1کوهن(می آورد 

در مورد اثرات وسایل ارتباط جمعی، ژان کازنو معتقد است که براي شناخت روش هـاي اعمـال نفـوذ بـر     

ساختن عقیـده  ) 2ه ي موجود، تقویت عقید) 1: توده ها از طریق رسانه ها، باید سه حالت را از هم تمیز داد

: 1382زارعیـان، (از دیدگاه کازنو، تأثیر رسانه ها، بیشتر تقویت عقیده موجود اسـت  . تغییر عقیده) 3تازه، و 

119.( 

 ارزش هـا اینگلهارت در سه دهه گذشته نظریه اي درباره تغییر ارزشی پیشنهاد کرده که براساس آن به تغییر 

صنعتی شدن باعث تغییر ارزش هاي سنتی بـه   و می گوید که  معتقد استدر مراحل مختلف مدرنیزاسیون 

با افزایش جوامع فراصنعتی، تغییر فرهنگی شروع به حرکت در جهت دیگـري  . ارزش هاي عقالنی می شود

ي ارزش هاتغییر از  شود، در حالی کهنی آهسته تر میدر این مرحله، تغییر ارزش هاي سنتی به عقال. کندمی

این تغییر به آهسـتگی در طـول انتقـال از جوامـع پـیش از      . ارزش هاي خوداظهاري افزایش می یابدبقا به 
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صنعتی به جوامع صنعتی در حال حرکت بود، اما هنگامی که جوامع صنعتی بـه سـمت فراصـنعتی حرکـت     

 ). 20: 1،2007اینگلهارت و ولزل(به روند مسلط تبدیل گردید  ،نمودند

تکامـل  "، "پیشـرفت فـن شـناختی   "فرایند نوسازي حاصل برهمکنش چهار فرایند متمایز  ،از منظر اسملسر

اسملسر معتقد است که بـراي تحقـق نوسـازي     . است "تحول بوم شناختی"و  "صنعتی شدن"، "کشاورزي

هاي خانوادگی، نظام هاي ارزشـی و نظـام   هاي اقتصادي، فعالیتباید فرایند تمایز ساختی در قلمرو فعالیت

در فعالیت هاي خانوادگی فرایند تمایز ساختی باید ناظر بر رهایی خانواده از بعضـی  . شربندي محقق گرددق

همچنین، در نظام هاي ارزشـی فراینـد   .  کارکردهاي سابق و تبدیل آن به کارگزاري تخصصی شده تر باشد

ایـن  . ت گیـري شـود  تمایز ساختی باید به سوي عرفی سازي ارزش ها و درهم شکستن الگوهاي کهنه جه

فراینــد اساســاً نــاظر بــر گــذار ارزش هــا از ضــمانت اجراهــاي مــذهبی بــه معقــولیتی خودمختــار اســت  

  ).98: 1386زاهدي،(

) جامعه طبقاتی بسته و جامعه طبقاتی بـاز (چارلز هورتون کولی  با توجه به تقسیم بندي جامعه به دو شکل 

کـه بیشـتر ارزش هـا و احساسـات درون      معه طبقاتی بستهدر جا. قه می کنداشاره به ارزش هاي این دو طب

گروهی معنا دارد، می توانیم با ارزش هاي تعصب برانگیز و پاي بنـدي بـه آداب و رسـوم بسـته و جبـري      

وي در بحث جامعه، تغییر از ساخت جامعه یا فرهنگ بسته را به ساخت جامعه باز به عنـوان   .روبرو شویم

وي این تحول را در . ت و تحوالت تاریخی جوامع مورد مطالعه قرار می دهدیکی از ارزش هاي مهم پیشرف

مورد بحث قرار و ارتباطات  ، حرکت و آهنگ تغییراتهمگنی یا ناهمگنی سه شاخص عمده ارزش مدارانه

کولی . ارتباطات از ارزش هاي مورد توجه کولی در سطح جامعه براي رشد و آهنگ تغییرات است .می دهد

                                                           
١ - Inglehart & Welzel 



امر معتقد است که کانال هاي ارتباطی می تواند شرایط و احساسات روانی را در بین افراد ایجاد کند به این 

  ).424: 1383ابوالحسن تنهایی،(تا از خالل آن، جامعه به تدریج از حالت بسته به حالت باز حرکت نماید 

جتماعی مجازي به عنوان دربخش چارچوب نظري براي شبکه هاي ا نظریه پردازاناستفاده شده  نظریه هاي

متغیـر  ، )بال روکیچ و دي فلـور ( ، متغیر وابستگی)والدهال و کالپر(متغیر مدت زمان استفاده  :متغیر مستقل

 )کلی و ولخـارت ( متغیر نوع محیط و )نظریه شبکه ریتزر( آگاهی والدینمتغیر ، )نظریه گیدنز(نوع استفاده 

متغیـر   :براي ارزش هاي خانوادگی به عنوان متغیر وابسته نظریات استفاده شده در بخش چارچوب نظريو 

براي متغیرهاي ، )هیرشی( ، متغیر برقراري ارتباط مناسب)نظریه گیدنز(انعطاف متغیر ، )کولی( احساس تعلق

 صـمیمیت و ، جلب رضایت والدین، عفـو و بخشـش  ، اهمیت قائل شدن به افکار والدین ،مسئولیت پذیري

  .می باشد )نگلهارتنظریه ای( آداب و سنن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل نظري پژوهش :1شکل 

  

  

  

  

ارزش هاي 

 خانوادگی

 استفاده از 

  شبکه هاي اجتماعی

 آگاهی والدین

 وابستگی

 نوع استفاده

 همدت زمان استفاد

 احساس تعلق

 عفو و بخشش

 مسئولیت پذیري

 برقراري ارتباط 

  مناسب

جلب رضایت والدین 

 در مورد ازدواج

 اهمیت قائل شدن 

  به افکار والدین

 انعطاف

 نوع محیط

 صمیمیت

 آداب و سنن



 فرضیه هاي پژوهش

  .داردمعناداري مدت زمان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خانوادگی تأثیر  .1

  .داردمعناداري نوع استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خانوادگی تأثیر    .2

شبکه هاي اجتماعی مجازي بـر ارزش هـاي خـانوادگی تـأثیر     )  تعاملی و شبه تعاملی(نوع محیط  .3

  .داردمعناداري 

معنـاداري  آگاهی والدین از استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خـانوادگی تـأثیر    .4

  .دارد

 .داردمعناداري وابستگی به شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خانوادگی تأثیر  .5

  پژوهششناسی روش 

تبیینـی   -و از نوع توصیفی 1تحقیق حاضر، براساس چگونگی به دست آوردن داده هاي مورد نیاز، پیمایشی

، از نظـر قلمـروي تحقیـق، یـک     3پهنانگر، از نظر وسعت، 2از نظر هدف تحقیق، یک بررسی کاربردي. است

   .است 5و از نظر زمانی، مقطعی  4مطالعۀ خرد

سرشـماري  که بـر اسـاس آخـرین    می باشد تهران شهر  ساله  29تا  15جوانان جامعه آماري تحقیق، شامل 

بـا   حجم نمونه  و )1395مرکز آمار ایران، (نفر برآورد شده است 3634761، 1395نفوس و مسکن در سال 

افراد با اسـتفاده از  روش   .آمد به دست 399محاسبه و  فرمول کوکران استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه 

                                                           
١ - Survey 

٢ - Applied 

٣ - Extensive 

٤ - Microlevel 

٥ - Cross Sectional 



 کـه  قـرار مـی گیـرد    اسـتفاده  مورد یوقت روش، نای  -نسبتی انتخاب شدندطبقه اي نمونه گیري  تصادفی 

 در ینـاهمگن  و تجـانس  عـدم  علت به لذا .باشد نامتجانس و ناهمگن ساخت يدارا پژوهش، هدف جامعه

 يریـ گ نمونه از يریگ بهره با واقع در شود، یم میتقس مختلف "طبقات" به یپژوهش جامعه ،يموارد نیچن

   .باشند همگن و هیشب طبقه هر در افراد که يطور به ؛شود یم میتقس همگن يها گروه به جامعه يا طبقه

 مقالـه  کتـب،  مطالعه قیطر از هیاول اطالعات يگردآور. است شده يگردآور مرحله دو در قیتحق اطالعات

 و يا کتابخانه مطالعات واقع، در و بود ینترنتیا يها تیسا در جستجو و ها نامه انیپا ن،یالت و یفارس يها

 حضـور  بـا  و ساخته محقق پرسشنامه کیتکن با قیتحق یکم جنبه به توجه با سپس. گرفت صورت ياسناد

 .شد يآور جمع اطالعات و اجرا،  قیتحق مکان در محقق میمستق

 که ابزاري .مصاحبه و مشاهده است ،محقق ساخته و ابزار تکمیلی  نامه پرسش  ،ها ابزار اصلی گردآوري داده

محقق ساخته است که به شکل حضـوري    پرسشنامه شده، انتخاب اطالعات گردآوري براي پژوهش این در

 مقـدماتی،  پرسشـنامه  تهیه از پس منظور این براي  .اطالعات اقدام شدو با استفاده از مصاحبه به گردآوري 

 ترکیب نیز پرسشنامه بیشتر. است شده ها داده آوري جمع به اقدام نهایی پرسشنامه تهیه و آن مقدماتی آزمون

  .است لیکرت طیف شکل به  ها گویه از سري یک

نامه تهیه شده به تعدادي از اساتید  پرسش؛ چنان که است 1در این پژوهش، اعتبار صوري استفاده شده اعتبار

  نامـه  ها، دلیل روشنی بر اعتبار پرسـش  شناسی داده شد و وفاق آنها در مورد شاخص جامعه  خبره و برگزیده

اسـتفاده  آلفاي کرونبـاخ   ضریباز  پرسشنامهسنجش قابلیت اعتماد  در این تحقیق براي .طراحی شده است

که نفر از شهروندان تهرانی   40اي شامل  نمونهتحقیق در بین   اولیه  نامه که پرسشبدین صورت  ؛شده است

آلفـاي کرونبـاخ   ) SPSS(افـزار   سپس از طریـق نـرم   .)آزمون پیش(د شپخش  ،کامالً تصادفی انتخاب شدند

                                                           

١- Face validity 



لـذا   ،به دست آمـد  درصد 70این پژوهش، بااليهاي  با توجه به اینکه ضریب آلفاي شاخص. گردیدبررسی 

  .است )پایایی( داراي قابلیت اعتماد شده،  هاي طراحی گویه

پایایی متغیرهاي مورد مطالعه بررسی: 1جدول
  

 مقدار آلفا متغیرها

 79/0 آگاهی والدین

 79/0 وابستگی به شبکه هاي اجتماعی مجازي

 80/0 شبکه هاي اجتماعی مجازي

 94/0 ارزش هاي خانوادگی

 93/0 پایایی کل

  

    متغیرهاتعاریف نظري و عملیاتی 

  شبکه هاي اجتماعی

ه هایی که فردي یا سازمانی هستند، تشکیل شده اسـت  وشبکه اجتماعی، ساختاري اجتماعی است که از گر

شبکه هاي اجتماعی آنالین، فـرم خاصـی   . و توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل هستند

آنها تعامالت و ارتباطات بین عوامل شـبکه اي توسـط یـک پایگـاه فنـی و      از برقراري ارتباط هستند که در 

در این شبکه ها، هدف عالقه یـا نیـاز مشـترك مـی توانـد عنصـري       . زیرساخت اینترنت پشتیبانی می شود

ن حضـور فیزیکـی احسـاس کننـد کـه در یـک       وپیونددهنده باشد که باعث می شود عوامل مرتبط حتی بد

  ).53: 1392بصیریان جهرم،(قرار گرفته اند اجتماع و جمع حقیقی 

  شبکه هاي اجتماعی مجازي 

به آن دسته از فنـاوري هـایی اطـالق     2وب. هستند 2شبکه هاي اجتماعی مجازي محصول فناوري هاي وب

می شود که امکان مشارکت کاربرد در تولید محتوا و به اشتراك گذاري اطالعات، شامل متن، عکس، فـیلم،  

  ).33: منبع پیشین(هرگونه داده دیگري را فراهم می آورند  لینک، فایل و



  ارزش  

چه مطلوب،  ي انسانی درباره آنگروه هادر اصطالح دانش جامعه شناسی، عقایدي است که افراد یا  1ارزش

هاي اساسی تنوعات در فرهنگ انسـانی   ي مختلف نمایانگر جنبهارزش ها. دارند ،مناسب، خوب یا بد است

  ).787: 1388گیدنز،(گیرند  هنجار نشأت می  معموالً از عادت و هاارزش . است

  ارزش هاي خانوادگی 

ارزش هاي سنتی را می توان مجموعه اعتقادات، باورها، نظرات و رفتارهاي تکرارپذیر دانست که در بسـتر  

ارزش هاي پایداري به بیان دیگر، این ها . زمان ایجاد می شود و مورد حمایت و اهتمام مردم قرار می گیرند

هستند که خانواده آنها را از طریق روش هاي متعدد از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهد تا تداوم و هویت 

اما ارزش هاي مدرن، باورها و رفتارهایی هستند کـه در نقطـه مقابـل    . خویش را در طول زمان حفظ نماید

. می پندارند و ارزش هاي جدیدي را مـی آفریننـد   ، آنها را کهنه و منسوخ شدهرندارزش هاي سنتی قرار دا

یکی از انواع ارزش ها که در جامعه حائز اهمیـت فـراوان مـی باشـد، ارزش هـاي خـانوادگی اسـت و آن        

مفهومی است که رسالت تداوم خانواده و به تبع آن تداوم نسل ها را در خود دارد و هم اوست که کیفیت و 

  ). 19: 1383وربورحسین بیگی،ب(کمیت نسل فردا را رقم می زند 

  تعاریف عملیاتی

  شبکه هاي اجتماعی مجازي 

ارائـه   2شبکه هاي اجتماعی مجازي که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند، توسط بوید و الی سون

  : هستند که اجازه می دهند افراد بتوانند اجتماعی مجازي خدمات مبتنی بر وبشبکه هاي : شده است

                                                           
١ - Value 

٢ - Boyd & Ellison 



  .چارچوب یک سیستم مشخص پروفایل هاي عمومی و نیمه خصوصی بسازنددر  .1

  .با سایر کاربرانی که در آن سیستم حضور دارند به تبادل نظر و اطالعات بپردازند .2

  . لیست پیوندهاي خود و دیگرانی را که در آن سیستم هستند، مشاهده کنند .3

ازي مورد مطالعه قرار می گیرند کـه از ویژگـی   بنابراین، در این تحقیق آن دسته از شبکه هاي اجتماعی مج

وي  ،اینسـتگرام  ،پآ س، تامبلر، واتـ فیس بوك  ،ماي اسپیس ،وبالگ  ،توییتر فوق برخوردارند از قبیل هاي

، مدت زمـان اسـتفاده  ه هاي اجتماعی مجازي با سنجه هاي میزان دسترسی، و تأثیر استفاده از شبک... چت و

، وابستگی به آگاهی والدین ،)محتواي پیام ارتباطی(نوع اطالعات ، مکان استفاده، هنوع استفادمیزان استفاده، 

  . و محیط تعاملی اندازه گیري می شود و مناظره گروهی در این شبکه ها  بحثشبکه هاي اجتماعی، 

  ارزش هاي خانوادگی 

خـانواده  (خـانواده  نگرش به خانواده، اهمیت  :جهت سنجش متغیر ارزش هاي خانوادگی از مفاهیمی چون

گویـه هـایی    و، ساختار خانواده، طالق و ازدواج، آزادي امور جنسی و برابري جنسی استفاده شـده  )گرایی

تعامل با (برقراري ارتباط مناسب  ،)اهمیت قائل شدن به اطاعت از والدین(انعطاف  ،احساس تعلق :همچون

سخت  ،ایمان به خدا ،پرهیزکاري ،پاکدامنی ،احترام ، آداب و سنن،وظیفه شناسی ،مسئولیت پذیري ،)خانواد

جلب رضـایت والـدین در    ،عفو و بخشش ،دست و دل بازي، تک همسري، صمیمیت ،مهرومحبت ،کوشی

گزینه اي طیف لیکرت مورد سنجش قرار  5در مقیاس ... و قبول داشتن عقاید و افکار والدین ،مورد ازدواج

   .گرفته است

  ي پژوهشهاتحلیل دادهوتجزیه

 سیماي پاسخگویان 



 15/58(نفـر   232مرد و ) درصد 85/41(نفر  167نفر پاسخگوي مورد مطالعه  399در بررسی حاضر از بین 

 88. تندسـالگی قـرار داشـ    21 – 18رده سـنی  در  )درصد 35( زن هستند که بیشتر این پاسخگویان) درصد

همچنین، درآمد ماهیانـه   .ادندد افراد متاهل تشکیل میدرصد را 12درصد ترکیب جامعۀ نمونه را مجردان و 

) درصـد  50/44( -نفـر 166 -و بیشـتر پاسـخگویان   تومـان اسـت   000/650/3کمتـر از   ي جوانانخانوارها

درصد از افراد مورد بررسی در بخش هاي دولتی یا  24در مورد وضع فعالیت پاسخگویان، . لیسانس هستند

داشته اند و درصد نیز در بخش خصوصی فعالیت  18درصد در بخش دولتی و  6بوده اند، شاغل خصوصی 

درصـد نیـز در سـایر     2/20 و معرفی کرده اند) دانش آموز یا دانشجو(درصد خود را در حال تحصیل 35,8

  ).هخانه دار، سرباز و بیکار و غیر(موارد جاي گرفته اند

 یافته هاي توصیفی 

حـداقل   ،دقیقـه  9ساعت و 4برابر با ویان از شبکه هاي اجتماعی مجازي میانگین مدت زمان استفاده پاسخگ

 -بیشترین تعداد پاسخگویان.  ساعت است 19نیم ساعت و حداکثر مدت زمان استفاده  ،مدت زمان استفاده

بیشـترین نـوع اسـتفاده    . روزانه، به شبکه هاي اجتماعی مجازي دسترسـی دارنـد  ) درصد 54/89( -نفر351

 4/50بـا   ي آنعضویت در شبکه هاي مجازي و گفتگو با اعضا ،شبکه هاي اجتماعی مجازي پاسخگویان از

بیشـترین مکـان اسـتفاده    . مـی باشـد   درصـد  8/0و کمترین نوع استفاده مربوط به استفاده کـاري بـا   درصد 

 درصد 8/0و کمترین مکان استفاده دانشگاه با  درصد 93پاسخگویان از شبکه هاي اجتماعی مجازي منزل با 

اولویت هاي اول تا سوم انواع اطالعات شبکه هاي اجتماعی مجازي براي استفاده پاسخگویان بـه  . می باشد

.  است 03/8و آموزشی با میانگین رتبه  15/8، عمومی با میانگین رتبه 12/9اجتماعی با میانگین رتبه  :ترتیب

 :ي اسـتفاده پاسـخگویان بـه ترتیـب    اولویت هاي اول تا سوم محیط هاي شبکه هاي اجتماعی مجـازي بـرا  

. اسـت  49/7و وب سایت با میانگین رتبـه    54/8ینستاگرام با میانگین رتبه ، ا39/10تلگرام با میانگین رتبه 



 5/58( 55/17 بـا  میانگین آگاهی والدین پاسخگویان از استفاده آنها از شبکه هاي اجتمـاعی مجـازي برابـر   

 3/58( 49/17به استفاده از شبکه هاي اجتمـاعی مجـازي برابـر بـا      و میانگین وابستگی پاسخگویان )درصد

  .است) درصد

 یافته هاي استنباطی 

هـایی چـون مقایسـه     هاي پژوهش به ترتیب آزموده شد و از آزمـون  فرضیه همه ،هاي تحلیلی در بخش یافته

 .ها، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد میانگین

 معناداري مدت زمان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خانوادگی تأثیر :فرضیه اول

  .دارد

  آزمون تفاوت میانگین ارزش هاي خانوادگی پاسخگویان براساس مدت زمان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي :2جدول 

 )sig(معناداري سطح  Fمقدار آزمون  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 000/0 60/8 16/5009  3 50/15027 ها بین گروه

 33/582  395 2/230020 ها درون گروه
  

   398 7/245047 جمع
  

هاي  جهت تعیین تفاوت میانگین تأثیر استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي پاسخگویان بر ارزش LSDآزمون تعقیبی  :3جدول 

 ها خانوادگی آنها در درون گروه

 سطح معناداري )ها درون گروه(تفاوت میانگین  میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي

0 

 252/0 -50/12 ساعت5/4تا5/0

 064/0 -75/20 ساعت9تا5

 015/0 -35/27 ساعت19تا10

 ساعت5/4تا5/0

0 50/12 252/0 

 011/0 -24/8 ساعت9تا5

 000/0 -84/14 ساعت19تا10

 ساعت9تا5
0 75/20 064/0 

 011/0 24/8 ساعت5/4تا5/0



 102/0 -59/6 ساعت19تا10

 ساعت19تا10

0 35/27 015/0 

 000/0 84/14 ساعت5/4تا5/0

 102/0 59/6 ساعت9تا5

 به دست sig=000/0با سطح معناداري  F=60/8مطابق با آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، مقدار آزمون برابر 

در نتیجه می توان گفت مدت زمان استفاده از شـبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي بـر ارزش هـاي       . آمده است

همچنین، با توجه به اینکه میانگین هاي مورد مطالعه . معناداري موثر است به طور جوانان تهرانیخانوادگی 

کـه  استفاده می کنیم  LSDنام  از آزمون تعقیبی به ،با هم برابر نیست و از تفاوت معناداري برخوردار هستند

ي خـانوادگی بـین   ارزش هـا تفاوت میانگین تأثیر استفاده از شبکه هاي اجتمـاعی مجـازي بـر     ،در مجموع

ساعت از این شبکه ها اسـتفاده  19تا10ساعت استفاده می کنند با پاسخگویانی که 5/4تا5/0پاسخگویانی که 

ــاالتر اســت ــد، ب ــدهال  . مــی کنن ــدگاه وال ــا دی ــه نقــل از زنجــانی زاده و (نتیجــه ایــن فرضــیه همســو ب ب

ــدجوادي، ــان   ) 1384محم ــی و کالک ــات اوداچ ــا تحقیق ــو ب ــز همس ــراوت  و) 2010(و نی ــل از (ک ــه نق ب

  . می باشد) 1380اسلوین،

به نقـل از  (تأثیر آن پیام بیشتر است  ،به طور طوالنی مدت استفاده شود والدهال معتقد است اگر از یک پیام

کاربران اینترنتی که بـه   که نشان دادند) 2010(اوداچی و کالکان ). 128: 1384زنجانی زاده و محمدجوادي،

اده می کنند، نسبت به سایر دانش آموزان تمایل به دوستی و برقراري روابط عاشـقانه  طور مداوم از آن استف

استفاده بیشتر از اینترنت بـا   به این نتیجه رسید که) 1380لوین،به نقل از اس(کراوت . با جنس مخالف دارند

نـت بیشـتر   گـزارش شـده اسـت افـرادي کـه از اینتر      ،همچنین .پیامد کاهش ارتباطات خانوادگی همراه بود

براساس مطالعات محققان و نیز با توجه بـه نتیجـه   . استفاده کرده اند، تنهایی آنها افزایش بیشتري یافته است

ي خانوادگی می توان چنین ارزش هااین فرضیه مبنی بر تأثیر مدت زمان استفاده از شبکه هاي اجتماعی بر 

ناخودآگاه از محتوا،  آنهاماعی باعث می شود حضور افراد به مدت زمان طوالنی در شبکه هاي اجت گفت که



شدت و حتی جهت آن تأثیر پذیرفته و آموخته هاي حاصل را به مرور در ابعـاد مختلـف زنـدگی شخصـی     

  .خود بکار گیرند

  .داردمعناداري  نوع استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خانوادگی تأثیر : ومفرضیه د

نتایج آزمون مقایسه میانگین ها براي ارزش هاي خانوادگی پاسخگویان براساس نوع استفاده از شبکه هاي   :4جدول 

 اجتماعی مجازي

 F sig  t df sig نوع استفاده متغیر

هاي  زشار

 خانوادگی

 622/0 397 -494/0  419/0 656/0 ...دانلود فیلم، 

 050/0 397 965/1  076/0 156/3 ...دانلود مطالب علمی، 

 927/0 397 092/0  124/0 370/2 عضویت در شبکه هاي مجازي و گفتگو با اعضاي آنها

 012/0 65/381 528/2  010/0 749/6 بررسی و خواندن اخبار مختلف

 000/0 53/189 686/3  015/0 991/5 ایمیل و جی میل

 235/0 397 189/1  659/0 195/0 سرگرمی

 633/0 397 478/0  520/0 414/0 خرید اینترنتی

استفاده از شبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي از نـوع دانلـود مطالـب        ،انجام شده t-testبراساس نتایج آزمون 

ي خـانوادگی  ارزش هـا و ایمیل و جـی میـل بـر     خواندن اخبار مختلف، بررسی و علمی، مطالعه و تحقیق

استفاده از این شبکه ها  ه و در نتیجه تأثیرگذار است؛ اماپاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ آماري معنادار بود

آنها، سرگرمی،  ياز نوع دانلود فیلم، موسیقی و نظایر اینها، عضویت در شبکه هاي مجازي و گفتگو با اعضا

. ي خانوادگی پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ آماري معنادار و مـوثر نیسـت  ارزش هاو خرید اینترنتی بر 

زنجانی  . می باشد) 1384(آشکار غیرهمسو با تحقیق زنجانی زاده و محمدجوادي  به طورنتیجه این فرضیه 

فاده از انـواع محـیط هـاي    بیشـترین میـزان اسـت    به این نتیجه دست یافتند کـه ) 1384(زاده و محمدجوادي 

میزان استفاده از چت است که این میزان استفاده بر ارزش هاي خانواده تأثیر منفـی داشـته    ،مختلف اینترنتی

نتیجه این فرضیه حاکی از آن است که استفاده از ارسال یا دریافت پیام ایمیل یا جی میل و نیز دانلود . است



این امر را مـی تـوان مـرتبط بـا     . ي خانوادگی تأثیرگذار استهاارزش مطالب علمی و مطالعات مختلف بر 

  . قدرت علمی و تخصصی شبکه هاي اجتماعی دانست

شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خانوادگی )  تعاملی و شبه تعاملی(نوع محیط : فرضیه سوم

  .داردمعناداري  تأثیر 

 آزمون تفاوت میانگین ارزش هاي خانوادگی پاسخگویان براساس محیط هاي شبکه هاي اجتماعی مجازي  :5جدول

   محیط
مجموع 

 مجذورات

  درجه

 آزادي

  

 

میانگین 

 مجذورات

  مقدار

 Fآزمون 

سطح معناداري 

)sig( 

 وب سایت

 016/0 472/3 38/2098  3 16/6295  ها بین گروه

 43/604  395 6/238752  ها درون گروه
  

 472/3  398 7/245047  جمع
  

 وب الگ

 308/0 182/1 81/726  3 62/1453  ها بین گروه

 13/615  395 1/243594  ها درون گروه
  

   398 7/245047  جمع
  

سایت هاي 

 شخصی

 448/0 888/0 96/546  3 88/1640  ها بین گروه

 22/616  395 9/243406  ها درون گروه
  

   398 7/245047  جمع
  

 وي چت

 665/0 526/0 93/324  3 80/974  گروه هابین 

 90/617  395 9/244072  گروه هادرون 
  

   398 7/245047  جمع
  

 اسکایپ

 111/0 019/2 74/1233  3 22/3701  گروه هابین 

 004/611  395 5/241346  گروه هادرون 
  

   398 7/245047  جمع
  

 فیس بوك

 638/0 566/0 61/349  3 85/1048  گروه هابین 

 71/617  395 9/243998  گروه هادرون 
  

   398 7/245047  جمع
  

 تلگرام

 079/0 275/2 47/1387  3 43/4162  گروه هابین 

  83/609  395 3/240885  گروه هادرون 
 

 
 

    398 7/245047  جمع
 

 
 



 واتس آپ

 083/0  241/2  85/1366  3 55/4100  گروه هابین 

  99/609  395 2/240947  گروه هادرون 
 

 
 

  398 7/245047  جمع
  

 
 

 
 

 ترییتو

 

 764/0  385/0  20/238  3 61/714  گروه ها نیب

     56/618  395 1/244333  گروه ها درون

       398 7/245047  جمع

 نیال

 

 521/0  754/0  91/464  3 74/1394  گروه ها نیب

     84/616  395 243653  گروه ها درون

       398 7/245047  جمع

 نستاگرامیا

 

 004/0  443/4  07/2666  3 22/7998  گروه ها نیب

     12/600  395 5/237049  گروه ها درون

       398 7/245047  جمع

 مویا

 038/0  297/3  95/2006  2 90/4013  گروه ها نیب

     67/608  396 8/241033  گروه ها درون

        398 7/245047  جمع

بـا   F=472/3طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، در استفاده از محیط وب سایت مقدار آزمون برابـر  

بنـابراین، اسـتفاده از محـیط وب سـایت بـر ارزش هـاي       . آمده است به دست sig=016/0سطح معناداري 

 F=443/4براي اینستاگرام مقدار آزمون برابـر  . خانوادگی پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ آماري تأثیر دارد

از شبکه هاي اجتماعی مجازي بـر  بنابراین، تأثیر استفاده . آمده است به دست sig=004/0با سطح معناداري 

ارزش هاي خانوادگی خانواده هاي پاسخگویان مورد مطالعه براساس استفاده از اینستاگرام متفاوت بـوده و  

بـه   sig=038/0بـا سـطح معنـاداري     F=297/3براي ایمو نیز مقدار آزمون برابـر  . از لحاظ آماري تأثیر دارد

از شـبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي بـر ارزش هـاي خـانوادگی         بنـابراین، تـأثیر اسـتفاده   . آمده اسـت  دست

امـا اسـتفاده از   ؛ پاسخگویان مورد مطالعه براساس استفاده از ایمو متفاوت بوده و از لحاظ آماري تـأثیر دارد 

ـ  محیط هاي وب الگ، سایت و  وك، تلگـرام، واتـس آپ، تـوییتر   هاي شخصی، وي چت، اسکایپ، فیس ب

نتایج این فرضیه همسو با دیدگاه هـاي  . تهرانی تأثیر معناداري ندارد جوانان ي خانوادگیارزش هاالین، بر 



کوهن به نقل از احمـدزاده  (، کلی و ولخارت )2004(، پارکر )1385به نقل از دادگران،(برلسون و جانویتس 

و غیرهمسـو بـا    )1385(خواجـه نـوري   و ) 1392به نقل از آذربخـش، (، هابرماس )1392کرمانی و قاسمی،

  . می باشد) 1384(قیق زنجانی زاده و محمدجوادي تح

تأثیر آگاهی والدین از استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خانوادگی : فرضیه چهارم

  .داردمعناداري  

 ضریب همبستگی براي پیش بینی ارزش هاي خانوادگی پاسخگویان   :6جدول 

 خالص ضریب تبیین  ضریب تبیین ضریب همبستگی  شکل

1 262/0 069/0  066/0 

  

  داري شکل رگرسیونی  تحلیل واریانس براي آزمون معنی  :7جدول 

 F sig میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات شکل

 48/16796 1 48/16796 رگرسیون

 94/574 397 3/228251 ها باقیمانده 000/0 21/29

  398 7/245047 کل

  

  ضرایب متغیر مستقل در شکل رگرسیونی  :8جدول 

 ورود متغیر مستقل در شکل
 ضریب خام

ضریب 

 t Sig استانداردشده

B Std.Error Beta 

 000/0 852/2  56/4 687/58 مقدار ثابت         

 000/0 405/5 262/0 251/0 357/1 آگاهی والدین

  



تأثیر آگاهی والدین از استفاده فرزندان از شبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي بـر ارزش هـاي       بررسی به منظور

     خانوادگی پاسخگویان مورد مطالعـه، از رگرسـیون خطـی اسـتفاده شـد کـه ضـریب تبیـین خـالص برابـر           

066/0=
2
R درصد مـی تـوان ارزش هـاي     6آمده است، در واقع، از روي آگاهی والدین به میزان  به دست

با توجـه بـه ضـریب بتـاي      ،در مجموع. خانوادگی خانواده هاي پاسخگویان مورد مطالعه را پیش بینی نمود

در پیش بینـی ارزش هـاي خـانوادگی پاسـخگویان مـورد        β=262/0استاندارد شده، آگاهی والدین با بتاي 

و غیرهمسو با پژوهش زنجـانی   )1385(ژوهش خواجه نوري نتیجه این فرضیه همسو با پ. طالعه تأثیر داردم

رابطه معنـادار و معکوسـی بـین     نشان داد که) 1385(خواجه نوري . می باشد) 1384(اده و محمدجوادي ز

. هـاي خـانواده وجـود دارد   میزان اطالع خانواده در استفاده فرزندان از محیط هاي اینترنتی با متغیـر ارزش  

آگاهی والدین دانش آمـوزان در اسـتفاده    به این نتیجه دست یافتند که) 1384(زنجانی زاده و محمدجوادي 

  .فرزندان از اینترنت بر ارزش هاي خانواده تأثیر نداشته است

 .دارد معناداري وابستگی به شبکه هاي اجتماعی مجازي بر ارزش هاي خانوادگی تأثیر : پنجمفرضیه 

  ضریب همبستگی براي پیش بینی ارزش هاي خانوادگی پاسخگویان   :9جدول 

 ضریب تبیین خالص  ضریب تبیین ضریب همبستگی  شکل

1 422/0 178/0  176/0 

  

  داري شکل رگرسیونی  تحلیل واریانس براي آزمون معنی  :10جدول 

 F  sig  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات شکل

 000/0  23/86  05/43731 1 05/43731 رگرسیون

  09/507 397 7/201316 ها باقیمانده
 

 
 

   398 7/245047 کل
 

 
 

  



  ضرایب متغیر مستقل در شکل رگرسیونی  :11جدول 

 ورود متغیرمستقل در شکل

 

 

 ضریب استانداردشده ضریب خام

t  Sig 

  

 
B Std. Error Beta 

 000/0 988/11  950/3 348/47  مقدار ثابت

 000/0 286/9 422/0 216/0 009/2  وابستگی به شبکه هاي اجتماعی مجازي

  

تأثیر وابستگی به شبکه هاي اجتماعی مجـازي بـر ارزش هـاي خـانوادگی خـانواده هـاي        بررسی به منظور

=176/0پاسخگویان مورد مطالعه، از رگرسیون خطی استفاده شد که ضریب تبیین خالص برابر 
2
R به دست 

درصد مـی تـوان ارزش    17آمده است، در واقع، از روي وابستگی به شبکه هاي اجتماعی مجازي به میزان 

با توجه به ضریب بتـاي اسـتاندارد    ،در مجموع. هاي خانوادگی پاسخگویان مورد مطالعه را پیش بینی نمود

، در پـیش بینـی ارزش هـاي خـانوادگی      β=422/0شده وابستگی به شبکه هاي اجتماعی مجازي بـا بتـاي   

. مـی باشـد  ) 1976(ابستگی مخاطبان نتیجه این فرضیه همسو با نظریه و. پاسخگویان مورد مطالعه تأثیر دارد

ي مخاطب تداوم دارد و با رفع یک نیاز، نیاز دیگري مطرح نیازها )1976(اس نظریه وابستگی مخاطبان براس

هرچه نیازها بیشتر باشد، میزان وابستگی بیشتر می شود و هرچه . می شود که باید توسط رسانه ها رفع شود

در این نظریه، پیـام  . میزان وابستگی بیشتر باشد، تأثیر رسانه ها بر رفتار و نگرش مخاطب بیشتر خواهد شد

نگرش و رفتار افراد موثر است و مخاطبان تنها حس انفعال دارند و بدون عکـس العمـل خاصـی    بر دانش، 

 ؛با کمک این نظریه می توان وابستگی به اینترنت را مطرح کرد. فقط وابسته می شوند و اعتیاد پیدا می کنند

بـه خـانواده دارد و    بدین صورت که کاربر اینترنتی با وابسته شدن به اینترنت فرصت کمتري براي پرداختن



این ممکن است باعث کم اهمیت شدن خانواده نزد کاربر اینترنتی و در نتیجه کاهش ارزش هـاي خـانواده   

 ).125: 1384زنجانی زاده و محمدجوادي،(شود 

متغیرهاي مسـتقل بـر   برخی از تکنیک تحلیل مسیر به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم  ،همچنین

  . بهره گرفته شد )ارزش هاي خانوادگی(متغیر وابسته 

 141/0به صورت مستقیم و 262/0با میزان آگاهی والدین بنابر نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، متغیر 

ارزش (درصد، باالترین میزان واریانس متغیر وابسته   403/0به صورت غیر مستقیم و در مجموع با میزان   

به صورت مسـتقیم   422/0با میزان  وابستگی به شبکه هاي اجتماعی متغیر. را تبیین می کند) هاي خانوادگی

تـأثیر   ي خـانوادگی ارزش هـا متغیر  درصد بر 429/0به صورت غیر مستقیم ودر مجموع با میزان  007/0 و 

  . گذار است

  متغیرهاي مستقل برمتغیر وابستهبرخی مجموع تأثیرات مستقیم وغیرمستقیم  :12جدول 

  مجموع تأثیرمستقیم وغیرمستقیم هر متغیر  اثرات مستقیم  اثرات غیر مستقیم  متغیر مستقل

  0/ 403  0,262  0,141  آگاهی والدین 

  429/0  0,422  007/0  وابستگی به شبکه هاي اجتماعی 

  گیري نتیجه

با مرور مطالعات نظري و تجربی تحقیق می توان به این امر اذعان داشت که هـر یـک از نظریـه پـردازان و     

دنبال آن، گسترش وسایل ارتبـاطی و  ه محققان به نوعی به تعبیر و تفسیر گذار جوامع از سنتی به مدرن و ب

تأثیر این تغییر و تحول بر روي جامعه و گـروه   ،نهایت در ختلف کنش پرداخته وفضاي تعامل در سطوح م

م را داراي اثر محدود و مخاطب در این میان، عده اي همچون کازنو پیا. نده اهاي مختلف آن را تحلیل نمود

ـ    . را پویا و فعال در نظر می گیرند ه برخی دیگر، از جمله اسپ به اثر نامحدود پیـام و وابسـتگی مخاطـب ب

و بعضی مانند گیدنز به وجود پیوندهایی بین کنشگران در فضاي رسانه ها و نیز پیوند  رسانه ها تمرکز دارند



به موازات این تعابیر، محققان به بررسی نقش وسایل ارتباطی مدرن در  .نموده اندبین کنشگر و رسانه تأکید 

پرداختند کـه مطالعـه تـأثیر ابعـاد      ارزش هاایجاد تغییرات اساسی در نگرش ها، دانش، مهارت ها، عقاید و 

از . مختلف رسانه ها بر زندگی امروزي، از جمله پژوهش هاي اخیر حوزه جامعه شناسی محسوب می شود

   هاي تحقیـق ایـن موضـوع را آشـکار     ر، توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و پاسخ سوالسوي دیگ

بیشترین اسـتفاده  . است باالتهرانی در حد  جوانانمی سازد که میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی در بین 

و گفتگـو بـا    از محیط تلگرام صورت می گیرد و از نظر نوع اسـتفاده، عضـویت در شـبکه هـاي اجتمـاعی     

این مخاطبان بیشترین استفاده از شبکه هـاي اجتمـاعی را   . آن بیشترین کاربرد را براي مخاطبان دارد ياعضا

در مقام تحلیل مشخص شد که دانلود مطالـب علمـی، مطالعـه و     اما. در منزل و از اطالعات اجتماعی دارند

ایـن یافتـه را   . ي خانوادگی موثر اسـت زش هاارتحقیق و خواندن اخبار مختلف، و نیز ایمیل و جی میل بر 

چنین تفسیر نمود که پیام داراي اثر نامحدود می باشد و مخاطب به عنـوان  ) 1986(می توان با تئوري اسپ 

نوع محیط مورد استفاده، اینستاگرام باالترین تـأثیر را   مورددر . عنصري منفعل تحت نفوذ پیام قرار می گیرد

تحلیـل کـرد    شکلاین امر را براساس تئوري مک لوهان می توان بدین . ی گذاردي خانوادگی مارزش هابر 

آنچه واضـح  . مهمتر و موثرتر از خود پیام است و بر مخاطب خود تأثیر چشمگیري دارد ،که وسیله ارتباطی

در  ،بـه عنـوان مثـال   . هـاي ارتبـاطی دیگـر دارد    که اینستاگرام تفاوت ها و شباهت هایی با کانال است این

ایـن موضـوع    .توانند با ارسال نظر در مطالب بازخورد مناسبی به مدیر صفحه بدهنـد اینستاگرام کاربران می

شود که مدیر صفحه بتواند کیفیت ارائه مطالب خود را با توجه به سلیقه کـاربران بهبـود بخشـد و    باعث می

هـاي تلگـرام وجـود    در کانـال  ش فرضاین امکان به صورت پی. یک ارتباط دو طرفه با کاربران داشته باشد

شود که کاربران عالقمند به موضوع بتوانند شما را پیـدا  ها در اینستاگرام باعث مییا استفاده از هشتگ ندارد

اما تلگرام چنین امکانی ندارد و هشتگ ها فقط در داخل مطالـب   ،کنند و حساب کاربري شما را دنبال کنند



ي خانوادگی در مقایسه با تـأثیر  ارزش هابنابراین، تأثیر اینستاگرام بر . ندکانال قابل دسترس و جستجو هست

یکـی دیگـر از نتـایج تحقیـق     . هاي ارتباطی به ماهیت این کانال بسـتگی دارد  کم و یا عدم تأثیر سایر کانال

رد ي خانوادگی جامعـه مـو  ارزش هاحاکی از آن است که استفاده از اطالعات مربوط به روابط زناشویی بر 

این یافته را بیش از هر تئوري دیگر مطابق با دیدگاه برلسون و جانویتس که اثـرات  . مطالعه تأثیرگذار است

می کنـد،  گیر، محیط یا شرایط دریافت پیام بیان  هاي پیام ویژگی :تباطی را ناشی از عواملی از جملهوسایل ار

    تشـکیل  سـال  21-18را گـروه سـنی بـین     در این تحقیقپاسخگویان  بیشتر می توان چنین تحلیل نمود که

بنابراین، آنچه مسلم است در چنین شرایطی افراد بیش از هـر نـوع   . واقع هستند سنین جوانیمی داد که در 

از سوي دیگر، در جامعه اي ماننـد  . اطالعاتی، به آگاهی یافتن از روابط زناشویی احساس نیاز پیدا می کنند

ی گوید، میان فرهنگ در حال زوال و رسـانه هـاي جمعـی جدیـد، نـوعی      کشور ما همچنانکه مک لوهان م

این تضاد میان تکنیک هاي تازه و فرهنگ قدیم تا هنگامی کـه جامعـه شـکل زنـدگی     . تعارض وجود دارد

که در هـر تغییـر و    "بحران فرهنگی"منطبق با آن را ایجاد نکرده است، باقی می ماند و در نتیجه آن، نوعی 

لذا، افراد به ویژه جوانان بیشترین تأثیر را از شـبکه هـاي   . قابل مشاهده است، پدید می آید تحول اجتماعی

  . اجتماعی می پذیرند تا به راه گریزي از این بحران فرهنگی برسند

  هاپیشنهاد

  :، به قرار زیر استآمده به دستپیشنهادهاي پژوهش در راستاي نتایج 

  يهـا  ارزش بـر  يمجـاز  یاجتمـاع  يهـا  شـبکه  از اسـتفاده  زمـان  مـدت با توجه به یافته پژوهش که 

 شـبکه  در یطـوالن  زمـان  مدت به افراد حضورو  است موثر يمعنادار به طور یتهران جوانان یخانوادگ

 آموخته و رفتهیپذ ریتأث آن جهت یحت و شدت محتوا، از ناخودآگاه افراد شود یم باعث یاجتماع يها



پیشـنهاد مـی شـود کـه      رنـد یگ بکـار  خـود  یشخصـ  یزنـدگ  مختلف ابعاد در مرور به را حاصل يها

  .براي جوانان بپردازد متنوع  وتشکیل شود که به تولید اطالعات جذاب در فضاي مجازي کارگروهی 

 يمعنـادار  ریتـأث  لیم یج و لیمیا زین و مختلف اخبار مطالعه و یعلم يها تیسا از استفاده که آنجا از 

 یاجتمـاع  يها شبکه يا گونه به اندرکاران دست و مسئوالن، الزم است دارد یخانوادگ يارزش ها بر

  .باشد سریم یآسان به آن مطالب و ها تیسا نیا به یدسترس که کنند تیریمد را

 يارزش هـا  بـر ) مـو یا و نستاگرامیا ت،یسا وب يها طیمح( استفاده طیمح نوع که جهینت نیا براساس 

ـ ا به. رسد یم نظره ب يضرور اخالق یروانشناس يها جنبه تیتقو، است موثر یخانوادگ ـ دل نی  کـه  لی

 واکـنش  هـا  يناهنجـار  به و نباشند تفاوت یب ها ارزش به نسبت که را افراد یاخالق تیحساس امر نیا

 يارزش هـا  و بـرد  یمـ  بـاال  را بـد  و خـوب  عمل صیتشخ قدرت ،کند یم تیتقو دهند، نشان یمنف

  .دهد یم قرار تیاولو در را یاخالق

 يارزش ها بر يمجاز یاجتماع يها شبکه از فرزندان استفاده از نیوالد یآگاه که افتهی نیا به توجه با 

تا والدین پابه پاي جوانانبا شبکه هاي اجتماعی مجازي آشنا   شود یم شنهادیپ است، اثرگذار یخانوادگ

 بـه  تـا  دهنـد  قـرار  خود فرزندان يبرا را یمثبت يها تیمحدود درست، يا روش يریبکارگ باو شوند 

 و دیـ مف نیوالـد  يبـرا  ریـ ز يراهکارهـا  منظور نیا به. شوند ادآوری را کردن استفاده درست نحوه آنان

 :بود خواهد اثربخش

  ؛باال بردن سطح اطالعات خود از شبکه هاي اجتماعی -1

 ؛تعیین سن مجاز فرزندان براي عضویت در شبکه هاي اجتماعی -2

 ؛گفتگو با فرزندان در مورد خطرات و نتایج استفاده نادرست از شبکه هاي اجتماعی  -3

 تر؛انتخاب بهترین مکان خانه براي کامپیو  -4



 ؛تعیین دستورالعمل استفاده از شبکه هاي اجتماعی  -5

 . بررسی تنظیمات خصوصی پروفایل فرزندان در شبکه هاي اجتماعی -6

سطح آگاهی والدین، برگزاري جلسات آموزشی از سـوي مصـادر   در همین راستا و به منظور باال بردن 

  . دنبال خواهد داشته امور فرهنگی نتایج مفیدي ب

 اسـت  رگذاریتأث یخانوادگ يارزش ها بر یاجتماع يها شبکه به یوابستگ که قیتحق افتهی نیا براساس 

 يسـاز  فرهنـگ  هسـتند،  جوانان و نوجوانان ها شبکه نیا از کنندگان استفاده شتریب نکهیا به توجه با و

 يفناور نیا از حیصح استفاده نحوه آموزش ،یرسان اطالع لذا. است يضرور آن يامدهایپ کاهش يبرا

 ،يداریشـن  و يدارید يها رسانه :همچون ییها تیظرف از استفاده ن،یهمچن. گردد واقع موثر تواند یم

  .شد خواهد اثربخش يبریسا فرهنگ شدن نهینهاد يبرا اتینشر و مجالت ها، روزنامه

 ـ  یـت از تبع به زین فرزندان تا نیوالد توسط یخانوادگ يها شزار اجراي درست  فـرا  را هـا  ارزشان،آن

 . رندیبگ
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This study is to identify the impact of social networks on family values in 

Tehran City. In the theoretical framework, virtual social networking theorists 

such as Ritzer , Rokeach  and  Fleur, Giddens, Valdhal and Clapper, Kelly  and  

Wollkhar  and from, Inglehart and Koli 's views on family values have been 

used. These methods were used in this study: a survey of descriptive and 

explanatory sectional view of the nature of an application study and research 

plan. The statistical population of the ٢٩-١٥-year-olds in Tehran was sampled 

(٣٩٩) using  Cochran formula and the samples were selected by random 

sampling. Questionnaire was used for data collection technique that has content 

validity and reliability with Cronbach alpha technique took ٩٣/٠ .The results of 

the data analysis showed that the duration of use, type of use, type of 

environment (interactive and interactive), parent awareness and social 

networking depend on the family values of respondents have a direct and 

significant effect. The effect of social networks on family values was moderate 

(١٢/٤٩ percent). According to regression results, parents' awareness of ٦٪ and 

the dependence on virtual social networks by ١٧٪ can predict the family values 

of the respondents studied. 

Keywords: Social Networks,   Family Values, Virtual,   Youth and Tehran City 


