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 تحلیل جامعه شناختی تاثیر فضای مجازی بر ارتباطات افراد در خانواده ها 

 )مورد مطالعه: شهر اصفهان(

 پری عطایی

 اسالمی واحد دهاقان آزاد دانشگاه شناسی فرهنگی جامعه دکتری دانشجوی

Ataee1975@yahoo.com 

 : چکیده

 دهدمی انجام گونههمان را عمل اين و کندمی مراقبت انسانها شخصيت از تربيتی هایقدرت ترينمهم از يكی عنوان به خانواده

 به مدرن عناصر ورود با که است پيامدی خانواده اعضای ميان عاطفی روابط تضعيف. خواهدمی را آن اجتماعی زندگی که

 عصر هایانسان که دارد اين از حكايت خانواده درون عاطفی روابط شدن رنگکم. است يافته گسترش تدريج به ما جامعه

 و مصنوعی حالتی به خواسته دل و طبيعی شكل از آنان روابط و داده دست از را گذشته سنتی پيوندهای از بسياری جديد

 از ناشی دگرگونی هر است که مانند ارتباطات هایفناوریيكی از داليل اصلی بروز اين مسئله  .است يافته تغيير ظاهری

امروزه با ورود وسايل .است شدهای  گسترده تغييرات باعث انسانی، یجامعه هر در جديد فناوری يا وسايل ارتباطی یعرضه

يكديگر می وتكنولوژی های جديد به عرصه خانواده ها شاهد آن هستيم که اعضای خانواده ساعت های متمادی در کنار 

به دليل اهميت اين مسئله، در اين مقاله به تاثير فضای مجازی بر  نشينند بدون آنكه ارتباط کالمی با يكديگر برقرار کنند .

 گيری نمونه روش از استفاده با و پيمايشی صورت به حاضر است.پژوهشها پرداخته شد هافراد در خانوادهفرهنگ شفاهی 

 جامعه. است گرفته مربوط به اين حوزه صورتهای نظريه بر تكيه ساخته، با محقق نامه رسشپ از گيری بهره ای وسهميه

 شاخص دو فرهنگ شفاهی با .دهندمی تشكيل سال شهر اصفهان 51های دارای فرزند باالتر از خانواده را حاضر پژوهش آماری

 از حاکی حاضر پژوهش نتايج.  است شده سنجيده بين والدين وفرزندان از يک طرف وهمسران ارتباط شفاهی وادبيات شفاهی

بدين معنا که هرچه ميزان .  است داشته تاثير شفاهی خانواده ارتباطمجازی، بر فضای از که کيفيت وکميت استفاده است آن

اطات رودر استفاده از فضای مجازی بيشتر باشد کميت وکيفيت ارتباط شفاهی که ناشی از ارتباط افراد در دنيای واقعی و ارتب

 کند.رو است، کاهش پيدا می

 .اده، ، ارتباط شفاهیخانو اينترنت ، فضای مجازی، کلید واژ ها:
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 مقدمه :

 و کار انجام و يكديگر با ارتباط برقراری با آن اعضای که پوياست گروه يک  و اجتماعی نهاد نخستين و تريناساسی خانواده

 نوعی با خانواده اعضای آنكه مگر گيرد نمی انجام درستی به ارتباط اين. کنند می دنبال نيز را مشترکی هدف مشترک فعاليت

 پيوند تواند می کالمی تعامل و ارتباط برقراری و گفتگو طريق از خانواده.  باشند داشته تعامل يكديگر با متقابل درک و تفهيم

انتقال ارزشها و اجتماعی نمودن فرزندان می باشد را از نموده و مهمترين کارکرد خود که  حفظ را خود اعضای بين عاطفی

 وديدگاهها ها نگرش ، ارزشها که است شفاهی  ارتباط ن جريا بايد گفت در. طرق مختلفی چون فرهنگ شفاهی به انجام رساند

 ابزارهايی وزامر فناوری پرشتاب دنيای از طرف ديگر بر کسی پوشيده نيست که در. شود می منتقل فرهنگی عناصر ديگر و

 آنها ترين مهم جمله از. دارند می زبا ديگران با تعامل از را انها و کرده مشغول خود به انفرادی صورت به را افراد که دارد وجود

در واقع امروزه فضای اجتماعی به دوشكل تقسيم شده  شد. وارد مجازی فضای به آنها بوسيله توان می که است هايی ابزار

( . نحوه ارتباط در اين دو جهان نيز متفاوت است.تغيير 5931)عاملی ،  2و ديگری جهان مجازی 5است: يكی جهان واقعی 

در سطح شكل نوع روابط انسانی يكی از مهمترين تغييرات عصر کنونی است . در واقع امروزه ارتباطات چهره به چهره سنتی 

وسيعی جای خود را به ارتباط در فضای مجازی ، مثل ارتباط به واسطه رايانه يا به واسطه وسايل ارتباط از راه دور يا وسايل 

د زندگی انسان کرده است  ) همان ارتباط جمعی داده است که اين تغيير فضای ارتباطی ، تجربه تعامل اجتماعی متفاوتی را وار

 هم ابی با دوگانه ارتباط دو اين و است نوشتاری فرهنگ ی مقدمه شفاهی فرهنگفرهنگ شفاهی است. ( . مقوله ديگر 5931:

 عناصر ديگر و وديدگاهها ها نگرش ، ارزشها که است ارتباط اين ن جريا ودر است افراد بين ارتباط شفاهی فرهنگ اساس. دارند

 زبان آن ابزار مهمترين و چهره به چهره ارتباطات قديم از ايران در اجتماعی ارتباطات شود. بستراصلی می منتقل فرهنگی

 نهادينه از ناشی معاصر دارد و دوران تا اجتماعی تحوالت و همبستگی ايجاد درمهمی   جايگاه و اهميت که است بوده شفاهی

 روزِ يک از پس هاخانواده اکثر  گذشته، درآنچه مسلم است  . است  ايرانيان اجتماعی زندگی تاروپود در شفاهی ارتباطات شده

 . کردندمی تقسيم را خود تجربيات و مشكالت کالمی، و چهره به چهره ارتباط با و پرداختندمی نشينیشب  به هاشب کاری،

 به فرزندان آوردنروی پذيری،جامعه لحاظ به نخست؛: است اهميت حائز جهت دو از خانواده بر امروزی هایرسانه تأثير

 دوم؛ و. باشد داشته سهم اطالعاتی شكاف نوعی ايجاد در تواندمی و است گروهی هایرسانه تأثير تحت گوناگون هایايدئولوژی

 و سرگرم ارتباط از طريق اين ابزارها هستند  يكديگر، با صحبت و نگاه جای به خانواده اعضای ارتباطی جديد هایرسانه ورود با

همين مسئله باعث شد تا در اين پژوهش به تاثير استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ  . است شده کاسته آنان کالمی ارتباط از

شفاهی افراد پرداخته شود. بر اين اساس، ارتباط شفاهی  وادبيات شفاهی که مهمترين مولفه های فرهنگ شفاهی هستند در 

 خانواده های شهر اصفهان  مورد بررسی قرار گرفته است. تعامالت والدين وفرزندان وهمچنين تعامالت بين همسران در بين
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 پیشینه تحقیق:-1

 الگوی بررسی به 5931 سال در" آن بر موثر اجتماعی وعوامل اينترنت کاربران الگوی بررسی" عنوان با خود پژوهش در گنجی

 بيشتر اجتماعی ارتباطات محدوديت که ميزانی به که دهدمی نشان پژوهش اين  .است پرداخته ايران در اينترنت کاربران

 نقش زمينه اين در نيز اجتماعی پيوند. دهندمی نشان اينترنت ارتباطی الگوی از گيریبهره به بيشتری تمايل افراد شود،می

 گيریهبهر به کمتری تمايل هستند، ترقوی اجتماعی پيوند دارای مختلف، علل به بنا که، کسانی ديگر، عبارت  به. دارد مهمی

 و ديگران به دلبستگی همچون عواملی. کرد خواهند پيدا نابهنجار، و نامناسب ارتباطی الگوی ويژه به اينترنت، ارتباطی الگوی از

 مختلف هایمشغوليت و هادرگيری غيره، و دوستان شغل، خانواده، به نسبت تعهد همچون گوناگون، تعهدات پيرامونی، افراد

 اين در اساسی نقش اخالقی، اصول و هاارزش باورها، و غيره و خانواده، کار، زندگی، هایفعاليت در مداوم مشارکت همچون

 .(5936گنجی،) کنندمی ايفا زمينه

 باعث اينترنت که است شده گفته اينترنت، منفی آثار مورد در. دارند اشاره آن منفی آثار و پيامدها به ديگر برخی و برتون

 آثار و پيامدها به   اجتماعی پيوند برای ،تهديدی اينترنت آيين عنوان با پژوهش  اين در برتون. شودمی کاربراناجتماعیِ انزوای

 استفاده که داد نتايج پژوهش نشان. شد انجام سال دو طی در نفر 216 روی متحده اياالت در اينترنت،پرداخته است که مخرب

 در. دهدمی افزايش را افسردگی، ،نتيجه در و، گيریگوشه داده، کاهش را نزديک و دور اجتماعی روابط یحلقه اينترنت از

 يک افراد اين. هستند ابزاری و اطالعاتی ارتباط دارای فقط که شوندمی ظاهر جا همه در گيرانگوشه از جديدی نوع نتيجه،

 .(ساروخانی از نقل به5932 برتون،) ندارد بشری یجامعه اجتماعی پيوند به شباهتی ديگر که کنندمی بنا را اجتماعی پيوند

  ارتباط ايجاد ابزارهای از يكی زنان برای اينترنت که دهدمی نشان است، گرفته انجام 2111 سال در که پژوهشی، در بيگر

 از استفاده با که اندداشته اظهار زنان اين. است بودهشان،یخانواده و دوستان چون اجتماعی، هایشبكه با بيشتر هایتماس

 .)5931 گنجی، از نقل به بيگر،) کنندمی بيشتر عاطفی حمايت و  اجتماعی پيوند احساس اينترنت،

در يک جمع بندی می توان به اين نكته دست يافت که تحقيقات فراوانی پيرامون مسئله پژوهش انجام شده که هر کدام 

ما محقق پژوهشی که به بررسی تاثيرات فضای مجازی برخانواده ها پرداخته باشد نيافت . ابعادی را مورد بررسی قرار داده اند، ا

با توجه به اينكه  خانواده ازبنيادی ترين ارکان در همه جوامع محسوب می شود وآسيب در آن به ساير ارکان جامعه نيز تسری 

که در برقراری ارتباط با ديگران وزندگی  اجتماعی پيدا می کند واز طرف ديگر فرهنگ شفاهی از مهمترين مولفه هايی است 

کمک می کند در تحقيق حاضر سعی شده تا به بررسی تاثير فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی افراد در خانواده ها  افراد به

 پرداخته شود..

 مبانی نظری تحقیق:-2

 از تاحدودی( الكترونيک و چاپی نوشتاری، شفاهی، ارتباطات يعنی) ارتباطات گوناگون اشكال بين آشكار تمايز اينترنت، ظهور با

 توانمی نوين، ارتباطی یرسانه اين طريق از: کندمی ترکيب همديگر با را ارتباطات اشكال اين تمامی اينترنت و رودمی بين

 الكترونيک صورت به را آن براين، عالوه و کرد، چاپ را آن همچنين و نموده، پيام يک به تبديل بالفاصله را شفاهی گفتار يک

. نيست گويانهتک و سويه يک بعدی، تک یرسانه يک اينترنت گفت توانمی رو، اين از. فرستاد کاربران از نامحدوی تعداد به

 فضای بازگشت.در پيشين نقش به دوباره و کرد حرکت ديگر نقش به نقش يک از که کندمی فراهم امكان را اين اينترنت
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به نقل از  2116 رانتانن،) گيرنده هم و بود فرستنده توانمی هم همزان طور به خصوصی، وهم بود عمومی هم توانمی اينترنت،

 .(ساروخانی

 در اما. آورند فراهم تری متنوع منابع فرد يک برای توانندمی و شوندمی متصل متفاوت هایشبكه به متفاوت افراد ولمن، نظر از

 شبكه در موجود منابع جهت اين از و دارند شباهت آنان خود به که کنندمی برقرار رابطه افرادی با معموالً واقعی زندگی

 که کسانی از اوليه شناخت عدم است، ديگر ایگونه به شرايط فضای مجازی در اما. دهندمی کاهش را خود شخصی اجتماعی

. آوردمی فراهم را متفاوت بسيار افراد ميان رابطه ايجاد احتمال دارند حضور مجازی اجتماعی هایشبكه و مجازی فضای در

 بيشتر منابع به دستيابی برای را شخص توان دارند واقعی زندگی در موجود روابط به نسبت بيشتری تنوع که ایرابطه چنين

معتقد است  ولمن شوند. اشتهپند ضعيف پيوندها هر چند ممكن است اين . آوردمی فراهم( ترمتنوع و بيشتر اطالعات بويژه)

 کامالً را اينترنت اثرات ولمن شودمی مالحظه که همچنان نيستند، يكسان اينترنتی ارتباطات افزايش جهت در اينترنت اثرات

 محسنی،) داندمی شودمی آن از که ایاستفاده نوع تابع را آن بلكه کند، نمی ارزيابی اجتماعی ارتباطات افزايش جهت در

5931).   

 ارتباط اجتماعی

 بين ارتباط يابدمی بسط و شودمی برقرار انسانها روابط آن خالل از که داندمی مكانيسمی را ارتباط   9کولی هورتون چارلز

 اجتماعی ارتباط در کاستی و است تكامل موجب و فرهنگ سرچشمه کلی طور به است انسانی جامعه گيریشكل اساس انسانها

 وجود به آن یوسيله به و براساس انسانی روابط که است فرايندی ارتباط  باشدمی اجتماعی و روانی هایآسيب پيدايی موجب

 هایحالت ارتباطات. يابدمی توسعه آن یپايه بر زمان و مكان  در هاآن حفظ و انتقال وسايل و فكری مظاهر تمام و آيدمی

 غلبه راه در تازگی به که گيرددربرمی را وسايل تمام و تلفن تلگراف، آهن،راه چاپ، نوشته، کلمات، حرکات، رفتارهای، چهره،

 . (5939 ساروخانی،) .اندشده ساخته زمان و برمكان

 شرايط در: شخصی رتباطاتمرحله اول  آن شامل اکندکه می بندیتقسيم گروه چهار در را ارتباطات تحولی سير کلوتيه ژان

 يكديگر با و کردند می زندگی هم کنار در اشخاص و بود شخصی و مستقيم رو، در رو شكل به ارتباطات انسان زندگی یاوليه

 ( .داشتند)همان چهره به چهره ارتباط

 مستقيم طور به جهان کشورهای همه اطالعاتی و ارتباطی هایفناوری گسترش با ميالدی سوم هزاره در است معتقد4 کاستلز

 فرايند در که ایکنندهنقش تعيين عليرغم هافناوری نوع اين. گرفت خواهند قرار ساختاری تغييرات معرض در مستقيم غير يا

 در بلكه شوند،نمی محسوب کننده تعيين عامل اجتماعی فرايندهای و نهادها به نسبت خود خودی به دارند1 شدن جهانی

 کنش مرکز در خاطر همين به و کنندمی ايفا را ایواسطه عامل يک نقش کنشگران و اجتماعی ساختارهای بين متقابل کنش

 .(5931 کاستلز،) گيرندمی قرار انسانی

                                                           
3 cooly 

4 Manuel Castells 

5 Globslization 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 دخالت فرهنگی و اجتماعی عوامل آن در خاصی که فرايند جريان در،  ایرسانه هایبرنامه مخاطبان است معتقد6 تامپسون

 نهادهايی ارتباطی هایرسانه کنار در چند هر گويد،می تامپسون .کنندمی درونی و جذب درک، را هارسانه هایپيام کنند،می

 ارتباطی، هایرسانه اما دارند، نقش افراد شخصيت و هويت شدن پرداخته و ساخته در نيز پرورش و آموزش و خانواده همچون

 هایکنش و ارتباطات به آنها شدن وارد و چهره به چهره کنش از هاانسان رفتن فراتر باعث جهانی، برد دارای هایرسانه ويژه به

 جديد فرايند يک آمدن وجود به مدرن، ارتباطی هایرسانه کارکردهای مهمترين از يكی تامپسون، نظر به. اندشده جهانی

 (.5931 تامپسون،) است بوده سابقهبی تاريخ طول در که است هويت گيریشكل

معتقد است فضای مجازی ، دنيا هايی را به تصوير می کشد که از تخيالت علمی برخاسته اند .با اين حال برای بسياری  1ترکل

از مردم فضای مجازی بخشی از زندگی روزمره شده است. هنگامی که نامه های الكترونيكی خود را می خوانيم ويا در يک بحث 

مجازی به سر می بريم.در اين فضا قادريم ضمن تبادل نظر ، شخصيتی مجازی همزمان اينترنتی شرکت می کنيم ، در فضای 

برای خود بيافرينيم ، فرصت آشنايی با با اجتماعات جديدی را داريم که در آن با مردمی از سراسر دنيا ارتباط برقرار کنيم ، در 

 ، به نقل از کيخايی (. (Turkle, 1997ات نكنيم حالی که شايد با داشتن روابط صميمانه ، هرگز در دنيای واقعی آنها را مالق

 ارتباط شفاهی

شوند، اين ها وارد مرحله جديدی از زندگی اجتماعی میمک لوهان معتقد است که تحت تأثير وسايل ارتباط الكترونيكی، انسان

ند. اکنون تحت تأثير وسايل کدهد و بيان شفاهی و ادراک سمعی را احياء میوسايل جديد به انحصار ارتباط چاپی پايان می

ای طرز زندگی، نظام آموزشی، ادبيات، هنرها و به طور کلی همه نظام فرهنگ انسانی الكترونيكی در راه ايجاد چنين جامعه

 (  .5913دگرگون شده است. )ساروخانی، 

 اول مقام در سازد،می آماده( حكومتی) اقتدار قبول برای را فرد که اجتماعی نهادهای تمام ميان از که است معتقد هورکهايمر

 اين و کندمی مراقبت انسانها شخصيت و توليد باز از تربيتی قدرتهای مهمترين از يكی عنوان به خانواده زيرا. دارد قرار خانواده

 رفتارهای قول قابليت خانواده، طريق از افراد. کندمی درخواست را آن اجتماعی زندگی که دهدمی انجام همانگونه را عمل

 خانواده که است معتقد او ديگر، طرف از. کنندمی کسب را ـ است وابسته آن به بورژوازی جامعه موجوديت که ـ اقتداری

. کنندمی بيان راحتی به را خود مشكالت آن افراد که است مكانی تنها آموزد،می افراد به را اقتداری روابط که آن از گذشته

 تنها چنين هم گيرندونمی نظر در رقيب عنوان به را يكديگر افراد و نگشته تنظيم بازار قوانين براساس افراد روابط که مكانی»

 ، به نقل از کيخايی ( . 5311باشند ) هورکهايمر ،  مؤثر انسان عنوان به بلكه کارکرد، عنوان به نه. »دارند امكان افراد که مكانی

 فردی رفتارهای اگر دهد نشان که است اين وايدمر تالش کند،می پيدا معنا  خانوادگی هایجمع با خانواده است معتقد وايدمر

 نوينی وارهعادت و کنندمی پيدا ایتازه نگرش خانواده متن در افراد کند، پيدا خاصی مفهوم و معنا جمعی هایکنش قالب در

 ديگر امروز دنيای در افراد است معتقد او .دانست جمع از بردن لذت و جدايی رفتن بين از را آن توانمی که حالتی يابند،می

 گيرند قرار آنها جمع در مايلند که افرادی گزينش و انتخاب در خود بلكه دهندنمی سامان را گذشته خانوادگی هایجمع

 بلكه نيست افول حال در خانواده دليل همين به است معتقد و داندمی  فرهنگی چرخش نوعی را پديده اين او دارند، دخالت
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 ترميم و بازسازی حال در دائم صورت به خانواده ترساده شكلی به و دهدمی روی آن کارکردهای و ماهيت در بازنگری نوعی

 (.5932است )لبيی،  خود

 نام همين با اثرش در اينيس. داندمی کتابت بر مبتنی دانش انحصار و ارتباط سوگيری تاريخ را غرب تاريخ لوهان مک

 موجب 51 قرن از بعد کتابت محض برتری لوهان مک و 3انيس زعم به. دارد نظر مطمح را کتابت سلطه ،(ارتباط سوگيری)

 صورت خلوت در و جمع از جدا انسان ارتباطی هایفعاليت از بسياری ای،جامعه چنين در. گرديد شفاهی سنن در کاستی

 در ارتباطی وسايل ديگر ورود با  شفاهی جامعه پيدايی. پذيردمی بسط گرايی ملی و مليت و(کتاب مطالعه و نگارش) پذيردمی

 به بازگشت نوعی لوهان مک زعم به و جمع بين در آموزش جمع، سوی به انسان بازگشت معنای به کتابت، و خط کنار

 نامطلوب را کتابت سلطه يا ارتباط سوگيری دوران لوهان مک هم و اينيس هم که پيداست. است انسانی نخست دورانهای

 موجب تلويزيون لوهان، مک مخصوصاً  آنان، نظر از. دارند نظر تلويزيون عصر به کتابت و خط عصر ورای بر آنان. پندارندمی

 عزلت ترک، جای به مشارکت يابد،می نضج شفاهی فرهنگ تلويزيون عصر با آيد، پديد حواس بين سالم توازنی که شودمی

 ديويد .گرددمی  افراطی هایگرايی ملی مخصوصاً  هاگرايی ملی جايگزين جهانی انديشه و همكاری نشيند،می رهايی و جويی

 ( .5932) ساروخانی ،  دارد تأکيد انسانی جوامع حرکت محور عنوان به ارتباط بر باز که است ديگری انديشمند ، رايزمن

نهاد سنتی می داند. از نظر او ارتباطات اساسی ترين روندی است که در  در ديدگاه کنش متقابل نمادی ارتباط شفاهی را بنياد

جوامع انسانی جريان دارد. از نظر او رسانه ها ازطريق تنش سازی بر رفتار کودکان تأثير می گذارند. در حقيقت ميد با مطرح 

م پيوسته انديشه هاست تأثير می کردن ديگری عام معتقد است  که رسانه ها بر ذهن کودکان که ساده و فاقد شبكه به ه

 تأکيد مشاهدات استمرار به آن در می داندکه سنتی نهاد بنيان نمادی متقابل کنش در را شفاهی ارتباط سنت ميدگذارند.

 که شود می برقرار زمانی ارتباط.  دارد جريان انسانی جوامع در که است روندی تريناساسی ارتباطات ميد نظر به. ورزدمی

 در دارد . اشتراک يكسانی معنای کنندگاناستفاده برای که نمادهايی يعنی کنند؛ استفاده دارمعنی نمادهای از کنندگان،شرکت

 روند عنوان به توانمی را ارتباط بنابراين. دهدمی سوق اجتماعی ناب یرابطه يک سوی به را کنندگانشرکت نماد، يک معنی

 و تربزرگ هایسازمان ايجاد موجب ـ باشد که جهتی هر درـ يابدمی گسترش ارتباط که ميزان همان به. کرد تلقی ساماندهی

 .(5912توسلی،) شودمی ترگسترده

 چگونگی به نيز و کنندمی استفاده رسانه آن از که مخاطبانی و رسانه ميان  متقابل برکنش ، گربنر پرورش يا  کاشت نظريه

 و رسانه از واستفاده مواجهه ميزان بين که است اين نظريه اين اساسی فرض. دارد تأکيد مخاطبان بر هارسانه گذاریتـأثير

 با مواجهه متمادی هایساعت که صورت اين به. دارد وجود مستقيم ارتباطی رسانه آن هایبرنامه و محتوا در پنداری واقعيت

 و ميزان تعيين با پرورش نظريه واقع در. شودمی رسانه محتوای با موافق هایديدگاه و نگرش تغيير ايجاد باعث خاص ایرسانه

 وی نظر .از کند پيدا دست تأثير نحوه و وکار ساز به تا کندمی مطالعه را تأثير ميزان ها،رسانه از استفاده مورد هایبرنامه نوع

 اين براساس هاآن مخاطبان و هستند اجتماعی واقعيت از يكسان بيش و کم و شكل هم هایديدگاه ارائه به متمايل هارسانه

 ارائه در که هماهنگی و نظم دليل به هارسانه گويد،می که رودمی پيش جا آن تا گربنر. شوندمی پذيرفرهنگ کاری سازو چنين

 و قادریعباسی) دانست جامعه دهنده شكل را هاآن بايد که طوری به دارند؛ فراوانی اثرگذاری قدرت دارند، زمان طول در پيام

 .(،5931 کاشانی،خليلی
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 سری يک آزاد هایانسان تمام در هابرماس زعم به. هستند هارسانه به های بسياریانتقاد پيشگامان فرانكفورت، مكتب اعضای

 در. شد خواهد کشف شود گفتگو وارد صميمانه ديگران با فرد که زمانی نيازها اين و دارد وجود اصيل و اساسی نيازهای

 نظر مورد آرمانی شرايط واقع در( غيره و مجازی اجتماعی هایشبكه ها،رومچت وبالگ، ايميل،) اينترنتی تعاملی هایمحيط

 کردن طرح اين و کنند مطرح را خود نيازهای توانندمی ترراحت معموالً افراد هامحيط اين در. يابدمی تحقق خوبی به هابرماس

 ابراز را خود احساسات پردازند،می گفتگو به فضا آن در کاربران. شودمی مباحثه و گفتگو فضای يک گيریشكل باعث نيازها

 (.ساروخانی از نقل به5916 سالک،)پذيرندمی تأثير يكديگر از و کنندمی

 در ساختاری تغييرات که کندمی فرض چنين گيدنز. است مكان از زمان جدايی برمفهوم يابی گيدنز ،ساخت نظريه تمرکز نقطه

 باعث گسترده، سياسی ساالری مردم و فناورانه هایپيشرفت پولی، مبادله مانند شدن جهانی چندگانه سطوح واسطه به قدرت،

 معنی اين به بودند، همبسته و يكنواخت مكان و زمان پيشامدرن، جوامع در. است شده مكان و زما از ما حس دگرگونی و تغيير

 و زندگی برای ما ظرفيت که است اين مدرنيته مهم پيامدهای از يكی اما داشتند؛ تمايل يكديگر مجاورت در تعامل به مردم که

 خود وسيله به روزمره هایکنش گيدنز، نظر به .است يافته گسترش يكديگر، از مجزا صورت به مكان و زمان گستره در کار

 مكان، و زمان امتداد فرايند در. هستند دخيل امر اين در نيز ایرسانه هایفناوری و شودمی مقيد ساختاری لحاظ به گرانکنش

 امنيت عدم احساس به تواندمی که است روزمره آگاهی درون به متفاوت رويدادهای کردن وادار به قادر شده، ایرسانه تجربيات

 ديگران درباره اطالعاتی ما به که هستند کنش بيرونی شرط شده، ای رسانه تجربيات وی، برای. شود منجر واقعيت واژگونی و

 (Laughey, 2007) دهندمی تغيير داريم، ديگران درباره ما که را روايتی و دهندمی

 دوری شناختیجامعه موجود اندازهایچشم از بايد دريابيم، درستی به را مدرنيته ماهيت باشيم خواسته اگر گيدنز، یگفته به

 هایفرهنگ از را نهادها اين هایانقطاع ماهيت و کنيم تبيين را مدرن نهادهای جهانی یپهنه و شديد پويايی بايد. گزينيم

 ترکيب باز و مكان و زمان جدايی از مدرنيته پويايی» دهدکهمی قرار تأکيد مورد را قضيه اين بارها گيدنز. دهيم توضيح سنتی

 سازند،می پذيرامكان را اجتماعی زندگی مكانی ـ زمانی دقيق بندیمنطقه که هايیصورت به گيرد،می سرچشمه شانشدن

 و( دارد نزديک ارتباط مكانی ـ زمانی گيریفاصله در مؤثر عوامل با که ایپديده) شوندمی اجتماعی هاینظام جاکندگی از باعث

 هاگروه و افراد هایکنش بر که دانشی مداوم دادهایدرون پرتو در را اجتماعی  روابط یبازانديشانه  بازساماندهی و ساماندهی

 (. 5911 گيدنز،) «شوندمی موجب گذارند،می تأثير

 شخصی روابط بر رابطه اين که تأثيری جهت از خصوص به کند،می درونی امر و بيرونی امر ميان یرابطه به شايانی توجه گيدنز

 مهمی نقش که هاانسان ميان صميمانه روابط جمله از ـ انسانی روابط که است معتقد وی. «گذاردمی شخصی هويت ماهيت و

 به شخصی روابط که اين است گيدنز ديدگاه. »اندشده دگرگونی دچار مدرن دنيای در ـ کنندمی ايفا انسانی هويت تكوين در

 داری،سرمايه اقتصاد قدر هر مثال، برای شوند؛می هستندآزاد روابط اين خود از بيرون که بندهايی و قيد از ایفزاينده طور

 اجباری ماهيتِ کنند،می  جلب خود سوی به بيشتر را افراد تعهد انتزاعی، هاینظام ساير و آموزشی رسمی نهادهای ها،رسانه

 از ورداریبرخ برای توانيمنمی ديگر ما. شودمی تضعيف بيشتر پيوستمی هم به را سنتی یخانواده اعضای که وظايفی و حقوق

 که آزاديم نيز ضرورت اين قيد از حال، عين در باشيم؛ پشتگرم خويشاوندان از ایشبكه وجود به اعتماد، یشايسته هایهمراهی

 يا خانواده برای جايگزينی انتزاعی نظامی هيچ هنوز چون. بينيمنمی آنها با همراهی در نفعی که کنيم مساعدت اقوامی به

 ريزیپی و جستجو را ديگران با آميزاعتماد روابط اين که است  فرد یعهده بر است، نيامده پديد منسجم روستايی اجتماع

 (.5939 کسل،) «دارند ضرورت همچنان[ خود] نفس تماميت حفظ برای که روابطی کند،
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 اطالعات تواننمی تماما ارتباطاتی وجودندارد،ودرچنين بدن اينترنتی ت نظردريفوس درارتباطا از نظر صاحبنظرانی چون به

 شان،بلكه هایبدن با نه دارند،کاربران افرادوجود وشمارزيادی ازاطالعات نبوهی دراينترنت ا. کرد هارادرکوواقعيت

 ارتباطاتی توانندجايگزيننيستند،ونمی وناب حقيقی رتباطاتی،ارتباطات چنين ا. کنندبرقرارمی باآنهاارتباط شان صرفاًباچشمان

 طوريكه کند،بهايفامی حياتی نقشی اطرافش دنيای دردرک نسان بدن ا حرکت شكل. وحضوردارد وجود بدن درآنها شوندکه

 .(5939 دريفوس،) شودمی ارتباط تشخيص رفتنِ ازدست تجسدمنجربه عدم

 کند:مارگات ميد سه نوع متفاوت فرهنگ را از هم متمايز می

ای که در آن دگرگونی اجتماعی بسيار کند و نامد: جامعهها را نياکان گرا میسنتی که ميدان آنهای جوامع با فرهنگ -5

 ی هر نسل جديد است. ی بزرگساالن، آيندهگيرد و گذشتهتدريجی بوده، اقتدار از گذشته )سنت( نشأت می

ال گرا فرهنگی است که در آن مدل غالب نامد: فرهنگ همسهای انتقالی که ميدان آن را همسال گرا میجوامع و فرهنگ -2

 .دهند.باشد. به عبارت ديگر کودکان و بزرگساالن، همساالن خود را الگو قرار میشان میبرای اعضای جامعه، رفتار معاصران

شوند که ديگر نسل گذشته، مدل شوند. شرايط اجتماعی طوری دگرگون میدر واقع در جوامعی که دچار تغيير و تحول می

تواند مشابه هم باشد )پناهی، پذيرند که وضع زندگی آنان نمیتواند باشد و هر دو نسل میناسبی برای زندگی نسل بعد نمیم

دانند بنابراين هر يک می« طبيعی»(. در اين حالت جوانان و بزرگساالن، تفاوت رفتار هر نسل از رفتار نسل قبلی خود را 5931

 کنند.)همان (دو دنيای متفاوت زندگی می از دو نسل والدين و فرزندان در

های يادگيری يا به تعبير ميد جوان گرا، سومين الگوی جامعه و فرهنگ از نظر ميد است که در آن، جامعه جوامع و فرهنگ -9

كه بايد تواند الگوی نسل جديد باشد، بلکند و در وضع جديد، نسل گذشته ن تنها نمیهای بسيار شديدی را تجربه میدگرگونی

ها و هنجارهای قديمی خود را بر مبنای فرهنگ نسل بعد اصالح کند و دست به اجتماعی شدن مجدد بزند و تداوم حيات ارزش

 (.5931بسياری از چيزها را از فرزندان خود بياموزد )پناهی، 

تاثيری بر فرهنگ  پردازد که فضای مجازی چهببه اين مسئله  براساس همين مباحث نظری پژوهش حاضر در صدد است

 شفاهی افراد در خانواده دارد ؟

 فرضيه های تحقيق به شرح زير است :

 .است موثر شفاهیارتباط  بر مجازی فضای از استفاده: اصلی ی فرضيه

 فرضيه های فرعی :

 تاثير گذار است . والدین وفرزندانکميت استفاده از فضای مجازی برارتباط شفاهی  -5

 تاثير گذار است . والدین وفرزندانکيفيت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی  -2

 موثر است . والدین وفرزندانکميت استفاده از فضای مجازی برادبيات شفاهی  -9

 موثر است . والدین وفرزندانکيفيت استفاده از فضای مجازی بر ادبيات شفاهی  -4

 
 مدل نظری تحقيق

 

 

 

 
رتباط شفاهی ا

 والدین وفرزندان

فضای   شفاهی ارتباط

 مجازی

 کمیت استفاده از

 فضای مجازی
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 روش تحقیق:-3

 مرحله در.  گيرد می قرار مقطعی پيمايشی تحقيقات زمرة در و  کاربردی پژوهشهای زمره در تحقيق نوع جهت از پژوهش اين

 پايان ، اسناد،کتب،مقاالت بررسی شامل) ایکتابخانه روش از پژوهش تجربی و نظری ابعاد بررسی تحقيق سوابق و مسأله طرح

 روش از روز به اطالعات آوردن دست به جهت و شده استفاده( اينترنتی رسانی اطالع سيستم و نشريات ،مجالت ، هانامه

 بر که باشندمی  اصفهان شهر های خانواده کلية پژوهش اين در آماری جامعة.  است شده  استفاده نيز( پرسشنامه) ميدانی

 از مطالعه مورد نمونه حجم برآورد منظور به. است شده خانواده گزارش 113912تعداد اين 5931 سال سرشماری اساس

 خانوار 934  برابر مطلوب نمونه حجم ترتيب اين است .به شده استفاده( نفر211111 از بيش) بزرگ جمعيت با کوکران فرمول

 در دقيق آمار وجود عدم و تحقيق موضوع به توجه با و ناقص هایپرسشنامه دريافت احتمال به توجه با.  است شده محاسبه

 که تحقيق به ورود مالک گرفتن نظر در با   شدند انتخاب خانواده 411 تعداد نواقص اين رفع جهت و خانواده تعداد خصوص

 از که. باشد می نفر5211 شده توزيع های پرسشنامه تعداد ، باشد می فرزند و پدر،مادر شامل که خانواده اعضای حضور همانا

 اعضای شامل که1931 باالی بازگشت ضريب با پرسشنامه 5512 تعداد ناقص و مخدوش های پرسشنامه حذف با تعداد اين

 جمعيت که اين به توجه با.شود انجام ها داده تحليل و تجزيه فرآيند  تا گرفته قرار پژوهشگر اختيار در شود می خانواده 934

.  است گرفته صورت مسكونی محله اساس بر و ای سهميه حاضر تحقيق در گيری نمونه ی شيوه ، بوده ناهمگن اصفهان شهر

 منطقه تعدادی سپس شود می اقدام اصفهان شهرداری مناطق اساس بر اصفهان شهر ی نقشه بندی تقسيم به ابتدا طوريكه به

 ميان در ها پرسشنامه و انتخاب نظر مورد کوچه و ،خيابان اتفاقی صورت به ها محله داخل در بعد ی مرحله در و شده انتخاب

 مجازی فضای از استفاده ی اجازه بدليل فرزندان سن مالک. گرديد توزيع دارند سال51 از باالتر فرزند دارای که هايی خانواده

 .  است شده گرفته نظر در والدين سوی از

 مفاهيم و متغيرهای تحقيق4-5

 متغير مستقل: 4-5-5

 متغير مستقل تحقيق حاضر استفاده از  فضای مجازی است که به شكل زير سنجيده می شود .

ه که فرد از فضای مجازی استفاده می کند: در ميزان استفاده از فضای مجازی : عبارت از مدت زمانی از شبانه روز است ک -5

 ساعت . 1پنج طبقه : اصال استفاده نمی کنم، کمتر از يک ساعت، بين يک تا سه ساعت،بين سه تا پنج ساعت و بيشتر از 

ادبیات شفاهی 

 والدین وفرزندان
ه از کیفیت استفاد

 فضای مجازی
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مدت زمان استفاده از فضای مجازی: عبارت از مدت زمانی است که فرد در فضای مجازی عضويت يافته است:  کمتر از  -2

 ماه، بين شش ماه تا يک سال، بين يک تا دوسال و بيشتر از دو سال شش

پژوهشی، چت -خدمات اينترنتی مورد استفاده: مشارکت و در گيری فرد در  فضای مجازی :  جست و جو در مقاالت علمی -9

های گشت و گذار در سايت -جست و جو در سايت های سياسی-وبالگ-اخبار و اطالعات-کردن،پست الكترونيكی

 مختلف،برقراری ارتباط با ديگران در وايبر،واتس آپ و الين ،تانگو،اينستاگرام،تلگرام ، خريد کاال از طريق اينترنت

 ميزان اعتماد به فضای مجازی: ميزان اعتمادی که فرد نسبت به فضای مجازی مطرح شده دارد.    -1

 

 متغير وابسته:4-5-2

دارای دو  .که بطور کلی در قالب فرهنگ شفاهی بيان شده وشفاهی خانواده می باشد در تحقيق حاضر ، متغير وابسته، ارتباط 

 مورد سنجش قرار گرفته است : والدین وفرزندان و ادبيات شفاهی والدین وفرزندانبعد ارتباط شفاهی 

 شفاهی شامل گويه های زير می باشد: ادبيات -5

 ، گفتن / شنيدن الاليی ، شعر محلی های دن /خواندن ترانهالمثل در گفتگو با اعضای خانواده ، شني ضرب بكاربردن

 مشاعره بازی ،    خواندن

 شفاهی شامل گويه های زير می باشد : ارتباط -2

 .بخوريم غذا هم با وعده يک روزی حداقل: است اين قانون ما خانواده در

 .  بزند حرف من با کند نمی فرصت که شود می موبايل با کار مشغول والدينم/  فرزندم آنقدر

 . کنيم می گفتگو مختلف مسايل مورد در يكديگر با ساعت نيم حداقل روزانه ما

  روايی و پايايی :4-2

اعتبار صوری مبتنی بر قضاوت و داوری متخصصان . روايی تحقيق از اعتبار صوری استفاده شده استسنجش  جهت

در اين . از نظر  اساتيد، مشاور و محققين ديگر استفاده شد ها برای متغيرهای تحقيق،جهت انتخاب بهترين گويه. باشدمی

ارتباط، پرسشنامه تهيه شده را به اساتيد دانشگاه و متخصصان نشان داده و از نظر آنها برای تصحيح پرسشنامه کمک 

مه از روش تعيين پايايی پرسشنا برای. بدين ترتيب پرسشنامه تحقيق از نوعی اعتبار صوری برخوردار است. شد گرفته

به دست آمد. اين محاسبات در جدول   1/1که در اکثر متغيرها ميزان آلفا بيش از  .آلفای کرونباخ استفاده شده است

 آمده است: 5شماره 
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 ضرايب  آلفای کرونباخ برای متغير های پرسشنامه5جدول 

تعداد  آلفای کرونباخ

 گویه

 متغیر مقیاس

  

 شفاهی ارتباط والدین وفرزندان ارتباط شفاهی 4 717/0

113/1 

 وابسته

 والدین وفرزندان ادبيات شفاهی 4 711/0

 مستقل کميت استفاده از فضای مجازی 3 707/0

 مستقل کيفيت استفاده از فضای مجازی 01 77/0

 

 .یافته های تحقیق:5

 استنباطی ارائه می گردد. يافته های تحقيق در دوبخش توصيفی)اطالعات مربوط به والدين و فرزندان( و

 نتايج توصيفی:1-5

 توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب سن اعضای خانواده 2جدول 5-5-5

گروه های 

 سنی

 فرزند والدین

 زن مرد

درصد  فراوانی درصد معتبر فراوانی درصد معتبر فراوانی

 معتبر

 8/33 031 1 1 1 1 سال 22کمتر از 

 2/22 91 1 1 1 1 25تا  22

 2/22 91 5/0 6 5/1 2 32 تا 25

 2/22 91 6/7 21 0 4 سال32تا32

 2/3 02 2/21 77 2/02 47 سال33تا35
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 2 1 0/24 12 1/22 99 سال22تا22

 2 1 4/25 17 5/24 14 سال23تا 25

 2 1 1/21 91 5/37 044 سال و باالتر52

 122 394 011 394 011 394 کل

  11  7  5 بدون پاسخ

سال و باالتر با 11خانواده ی شرکت کننده در تحقيق، بيشترين فراوانی سنی در گروه مردان  به  934از ميان اعضای 

درصد فراوانی و بيشترين فراوانی سن در گروه فرزندان به گروه سنی زير 4/21سال با  43تا 41درصد  و  درگروه زنان، به 1/91

 درصد فراوانی تعلق دارد.3/91سال با 21

 استفاده از فضای مجازیشاخص  ميزان  9جدول 5-5-2

اتصال به اینترنت به طور 

 روزانه

 فرزند مادر پدر

 درصد معتبر درصد معتبر درصد معتبر

 8/11 9/32 5/43 استفاده نمی کنم

 1/78 9/30 7/23 کمتر از یک ساعت

 7/77 2/23 6/27 بین یک تا سه ساعت

 1/15 0/9 2/5 بین سه تا پنج ساعت

 1/7 2/4 1 ساعت 5بیشتر از 

 100 100 100 کل

نشان می دهد بيشترين فراوانی استفاده از فضای مجازی در گروه پدران به گزينه ی  استفاده نمی کنم با 4پردازش جدول  

درصد فراوانی می باشد. 1/29درصد فراوانی تعلق دارد و بعد از آن ميزان استفاده ی کمتر از يک ساعت به طور روزانه با 1/49

درصد و بعد از آن به گزينه ی کمتر از يک ساعت با 3/92گزينه ی استفاده نمی کنم با  در گروه مادران بيشترين فراوانی به

 9/92درصد فراوانی تعلق دارد. در گروه فرزندان بيشترين فراوانی به گزينه ی  بين يک تا سه ساعت استفاده با فراوانی 3/95

 درصد  می باشد.
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 شاخص فرهنگ شفاهی 4جدول 5-5-9

 فرزند همسران متغیر

ارتباط  ادبيات شفاهی ارتباط شفاهی 

 شفاهی

 ادبیات شفاهی

ی
یل

خ
 

 
 کم

درصد 

 معتبر

2/5 3/07 9/1 7/0 

 کم

درصد 

 معتبر

7/06 3/22 5/1 1/71 

ط
وس

مت
 

درصد 

 معتبر

9/39 0/29 7/49 1/70 

اد
زی

 

درصد 

 معتبر

9/37 9/06 5/44 1/71 

ی 
یل

خ

اد
زی

 

درصد 

 معتبر

6/0 5/05 5/5 1/15 

درصد  کل

 معتبر

100 100 100 100 

شفاهی قابل مشاهده است. بيشترين فراوانی متغير ارتباط شفاهی همسران به  متغيرهای مربوط به شاخص ارتباط 1جدول  در

درصد فراوانی تعلق دارد. بيشترين فراوانی 1/43درصد فراوانی و در گروه فرزندان نيز به گزينه متوسط با 3/93گزينه متوسط با 

درصد فراوانی تعلق 6/94فرزندان به زياد با درصد و در گروه 5/23متغير ادبيات شفاهی در گروه همسران به گزينه متوسط با 

 دارد. 

 تحليل استنباطی:1-2

فرضيه می باشد که به منظور بررسی و آزمون فرضيه های مطرح شده از آزمون های مختلفی استفاده  4تحقيق حاضر دارای 

 شده است
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شفاهی اعضای خانواده پرداخته می شود. در فرضيه ی اول تحقيق به بررسی تاثير کميت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط 

بطوريكه مطرح می گردد هرچه ميزان و مدت زمان استفاده از فضای مجازی بيشتر باشد، احتمال کمتر شدن ارتباط شفاهی 

بين همسران و والدين و فرزندان وجود دارد و يا بطور عكس هرچه ميزان و مدت زمان استفاده از فضای مجازی کمتر باشد، 

ل بيشتر شدن ارتباط شفاهی بين همسران و والدين و فرزندان وجود دارد. جهت آزمون اين فرضيه از آزمون همبستگی احتما

مشخص شده است ميزان ضريب همستگی و شطح معنی داری گويای آن  1پيرسون استفاده نموده ايم. همانگونه که در جدول 

همسران تاثير دارد بطوريكه با استفاده ی بيشتر از فضای مجازی  است که کميت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی

(. همچنين اين تاثير بر کميت استفاده از فضای مجازی و ارتباط شفاهی -951/1،ارتباط شفاهی همسران کاهش می يابد)

 تاييد می شود. 111/1و سطح معنی داری  31/1(.بنابراين فرضيه اول با اطمينان -911/1والدين و فرزندان نيز وجود دارد)

 

 کميت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی همسران و والدين و فرزندان 1جدول  5-5-4

ضریب  سطح معناداری ضریب تعیین

 همبستگی

 روابط متغیرها

 کمیت--همسران ارتباط شفاهی -305/1 *** 1/0

 کمیت-والدین و فرزندان ارتباط شفاهی -705/0 *** 017/0

 

تحقيق تاثير کيفيت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی اعضای خانواده را مورد بررسی قرار داده است. فرضيه ی دوم 

مشخص شده است ميزان  6جهت آزمون اين فرضيه از آزمون همبستگی پيرسون استفاده نموده ايم. همانگونه که در جدول 

فاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی همسران تاثير دارد ضريب همستگی و سطح معنی داری گويای آن است که کيفيت است

(. همچنين اين تاثير بر -99/1بطوريكه کيفيت استفاده از فضای مجازی با  ارتباط شفاهی همسران ارتباط معكوس دارد)

اول با اطمينان (.بنابراين فرضيه -956/1کيفيت استفاده از فضای مجازی و ارتباط شفاهی والدين و فرزندان نيز وجود دارد)

 تاييد می شود. 111/1و سطح معنی داری  31/1

 کيفيت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی همسران و والدين و فرزندان 6جدول  5-5-1

ضریب  سطح معناداری ضریب تعیین

 همبستگی

 روابط متغیرها

 کیفیت-همسران ارتباط شفاهی -33/1 *** 11/0

 کیفیت- والدین و فرزندان ارتباط شفاهی -711/0 *** 1/0
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در فرضيه ی سوم تحقيق ،تاثير کميت استفاده از فضای مجازی بر ادبيات شفاهی خانواده را مطرح می نمايد. بطوريكه مطرح 

می شود هرچه ميزان و مدت زمان استفاده از فضای مجازی بيشتر باشد،خانواده با کاهش ادبيات شفاهی همسران و والدين و 

روبرو شده و يا بطور عكس هرچه ميزان و مدت زمان استفاده از فضای مجازی کمتر باشد،خانواده با افزايش ادبيات فرزندان 

شفاهی همسران و والدين و فرزندان مواجه می گردد. جهت آزمون اين فرضيه از آزمون همبستگی پيرسون استفاده نموده ايم. 

يب همستگی و سطح معنی داری گويای آن است که کميت استفاده از مشخص شده است ميزان ضر 1همانگونه که در جدول 

فضای مجازی بر ادبيات شفاهی همسران تاثير دارد بطوريكه با استفاده ی بيشتر از فضای مجازی ،ادبيات شفاهی همسران 

و فرزندان نيز وجود (. همچنين اين تاثير بر کميت استفاده از فضای مجازی و ادبيات شفاهی والدين -239/1کاهش می يابد)

 تاييد می شود. 111/1و سطح معنی داری  31/1(.بنابراين فرضيه اول با اطمينان -511/1دارد)

 

 کميت استفاده از فضای مجازی بر ادبيات شفاهی همسران و والدين و فرزندان 1جدول  5-5-6

ضریب  سطح معناداری ضریب تعیین

 همبستگی

 روابط متغیرها

 کمیت--همسران شفاهی ادبیات -293/1 104/1 08/0

 کمیت-والدین و فرزندان ادبیات شفاهی -105/0 018/0 011/0

 

فرضيه ی چهارم تحقيق نيز تاثير کيفيت استفاده از فضای مجازی را بر ادبيات شفاهی خانواده مورد بررسی  قرار داده است. 

مشخص شده است ميزان 3همانگونه که در جدول جهت آزمون اين فرضيه از آزمون همبستگی پيرسون استفاده نموده ايم. 

ضريب همستگی و سطح معنی داری گويای آن است که کيفيت استفاده از فضای مجازی بر ادبيات شفاهی همسران تاثير دارد 

(. همچنين اين تاثير بر -11/1بطوريكه کيفيت استفاده از فضای مجازی با  ادبيات شفاهی همسران ارتباط معكوس دارد)

(.بنابراين فرضيه اول با اطمينان -159/1ت استفاده از فضای مجازی و ادبيات شفاهی والدين و فرزندان نيز وجود دارد)کيفي

 تاييد می شود. 111/1و سطح معنی داری  31/1

 

 

 کيفيت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی همسران و والدين و فرزندان 3جدول  5-5-1

 روابط متغیرها ضریب سطح معناداری ضریب تعیین
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 همبستگی

 کیفیت-همسران ارتباط شفاهی -57/1 *** 77/0

 کیفیت- والدین و فرزندان ارتباط شفاهی -517/0 *** 71/0

 فرضيه ی کلی و مدل تحقيق: استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی خانواده موثر است.

استنباطی برای بررسی تأثير استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ برآوردهای استاندارد و غير استاندارد در سطح  3جدول 5-5-3
 شفاهی خانواده

ضریب 

 تعیین

خطای  نسبت بحرانی سطح معناداری

 معیار

برآورد غیر 

 استاندارد

برآورد 

 استاندارد

 روابط متغیرها

 کیفیت--فرهنگ شفاهی -537/1 -144/1 115/1 -062/1 *** 707/0

 کمیت--فرهنگ شفاهی 111/0 051/0 071/0 111/7 070/0

 

 مدل معادله ساختاری جهت تعيين مقدار تأثير استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی خانواده 5مدل  

 

 

 های گردآوری شده، در يک فضای چند متغيره از تدوين يک مدل بر مبنای چهارچوب نظری بهرهبه منظور تحليل داده

و کيفيت استفاده از فضای مجازی، بر فرهنگ شفاهی به عنوان سازه درونی به عنوان  ايم.در مدل تدوين شده کميتگرفته

باشد. همچنين سازه فرهنگ شفاهی خود بر مبنای چهار  مقياس فرعی )ارتباط شفاهی فرزندان متغير درونی اثرگذار می

ار گرفت. جهت آزمون اين فرض از ،ارتباط شفاهی همسران،ادبيات شفاهی فرزندان،ادبيات شفاهی همسران( مورد سنجش قر

 مدل  ساختاری استفاده شده است. در نمونة آماری، و ميزان تاثير کيفيت استفاده از فضای مجازيبر فرهنگ شفاهی خانواده ،
) 537/0ˆ(  ،114/0 (و ميزان اثرگذاری کميت استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی خانوادهˆ(   . می باشد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

پس در نمونة آماری متغير مستقل بر متغير وابسته يعنی فرهنگ شفاهی خانواده تأثير دارد. سطح معناداری محاسبه شده 

شود بطوريكه متغير کميت و کيفيت استفاده از ( است .  بنابراين فرضية صفر رد میp= 19/1( و )p= 111/1، ) 11/1کمتر از 

است بدين معنا که  912/1گذارد. ميزان ضريب تعيين آماری حاضر، تأثير میخانواده  در جامعة فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی 

برای مثغيير کميت استفاده از فضای  درصد از تغييرات فرهنگ شفاهی خانواده را توضيح می دهد. در جدول فوق 2/91مدل مفروض 

( و نسبت S.E= 126/1) ، خطای معيار554/1، برآورد استاندارد 116/1مجازی   و فرهنگ شفاهی خانواده ه  برآورد غيراستاندارد 

برآورد  ،1-/144( و برای مثغيير کيفيت استفاده از فضای مجازی  و فرهنگ شفاهی خانواده برآورد غيراستاندارد C.R= 566/2)  بحرانی

 اشد.( می بC.R= -062/1)  و نسبت بحرانی( S.E= 115/1، خطای معيار )1-/191استاندارد 

 نتیجه گیری

 دور با افراد .در خانواده ها گيرد می بر در را گوناگونی ابعاد ارتباط اين و است انسانی ارتباطات عصر جديد عصر

 بودن جمع از عضوی و جمع در حضور از احساسی کنند،می «بودن» احساس نمادين شكل به  خانوادگی هاینشستنهم

 در چگونه و است خانوادگی جمع کدام به متعلق دهدمی نشان فرد هر ترتيب بدين است، خوشايند بسيار افراد برای که

 و است ایهسته خانواده از فراتر چيزی خانوادگی هایجمع اين. است سهيم آنان هایغم و هاشادی و مشكالت و مسائل

 از گفت بتوان که باشد حدی به موضوع اين جذابيت شايد دهد،می نشان را خانواده بندیپيكره يا بندیترکيب واقع در

 با رابطه در نيز ما زندگی وقايع ترينمهم و کنيممی زندگی آن با و هست ما وجود در احساسی چنين  گور تا گهواره

اما  ، امروزه با  نيست روابط اين دايره از بيرون ما زندگی عطف نقاط گفت شودمی و گيردمی شكل احساس يا رفتار همين

 افرادی با مواجهيم،  هاجماعت و هاسلک نسبی امحای با آن در که جديد جوامع در مخصوصاً جمعی ارتباط حضور وسايل

 فضای که آنجا از برندمی سر به ایسابقهبی تنهايی در سنتی، روابط کاستی با و شهر وسيع انبوه در که نماييممی برخورد

هايدگر، خانه ،  نظر از .کند می  ايفا ارتباط ايجاد در مهمی نقش است متنوعی اطالعات و پيامها حامل همواره مجازی

 جمعی های رسانه است باورود -«بشر نوع رؤياهای و هاخاطره ها،انديشه سازی يكپارچه هایقدرت ترين بزرگ از يكی»

 ايجاد به منجر که کالمی ارتباطات برقراری جای به به ها خانواده اعضای مجازی فضای در افراد حضور آن از وپس

شوند ) چاوشيان ،  می خارج دارند قرار آن در که واقعی جهان از وگويی شده خيره نقطه يک به صرفا صميمانه ارتباطات

 فضای از نادرست که استفاده  است يكديگر با ارتباط در واقعی دنيای در افراد شدن منفعل امر اين نتيجه. ( 236:  5935

 به بايد معتقدند صاحبنظران از بسياری دليل همين به ، است کرده وارد محيط اين به ناپذيری جبران های آسيب مجازی

تا بتوانيم آسيب های ناشی از ورود به دنيای مدرن را کاهش   باشيم خانواده در افراد روابط برای متوازن طرحی دنبال

 آسيبی که برگزينند مجازی فضای از استفاده برای مناسبی وشرايط زمان افراد داشت انتظار توان می صورت اين در.دهيم 

 جامعه افراد وتربيت رشد فرآيند مهمترين است مسلم نكند. آنچه وارد خانواده اعضای با وتعامالتشان شفاهی ارتباطات به

 اين در.  برند می کار به ديگران با تعامل جريان ودر آموزند می را رفتاری والگوهای ارزشها افراد آن حين که است پذيری

 اعضای رسد می نظر به برآن عالوه.است مهم بسيار فرهنگ از بخش اين انتقال در آموزشی ونظام خانواده نقش ميان

 مدارس، در يافته سازمان و مدرن آموزش لزوم.   است زندگی های مهارت آموزش نيازمند امروز ايرانی جامعه در خانواده

 و مثبت اجرايی هایطرح قالب در فرالكترونيكی هایرابطه به بخشيدن استحكام و جوانان و نوجوانان به هادانشگاه

 ای رسانه سواد افزايشمجازی بسيار واضح است . فضای از نوجوانان و جوانان درست  استفاده نحوه با مرتبط هایآموزش

 ساليق به بيشتر مجازی  ، توجه فضای از استفاده هنگام مطالب و محتوا با برخورد در جوانان و نوجوانان های خانواده
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 و اساتيد حضور با علمی های نشست سيما وبرگزاری و صدا های برنامه ی تهيه در جوان قشر ويژه به مخاطبان

ها می تواند به استفاده موثر تر از اين فضا کمک کند.  خانواده مختلف ابعاد در مجازی فضای تاثير با رابطه در دانشجويان

 کمک دينی امور به جوانان جذب به خود های آموزه کردن جذاب و کردن روز به با ميتوانند دينی که مراکزعالوه بر آن 

 کنند.
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 تهران ، جمشيدی ن و سرحدی اصغر علی ی ،ترجمه ؟ اجتماعی پيوند برای تهديدی:  اينترنت آيين ،5932 ، فيليپ ، برتون ، 

 . کبير امير انتشارات

 (5932بيكر ، جی اس ، ) ترجمه مهدی الوانی ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی.سرمايه اجتماعی ومديريت ، 

 نو طرح ، تهران ، خاکباز. 

 اطالعات انتشارات:  تهران.  طباطبايی صادق دکتر ترجمه ، خوشی در مردن عيش در زندگی. 5911 نيل ، پستمن . 

 شماره ، اجتماعی علوم نامه ، وميانساالن جوانان ارزشی های اولويت مقايسه 5931 ، محمد ،  پناهی 

  ، ترجمه مسعود اوحدی ، تهران ، سروش . رسانه ها ومدرنيته : نظريه ی اجتماعی رسانه ها،، 5931تامپسون ، جان بروکشاير 

 (، 5936عباسی ، قادری ،)63،فصلنامه رسانه شماره  بررسی رابطه استفاده از اينترنت وهويت دينی کاربران . 

  ، ترجمه علی فارسی نژاد ، تهران ، نشر ساقی . درباره اينترنت، 5939دريفوس ، هيوبرت ، 

  ، پايان نامه دکترای جامعه شناسی ، دانشگاه تربيت مدرس . اثير فضای سايبرنتيک برهويت اجتماعی، ت5935دوران ، بهزاد ، 

 علمی انتشارات:  تهران ، ثالثی محسن ترجمه ، معاصر دوران در شناسی جامعه های نظريه ،( 5936) ، جورج ، ريتزر . 

 ديدار نشر:  تهران ، ايران در فرهنگی وهويت شدن جهانی اينترنت. اسداهلل ، فرد بابايی.  5935باقر، ، ساروخانی. 

 برنا بهمن انتشارات ، تهران ، معاصر جهان در ارتباطات شناسی جامعه.5939 ، عاليه ، بيگی شكر ، باقر ، ساروخانی 

 سمت انتشارات ، تهران ، ها شدن جهانی ودو ها شدن فضايی دو شدن جهانی مطالعات. 5931، رضا سعيد ، عاملی . 

  ، ظهور جامعه شبكه ای ، ترجمه احد عليقليان  5،جلد  عصر اطالعات : اقتصاد ، جامعه وفرهنکالف ، 5931کاستلز ، مانوئل :

 .نو طرح تهران، وافشين خاکباز،

 ققنوس: تهران ، وشيان چا محسن ترجمه ، گيدنز آنتونی آثار چكيده.  5939 ، فيليپ ، کسل 

 در جوان برکاربران مجازی اجتماعی های شبكه اجتماعی فرهنگی های چالش شناختی جامعه تحليل،5932 ، الهام ، کيخايی 
 .ارشد کارشناسی نامه پايان:  اصفهان شهر

 ، برآن ، مطالعه موردی ، نوجوانان وجوانان شهر  بررسی الگوی کاربران اينترنت وعوامل اجتماعی موثر ، 5931 گنجی ، احمد

 تهران ، پايان نامه کارشناسی ارشد پژوهش در علوم اجتماعی دانشگاه تهران .

  ، موفقيان ، تهران نشر نی، ترجمه ناصر تجدد وتشخص جامعه وهويت شخصی در عصر جديد الف ، :  5913گيد نز ، آنتونی 

  ، ترجمه محست ثالثی  ، تهران ، نشر مرکز . پيامدهای مدرنيته، 5911گيدنز ، انتونی ، 

  ، تهران ، نشر ديدار .  جامعه شناسی جامعه اطال عاتی، 5931محسنی ، منوچهر ، 

 اجتماعی برانزوای اينترنت از استفاده اثرات بررسی ،( 5931) هادی محمد ، حقيقت سهرابی ، بهزاد ، دوران ، منوچهر ، محسنی 
 .4 شماره ، ايران شناسی جامعه مجله ، ( تهران های نت کافی کاربران ميان در)  اينترنت کاربران

 افكار نشر ، فكوهی ناصر دکتر اياز مقدمه با لبيبی مهدی محمد ترجمه ، مره روز وزندگی جنسيت. 5933 ماری ، هولمز 
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