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رسد با ورود یباشد که بنظر میجامعه، خانواده میاصلياز نهادهایکی
هدف پژوهش حاضر، شده است. یراتییدر آنها، دستخوش تغیاجتماعيهارسانه

بر نینويهااز رسانهیکیبوك بعنوان سیفیاجتماعير شبکهیتأثيمطالعه
در است.يمجازیاجتماعين شبکهیآموزان کاربر ادانشیخانوادگيهاارزش

مورددرو ولخارتکلیيهابرماس، نظریهارتباطیکنشهاي این زمینه از نظریه
حاضر بصورت يمقالهجمعی استفاده شده است.ارتباطهايتئوريوگروهتأثیر

نفر از300نیساخته در بمحققینترنتیاينامهستفاده از پرسشو با ایشیمایپ
گیري با بهره93-94یلیز در سال تحصیتبرشهر يآموزان مقطع متوسطهدانش

همچنین براي ؛صورت گرفته استداوطلبانه در دسترس و گیريروش نمونهاز 
پیرسون و رگرسیون استفاده کندال سی،هاي ها از آزمونو تحلیل دادهتجزیه

بوك ازسیفیاجتماعياز آن است که شبکهیق حاکیتحقيهاافتهیشده است.
زمان مدت ن یر گذارد. بیتأثیخانوادگيهاتواند بر ارزشیممختلف هايجنبه
یوابستگزانیمبوك، سیت در فیفعالمشارکت و زان یاستفاده، مزان یت، میعضو

یط تعاملیمحدرآموزانشدن دانشوارددر اثرتیمیصميبوك، فضاسیفبه
یتعاملطیمحدرآموزانشدن دانشوارددر اثریاحساسبوك، روابطسیف
بوك و سیفدریگمنامآموزان از احساسدانشت یرضااحساسبوك و سیف

در خانوادهاطالعزانیمنیمعکوس وجود دارد؛ اما بيارابطهیخانوادگيهاارزش
یمیمعنادار مستقيابطهریخانوادگيهاو ارزشبوكسیفازفرزندانياستفاده

وجود دارد.
آموزان مقطع ، دانشیخانوادگيهابوك، ارزشسی، فيمجازیاجتماعيهاشبکه:يدیم کلیمفاه
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مسألهانیبمقدمه و 
م. بهیکنیمیزندگیر و دائمیچشمگیمتحول و دستخوش دگرگونیما در جهان

رات ییتغيسابقهیتوان سرعت بیا مجهان معاصر ريدادهاین رویزتریانگکه شگفتینوع
د یرا پدیع، ژرف و شگرفیر و تحوالت سریین تغیچنينهیدانست. آنچه زمیاجتماع

نوان عکه بییاست. دستاوردهايبشرخرد و متأیک جدیتکنولوژيآورده، دستاوردها
از خبر یروست که برخنیشوند. از ایشناخته میو ارتباطین اطالعاتینويهايفناور
سازمان یاطالعاتيهايدهند که بر محور فناورید میک جدیم تکنولوژیک پارادایيالیاست

افته است.ی
د به یم، بایبدانیفرهنگیرا موجب دگرگونیارتباطيهايدر تکنولوژیاگر دگرگون

ن یشیبا فرهنگ پیکه تناسبید ارتباطیجديهايم فناوریاذعان دار1لوهاناز مکیتأس
ا به اصطالح تأخر ین عدم تجانس، یاند و ادهینسبتاً با دوام آفریعدم تجانسندارند،
دا یظهور پیاجتماعيهایشده است که با دگرگونیفرهنگیبحرانییدای، موجب پیفرهنگ

ار فراتر از ید بسیکم را بایست و یبيسدهیاطالعاتویب، انقالب ارتباطین ترتیکند. بدیم
، با یو ارتباطین اطالعاتینويهايها دانست. فناوررابطه انسانکردنیکیصرف الکترون

تازه، يهاکه افراد و جوامع را در قالب2ياشبکهيجامعهشیدایفراهم آوردن امکان پ
ها، ان انسانین حاکم بر ارتباط و تعامل میده، نه تنها قواعد و قوانیتازه بخشيهاتیهو

ر داده است.ییگران و جهان تغیدستار ما را نسبت به خود،یبلکه ا
ها خانوادهيهاارزشها،خانوادهدریجمعارتباطلیوساويفناورورودبادر واقع، 

جواننسلگفتمانورفتاردریراتییتغشاهدشده تاو موجبگرفتهقرارریثأتتحت
يجازمیاجتماعيهانترنت و شبکهیابهآسانیل، دسترسیوسانیاجملهازم.یباش

و استفاده از آن يمجازيایش به دنیامروز، گرايباشد. در جامعهیبوك مسیهمچون ف
همراه يها، تلفنیشخصيانهیآن، رايها و اعضاشتر خانوادهیج شده است که بیچنان را

يایاز وقت خود را در استفاده از دنيادیخانواده بخش زيهوشمند و تبلت دارند و اعضا
دارند، یکیزیا فرزند در منزل حضور فین و یها والدکنند، چه بسا ساعتیميسپريمجاز

يوتر و تلفن همراه و پشت به اعضایشگر کامپیندارند، فرد رو به نمايحضور وجودیول
گر شده و یکدین موضوع باعث کاهش تعامالت افراد با یخانواده مشغول کار با آن است. ا

که با یکند. در حالیک خانواده را کمرنگ میين اعضایبیت و دلبستگیاحساس مسئول

1 Mcluhan
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شود. یک خانواده مییوستگیو پیگر موجب همبستگیکدیهم بودن و حضور افراد در کنار 
ژه خانواده را از یگران به ویشد، فرصت تعامل با ديمجازيوارد فضايفردیرو وقتنیاز ا

بر است که مدت تعامل افراد زمانیتیفعاليمجازيدر واقع، استفاده از فضادهد.یدست م
يآموزان بواسطهژه دانشیان، نوجوانان به وین میدهد. در ایگر را کاهش میکدیخانواده با 

نترنت اختصاص یرا به ايشتریکه دارند، نسبت به بزرگساالن، مدت زمان بیفراغت
،يمجازیتماعاجيهاشبکهازآموزاندانشادیزيل استفادهیجه به دلیدر نتدهند.یم

یکیبوك بعنوان سیفیاجتماعير شبکهیثتأیانجام پژوهشبادر تحقیق حاضر، محققان 
.دندهمیکنکاش قرارموردآموزاندانشیخانوادگيهاشدن را بر ارزشیجهانياز ابزارها

نه پژوهش یشیپ
قاله که ق میبا عنوان دقیچ منبعیتوان گفت که هیپژوهش مينهیشیدر رابطه با پ

يهابر ارزشيمجازیاجتماعيهار شبکهیثأتيبه مطالعهياجانبهق و همهیبه شکل دق
هر يمنابع مورد استفادهیآموزان پرداخته باشد، وجود نداشته است. منتهدانشیخانوادگ

ن یاز اياجنبهیها بوده است، به بررسسندگان آنیکه مورد نظر نویکدام با توجه به اهداف
يمجازیاجتماعيهاکه شبکهنیتوان گفت با توجه به ایاند. در واقع مده پرداختهیدپ

کم صورت گرفته یلینه خین زمیدر ايپردازهیباشند نظرید و نوظهور میجديادهیپد
ان مطالعات انجام یباشند. از میشتر به صورت مقاله مینه بین زمیاست و منابع موجود در ا

ر اشاره کرد.یتوان به موارد زیمنهین زمیشده در ا

یقات داخلیالف) تحق
نترنت بر یر ایثتأیبررس«، در پژوهش خود با عنوان )1388(یکفاشيهاافتهی
يرهایمتغنیبیمعکوسومعنادارياز آن است که رابطهی، حاک»خانوادهيهاارزش

نترنت،یاز اانیشجودانشتریبينترنت، استفادهیابهانیدانشجویدسترسشاملمستقل
،یاحساست، روابطیمیصميفضانترنت،یایتعاملطیمحنترنت،یابهآنهایوابستگزانیم

یتعاملطیمحدرآنهاشدنرفتهیپذ،یگروهيمناظرهوبحثان دریدانشجوشدنوارد
مورددرخانوادهاطالعزانینترنت، میادربودنگمنامازشانتیرضا، احساسینترنتیا

: 1388، ی(کفاشداردوجودخانوادهيهاارزشباینترنتیايهاطیمحازفرزندانيتفادهاس
78-57.(
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شناختی پیامدهاي تحلیل جامعه«اي با عنوان ، در مطالعه)1391پور (یعدليهاافتهی
از آن یحاک،»هاي اجتماعی مجازي بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهانشبکه

ت کاربران در یزان مشارکت و فعالیزان استفاده، میت، میت زمان عضون مدیاست که ب
یعنیوجود دارد. یمعنادار معکوسيرابطهیت خانوادگیبوك و هوسیفیاجتماعيشبکه
کاربران از يزان استفادهیت و مشارکت و میزان فعالیت، میش مدت زمان عضویبا افزا

بوك باعث سید. در واقع، استفاده از فشویف میآنها تضعیت خانوادگیبوك، هوسیف
).71-93: 1391پور، یشود (عدلینزد کاربران خود میخانوادگت یهویکاهش برجستگ
يهانترنت بر ارزشیر ایثأت«تحت عنوان یدر پژوهش،)1392گران (یو دیابوالقاسم

ن یبیمعنادار معکوسينشان دادند که رابطه» یو ملینیت دیخانواده: از منظر هو
، یگروهيت، بحث و مناظرهیمیصمينترنت، وارد شدن به فضایبه ایوابستگيرهایمتغ

يهانترنت، با ارزشیزان استفاده از اینترنت و میایط تعاملیدر محیجاد روابط احساسیا
).3- 24: 1392گران، یو دیوجود دارد (ابوالقاسمخانواده
دوم یزندگ«تحت عنوان یدر پژوهش،)1392(يو کارکنان نصرآباديازینيهاافتهی

کاربران ینترنت و روابط خانوادگیاد به ایزان اعتین میاز آن است که بیحاک» و خانواده
یش انزواطلبینترنت باعث افزایاز اگونهادیاعتيوجود دارد و استفادهیمعکوسیهمبستگ

).133- 150: 1392شود (نیازي و کارکنان نصرآبادي، یها مانوادهافراد از خ
بررسی نقش اینترنت «با عنوان شاندر مطالعه،)1392(یو قاسمیاحمدزاده کرمان

برمؤثرعواملزینویعقالنویسنتارزشابعادیبررسازپس،»هاي خانوادهبر ارزش
بهارزشيحوزهاتینظروارتباطاتيات حوزهینظرازاستفادهباجوانان،يهاارزش
آنها يهاافتهیاند. پرداختهمختلفيایزواازخانوادهيهاارزشبرنترنتیانقشیبررس
يهاارزشبرشیگراباندهیفزاومثبتاثريدارانترنتیاازاستفادهکهاز آن استیحاک

-64: 1392، یو قاسمیدارد (احمدزاده کرمانیسنتيهاارزشبرکاهندهاثرویعقالن
51.(

اجتماعی يشبکه«در پژوهشی تحت عنوان ،)1392(دیگرانپور و یعدليهاافتهی
ازاستفادهنیاز آن است که بیحاک،»بوك و روابط خانوادگی کاربران جوان ایرانیفیس
ياعتمادیخانواده، بطیدر محروزانهيهاتیکاهش فعالوبوكسیفیاجتماعيشبکه

از افراد يریگافراد خانواده، کنارهرو در رو باارتباطاتفرزندان، کاهشبهنسبتنیوالد
، دیگرانپور و ی(عدلوجود دارديمعناداريخانواده رابطهافرادتعامالت باکاهشخانواده و

1392 :93-71.(
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مطالعه موردي «اي با عنوان در مطالعه،)1393زاده (ینعلیپور و حسیعدليهاافتهی
،»بوك در بین نوجوانان و جوانان شهر تبریزاجتماعی فیسياعتیادي از شبکهياستفاده
کاربران نوجوان و جوانان یبوك در مسیاز فيادیاعتياستفادهيدهیپدکهدهدینشان م

نوجوانان و جوانان، با ین برخیبوك در بسیاز فيادیاعتيوجود دارد و استفادهيزیتبر
، افت یت اجتماعی، نبود حمایاعاجتمي، انزوایاجتماعيریپذتیمانند عدم مسئولیمسائل

ی، ارتباط معکوسیم و با احساس خودارزشیارتباط مستقیشغلو یلیتحصيو ناکارآمد
).63-86: 1393زاده، ینعلیپور و حسیعدل(دارد

یقات خارجیب) تحق
،»نترنتیو ایارتباطات خانوادگ«تحت عنوانیدر پژوهش،)2006(1مشهاي یافته

رابطه وجود دارد. ینترنت و ارتباطات خانوادگین نوع استفاده از ایه باز آن است کیحاک
ن، ارتباط با یآناليهاي(بازیاهداف اجتماعينترنت برایبزرگساالن از اين استفادهیب

یهمبستگیخانوادگيها) با تعارضات و کشمکشیگروهيهادوستان، مشارکت در بحث
همچون دانلود یاهداف آموزشيریادگیينترنت براین استفاده از ایدارد. اما بیمیمستق

وجود ندارد.يارابطهیاطالعات با تعارضات و انسجام خانوادگيا جستجویافزار نرم
یر تجربیثأخانواده: تيهاارزش«تحت عنوان یدر پژوهش،)2011(2بالويهاافتهی

نترنت یو استفاده از ایگخانواديهان ارزشیاز آن است که بی، حاک»نترنتیاستفاده از ا
نترنت قرار یر ایثأشتر تحت تیمردان بیخانوادگيهاوجود دارد. ارزشيمعناداريرابطه

رد.یپذیر میثأالت تیشتر از تحصیزنان بیخانوادگيهاکه ارزشیدارند در حال

مبانی مفهومی پژوهش
هاي اجتماعی مجازيشبکه

دادهتغییرتاریخضبطوثبتدرراانسانروشوراهاطالعاتفناوريدرپیشرفت
هايشبکه. استبودهثیرگذارأتیکدیگر نیزافراد باتعاملينحوهبرتغییرایناست،

ثیرأتتنهاامکانات خود نهوهابا قابلیتابزارها،اینترینمهمازیکیبعنواناجتماعی
هايدر زمینهبلکهذارده،گگوناگونجوامعدرکاربراناجتماعیهايجنبهعمیقی بر

هاي مبتنی اي از سرویساجتماعی، مجموعهي. یک شبکهفراوان یافته استکاربردمختلف

1 Mesch
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آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی که این امکان را براي اشخاص فراهم میاستبر وب 
ا با آنها به براي خود ایجاد کنند، یا با دیگر اعضاي شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع خود ر

اشتراك بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد، براي یافتن اتصاالت جدید جستجو 
.کنند

هاي اجتماعی اینترنتی براي افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضاي شبکه
گیرد افراد قرار مینمایهاند. بطور کلی از طریق اطالعاتی که بر روي مجازي طراحی شده

ها اطالعاتی را در خصوص اینيد عکس کاربر، اطالعات شخصی و عالیق (که همهمانن
هاي نمایهتوانند کاربران میگردد.آورد) برقراري ارتباط تسهیل میهویت فرد فراهم می

با یکدیگر گپهاي کاربردي مختلف مانند ایمیل و دیگران را ببینند و از طریق برنامه
).228: 2009، (پمپکارتباط برقرار کنند 

در این پایگاه بوك است. هاي اجتماعی مجازي، فیسیکی از پرکاربرترین شبکه
بوك هستند، عکس، فیلم یا توان با دوستانی که داراي حساب کاربري در فیساینترنتی می

از دوستان و آشنایان یک کاربر حفلیبوك در واقع مپیغام به اشتراك گذاشت. محیط فیس
دهد تعداد باال، به کاربران اجازه میامکان عضوگیري درياین پایگاه با ارائهآید.بشمار می

ي کاربران در شبکه.خود اضافه کننديتا در هر لحظه دوستان جدیدي را به مجموعه
هاي خود را به اشتراك بگذارند، پیغام توانند عکسعنوان یک عضو، میبوك باجتماعی فیس

هاي خود و دیگران دیوارگذاري کنند، روي خود و دیگران عالمتها را برايبفرستند، عکس
هاي خود را در ها شوند، گروه جدیدي ایجاد کنند، ایدهمطالبی بنویسند، عضو گروه

.ها را بدهند و بپذیرندهاي گروهی به اشتراك بگذارند، انواع درخواستبحث

ارزش 
هستندجوامعمهمهايمشخصهازاجتماعیهايپدیدهمثابهبهجامعهدرهاارزش

نظامبهدهیساختنیزوافرادباورهايها،و گرایشهاکنشکنترلوگیريشکلدرکه
علماصطالح ردهاارزشباشند. میثرؤمهاانساناجتماعیزندگیبرحاکمهنجاري

، مناسب،آنچه مطلوبيسانی دربارههاي ان، عقایدي است که افراد یا گروهشناسیجامعه
هاي اساسی تنوعات در فرهنگجنبههاي مختلف نمایانگرارزش.است؛ دارندخوب یا بد

).787: 1386، 1گیدنزگیرند (هنجار نشأت میها معموالً از عادت وارزش.انسانی است

1 Giddens
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وو مدرنیتهبین سنتتضادراها)ارزشتغییرجملهاز(وفرهنگیدگرگونیمنشأگیدنز
بیند.میپذیريخطرواختیاربینتقابلآنتبعبه

ارزش، عقیده یا باور نسبتاً پایداري است که فرد با تکیه بر آن، ،)1968(1بنظر روکیچ
رفتاري خاص یا یک حالت غایی را که شخصی یا اجتماعی است به یک يیک شیوه

رار دارد مقابل حالت برگزیده قيرفتاري خاص یا یک حالت غایی که در نقطهيشیوه
ايتوان مجموعهها را میگوید: ارزشها نیز میدهد. چلبی نیز در خصوص ارزشترجیح می
ترین گاه عمیقه پسندیده است دانست که تجلیهاي اساسی نسبت به آنچاز پنداشت

ها نه صرفاً ). ارزش60: 1388احساسات مشترك نسبت به جهان در جامعه هستند (چلبی، 
جا که اند؛ همچنین تا آنـ ذهنیها اموري عینیعینی هستند؛ بلکه ارزشذهنی و نه صرفاً 

ل شد که خود ناشی از توان براي ارزش بعد تمناپذیر قائبه فرد انسانی مربوط است می
جا که به جامعه بعنوان یک متن طفی فرد است. از طرف دیگر، تا آنتمایالت شناختی و عا

ل شد و آن را ناشی از ئو مفهومی براي ارزش قاتوان بعد معنایی شود، میمربوط می
).24: همانتعامالت گفتمانی در جامعه دانست (

روبنا (شاملو)اقتصادي(ساختزیربناباايجامعههرکهاستمعتقدمارکس
مبناي زیربنابرروبنا.شودمیمشخص)مذهبوخانوادهسیاست،قانون،ایدئولوژي،

باعثدهد،اقتصاد روييشالودهدرکهتغییريهرکهاستدمعتقشود. ويمیساخته
ازتابعیصرفاًندارد واصالتفرهنگیهايارزشمارکسنظرشود. بهمیروبناتغییرات

حقوقی،است. نظامتاریخیخاصيدورهیکدرجامعهتولیديواقتصاديروابطشکل
براياست کههاییارزشوعقایدياشاعهيوسیلهجامعهدررایجادبیاتوهنرمذهب،

مفاهیمیتنهاها راارزشويدارد. بنابراینضرورتحاکميطبقهمنافعوامنیتحفظ
جلوهو مشروعبخشیدناعتباربرايحاکميطبقهتوسطکهکردهقلمدادمنتزعونظري
).426: 1388اند (گودزري، گشتهتبلیغواختراعخودخاصامتیازاتدادن

بروز باعثارگانیکیبهمکانیکیازهمبستگیانتقالرکیم نیز معتقد است کهدو
. شودمیاجتماعیهايارزشوقواعدروابط،درنابسامانیواختالل(آنومی)،هنجاريبی

شهرنشینی و غیره) درجمعیتی،سریع(تغییرسریعدگرگونیکهاستوي بر این باور
جامعه،در یکسریعهايدگرگونیبااونظربهاست.هنجاريبیوقوعاصلیعلتجامعه
دهند. دورکیمدست میازاجتماعینظامدرراخودقدرتپیشینهنجارهايوهاارزش

کهداندمیو تندسریعتغییرحالدرجامعهیکشرایطرا(آنومیک)هنجاريبیشرایط

1 Rokeach
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هاارزشدوران خالءیکهجامعوگراییدهسستیبهپیشینهنجارهايوهاارزشآنطی
).160: 1379کند (معیدفر، میتجربهرااجتماعیهنجارهايو

هاياولویتجاییجابهبرداللتکهراهاارزشتغییرينظریه،)1373(1اینگلهارت
دهد.میارتباطجوامعاقتصادييتوسعهرا بهفرامادي داردهاياولویتسمتبهمادي

در میان نسلهاارزشدگرگونیکهدهدمینشانخوديردهگستمطالعاتطیدروي
تحولایندرودادهرخقدیمنسلبهنسبتکهاستفرهنگیتحولازحاکیجدید

اخالقی،اجتماعی،هايهنجارمقابلدربیشتربرجستگینظر فرديابراز وزندگیکیفیت
مختلفجوامعفرهنگیچندهايهمچنین، اینگلهارت دادهدارد؛گذشتهمذهبیوسیاسی

يبه عقیدهاست.کردهتحلیلو سنزماننسل،آثاربهتوجهباراآنهاوکردهگردآوريرا
از سالیمداومبطورنهدهدمیرخدیگرنسلبهنسلیازکهاسترونديارزشیتغییروي،

ساختاري(سیستمسطحدواینگلهارت،پردازينظریهرهیافتکلیبطوردیگر.سالیبه
ومحیطیتغییراتکهشکلدهد. بدینقرار مینظرمدراافراد)خرد (سطحوجامعه)

و اینانجامیدهفرديدر سطحهاییدگرگونیبهجامعه،سیستمسطحدرکالن
سطحدرتغییراتباشد. ويمیسیستمبرايپیامدهاییدارايخردسطحدرهادگرگونی
ازتريوسیعنسبتبهطبیعینیازهايارضايفناوري،واقتصادييتوسعهراسیستم

وجنگفقدانمثلسنیهايگروهمتفاوتتجاربتحصیالت، سطحافزایشجمعیت،
داند.میتحرك جغرافیاییو افزایشجمعیهايرسانهنفوذجمعی،ارتباطاتگسترش
سمتبهماديهاياولویتازجابجاییاینگلهارت،ارزشیدگرگونیي، نظریهواقعدر
شرایطازکهکشوريهریعنیداند؛میجهانیفراینديبطور بالقوه،رافراماديهاياولویت
دهد. میرويآندرفرایندالزاماً اینکند،حرکتنسبیامنیتسويبهاقتصاديناامنی
بر اساسهستند.فردشخصیتگیريشکلطیدرامنیتوجودبازتابفراماديهايارزش

آهنگقوي،دفاعیهاينیروياقتصادي،ثباتنسبیبطورکهکشورهاییدرفرضاین
سمتبهافراددریجبتباشدحاکماقتصاديوسیاسیاجتماعی،نظماقتصادي،سریع

عقالنیوانسانیجوامعشهرها و ایجادزیباسازيبیان،آزادياجتماعی،هايمشارکت
دررااساسیتغییراتنویدارزشیفضاينایدرگرفتنقرار.کنندمیپیداگرایش

دررانسلیشکافانتظارتوانمیکهدهدمیسیاسیواجتماعیاخالقی،دینی،هنجارهاي
سنتیهايارزشکاهشدرمؤثرهايعاملازیکیهمچنین وي؛داشتجامعهافرادبین
اینگلهارتبر این،عالوهداند.امنیت میاحساسافزایشراصنعتیيپیشرفتهيجامعهدر

1 Inglehart
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(آبرامسون و داندمیارتباطاتشدنجهانیراهاارزششکافبرعوامل تأثیرگذارازیکی
).1378، اینگلهارت

هاي جمعی و خانوادهرسانه
هاي خود را بر جمعی، پژوهششناس و پژوهشگر مسائل ارتباطجامعه1نیل پستمن

الق و روابط اجتماعی و کانون خانواده و بطور هاي جمعی در تخریب فرهنگ و اخآثار رسانه
کلی انهدام بشریت متمرکز کرده است؛ و این همه را نشأت گرفته از ذات تکنولوژي فوق 

داند.طلبی بالمنازع آن میمدرن و خصلت لجام گسیختگی و خوي سلطه
به شرح مستند آثار تخریبی » زندگی در عیش، مردن در خوشی«پستمن در کتاب

پردازد. وي در این کتاب هشدار جمعی بر فرهنگ، مذهب و خانواده میارتباطوسایل
نشان را طوري ها، با هر دیدگاه و نظام فکري ـ اعتقادي، مایلند فرزنداخانواده«دهد که می

خواهند ـ در حالی که وسایل ارتباط جمعی فرزندان ایشان را تربیت کنند که که خود می
جمعی عبارتی دیگر، وسایل ارتباطخواهد. به ها میکه ابررسانهکند گونه تربیت میآن

فرزندان ما بدست يجانبهشوند و ابتکار عمل را در پرورش همهجایگزین والدین می
).9: 1388(پستمن، » گونه که اقتصاد و بازار می خواهدگیرند ـ آنمی

طالعات خود قرار داده ها و مپژوهشيهشالود،کتاباین اي که پستمن در نظریه
هاي عصر حاضر حاکمیت و قدرت تعیین سرنوشت خویش را از آن است که انسانعبارت

اند. در حقیقت این جمعی سپردهجا به وسایل ارتباطیکسره از دست داده و آن را یک
سو نقش روزافزون خود را بر اي، از یکجمعی هستند که در بعد گستردهوسایل ارتباط

گیریم، هر آنچه را که شویم، رویاروي آن قرار مییابیم، با آن آشنا میان وقوف میچه بدآن
آموزیم اندوزیم، آنچه را که بعنوان دانش میکنیم و آنچه را که بعنوان تجربه میتجربه می

ها اند و بداندهیم بر عهده گرفتهسازیم و شکل میهاي خود را میگونه که دانستهآنو
کنند که به اي رو به تزاید به ما تحمیل میاز سوي دیگر به گونه.دهندیو جهت مشکل

مان با خود و باچگونه بیندیشیم، چه و چگونه و چرا احساس کنیم، رابطهبیندیشیم،چه
جمعی هستندبه بیان کلی، این وسایل ارتباطغیره.دیگران چگونه و به چه میزان باشد و 

بر اندیشه و بر احساس و ادراك ما و نیز بر روابط انسانی وکه حاکمیت ما را بر خود و 
).11-12(همان: انداجتماعی ما از ما ربوده

1 Neil Postman
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هر یک از ابزارهاي تکنیکی که بشر براي اغراض خاص و تأمین نیازبه باور پستمن، 
دارد، داراي فرا رخسار یااي خلق کرده است، عالوه بر کاربردي که در همان حوزهویژه

دهد. به عبارتتأثیر و کارایی آن وسیله را بسیار گسترش میيهتعاراتی است که حوزاس
تکنیکی و هر ابزاري از تکنولوژي و در یک کالم خود تکنیک، دارارييه، هر وسیلدیگر

قید و شرط حاکمطرف انگاشت و انسان را بیتوان آن را خنثی و بیایدئولوژي است و نمی
گسیختگیفرهنگی و لجامباریده است، بیفروجوامعران بالیی که بر بر آن تلقی کرد. با

خانواده، زوال اصول فرهنگی،هايو ارزشانسانی، فقدان شعور اجتماعی، انهدام مبانی
ارزشی نمادها ويهساز مذهبی، تخلیهاي اجتماعی، تخریب باورهاي انسانپیوندفروپاشی

فرهنگ ملی و هدم قدرت تسلط انسان بر سرنوشتمظاهر ملی و بعبارت دیگر افول اختر
قید و شرط جامعه است بهخویش، همه و همه، معلول تسلیم بیيهخویش و جامع

). 13(همان: 1و به نظامی به نام نظام تکنوپولیهاي جمعیرسانه

پژوهشيچارچوب نظر
2هابرماسیه کنش ارتباطینظر

مورد یعموميهابرماس، ابتدا به حوزهیطکنش ارتبايهیقبل از پرداختن به نظر
ياز حوزهيهنجاریمفهوم،يهابرماس در کتاب تحول ساختارم.یپردازینظر هابرماس م

خواند که در آن شهروندان یمیاجتماعیاز زندگیرا بخشکند و آنیمعرضهیعموم
ن مصالح عامه یمأتيبراشان یبپردازند که از نظر ايامورينظر دربارهتوانند به تبادلیم

). 2: 1992گلو، یبی(ولردیگیشکل م»یافکار عموم«است کهقین طریت دارد و از ایاهم
ات ینظریاست که در چارچوب کليهنجاریا مفهومیده یدر واقع ایعموميحوزه

ن یرا چنیعموميهابرماس خود حوزهدارد.يو گفتگو جایهابرماس درباره کنش ارتباط
یاجتماعیاز زندگيز قلمرویقبل از هر چیعموميمقصود ما از حوزه«کند: یف میتعر

در هر ». ردیتواند شکل بگیشود میمنجر میماست که در آن، آن چه به افکار عموم
از یند بخشیآیگرد هم میعمومیجاد مجمعیايبرایکه در آن افراد خاصییگفتگو
). 27: 1989رماس، د (هابیآیوجود مبهیعموميحوزه

مورد نظر هابرماس تحقق »سخنیط آرمانیشرا«نترنت بحثیایتعامليهاطیدر مح
ا ییاساسيازهایهابرماس معتقد است که نگونه مطرح کرد:نیرا بدتوان آنیابد و مییم

1 technopoly
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ازها توسط هر ین نیها را دارند و اافراد کامال آزاد آنیموجود دارد که تماینیل معیاص
: 1380، ونی(استکشف خواهد شدشود ضرورتاًیعمليک گفتگویمانه وارد یکس که صم

یبه راحتيمجازیاجتماعيهاشبکهیط تعاملیکه افراد در محنیبا توجه به ا).7
گفتگو يک فضایيریگازها باعث شکلیح نرن طیح کنند و ارخود را مطيازهایتوانند نیم

د روابط یافزایرد، هابرماس میگیشکل ميدیثه افکار جدن مباحیو مباحثه شده و در ا
گر از یدیکیشود تا یکه از توان ارتباط برخوردارند موجب میگان و شنوندگاندنیان گویم

ق شده است وارد عمل یتلفيا همان کاربرد زبان عادیوه یگفتار که همان شيکارکردها
ا یت یمیقول صميدربردارندهیزبان هر گفتار کنش نوعیفیگردد و در کاربرد توص

شنونده ابراز يدرونم را برايهاتیازها و نینده احساسات، نیاست که با آن من گویصداقت
ها و احساسیدرونياین بعد است که گفتار شنونده را به دنیکنم، درست در همیم

:1379، يوزی(پکشاندیمن ميهاصحت گفتهیابیطور به ارزنیمن و هميهازهیانگ
خود را يازهایشده و نیمین افراد صمین احساسات باعث شده که روابط بیپس ا).102

.ف کنندیط تعرین محیخود را در ایعاطفيان کنند و انرژیب
گرفتنظردرییفضاتوانیمرايمجازیاجتماعيهاشبکهیتعاملطین، محیبنابرا

خود باعث ين امر به نوبهید که اپردازنیآن به گفتگو مدریراحتبه کاربرانکه
نیشود. عالوه بر ایمیتعامليفضانیدر ااحساساتابرازوتیمیصميفضايریگشکل

کردهمطرحگرانیدبایتعامليهاطین محیرا در اخودمشکالتوازها، مسائلینکاربران
براحتماالًيرژانيهیتخلنیاکهندیمصرف نماهاطیمحنیادرراخودیعاطفيانرژو

شود.واقعمؤثرتواندیخانواده ميهاارزش

گروهریثأتمورددر1ولخارتویکلهینظر
گروهدرفردتیعضوحفظيبراییبااليزهیانگازکهيافرادافتندیدرولخارتویکل

وارتباطاتکهسدیمبنظردیبعدارند،دییتأبهيشتریبیوابستگنیبنابرابرخوردارند، و
دیباهستند. فردگروهيهاارزشوهنجارهامقابليهنقطند کهیقبول نماراییهاامیپ

یعنیکرد، ریتعبگروهتوسطرشیپذبهتوانیجا منیادر آورد. بدسترادییتأوموافقت
گروهبرامیر پیتأثاحتمالرند،یبگقرارگروهرشیپذموردشتریبچههرءکه اعضانیا
رییتغدردرازمدتیاثربخشازهایبه سخنراننسبتیگروهيمناظرهاست.شتریب

ریثأتشودآزادانه برگزاربطوریگروهيمناظرهنیااگرنیاست، همچنبرخوردارهانگرش

1 Kelly & Wolkhart
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دیعقاوافکاردرآزاديمناظرهبحث وداشت،گروه خواهدءاعضابهیاثربخشدريشتریب
کوهن، ازبه نقل1384، يزاده و محمدجوادی(زنجانآوردیموجودبهيشتریبرییتغ

طیمحدرکهاحساس کننديمجازیاجتماعيهاکاربران شبکهچه). هر120: 1378
ها بهشوند احتماالً از تعلقات آنیمواقعرشیپذموردشتریبینترنتیایاجتماعيهاشبکه
مناظرهوبحثواردشتریبکاربرانهر چهنیهمچنوشودیکاسته میخانوادگيهاارزش
يهاشبکهیتعامليهاطیمحخود درباعث مطرح کردن موضوعاتاحتماالًشوندیگروه

کمن امر باعثیو اکنندیمطرح مبا خانوادهراخودکمتر مسائلوشوندیمیاجتماع
شود.یمهاآنخانواده نزديهاارزششدنتیاهم

یجمعارتباطيهايتئور
لیتحصکه احتمالیعاملکند،یمصحبتیارتباطيمحتوافرّار بودنزا1والدهال

توجهموردکوتاه،اثراتازشیبدرازمدتاو معتقد است، اثراتدهد.یکاهش مرااثرات
امیپآنریتأثمدت استفاده شودیطوالنبطورامیپکیاگر ازیا به نوعیو ؛ردیگیمقرار

تا برنامهردیگیمنظردرزینراامیپزمانمدتام،یپرارتکبرعالوه2کالپراست.شتریب
از استفادهزمانمدتتوانیمهمهینظردونیاز اباشد.داشتهراممکناثرنیبتواند باالتر

نیهمچنویاجتماعيهاشبکهبهیدسترسمدتهم طولويمجازیاجتماعيهاشبکه
يرهایمتغماهانه) بعنوان،یهفتگزانه،(رورایاجتماعيهااز شبکهمداومت استفاده

کدامهرکهبرد. چونکاربهخانوادهيهاارزشبریاجتماعيهار شبکهیتأثجهتمستقل
خانوادهيهاکاهش ارزشتینهادروخانوادهدرونروابطکاهشباعثن عواملیااز
بهیدسترسمدتطولکندیميبازراینقش مهمآنچهجانیادرپسشود.یم

اززان استفادهیمتوان ازیمهینظرنیان ازیهمچناست؛يمجازیاجتماعيهاشبکه
یاجتماعيهاشبکهازهر چهکهگونهنیبدکرد،استفادهيمجازیاجتماعيهاشبکه

خانوادهباارتباطشدنکمباعثاحتماالًاستفادهزانین میامیکناستفادهشتریبینترنتیا
زاده و یشود (زنجانیفرد منزدخانوادهيهاارزشکاهشبهرمنجنیاوشودیم

).126-127: 1384، يمحمدجواد

1 Waldhall
2 Clapper
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باورندنیابرهارسانهبهیوابستگيدربارهشیخويالگودر1چیروکبالوفلوريد
ییمجرااست،یارتباطيهارسانهیبعضبهیزان وابستگیماثرات،بروزيبرامهمشرطکه
توانکنند،یمیاحساس وابستگآنبهنسبتمهماطالعاتآوردنه دستبيبرامردمکه

کهیاطالعاتونداردگریديمجاربایتفاوتکهییمجرادارد، تاجاد اثراتیايبرايشتریب
توانیمهینظرنیاکمکبا).65: 1391پور، یت است (عدلیفاقد اهمکندیفراهم م

وابستهباانکاربرکهصورتنیکرد، بدرا مطرحیتنترنیایاجتماعيهابه شبکهیوابستگ
نیو ادارندبه خانوادهپرداختنيبرايکمترفرصتيمجازیاجتماعيهاشبکهبهشدن

يهاارزشکاهشجهینتدرونزد کاربرانخانوادهشدنتیاهمکمباعثاستممکن
.شودیخانوادگ

پژوهشيهاهیفرض
هاي زیر را توان فرضیهیپژوهش مينهیشیو پيظره بر چارچوب نیدر مجموع با تک

طرح نمود:
آنهاذهاي پژوهش و منابع اخفرضیه: 1جدول 

منبع اخذ فرضیه فرضیه

والدهالينظریه خانوادگیهايارزشوبوكدر فیسآموزانبین مدت زمان عضویت دانش
داردرابطه وجود

والدهالينظریه خانوادگیهايارزشوبوكاز فیسموزانآدانشيبین میزان استفاده
وجود داردرابطه

بالوفلورديينظریه
روکیچ

خانوادگیهايارزشوبوكفیسبهآموزاندانشوابستگیمیزانبین
وجود داردرابطه

عمومی يحوزهينظریه
هابرماس

تعاملیمحیطدرآموزاندانششدنوارداثردرصمیمیتفضايبین
داردوجودخانوادگی رابطههايو ارزشبوكفیس

عمومی يحوزهينظریه
هابرماس

تعاملیمحیطدرآموزاندانششدنوارداثردراحساسیروابطبین
داردوجودخانوادگی رابطههايبوك و ارزشفیس

عمومی يحوزهينظریه
وکلیيهابرماس و نظریه
ولخارت

هايو ارزشگروهیيمناظرهودر بحثآموزاندانشوارد شدنبین
داردوجودخانوادگی رابطه

1 Defleurs & Ball Rokeach
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1ي جدول ادامه
ولخارتوکلیينظریه هايارزشوبوكدر فیسآموزاندانششدنواقعپذیرشموردبین

داردوجودخانوادگی رابطه

پیشینه پژوهش وبوكفیسدرگمنامیاحساسازآموزاندانشرضایتاحساسبین
رابطه وجود داردنوادگیهاي خاارزش

پیشینه پژوهش هاي ارزشوبوكفیسازفرزندانياستفادهدرخانوادهاطالعمیزانبین
خانوادگی رابطه وجود دارد.

پژوهشیشناسروش
ییست، و فضاینیواقعيایدر دنیمکان خاصيدارايمجازيکه فضاییجااز آن

به کاربران متنوع و ین نکته که دسترسیردن ا، و با لحاظ کيو مجازياانهین رایاست ب
ییایجغرافیعلت پراکندگه بیواقعيایبوك عمالً در دنسیفیاجتماعيمتفاوت شبکه

يبوك در فضاسیفیاجتماعيک کاربر شبکهیباشد، و اصوالً مطالعه یر نمیپذآنان امکان
ک یش از تکنیماین پیت، در اتر استر و پربازدهستهیط مورد مطالعه، شایو در محيکاربر

استفاده شده است. ینترنتیايپرسشنامه
يآموزان مقطع متوسطه کاربر شبکهز شامل دانشیش نیماین پیايت آماریجمع

علت موجود و در دسترس نبودن ش فوق بهیمایز است. در پیبوك شهر تبرسیفیاجتماع
مورد نظر، از يت آماریجمعیمشخص و پراکندگيریگگونه چارچوب نمونهچیه

در دسترس و داوطلبانه استفاده شده يهابا استفاده از نمونهیاحتمالریغيریگنمونه
آموزان نفر از دانش1000ک به ینزدين پژوهش در ابتدا برایاست. در واقع پرسشنامه ا

بعد، از يز فرستاده شد و در مرحلهیبوك شهر تبرسیفیاجتماعيکاربر شبکه
يت آماریف جمعیل شده توسط کاربران، با توجه به تعریبازگشته و تکميهاپرسشنامه

و یابیپرسشنامه مورد ارز300ت یدار در نهامسئلهيهاپژوهش و پس از حذف پرسشنامه
افزار آماري استفاده از نرمها باتجزیه و تحلیل دادههمچنین، ؛قرار گرفتیینهايبرداربهره

انجام شده است. SPSSمحاسباتی
بعدي و در سطح استنباطی نیز براي آزمون فرضیات در سطح توصیفی از جداول تک

پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده کندال سی،هاي ضرایب همبستگیاز آزمون
شده است.

سنجشدررفتهبه کاريهافیطاعتبارنیتأمدر پژوهش حاضر، جهتعالوه بر این،
هرکهصورتنیبداستفاده شده است. ين اعتبار صوریو همچنییمحتوااعتبارازرهایمتغ
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یاتیعمليسازهکیبه صورت ينظريهاسازهوموجودينظرفیاز تعاراستفادهباریمتغ
توسط دو نفر یطراحازپسپرسشنامهنیهمچن؛)ییمحتواشده است (اعتباريبندمفهوم
). يصور(اعتباراستگرفتهقراردییمورد تأیشناسو روانیشناسد جامعهیاز اسات
کرونباخ استفاده شده يت اعتماد پرسشنامه از آلفایزان قابلیسنجش مين برایهمچن

2ن محاسبات در جدول یبدست آمد. ا7/0ش از یزان آلفا بیرها میتمام متغياست. برا
نشان داده شده است.

پرسشنامهيرهایمتغيکرونباخ برايب آلفایضرا:2جدول 
کرونباخيآلفاریمتغ

80/0بوكسیفبه یوابستگ
77/0تیمیصميفضا

70/0یاحساسروابط
76/0یگروهيو مناظرهبحث
74/0قرار گرفتنرشیپذمورد

72/0بوكسیفدریاحساس گمنامازتیرضا
77/0بوكسیفازفرزندانياستفادهدر موردخانوادهیآگاه

83/0یخانوادگيهاارزش

میف مفاهیتعر
بوكسیفیاجتماعر مستقل: شبکهیمتغ

دهند در یهستند که به افراد اجازه مبرخطی، خدمات يمجازیاجتماعيهاشبکه
یگران معرفیخود را داشته باشند، خود را به دیشخصنمایهن یستم مشخص و معیک سی

ق افراد ین طریگران ارتباط برقرار کنند. از ایشان را به اشتراك بگذارند و با دکنند، اطالعات
را يدیجدیاجتماعيهان ارتباطیگران را حفظ کرده و همچنیشان با دتوانند ارتباطیم

). 212: 2007ون، ید و السی(بوشکل دهند
مدت يهابوك) از معرفسیفیاجتماعير مستقل (شبکهیکردن متغیاتیعمليبرا

ت کاربران یزان مشارکت و فعالیبوك، مسیزان استفاده از فیمبوك، سیت در فیزمان عضو
تیبوك، رضاسیقرار گرفتن در فرشیپذبوك، موردسیبه فیزان وابستگیبوك، مسیدر ف

ط یمحدرشدن کاربرانوارددر اثرتیمیصميبوك، فضاسیفدریاحساس گمناماز
بوك، سیفیتعاملطیمحدررانشدن کاربوارددر اثریاحساسبوك، روابطسیفیتعامل
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استفاده فرزنداندرخانوادهیبوك و آگاهسیفدریاز احساس گمنامت افرادیرضااحساس
بوك بهره گرفته شده است. سیفاز

یخانوادگيهار وابسته: ارزشیمتغ
چه نسبت به آنیاساسيهااز پنداشتياتوان مجموعهیرا میخانوادگيهاارزش

ن احساسات مشترك نسبت به خانواده در یترقیگاه عمیست دانست که تجلده ایپسند
مستقل و وابسته يرهایمتغیاتیف عملیتعر). 60: 1391پور، یخانواده هستند (عدلياعضا

آورده شده است.3در جدول 

رهایمتغیاتیف عملیتعر: 3جدول 
معرفها)هیمستقل (گويرهایمتغ

ک سال تا کمتر از دو سال، ی، از ک سالیکمتر از تا از شش ماه، کمتر از شش ماه
شده استيبندشتر، دستهیاز دو سال تا کمتر از سه سال، از سه سال تا ب

تیمدت زمان عضو

م ساعت تا کمتر یشتر از نیم ساعت، بیقه تا نین پانزده دقیقه، بیکمتر از پانزده دق
دو ساعت تا کمتر از سه ک ساعت تا کمتر از دو ساعت، از یک ساعت، از یاز 

شتر از سه ساعتیساعت و از سه ساعت تا ب
زان استفادهیم

استفادهمقدارکردنکمبهلیتماعدم،بوكسیفدرفراغتاوقاتگذراندنزانیم
احساس،بوكسیفازاستفادهخاطربهکردنکمخودخواباز،بوكسیفاز

بوكسیفبهیدسترسعدمصورتدرکردنیناراحت
بوكسیفبه یوابستگ

، یبوکسیفدوستانباارتباطدرآمدن،ییتنهاازجهتبوكسیفبهمراجعه
دوستان با، ارتباطبوكسیفدرجنسهمریغجنس ودوستان همداکردنیپ

بوكسیفدرهمجنسریجنس و غهم
تیمیصميفضا

دوستانباالقهعابراز،بوكسیفطیمحدرعالقه، ابرازبوكسیفدرکردندلدرد
،بوكسیفدوستانگذاشتنکناربهنبودنلیما،بوكسیفدرجنسهمریغ

یبوکسیفدوستان بایرونیبطیمحدرمالقات
یاحساسروابط

... در پ ویدئو، کلیعکس، ويبارگذاربوك، سیفدر یگروهمباحثشرکت در
دوستانيهابوك، خواندن و نوشتن مطالب والسیف

رکت و زان مشایم
تیفعال
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3ي جدول ادامه
یبوکسیفکاربرانبهشدنلئقااحترام،یبوکسیفکاربرانبهگذاشتناحترام

بهشدنلئقاتیاهمکردن،افتیدرکیتبرامیپ،یواقعطیمحبهنسبت
یبوکسیفکاربرانيهاحرفبهشدنلئقاتیاهم،یبوکسیفکاربرانيهاصحبت

یواقعطیحمبهنسبتبوكسیفدر

قرار رشیپذمورد
گرفتن

افهیقنداشتنتیاهمبابتازی، خوشحالبوكسیفدر خودجنسکردنپنهان
بوكسیفگر در یديهاتیبعنوان شخصخودیکاربر، معرفيبرا

احساس ازتیرضا
بوكسیفدریگمنام

ازاستفادهدرخانودهخانواده، موافقتياعضااتفاقبهبوكسیفازاستفاده
بوكسیان از فیدانشجوينوع استفادهازخانوادهبوك، اطالعسیف

درخانوادهیآگاه
ازاستفاده فرزندان

بوكسیف
معرفها)هیر وابسته (گویمتغ

دستهحیتفرداشتن، دوستیجمعدستهطوربهشامخوردنبهشدنلئقاتیاهم
لیقاتیمادر، اهمودرپدیعقاوافکارخانواده، قبول داشتنياعضابایجمع
شدنلئقاتیخانواده، اهمياعضابامادر، مشورتوپدرحرفازاطاعتبهشدن

بردن فرزندان، لذتدوستانتخابدرمادروپدرمادر، اظهارنظروپدرنظراتبه
ازدواجدر موردمادروپدرتیرضاخانواده، جلبيگفتگو با اعضااز

یخانوادگيهاارزش

پژوهشيهاافتهی
در پژوهش یاز آن است که از کاربران مورد بررسیپژوهش حاکیفیتوصيهاافتهی

اند. درصد دختر بوده44درصد پسر و 56ب یحاضر، به ترت
6/27ساله، 16درصدشان 4/24ساله، 15درصدشان 22ب یبه ترتیاز نظر سن

، اوليهیدرصد در پا24ن، یهمچن؛ساله هستند18درصدشان 26ساله و 17درصدشان 
اند.چهارم بودهيهیز در پایدرصد ن4/26درصد سوم و 24، درصد دوم6/25

ن یان کاربران مورد مطالعه در ایشود، از میمالحظه م4گونه که در جدول همان
سال، 1ماه تا کمتر از 6درصد از 3/17درصد کمتر از شش ماه، 7/16ب یترتپژوهش به

18سال و 3سال تا کمتر از 2درصد از 3/26سال، 2سال تا کمتر از 1ز درصد ا7/21
اند.بوك بودهسیفیاجتماعيسال، عضو شبکه3شتر از یسال تا ب3درصد از 



94ستان تاب، 4، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 124

بوكسیفیاجتماعيت در شبکهیع کاربران بر حسب مدت زمان عضویتوز:4جدول 
درصدیفراوانتیمدت زمان عضو

507/16ماه6کمتر از 
523/17سال1کمتر از ماه تا 6از 
657/21سال2سال تا کمتر از 1از 
793/26سال3سال تا کمتر از 2از 
5418سال3شتر از یسال تا ب3از 

300100کل

درصد کمتر از 3/8ب یترتان کاربران مورد مطالعه در پژوهش حاضر بهین از میهمچن
شتر از یدرصد ب3/19ک ساعت، یقه تا کمتر از ین پانزده دقیصد بدر3/13قه، یپانزده دق

20ک ساعت تا کمتر از دو ساعت، یدرصد از 4/27ک ساعت، یساعت تا کمتر از مین
شتر از سه ساعت یدرصد از سه ساعت تا ب7/11درصد از دو ساعت تا کمتر از سه ساعت و 

.اندکردهیبوك استفاده مسیفیاجتماعياز شبکه

بوكسیفیاجتماعيزان استفاد از شبکهیع کاربران بر حسب میتوز:5جدول 
درصدیفراوانزان استفادهیم

253/8قهیکمتر از پانزده دق
403/13ساعتمیقه تا نین پانزده دقیب

583/19ک ساعتیساعت تا کمتر از میشتر از نیب
824/27ک ساعت تا کمتر از دو ساعتیاز 

6020و ساعت تا کمتر از سه ساعتاز د
357/11شتر از سه ساعتیاز سه ساعت تا ب

300100کل

بوك سیفیاجتماعيزان مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از شبکهیع میتوز
ان یشود، از مین جدول مالحظه میگونه که در انشان داده شده است. همان6در جدول 

زان مشارکت و یميدرصد دارا6/21ب یعه در پژوهش حاضر به ترتکاربران مورد مطال
يز دارایدرصد ن30ت متوسط و یزان مشارکت و فعالیميدرصد دارا4/48ن، ییت پایفعال

بوك بودند. سیفیاجتماعيت باال در استفاده از شبکهیمشارکت و فعال
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بوكسیدر استفاده از فزان مشارکت و فعال بودنیع کاربران بر حسب میتوز:6جدول 
درصدیفراوانزان مشارکت و فعال بودن کاربرانیم

656/21نییپا
1454/48متوسط

9030باال
300100کل

زان یدرصد م3/23ب یان کاربران مورد مطالعه در پژوهش حاضر به ترتین از میهمچن
ز یدرصد ن3/28توسط و مشانیزان وابستگیدرصد م4/48بوك کم، سیبه فشانیوابستگ

اد بودند.یبوك زسیبه فشانیزان وابستگیم

بوكسیبه فیزان وابستگیع کاربران بر حسب میتوز:7جدول 
درصدیفراوانکاربرانیزان وابستگیم

703/23کم
1454/48متوسط

853/28ادیز
300100کل

اهده است. بر اساس این جدول هاي خانوادگی افراد قابل مشمیزان ارزش8در جدول 
هاي درصد آنها در حد متوسط به ارزش3/18گویان در حد باال ودرصد از پاسخ3/76

درصد از افراد در حد کم به این 3/5خانوادگی پایبند هستند. این در حالی است که تنها 
ها پایبنداند.ارزش

آنيجهآموزان بر حسب درنشداهاي خانوادگی میزان ارزش:8جدول 
درصدفراوانیهاي خانوادگیمیزان ارزش

163/5کم
553/18متوسط

2293/76باال
300100کل
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ه بود که به منظور یفرض9يطور که قبالً هم گفته شد، پژوهش حاضر داراهمان
نیاستفاده شده که در ایمختلفيآماريهااز آزمونهاهین فرضیصحت و سقم ایبررس

ن مدت زمان یاز آن است که بیحاک9شود. اطالعات جدول یها پرداخته مآنقسمت، به
زان یبوك، مسیبه فیزان وابستگیبوك، مسیزان استفاده از فیبوك، مسیت در فیعضو

وارداثردرتیمیصميو فضایاحساسروابطبوك، سیمشارکت و فعال بودن کاربران در ف
در یگروهيو مناظرهوارد شدن به بحثبوك،سیفیتعاملطیمحدرآموزاندانششدن

بوك سیفدریاحساس گمنامازتیرضابوك، سیرش قرار گرفتن در فیمورد پذبوك،سیف
ن معناست که با ین بدیوجود دارد. ایمعنادار معکوسيرابطهیخانوادگيهاو ارزش

آموزان نزد دانشآموزان دانشیخانوادگيهازان ارزشیاد شده میيرهایش متغیافزا
يهابوك و ارزشسیفازاستفاده فرزنداندرخانوادهین آگاهیشوند. اما بیتر مرنگکم

پژوهش مورد يهاهین تمام فرضیابنابرجود دارد؛ویمیمعنادار مستقيرابطهیخانوادگ
شوند.ید واقع مییتأ

پژوهشيهاهیآزمون فرض:9جدول 
هیآزمون فرضيسطح معنادارمقداربیضرریمتغ
دییأتc41/0 -001/0کندال بوكسیت در فیمدت زمان عضو

دییأتc48/0 -000/0کندال بوكسیزان استفاده از فیم
تأیید000/0- 46/0پیرسونبوكفیسمیزان وابستگی به 

تأیید000/0- 52/0پیرسونبوكمیزان مشارکت و فعال بودن کاربران در فیس
تأیید000/0- 36/0پیرسونبوكي صمیمیت در فیسوارد شدن به فضا

تأیید000/0- 40/0پیرسونبوكاحساسی در فیسوارد شدن به روابط
تأیید002/0- 35/0پیرسونگروهیو مناظرهوارد شدن در بحث

تأیید005/0- 22/0پیرسونبوكقرار گرفتن در فیسپذیرشمورد
تأیید003/0- 27/0پیرسونبوكفیسدراحساس گمنامیازرضایت

تأیید33/0000/0پیرسونبوكفیسازاستفاده فرزنداندرخانوادهآگاهی

ر یمستقل بر متغيرهایک از متغیر هر یم تأثدر ادامه به منظور مشخص شدن سه
رهیچند متغیونیمدل رگرس10جدول شود.یپرداخته میونیل رگرسیوابسته به تحل

دهد.یآموزان را نشان مدانشیگخانواديهاارزش
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آموزاندانشیخانوادگيهاارزشرهیچند متغیونیمدل رگرس:10جدول 

tمقدار ب استانداردیضراراستانداردیب غیضرارهایمتغ
سطح 
يمعنادار BاستاندارديخطاBeta

000/0- 24/3- 04/030/0- 17/0بوكسیت در فیمدت زمان عضو
000/0- 91/3- 03/035/0- 22/0بوكسیاز فزان استفادهیم

000/0- 68/3- 05/033/0- 20/0زان مشارکت و فعال بودن کاربرانیم
000/0- 51/3- 04/032/0- 19/0بوكسیبه فیزان وابستگیم

ت در یمیصميوارد شدن به فضا
004/0- 88/2- 02/027/0- 14/0بوكسیف

در یوارد شدن به روابط احساس
001/0- 10/3- 03/029/0- 16/0بوكسیف

003/0- 60/2- 04/025/0- 13/0یگروهو مناظرهوارد شدن در بحث
002/0- 38/2- 03/023/0- 11/0بوكسیقرار گرفتن در فرشیپذمورد

در یاحساس گمنامازتیرضا
004/0- 30/2- 03/019/0- 10/0بوكسیف

زااستفاده فرزنداندرخانوادهیآگاه
14/005/024/050/2001/0بوكسیف

يزان استفاده با بتایر میدهند که متغیموجود در جدول فوق نشان ميهاآماره
ر یآموزان تأثدانشیخانوادگيهاگر بر ارزشیمستقل ديرهایر متغیشتر از سایب- 35/0

دهد که با ین مطلب را نشان میاست است و ایز منفیر نین متغیر ایگذارد. جهت تأثیم
دا یکاربران کاهش پیخانوادگيهازان ارزشیبوك، مسیزان استفاده از فیش میافزا

بعد از - 33/0يبوك با بتاسیت در فیزان مشارکت و فعالیر مین، متغیکند. همچنیم
آموزان دارد. دانشیخانوادگيهارا بر ارزشيرگذارین تأثیشتریزان استفاده، بیر میمتغ

ت، وارد شدن به یبوك، مدت زمان عضوسیبه فیزان وابستگیميرهاین، متغیعالوه بر ا
بوك، وارد شدن در سیت در فیمیصميبوك، وارد شدن به فضاسیدر فیروابط احساس

رشیپذبوك، موردسیفازاستفاده فرزنداندرخانوادهی، آگاهیگروهيو مناظرهبحث
ن یشتریب بیبوك به ترتسیدر فیگمناماز احساس تیبوك و رضاسیقرار گرفتن در ف

آموزان دارند.دانشیخانوادگيهارا بر ارزشيرگذاریثأت
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ر یانس متغیاند وارمستقل تا چه حد توانستهيرهایکه متغنیمشخص شدن ايبرا
يهاارزشیونیل رگرسیتحليهاها و آمارهن کنند شاخصییوابسته پژوهش را تب

نشان داده شده است.11کاربران در جدول یخانوادگ

آموزاندانشیخانوادگيهاارزشیونیل رگرسیتحليهاها و آمارهشاخص:11جدول 
يسطح معنادارح شدهین تصحییب تعیضرنییب تعیضر

35/034/0000/0

ن یاست و ا35/0ن برابر با ییب تعیشود، ضریگونه در جدول فوق مالحظه مهمان
یخانوادگيهارات ارزشییانس و تغیدرصد از وار35کند که یان میمطلب را ب

ن با توجه به سطح یهمچن؛کنندین مییموجود در معادله تبيرهایآموزان را متغدانش
يرهایبرد که متغین نکته پیتوان به ایاست، م05/0دست آمده که کمتر از به يمعنادار

اند.داشتهریثأتیخانوادگيهاارزشیعنیر وابسته یمستقل بر متغ

يریگجهیبحث و نت
يهاشبکهونترنتیاژهیوبهآن،یاطالعاتيهابزرگراهودیجدیارتباطيهايفناور

جهاننقاطیاقصدرهاانسانارتباطزانیمودر شدتبه تحولمنجريمجازیاجتماع
کهیمعننیبداند.جاد کردهیاگریکدیبا هاانسانارتباطينحوهدریفیکیتحولواندشده

ازیاز انبوهيریگبهرهامکانبزرگراه،نیادربا حضورونترنتیاازاستفادهباامروزه
يانهیهزبايداریدوينوشتاريگفتارارتباطيبرقراروممکنزماننیاطالعات در کمتر

ما ابودهچندیتحوالتمعلولخودچهاگردهین پدیاظهوراست.آمدهکم فراهمنسبتاً
معنا ودرتحولن تحوالتیاازیکیاست.دهیگرديادیتحوالت زمنشأخودظهور،ازپس

گر یديژه نوجوانان از سویافراد بویخانوادگيهات و ارزشیسو و هوکیت از یمفهوم هو
یمیعظبخشووستهیپوقوعبهآندراطالعاتانفجارکهیکنونيایدناست. در واقع، در

يمعناومبناتیهواند،گرفتهقرارآنيامدهایمعرض پنوجوانان درژهیوبهوهاانساناز
به دیجديهادر نسلیتیرات هوییتغيهدامنوشدتواستدادهدستازراخودگذشته

و برخالفاستآوردهدیپدرایتیهويهابحرانوهاچالشمواردیبرخدرکهاستيحد
خالصهورفتارهاوباورهاها،ارزشينهیزمدرکهاز آنشیبتیهوانتقالندیگذشته، فرآ
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و جوانانفرهنگ، همساالنصنعتها،رسانهباشند ازثرمتأشین خویوالدازشانتیهو
رند.یپذیر میتأثباشند،کشورهاگریدازبساچهکهگرید

، یعاجتمايهاارزشیدهدر فرهنگ و شکلياکنندهنیین ارتباطات نقش تعیهمچن
رسانه با يهابرنامهين ارتباط، نوع محتوایکند. در ایفا میایو خانوادگینی، دیفرهنگ
ژه ینوجوانان و به ويهادر ارزشیمتفاوت و بعضاً متعارض، آثار متفاوتيهنجارهايعرضه
ر یثأتينهیدر زمج پژوهش حاضر نشان داده است یآموزان دارد. همچنان که نتادانش
ن یکه بتوان گفتیآموزان مدانشیخانوادگيهاارزشيبوك روسیفیماعاجتيشبکه

به یزان وابستگیبوك، مسیزان استفاده از فیبوك، مسیت در فیمدت زمان عضو
يو فضایروابط احساسبوك، سیزان مشارکت و فعال بودن کاربران در فیبوك، مسیف

و وارد شدن به بحثبوك،سیفیملتعاطیمحدرآموزاندانششدنوارداثردرتیمیصم
احساس ازتیبوك، رضاسیرش قرار گرفتن در فیمورد پذبوك،سیدر فیگروهيمناظره
ن یوجود دارد. ایمعنادار معکوسيرابطهیخانوادگيهابوك و ارزشسیفدریگمنام

موزان آدانشیخانوادگيهازان ارزشیاد شده میيرهایش متغین معناست که با افزایبد
ازاستفاده فرزنداندرخانوادهین آگاهیاما ب؛شوندیتر مرنگآموزان کمنزد دانش

پژوهش يهاافتهیوجود دارد. یمیمعنادار مستقيرابطهیخانوادگيهابوك و ارزشسیف
گران یو دی)، ابوالقاسم1391پور (ی)، عدل1388(یکفاشيهاافتهیحاضر مطابق با 

است که در ) 1393پور و همکاران (ی) و عدل1392(يارکنان نصرآبادو کيازی)، ن1392(
يمجازیاجتماعيهانترنت و شبکهیکه از ايدند افرادیجه رسین نتیشان به امطالعه

نترنت و یکه از اینسبت به کسانيترفیضعیخانوادگيهات و ارزشیکنند هویاستفاده م
ند.کنند، داریاستفاده نمیاجتماعيهاشبکه

يهاف ارزشیبوك در تضعسیچون فهميمجازیاجتماعيهال نقش شبکهیدر تحل
یاجتماعيهانترنت و شبکهیاازکهیمعموالً جواناند گفت که یکاربران بایخانوادگ

تعلقاتجهیو در نتکنندیميخانواده سپرافرادبارايکمتروقتکنندیماستفادهيمجاز
گر یداز طرفشود.یمکمترنیوالدباژهیبووخانوادهياعضابااهآنیعاطفارتباطاتو

عمدتاًکهنیوالدانتظاراتوهاارزشبايمجازيهان شبکهیايمحتواواز مطالبیبخش
ونظمتیرعاوییگراجمع،ییگراتیمعنوطالبشوند ویمحسوب میسنتویمیقدنسل

شکافینترنتیایاجتماعيهاواقع شبکهدردارد.یناهمخوانهستندیمذهباخالق
از مواردياریبسکه درآنژهیبودهند،یمشیافزارافرزندانونیوالدانیمینسلنیب

يفناورنیاهمکهاستیغربيکشورهايفردگراوطلبمنفعتونگريمروج فرهنگ ماد
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برابردرتوانندیمیکسانتنهاکنند.یمهیرا تغذآنياز همهشیبو هماندآوردهدیرا پد
وباشندمتنوع را داشتهومتعدديهاامین پیالیتحلکه قدرتکنندمقاومتراتیثتأنیا

استفادهبتواننديمجازیاجتماعيهانترنت و شبکهیابایگذرانوقتویسرگرميجابه
یارتباطمنظاتوان گفت که ین میعالوه بر ا.اورندیبعملبهآنازياو سازندهیعلم
خانوادهياعضاکهاستشدهموجبیاجتماعيهاشبکهونترنتیمانند ماهواره، ادیجد

همباشدند،یجمع مهمکنارخانوادهيگذشته اعضادرکنند؛یزندگ» يفرد«هر کدام 
ياعضادیجدیجمعارتباطلیوساامادادند،یمشورت مهمبهوکردندیمدلدرد

سرگرماز منزلياگوشهدرخانوادهياعضاازکیهروا کردههم جدازراخانواده
ياعضاوندیپجیتدرباشد. بهیره) میو غونیزیتلووتر،یخود (با کامپکاربهیدگیرس

يشبکهقیطرازسازتیهوعمده منابعاکنون،هم.شودیمترفیروز ضعروز بهخانواده
است.یخانوادگيهاارزشت وید هویف شدیتضعيمعنابهنیاوردیگیمارتباطات شکل

دا کرده یها پخانوادهیدر ساختار زندگياژهیگاه ویجايمجازيامروزه فضان یهمچن
را ی، ارتباطات خانوادگیوتر شخصیکامپیبر و بطور کلیساين فضایاست. حضور در ا

یتیفعاليزمجایاجتماعيهانترنت و شبکهیر نموده است. استفاده از اییدستخوش تغ
ان، ین میدهد. در ایگر را کاهش میکدیبر است که مدت تعامل افراد خانواده با زمان

که دارند، نسبت به بزرگساالن، مدت زمان یفراغتيآموزان بواسطهنوجوانان و دانش
يها، کشمکشيمجازيگر، فضایدهند. از طرف دینترنت اختصاص میرا به ايشتریب

ی، نوع صفحاتيمجازيکند که شامل زمان استفاده از فضایجاد میه ارا در خانواديدیجد
ن ینوجوان و والدیابیرد و دستیگیآموزان مورد استفاده قرار مکه توسط نوجوانان و دانش

و یعاطفيوندهایچه نوجوان در پباشد. چنانیره میگر و غیکدییبه اطالعات خصوص
و ی، افسردگییر مشکل باشد، احساس تنهاخانواده دچاير اعضایدرك متقابل با سا

يآورد و فضایميره رویخاص و غیک دوست، سرگرمیجبران به يکرده و برایتفاوتیب
ن مورد معتقد است یدر ا1ن مقصود است. ژانت کرنبلومیاين محمل برایترمناسبيمجاز

ون و در یزیکنترل تلوهاک دست آنیشوند که در یبزرگ مياگونهکه نوجوانان امروز به
ن یماند تا دستان والدینمیباقیگر دستیوتر است و دیکامپ2ها موشوارهگر آنیدست د

مدرن و در دسترس قرار دادن يهاياستقبال خانواده از فناوريند. ویخود را لمس نما
داند.یمیعاطفيوندهاینوجوانان، عامل گسست پيها را براآن

1 Janet Kornblum
2 Mouse
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ارائه راهکار
الزميهاآموزشداشت.یفرهنگارتقاءيبرايابرنامهدیبايقهراقداماتيجابه

نقش ،یآموزشينهادهاوخانواده،یمليرسانهقیطرازآموزاننوجوانان و دانشبه
يمجازیاجتماعيهاشبکهازیناشيهابیآسکاهشوآنهامهارتشیافزادرياسازنده

داشت.برخواهدرا در
هاي اجتماعی مجازي شبکهازفرزندان خودياستفادهها ازخانوادهآگاهی

ها از این امر نقش بسزایی در جلوگیري از هاي پژوهش میزان آگاهی خانواده(مطابق یافته
هاي خانوادگی آنها دارد).کاهش ارزش
و نترنتیاستفاده آنان از ايد با کودکان و نوجوانان خود دربارهیبان یوالد

با آنها رويمجازيفضاکه کودکان امروز در یو مسائل خاصيمجازیتماعاجيهاشبکه
که کودکان ییهايد بکوشند از فناورین بایوالدن یهمچن.نندیرو هستند، به گفتگو بنشبه

.کنندشان را پران خود و کودکانیمیبرند، آگاه شوند و شکاف مهارتیبکار م
ها در برخورد با محتوا و آموزان و خانوادهنوجوانان، دانشياش سواد رسانهیافزا

.يمجازیاجتماعيهامطالب شبکه
کهنیاويمجازیاجتماعيهانترنت و شبکهیاآزادعتیطببهبا توجهنیوالد

در دسترسازردیگیقرار مار نوجوانانیاختدريبندد ویچ قیهبدوناطالعاتنوعهمه
.شوندبرخوردارنهین زمیدر االزميهاآموزشازوباشندآگاهنترنتیابودن

هاي اجتماعی مجازي از طریق صحیح از شبکهيآشنایی و آموزش استفاده
آموزان.ي درسی دانشهاي نوین در برنامهگنجاندن مطالب آموزشی در مورد رسانه
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