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 18/12/1395 تاريخ پذيرش نهايی:  15/03/1395تاريخ دريافت: 
 

-های خانوادهدینداری و ارزش فضای مجازی بر مصرف بررسی تأثیر

 مطالعه موردی اصفهان
  1علی قنبریان برزیان

 2مریم درویشی

 چکيده
ی مجازی بر هویت دیني هاهاین مقاله درصدد بررسي تأثير ميزان و نوع مصرف رسانه و شبک

ری بر رویکردهای نظری مربوطه در شهر اصفهان است. در این مقاله با مرو های خانوادهو ارزش
ثير فضای گي در اصفهان تا چه اندازه تحت تأهای خانوادبه این مهم توجه دارد که آیا ارزش

های پيشين و بحث و با توجه به پژوهش .مجازی بوده و به اصطالح خانواده مجازی شده است
ی مجازی و اینترنت هاهکهای اخير پيرامون تأثير فضای مجازی از جمله شبهایي که در سالجدل

های گذار بر ارزشتأثيرعنوان متغيرهای های خانواده ایراني وجود داشته، این دو متغير بهبر ارزش
تحقيق شهروندان شهر اصفهان  پژوهش پيمایشي و جامعه آماری خانواده انتخاب شدند. روش

ای برای تکميل چندمرحلهای گيری خوشهنمونه صورتبهها نفر از آن 410باشد که تعداد مي
های مختلف و نهایتاً مدل زمونآمده با استفاده از نتایج بدست آاند. ها انتخاب شدهپرسشنامه

ی هاهحاکي از رابطه معکوس بين مصرف رسانه )اینترنت و شبک (SEMمعادالت ساختاری )
 و استفاده از سانهدهند که مصرف ری تحقيق نشان ميهاهداد های خانواده است.مجازی( و ارزش

ی مجازی و اینترنت رابطه معکوسي با ميزان دینداری افراد دارد. از سوی هاهفضای مجازی و شبک
های خانواده وجود دهد که رابطه مستقيمي بين دینداری و پایبندی به ارزشدیگر نتایج نشان مي

 دارد. 
  .فضای مجازی، ، اصفهانهای خانوادگيارزش ،ای،دینداری، مصرف رسانه واژگان کليدي:

                                                           
 qanbari20@yahoo.com )نویسنده مسئول( هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان - 1

 m-darvishi2yahoo.com ت زنانکارشناسي ارشد مطالعا - 2
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 مقدمه 

، معيار و مالک رفتارها و شالوده عناصر هر نظام اجتماعي و عامل هاشارز

ی متقابل اجتماعي بر اساس همين هاشکن همگرایي و ادغام اجتماعي هستند و

در گرو  ایهاز این رو تداوم هر جامع .يرندگميها مورد داوری و ارزیابي قرار ارزش

ها، های اساسي آن است و این تداوم ارزشي و انتقال آن در طول نسلتداوم ارزش

های سازد که از خانواده و از اولين سالرا روشن مي 1پذیریمنطق ذاتي فرایند جامعه

کلي  طوربهارتباطي دو سویه است،  هاششود. ارتباط خانواده و ارززندگي شروع مي

اند و عنصر مهم بستگي اجتماعيهای مشترک در زمره مهمترین عوامل همارزش

 (. 1975روند )جاکوبسن و دیگران، وحدت رواني افراد به شمار مي

کيل تش را جامعه فرهنگى نظام بنيان بخشيده، هویت اجتماعى به نظام هاارزش

 ارهاىهنج زیر بنای و هستند جامعه و نبایدهاى بایدها اساسى معيار و هنددمي

 نيز مومىع فرهنگ باشند، داشته ثبات نسبى شها، ارز اگر د.نهنبنيان مي را اجتماعى

 نيز عمومى شوند، فرهنگ بحران و آسيب دچار اگر و داشت خواهد نسبى ثبات

 بعد ویژه دربه فرهنگى؛ بحران یا فرهنگى ثبات ساززمينه زیرا ود؛شمي پذیرآسيب

 بار و دستورى اولویت، جنبه رجحان، مرکزیت، ها،ارزش لذا هستند. عمومى فرهنگ

 دارند. و روندهای عمومي جامعه نقش محوری رفتارها و در مدیریت دارند؛ عاطفى

ی پذیرش هاهزمين. از سویي و ی مدرنبزاسيونهاهتغييرات فرهنگي برآمده از آموز 

 تأکيدهای مرجع ها و گروهفرهنگ پسامدرن که بر روی نسبي گرایي و سياليت کانون

                                                           
1 - Socialization 
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 یي مبتني بر تغيير کارکردها و تغيير ماهيتهانها و تبييتحليل سبب شده است که دارند

وهشي مطرح شود و گاهي هم از ژمراکز و محافل دانشگاهي و پ ی خانواده درهاارزش

های استحاله ارزش رو در روند تحول خانواده ازاز این .ویندگميفروپاشي خانواده 

دليل تفاوت نسلي و ارزشي خانواده به ویند. البته تغيير در نظامگميخانواده هم سخن 

ویژه در دنيای جدید، همواره از مسائل مهم های متفاوت بهپایبندی هر نسل به ارزش

( ویلکينسن و 1994) 2(، ویلکينسن1994) 1)اینگلهارت(. رابين خانواده بوده است

-سلو ایستارهای خانوادگي در ميان ن هاش( نيز تضاد و تعارض ارز1995) 3مورگان

 (. 272: 1386 ،اند )گيدنزهای مختلف را در درون خانواده نشان داده

ها و بک و بک گرنشام در بررسي ماهيت پرتالطم روابط شخصي، ازدواج

(. اما از سوی 260گویند )همان، الگوهای خانوادگي از این تعارض ارزشي سخن مي

ه از آن، مولود زندگي نشأت گرفت 4دیگر این استحاله ارزشي و نيز حتي تضاد ارزشي

یابي سبب تازگي، آگاهي و اطالعدر دنيایي نامأنوس است و این بيش از هر چيز به

ي که تغيير و تحول به صورتبهاند، ها برای ما به ارمغان آوردهای است که رسانهفزاینده

های روزمره زندگي ما بدل شده است. امروزه اکثر مردم جهان یکي از خصيصه

اند و منبع آن رسانه های نویني را که قبالً هرگز ندیدهوسيعي از زندگي یمجموعه

های جدیدی که شان را از طریق زندگيکنند و زندگيجمعي است را تجربه مي

                                                           
1 - Rubin 

2 - Wilkinson 

3 - Wilkinson & Mulgan 

4 - Value Conflict 
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(. نماد بارز عصر 53: 1996، 1دهند )آپادورایشود شکل ميها ارایه ميتوسط رسانه

ر سراسر جهان، یعني اینترنت است. های بهم پيوسته دای از رایانهاطالعات، شبکه

ترین ابزار ارتباطي جهان است که به همه زوایای زندگي انسان یافته اینترنت رشد

با ظهور اینترنت و  (.111: 1392زاده و همکاران، )امام جمعه امروز نفوذ کرده است

جب ها تحت تأثير قرار گرفته و موهای اجتماعي خانوادهدسترسي آسان به آن، ارزش

(. در گذشته 83: 1380تغييراتي در رفتار و گفتمان نسل جوان شده است )اسلوین، 

ای داشتند اما روابط دروني و بيروني گسترده دالیل گوناگونهای سنتي بهخانواده

استفاده از اینترنت کم و کيف این روابط را تغيير داده و هر چه تعامل و گفتگوی 

دهد های سنتي خانواده روی مييشتری در ارزشیابد، تحول بخانوادگي کاهش مي

 (. 1392)لبيبي، 

 دهي به ادراک افرادای نيز قادرند ضمن شکلهای ماهوارهدر کنار اینترنت، شبکه

یدگاه، وع دنهای پيرامون خود با تأثيرگذاری بر افکار و روان مخاطبان، از واقعيت

 هاه(. این شبک39: 1386تانکارد،  سالیق و حتي توقعات مردم را تغيير دهند )سورین و

های دقيق و ریزیو باورها دارند و قادرند با برنامه هاشنقش مهمي در دگرگوني ارز

 صورتبههای مردم یک جامعه را شکل دهد و رفتار آنان را کنترل شده، اندیشه

ای در های ماهوارهرنامه( برای مثال ب1392سيف، وسو دهند )محمدیدلخواه سمت

محدود های ناگرایي، فردگرایي، آزادیهای مدرن همچون مادیدهي به ارزشکلش

 هاهادخانو های سنتي و گاه ایجاد تضاد ارزشي دراثرگذار است و باعث تغيير ارزش

 (. 1390يمي، دهد )نعهای مختلف نظير طالق را افزایش ميشود و احتمال ناهنجاریمي

                                                           
1 - Apadurae 
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ها و به سبب نظم عي یاد شده به خانوادهبا ورود تکنولوژی وسایل ارتباط جم

اند مجاری سنتي تعریف نظام ارزشي خانواده ها ایجاد کردهاطالعاتي که رسانه

و ایستارهای اجتماعي و یا  هاشهمچون دین دیگر قادر نيستند در فرایند بازآفریني ارز

نوین بعد از های آفریني کنند. اگرچه گسترش رسانهها نقشبخشيدن به آنحفظ و قوام

ای نوین برای اشاعه ادیان است و شدن زندگي، نوید بخش طریقهای از عرفيدوره

ها، در تجدید حيات دیني اشاره دارد کننده رسانه( نيز به نقش تعين1992) 1روف

 54براساس آخرین آمار با وجود ضریب نفوذ  (.1388)جوادی یگانه و همکاران، 

 ،ميليون ایراني کاربر اینترنت هستند )ضيایي پرور 43د درصدی اینترنت در ایران، حدو

بيني کرد توان پيشمجازی، مي(. با توجه به سرعت تحوالت پيرامون فضای17:  1395

ها در زندگي روزمره شود و از آنجا تدریج جایگزین روابط واقعي انسانکه اینترنت به

ود، شناخت شميفردی بنا  که زندگي اجتماعي براساس همان روابط و تعامالت ميان

هایي که ممکن است این روابط را تهدید کند دارای ضرورت است. استفاده آسيب

که هر چه شود بطوریبيش از حد از اینترنت باعث تغييراتي در سبک زندگي افراد مي

تری از لحاظ روحي و مجازی باشد دچار صدمات جدی فرد زمان بيشتری را در فضای

بر اساس  .شونداین افراد در برقراری روابط اجتماعي دچار مشکل ميشود. جسمي مي

در اصفهان بيشتر از هزار دقيقه  طور متوسط هر جوانگزارش نيروی انتظامي اصفهان به

و فضای مجازی هنگامي بيشتر  هاهاهميت شبک .ضای مجازی حضور داردفدر هفته در 

)به نقل از فرمانده نيروی  نندکمي ود که از پایان عصر تلویزیون صحبتشمينمایان 

 .(1396اسفند  15 انتظامي اصفهان، اصفهان زیبا،

                                                           
1 - Roof, W.C 
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ای در هدو دهه اخير تحوالت گسترد در و از جمله اصفهان جامعه سنتي ایراني

و  هاهیفرهنگي و اجتماعي را تجربه نموده است و ال ی مختلف کالبدی،هاهحوز

حوالت ت قرار داده است. تأثيررا تحت  نيروهای اجتماعي و سياسي مختلف جامعه

 زیاد و گسترش هایتنوع فرهنگي و قومي و مذهبي ناشي از مهاجرت ،اقليمي

 ت بررسيضرور ،ی اجتماعيهاهو دامنه باالی استفاده از شبک های اجتماعيسيبآ

واج، ه و ازدظهور اشکال جدید خانواد .ندکميتر تر و رصد مستمر آن را ملموسدقيق

رهای (، تغيير معيا1394 ،زاد ارمکيآه) ي عالیمي از خانواده عرفي شدپيدای

 کي،)آزاد ارم ( گسست و یا تزاحم نسلي1393 ،همسرگزیني ) هاشمي و همکاران

 و (1390، ( مصرف گرایي مفرط )رفيع پور 1390، ذکایي 1388اری فو غ 1388

 اقعيتوبخشي از  (1392 ،و روابط درون خانواده ایراني )لبيبي تحول در ساختار

 تغييرات ارزشي در خانواده ایراني است. 

ود یي خهای اجتماعي دیگر است و از سواین تغييرات از سویي خود معلول آسيب

رای به ژیها و معضالتي برای مناسبات اجتماعي و خانوادگي بوعلت بروز ناهنجاری

ی هاهو شبک هاهو رسان شده است. لذا توجه به ميزان و نوع استفاده از اینترنت جوانان

 فوذ دینر و نهای خانواده، با توجه به حضومجازی بعنوان دو عامل اثرگذار بر ارزش

 ن همچونهای نویی جامعه ایراني و نيز گسترش رسانههاهدر تمام ارکان و الی

ساسي ای اجتماعي اهميت هاهای و فضای وب و مخصوصاً شبکهای ماهوارهشبکه

 اه آیاست ک سؤاليحات، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویي به این دارد. با این توض

رزشي ابرنظام  و اینترنت( ی مجازیهاهای )شبکی رسانههاهميزان و نوع مصرف برنام

 .ی دارد تأثيرخانوده در اصفهان چه 
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 پيشينه پژوهش

 ،بررسي رابطه بين مصرف رسانه» با عنوان ( در تحقيق خود1394اصالني ) تقوی و

به این نتيجه رسيدند رابطه « شهر سمنان مطالعه موردی ی خانواده:هاارزشری و دیندا

ی خانواده؛ همچنين بين هاارزشمعکوس بين مصرف رسانه )اینترنت و ماهواره( و 

بررسي رابطه بين  هدف مصرف رسانه و ميزان دینداری وجود دارد. این تحقيق با

با روش  ی خانواده وهاارزشندی به آن بر پایب تأثيراستفاده از فضای مجازی و 

نفر در شهر سمنان انجام شده است. محقق به این نتيجه  401پيمایش و با نمونه آماری 

ی خانواده هاارزشداری بين دینداری و پایبندی به رسيده است که رابطه مستقيم معني

محتواهای ، توليد هاهخانواد ایهمحققين معتقدند که افزایش سواد رسان بدست آمد.

ی هاهو برگزاری کارگا هاهی دیني، ارائه مشاوره به خانوادهاهبا الهام از آموز ایهرسان

 هاهآموزشي در این زمينه بخشي از راهکارهایي است که نهادهای مسئول همچون رسان

توانند در جهت مدیریت بهتر رابطه های خود ميو نيروی انتظامي با توجه به ظرفيت

 .ی خانواده بکار گيرندهاارزشو جلوگيری از استحاله  هاهرسانشهروندان و 

استفاده از فضای مجازی  تأثيرميزان » ( در پژوهشي با عنوان1396عليپور مالباشي )

ی خانواده )مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه سازمان آموزش و هاارزشبر 

رسيد. این تحقيق به  رادیخدام هم به نتایجي مشابه نتایج« پرورش شهرستان اردبيل(

ازی در ميان خانواده جکاربری فضای م تأثيرسنجش  روش پيمایش و با هدف

ی خانوادگي در ميان هاشبر اساس نظر محقق ارز فرهنگيان اردبيل انجام شده است.

نند، متفاوت کمينند و افرادی که استفاده نکميافرادی که از فضای مجازی استفاده 

نند، با توجه به کميخانوادگي افرادی که از فضای مجازی استفاده ی هاشبوده و ارز
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 .نوع استفاده از فضای مذکور متفاوت است

های ضای مجازی، ارزشف»تحقيق خود با عنوان  ( در1395) نياحکيمي احمدی،

ا در رسنتي  بررسي این فرایند، اثر ميراثکه با هدف  «فرهنگي و اثر ميراث اسالمي

با  سالمي واکاویادر چند کشورهای  های فرهنگيمجازی و ارزش رابطه با فضای

 یامعهجتغييرات انجام شده است به این نتيجه رسيده است که  تحليل ثانویه روش

 ری فضایثرگذادهد که چنين موانعي نيز در اایران در مقایسه با سایر نقاط نشان مي

 .دارند ایهالً برجستی ایراني نقش کاممجازی بر تغييرات ارزشي در جامعه

رات فرهنگي در تحقيقي با عنوان: بررسي تغيي (1394اسماعيلي ) وحيدا، رحماني، 

ت اتأثيري با هدف بررس های خانوادهناشي از استفاده از رسانه ماهواره در حوزه ارزش

ی حتوام تأثيرعوامل اجتماعي و فرهنگي، سرمایه اجتماعي، ميزان هویت دیني و 

های سنتي و همسو با های مدرن خانوادگي )مخالف با ارزشدر ارزش مصرف ماهواره

ه دل معادلمکه متغيرهای مستقل موجود در  اندهفرهنگ غربي به این نتيجه رسيد

ده را تبيين های مدرن خانوادرصد از واریانس متغير ارزش 39/0ساختاری در مجموع، 

تقل رهای مسمتغي صفر است. اثر همه کنند؛ این مقدار دارای تفاوت معنادار با مقدارمي

 ا مقداربادار های مدرن خانواده دارای تفاوت معنبه جز متغير مشارکت رسمي بر ارزش

 های مدرن(. در بين متغيرهایي که اثر معنادار در ارزش P. Value≤ 05/0صفر است )

واده( خان های مدرنخانواده دارند، اثر متغير هویت دیني معکوس )عدم تقویت ارزش

 در شهر حقيقتاین  .های مدرن خانواده( استو اثر سایر متغيرها مستقيم )تقویت ارزش

گيری مونهنو و با روش  نفری 400با روش پيمایشي و با نمونه آماری  فراشبند فارس

  ای انجام شده استای چند مرحلهتصادفي خوشه
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ده از فضای استفا أثيرتبررسي » وهشي با عتوانژپ ( در1393) خدامرادی و همکاران

ثير بررسي ميزان تأبه « وردی فرهنگيان شهر ایالمم -ی خانوادههاارزشمجازی بر 

ازمان توسطه سمی خانواده در ميان معلمان مقطع هاشاستفاده از فضای مجازی بر ارز

بيران نفر از د 320جامعه آماری این تحقيق، .اندهآموزش و پرورش استان ایالم پرداخت

ول کوکران نفر از با استفاده از فرم 170که  باشدی استان ایالم ميمتوسطهمدارس 

ی خانوادگي هاشه ارزنمونه، انتخاب شدند. محقق به این نتيجه رسيده است کعنوان به

نند، کيمفاده ننند و افرادی که استکميدر ميان افرادی که از فضای مجازی استفاده 

متناسب با  کنندگان از فضای مجازی،ان استفادهدر مي هاشمتفاوت است و این ارز

 ت است.تفاوطول زمان استفاده )روزانه، هفتگي، ماهانه( استفاده از فضای مجازی م

به  نند، با توجهکميی خانوادگي افرادی که فضای مجازی استفاده هاشهمچنين ارز

 نوع استفاده ازفضای مجازی متفاوت است.

ینترنت بر اررسي تأثير ب»در تحقيقي با عنوان  (1384زاده و محمدجوادی )زنجاني

 تأثير ف بررسيبا هد «مشهد 3آموزان دبيرستاني ناحيه های خانواده در بين دانشارزش

رنت ير اینتسهم متغ ی خانواده نشان دادندهاارزشمتغيرهای اینترنتي و غيراینترنتي بر 

های خانواده زشاز اینترنت بر اردرصد است و استفاده  10های خانواده در تبيين ارزش

نامه در بين پيمایشي و با ابزار پرسش صورتبهاین تحقيق تأثير منفي دارد. 

جام شد. نتایج ان 403با حجم نمونه  مشهد 3ی دولتي ناحيه هانآموزان دبيرستادانش

فاده ميزان است کنند، ميانگينآموزان از اینترنت استفاده ميدانش %45دهند که نشان مي

قيقه در هفته د 127دقيقه در هفته بوده و ميزان استفاده از چت با  498از اینترنت 

  ده است.ص دابيشترین ميانگين را در ميان انواع استفاده از اینترنت به خود اختصا
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 یهاارزش بر اینترنت تأثير بررسي» عنوان با خود پژوهش در (1388) کفاشي

ی خانوادگي هاارزشمصرف اینترنت بر  تأثير سيبه برر با روش پيمایش« خانواده

: ملشا مستقل متغيرهای بين که یافت دست نتيجه به این توجه نموده است. محقق

 ،احساسي روابط صميميت، تعاملي، فضای محيط اینترنت، به دانشجویان دسترسي

 عامليت محيط آنها در شدن پذیرفته گروهي، مناظره و بحث در دانشجویان شدن وارد

مورد  در خانواده اطالع ميزان اینترنت، در بودن گمنام از رضایت احساس اینترنتي،

 آماری هرابط خانواده، یهاارزش وابسته متغير و اینترنتي هایمحيط از فرزندان استفاده

 .دارد معکوس وجود

( در تحقيقي در پي سنجش رابطه بين ميزان عزت نفس 2016و دیگران ) 1بالچ نيو

ندگي کاربران فيس بوک انجام دادند. این مطالعه بصورت مقطعي و نمونه و رضایت ز

مقياس شدت استفاده از  نفر از کاربران فيس بوک بود. پرسشنامه شامل 381شامل 

فيس بوک، مقياس اعتماد به نفس روزنبرگ و مقياس ميزان رضایتمندی از زندگي 

د تقسيم کردند. نتایج مطالعه نشان گروه کاربران عادی، شدید و معتا 3بود. نمونه را به 

ميزان  کاربران شدید و معتاد هد که کاربران عادی فيس بوک معمولي نسبت بهدمي

عزت نفس و رضایت از زندگي بيشتری دارند. و ميزان رابطه عزت نفس واعتياد به 

با رضایت از زندگي رابطه منفي  فيس بوک در حد پایين بود. بين اعتياد به فيس بوک

ی قبال منتشر شده از محققان دیگر در زمينه هاهرد. ضمن اینکه نتایج مطابق با یافتدا

 ی اجتماعي و روانپزشکي بود.هاهروانشناسي شبک

                                                           
1 - Blachnioa 
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ها ای بر الگوی تعامل خانواده( با بررسي تأثير تلویزیون ماهواره1999) 1داتا و آلو

داری بين استفاده از طه معنيساله و والدین آنها در بمبئي به راب 12تا  10های با بچه

ای و الگوی تعامل خانوادگي دست نيافتند با این حال پژوهش آنها تلویزیون ماهواره

نشان داد که روند رو به گسترشي از کاهش تعامل خانوادگي در حال ظهور است. 

های یک و دو تلویزیون در بررسي رابطه بين رویارویي با کانال (1992) 2االوفي

ی اجتماعي افراد اصول تحليل کاشت گربنر را بکار بست. نتایج هاشو گرایعربستان 

ای نگرش بسيار مطلوب و مناسب به سبک های ماهوارهنشان داد بينندگان کانال

های غربي، مسافرت به خارج و تصور مثبت از غرب زندگي غربي، توليدات رسانه

ييرات فرهنگي و افزایش آگاهي های خارجي مستعد تغداشتند و بيشتر بينندگان کانال

های داخلي بيشتر مستعد و متمایل به ورزشي و سالمتي هستند، در مقابل بينندگان کانا

 آموزدانش 508( در پيمایشي بر روی 2003) 3حفظ فرهنگ بومي بودند. زهراپولوس

دبيرستاني به بررسي تأثير تلویزیون آمریکا بر فرهنگ یونانيان و مصرف کاالهای 

آموزان پرمصرف دهد که دانشبخشي از نتایج پژوهش نشان مي .یکایي پرداختآمر

تری مطلوب های تلویزیون آمریکا، نگرشی تلویزیون و مخصوصاً برنامههاهبرنام

( نيز در بررسي 2012) 4دار دارند. شامشر و نعيم عبداهللهای مارکنسبت به لباس

گالدش به این نتيجه رسيدند که از نظر ای بر فرهنگ بنتأثيرات تلویزیون ماهواره

ای تأثير زیادی در افزایش آگاهي از مد، پاسخگویان استفاده از تلویزیون ماهواره

                                                           
1 - Datta and Alwe 

2 - Al-ofy A 

3 - Zaharopoulos, T 

4 - Shamsher R & Abdullah MN 
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ترجيح برند و مارک، و پيروی از آداب و رسوم غربي و کاهش تعلق اجتماعي، 

سرگرمي خانگي، عالقه به موسيقي و فيلم خارجي دارد. از طرف دیگر استفاده از 

زیون کابلي موجب افزایش آگاهي از ترجيح کيفيت، برابری جنسي، و جامعه تلوی

هایي که دانایي محور و کاهش عالقه به موسيقي و فيلم بنگالدشي شده است. حوزه

ها تلویزیون تأثير اندکي داشته شامل افزایش خوردن غذا بيرون از منزل، مشارکت بچه

 .در تصميم گيری و کاهش پيوندهای مذهبي بود

 مبانی نظري پژوهش

زماني بودن و عدم مکاني و بيداشتن خصوصياتي مانند بي دليلبهفضای مجازی 

های فضای واقعي و دسترسي آسان که باعث آزادی کاربران از قيد و بندها محدودیت

های فردی و اجتماعي خود و نوع ویژگيروز مخاطبان را با توجه بهباشد روز بهمي

ا از دهد. از این رو باید چارچوب نظری مناسب رقرار مي تأثيرت استفاده از آن تح

-پذیری یا جامعهها را جامعهمنطق دروني که کار رسانه های مربوط یافت.ميان نظریه

طور مستمر و پيشاپيش تجربه واقعي، تصاویری ها بهداند این است که رسانهستيزی مي

زندگي در (. 1382کویل، کنند )مکهایي از رفتار را عرضه مياز زندگي و مدل

ها نسبت به دنيای کنوني وضعيتي را پدید آورده که حاکي از قدرت مضاعف رسانه

ها یکي از ارکان جامعه پذیری سایر عوامل اجتماعي شدن است. امروزه رسانه

شوند و این رکن در بسياری از موارد، نقش والدین را از حيث انتخاب محسوب مي

گروه همساالن را از حيث تحریک تخيل و نقش نهادهای آموزشي را تجارب و نقش 

گيرد. رسانه، حتي اگر تالشي سازمان یافته و از حيث آموزش و پرورش به عهده مي

علمي برای جذب و جلب مخاطب بکار نگيرد، در بسياری از مواقع، بر زندگي افراد 
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 (.1387پور و درتاج، شود )موسيتحميل مي

 ی مجازی و فضایهاهر با توجه به اهميتي که اینترنت و شبکدر پژوهش حاض

ت تغييرا ای و اطالعاتي در تببينهای رسانهعنوان جدیدترین فناوریهسایبری ب

 ها برنتأثير آ ی فوق به بررسيهاهو فرهنگي دارند، با در نظر داشتن نظری اجتماعي

ز هر چي و متغير بيش ازانتخاب این د . دليلشودهای خانواده پرداخته ميارزش

باط راری ارتست. اینترنت دارای خاصيت برقهاههای خاص هر یک از این رسانویژگي

اهيت ره، مهای تعاملي مثل چت( در حالي که در مورد ماهوادوطرفه بوده )در محيط

 ارتباط اساساً یکسویه است.

ی چندی هاهی خانواده نيز دیدگاهاشی دیني و ارزهاشدر خصوص رابطه ارز

یکي از کارکردهای دین از نظر دورکيم را نقش آن در  1مطرح شده است. آلپر

( نيز در 1997(. از نظر بروان )1377ند )کوزر، کميعنوان  هاشپایداری هنجارها و ارز

ی کنترل اجتماعي نيستند، بلکه های قانوني رسمي، منبع اوليهاکثر جوامع ضمانت

و هنجارهای جامعه عمل  هاشر اعتقادی، ارزشعایر دیني در جهت حفظ ساختا

کنند. برای بروان نياز برای انسجام اجتماعي و ثبات، نيروی راهبرنده در پشت اکثر مي

زعم برگر و الکمن (. به13: 1387نهادها از جمله نهاد دین است )مهدوی و رحماني، 

ترین ي از اساسيعنوان نمود بيروني اعتقاد و پایبندی دینه( نيز دینداری ب1967)

ثر از آن خانواده از طریق و هنجاری جامعه است و متأهای ارزشي چارچوب

و هنجارها، جامعه  هاشبخشيدن و نهادمند کردن ارزسازی، عينيتفرایندهای مشروع

(. 25: 1389زاده و همکاران، کند )حاجياش بازتوليد ميسالم را با تمام عناصر سازنده
                                                           
1 - Alper, H 
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توانند با یکدیگر های هر یک از نهادهای اجتماعي مياینکه ارزشکيد بر با تأ روکيج

ممکن است  کيد دارد.أهمپوشاني داشته باشند بر رابطه ارزشي دو نهاد دین و خانواده ت

های مشترکي داشته باشند و های معيني همپوشاني کنند و ارزشدر این نهادها ارزش

نمونه آن را در دو نهاد خانواده و های یکدیگر را تقویت کنند که در نتيجه ارزش

ای که با هم همپوشاني نداشته باشند، رقيب هم ازهاندهتوان دید. این نهادها بمذهب مي

توان در نهادهای مذهبي و نهادهای سکوالر در درون ی آن را ميخواهند بود که نمونه

 (.27: 1385جامعه دید )روکيج، 

 )رضامندي( نظریه استفاده و خشنودي

ات آن بحث کرده تأثيراز اینترنت و  درباره رابطه استفاده 1981یندال در سال و

است. الگوی وی، حاکي از آن است که انواع گوناگون استفاده نتایج گوناگوني را به 

)یا درجه درگير  آورد. نوع محتوای مصرف شده، ميزان و چگونگي استفادهبار مي

بيني نتایج است. نظریه استفاده و پيش شدن( عوامل مهمي در کاربرد محتوا برای

های وی در استفاده از رضامندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب، و نيازها و انگيزه

عالیق و نقش اجتماعي مخاطبان  ها،کند و بر آن است که ارزشمي تأکيد هارسانه

خواهند بينند و بشنوند، انتخاب چه را ميمهم است و مردم براساس این عوامل آن

ها کنند. پرسش اساسي نظریه استفاده و رضامندی این است که چرا مردم از رسانهمي

:  1385کوایل، )مک گيرند؟کار ميکنند و آنها را برای چه منظوری بهاستفاده مي

هدف اساسي این رویکرد، تحقيق در چگونگي انتخاب، دریافت و شيوه  (.104

این رویکرد نظری، فعال بودن یک  ها است. براساسالعمل مخاطبان رسانهعکس

های مخاطب قبل از هر چيز، به انگيزه روشن و مصرانه او در انتخاب محتوا و برنامه
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موضوعات دیگری  تأثيرتواند تحت مورد نظر بستگي دارد. هر چند این انتخاب مي

کند ها حاصل ميهمچون بازتاب آگاهانه شخص از تجربياتي باشد که در مورد رسانه

آورد و برای اهداف ها بدست ميفوایدی باشد که او از رسانه تأثيرهمچنين تحت و 

دهد. فرضيه کليدی این رویکرد آن است که دیگری در زندگي مورد استفاده قرار مي

آورد، آگاهانه و عمل ميمحتوای مختلف به و هامخاطب، انتخابي را که از ميان رسانه

(. بنابراین رویکرد استفاده و 78: 1390و دیگران، قادی )عباسي براساس انگيزه است

رضامندی با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات در رسانه، مهمترین نقش 

داند، و به هر ميزان نيازها و های مخاطب ميهارا برآورده ساختن نيازها و انگيزهرسانه

بات رضایتمندی مخاطب را های مخاطبان را برآورده کنند، به همان ميزان موجانگيزه

کنند. نظریه استفاده و خشنودی: براساس این نظریه ضمن فعال بودن فراهم مي

 تأکيدشان ها، و عالیقهای آنان در استفاده از رسانهمخاطبان، به نيازها و انگيزه

داند که از ها را، تجربه کردن مسائلي ميشود. بنابراین هر علت استفاده از رسانهمي

یشان به شود، و آنان برای برآوردن نيازهاط اجتماعي و رواني مخاطبان ناشي ميشرای

 روند.سمت فضای مجازی مي

 نظریه پرورشی یا کاشت فرهنگی

ها برگرفته شده ات رسانهتأثيراین اصطالح از رهيافت خاصي در مورد مطالعه 

 ها نه دررسانه کند که اهميتاست که گربنر ارائه داده است. وی چنين استدالل مي

است، « های مشترک انتخاب و نگریستن به رویدادهاخلق راه»بلکه در « توده»تشکيل 

های مشترک شود و به راهعملي مي« بر تکنولوژی های مبتنينظام»که با استفاده از 

« ای غالبکاشت الگوهای انگاره»انجامد. همين را او نگریستن و فهم جهان مي
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هایي یکسان و نسبتاً مورد وفاق رسانه گرایش بر این دارد که روایت خواند. در واقعمي

 کند« پذیرفرهنگ»از واقعيات اجتماعي ارائه دهد و مخاطبان خود را نيز سازگار با آن 

نقش آنها در ایجاد  دليلبهها (. از نظر گربنر اهميت رسانه147:  1382)مک کوایل، 

های مشترک در انتخاب مسائل، ر ایجاد شيوهنيست بلکه این اهميت بيشتر د« توده»

های مشترک موضوعات، چگونگي نگریستن به رخدادها و وقایع است. این شيوه

محصول استفاده از تکنولوژی و نظام ارائه پيام است که نقش واسطه را به عهده دارند 

شود. گربنر محصول چنين که منجر به دید و درک مشترک از جهان اطراف مي

ها تمایل به نامد. از نظر گربنر، رسانهذهني مي« کاشت الگوهای مسلط»دی را فراین

های اجتماعي دارند و در های هم شکل و کم و بيش یکسان از واقعيتارائه دیدگاه

های اصلي مطالب مهم مشابه هم هستند و مخاطبين آنها نيز براساس چنين برنامه

(. براساس این نظریه هر 16:  1390فرد، )اسماعيلي  شوندمکانيسمي فرهنگ پذیر مي

ها های مجازی افزایش یابد و هر چه فرد محتوای آنچه ميزان و مدت مواجهه با رسانه

پذیری وی بيشتر و بر عکس هر چه ميزان مواجهه تأثيررا واقعي تلقي کند احتمال 

پذیری ثيرتأکاهش یابد و هر چه فرد محتوای مواجهه را غير واقعي تلقي کند، احتمال 

های فردی و ویژگيپذیری با توجه به تأثيروی کمتر خواهد بود. در عين حال ميزان 

 اجتماعي و ميزان تحصيالت متفاوت خواهد بود -اجتماعي، پایگاه اقتصادی

 روش پژوهش

 -روش پژوهش بکار رفته در مطالعه حاضر، روش پيمایشي مقطعي توصيفي

ی هاهبا گوی محقق ساخته، از ابزار پرسشنامه هاهتحليلي است و برای گردآوری داد

واحد تحليل واحدی است که اطالعات از آن گرداوری  بسته استفاده شده است.
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ر ضکنيم. این واحد در پژوهش حاشود: واحدی که خصوصيات آن را توصيف ميمي

وری شده است. واحد مشاهده نيز آتک افراد گردی از تکهاهباشد زیرا دادفرد مي

سال شهر اصفهان  18باشند. جمعيت آماری شهروندان باالی سخگویان اصفهاني ميپا

است. حجم  نفر گزارش شده 1420158حدود  1390باشد که بنا بر سرشماری سال مي

 صورتبهگيری نيز نمونه نفر برآورد شد. 687نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

 12ن ترتيب که پس از تقسيم اصفهان به ای انجام شده است. بدیای چندمرحلهخوشه

منطقه شهرداری و سپس در هر منطقه با تقسيم حجم نمونه بر تعداد مناطق انتخابي، 

گردید، مشخص شد. در ادامه تعداد ای که باید در هر منطقه تکميل ميتعداد پرسشنامه

 ر بلوکبه تعداد بلوک های واقع در هر منطقه تقسيم و یک خانه در ه هاهپرسشنام

تصادفي ساده انتخاب و سپس سایر منازل واقع در آن بلوک به روش  صورتبه

تصادفي  صورتبهسيستماتيک با تعيين عدد فاصله انتخاب و نمونه گيری در هر منزل 

 سال در آن منزل به انجام رسيد. 18ساده از یکي از افراد باالی 

 ي پژوهشهاهفرضي

 رد.جود دابطه وی اجتماعي و ميزان دینداری راهاهبين نوع و ميزان استفاده از شبک .1

ابطه های خانواده رای و ميزان پایبندی به ارزشو ميزان مصرف رسانه بين نوع .2

 وجود دارد.

 گيري متغيرهااندازه

های فرهنگي و سنتي مرتبط با های خانواده ارزشارزش :1هاي خانوادهارزش

                                                           
1 - Family values /Familial values 
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باشد که از های خانواده ميالها و ایده، باورها، نگرشهاشساختار، کارکردها، نق

(. برای سنجش 2013، 1یابد )پاناسنکوها انتقال مينسلي به نسل دیگر از طریق خانواده

گویه در خصوص احترام به بزرگترها، عالقه به حجاب و پوشش در  100این متغير 

ایبندی به داخل و بيرون از منزل، نوع روابط اعضای خانواده با هم و با دیگران، پ

ميزان رعایت تقيد به مناسک  ميزان اعتماد اعضای خانواده به همدیگر، ،اخالقيات

یي در هاهگوی ميزان تقيد به موضوع محرم و نامحرم و ارتباط با جنس مخالف و دیني،

این  حوزه مصرف و معيارهای مصرف بر اساس طيف ليکرت استفاده شده است.

تجربي و هم صوری حاصل شده است  و اعتبار انها همعالوه بر این که روایي  هاهگوی

( و )پيمایش 1395 -هاو نگرش هاارزش)پيمایش  ی مليهاشدر تحقيقات و پيمای

-مرکز افکار سنجي جهاد دانشگاهي و 186و  1384های جوانان و نگرش هاارزش

مکي و زاد ارآ) شناسان و محققينهمچنين در تحقيقات معتبر در دیگر جامعه ( و1395

ت فرهنگي خانواده در سه اهای تغييردر پژوهش 1388و  1384های همکاران در سال

فاده تمحققان مورد اس سایر ( و1392 ،رهای همسر گزینياهاشمي در تحقيق معي –نسل

 ی نظری،هاارزشسنخ  6ی خانوادگي در هاارزشقرار گرفته است. در این مقاله 

ی اجتماعي و هاارزش ی سياسي،هاارزش ی اقتصادی،هاارزش ی هنری،هاارزش

مورد  یيهاهو برای سنجش هر کدام نيز گوی اندهبندی شددسته ی مذهبيهاارزش

 استفاده قرار گرفته است.

دینداری یا تدین عبارت است از التزام افراد به دین مورد قبول خویش.  :2دینداري

ال فردی و جمعي که حول مای از اعتقادات، احساسات و اعاین التزام در مجموعه

                                                           
1 - Panasencoo 

2 - Religiosity 
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(. 1380یابد )طالبان، زند سامان ميخداوند )امر قدسي( و رابطه ایماني با او دور مي

گویه و در  32( با 1390فرد و همکاران )متغير دینداری با توجه به مطالعات خدایاری

 17گویه( و التزام و عمل به وظایف دیني ) 9گویه(، عواطف دیني ) 6سه بعد باور )

این متغير در سطح  ویه( و با استفاده از طيف ليکرت مورد سنجش قرار گرفته است.گ

 ای مورد بررسي قرار گرفته است.سنجش فاصله

ای یک های رسانهمجموع اطالعات و سرگرمي هاهمصرف رسان :1مصرف رسانه
های جدید، خواندن هایي چون تعامل با رسانهفرد و یا گروه است که شامل فعاليت

شود دادن به رادیو و غيره ميها و مجالت، تماشای تلویزیون و فيلم، گوشتابک
(. منظور از مصرف رسانه در پژوهش حاضر، اینترنت و ماهواره و نحوه 2002)لویيس، 

باشد که برای سنجش مصرف اینترنت مدت زمان استفاده از اینترنت کاربری آن مي
..( مدنظر .خبری، اجتماعي، علمي، تفریحي ودر شبانه روز و همچنين و نوع استفاده )
ی مجازی در شبانه روز و همچنين نوع هاهقرار گرفته است. سنجش مصرف شبک

سطح  سطح سنجش این متغير ..( صورت گرفته است..استفاده )سرگرمي، اخبار و
 سنجش اسمي مي باشد.

 ها روایی و پایایی مقياس

ش از طریق اعتبار محتوا ارزیابي شد که های مورد استفاده در پژوهاعتبار مقياس
یيد أها از سوی متخصصان این حوزه مورد تها با شاخصصحت و ربط منطقي گویه

گيری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده قرار گرفت. برای تعيين پایایي مقياس اندازه

، 88/0، مصرف رسانه 82/0ی خانواده هاارزششد که نتایج آن به این صورت بود: 
؛ و عمل به وظایف دیني 88/0؛ عواطف دیني 78/0)باورهای دیني  95/0دینداری 

                                                           
1 - Media consumption 
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95/0.) 

 هاي توصيفیخالصه یافته

 وضعيت تحصيلي وضعيت مشاغل تاهل جنسيت
 6 کارشناسي ارشد 8/31 کارشناسي 5/59 شاغل 6/47 مجرد 5/47 مرد
 8/18 زیر دیپلم 8/40 دیپلم 5/40 بيکار 4/52 متاهل 5/52 زن

درصد پاسخگویان زن و  5/47هد که دمينمونه تحقيق نشان  يمای توصيفيس 
 4/52صد پاسخگویان مجرد، در 6/47درصد مرد هستند. از لحاظ جنسيت،  5/52

لحاظ ميزان تحصيالت بيشترین فراواني مربوط به پاسخگویاني به هل هستند.درصد متأ
 درصد( هستند.  8/40م )درصد( و سپس دیپل 8/31است که دارای مدرک کارشناسي )

دهد که ها و ميانگين شاخص ترکيبي نشان مينتایج آمارهای توصيفي این گویه
نگين . مياهای مطرح شده در خصوص خانواده پایبند هستنداکثر پاسخگویان به ارزش

د در ح دهد که پایبندی ارزشي در مورد این دو گویهتوزیع پاسخگویان نشان مي
ها ازه سایر گویهاندههد که بدميمدگرایي نيز شواهد نشان متوسط است. در خصوص 

 ي که فراوانيصورتبهدر این خصوص اجماع و توافق بين پاسخگویان وجود ندارد 
شده  مساوی توزیع طوربهپاسخگویان در سه سطح موافق، مخالف و بينابين تقریباً 

 است.
 هاي خانوادهارزش حسب توزیع نمونه آماري بر :1جدول 

 انحراف معيار کمينه بيشينه ميانگين 
 53/0 1/3 3/4 77/3 ی خانوادگيهاارزشميانگين کل 

 41/0 9/1 2/3 71/2 ی هنریهاارزش
 51/0 8/2 1/4 66/3 ی اقتصادیهاارزش

 5/0 2/2 7/3 11/3 ی سياسيهاارزش
 58/0 4/3 5/4 92/3 مذهبي یهاارزش
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 56/0 6/2 7/3 1/3 ی نظریهاارزش
 57/0 2/3 4/4 88/3 ی اجتماعيهاارزش

يزان مدهد بيشترین مي نتایج بدست آمده در خصوص ميزان مصرف رسانه نشان

و پس از  %( 7/33ساعت بوده است ) 4تا  2مصرف اینترنت در ميان پاسخگویان بين 

. در اندهساعت از اینترنت استفاده کرد 2درصد پاسخگویان تا  3/32آن در حدود 

 2/12ها ساعت در ميان پاسخگویان بسيار کم و تن 4زان مصرف بيش از حالي که مي

از اینترنت  اند که اصالًدرصد نيز اذعان داشته 8/19درصد گزارش شده است. همچنين 

و کمترین  5از  92/3ی مذهبي هاارزشميانگين  بيشترین مقدار کنند.استفاده نمي

 باشد.مي 5از  71/2ی هنری هاارزشميانگين هم 

 دینداري توزیع نمونه اماري بر حسب ميانگين نمرات :2 جدول

 انحراف معيار کمينه بيشينه ميانگين ميانگين نمرات ابعاد دینداری

 54/0 11/3 28/4 92/3 ميانگين کل

 75/0 34/4 88/4 61/4 اعتقادات

 57/0 17/3 88/3 48/3 عبادیات

 56/0 66/3 08/4 61/3 اخالقيات

 71/0 67/3 23/4 91/3 شرعيات

دارای نمره  5از  92/3هد دميتوصيف نتایج ميانگين نمره متغير دینداری نشان 

بيشترین . مختلف باور، عواطف دیني و التزام دیندار هستند در ابعاد باالیي در دینداری

و کمترین مميانگين به بعد عبادیات و مناسک  61/4نمره ميانگين در بعد اعتقادات با 

ود فرادی که دارای تحصيالت کمتر از دیپلم هستند، نسبت به شميدیني مربوط 

کساني که تحصيالت دیپلم و کارشناسي دارند، ميزان پایبندی ارزشي بيشتری دارند، 
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دار ها با کساني که تحصيالت کارشناسي ارشد و باالتر دارند، معنيولي تفاوت آن

طلقه در خصوص پایبندی به هل، مجرد و مداری بين سه گروه متأتفاوت معني نيست.

داری بين دهد تفاوت معنيهای خانواده وجود دارد. نتایج همچنين نشان ميارزش

ی طوربهشود های خانواده مشاهده ميی مختلف درآمدی و پایبندی به ارزشهاهگرو

های خانواده دارند و برعکس. در شهای پردرآمد پایبندی کمتری به ارزکه خانواده

داری بين پاسخگویان دارای مدارک تحصيلي الت نيز تفاوت معنيمورد تحصي

زیردیپلم، دیپلم، کارشناسي، کارشناسي ارشد و باالتر وجود دارد و باالترین ميزان 

شود که تحصيالت زیر دیپلم ی خانواده در ميان افرادی مشاهده ميهاشپایبندی به ارز

ان دارای تحصيالت کارشناسي دارند و کمترین ميزان پایبندی در ميان پاسخگوی

های شغلي دانشجویان، داری بين گروهباشد. در خصوص مشاغل نيز تفاوت معنيمي

شود در این مورد مشاهد مي هاهدار، بيکاران و بازنشستکارمندان، مشاغل آزاد، خانه

 و دانشجویان و بيشترین های خانواده در ميان بيکارانشکمترین ميزان پایبندی به ارز

لحاظ جنسيت نيز شود. بهدار مشاهده ميها و زنان خانهميزان پایبندی در ميان بازنشسته

باشد و های خانواده بيشتر از زنان ميشبه ارز دهد که پایبندی مرداننتایج نشان مي

های خانواده نيز همبستگي دار است. بين سن و پایبندی به ارزشتفاوت بين آنها معني

های خانواده طوری که با افزایش سن، پایبندی به ارزشهمشاهده شد ب داریمثبت معني

 شود.بيشتر مي

دار بين دهنده وجود تفاوت معنينشان هانتایج حاصل از آزمون مقایسه ميانگين

های کنندگان رسانه با دینداری و پایبندی به ارزشکنندگان و عدم مصرفمصرف

کنند ی مجازی استفاده نميهاهینترنت و شبکخانواده دارد. چنانکه کساني که از ا
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کنند پایبندی بيشتری به دین دارند. نتایج بدست نسبت به کساني که از آن استفاده مي

دار ی مجازی نيز بر تفاوت معنيهاهآمده از آزمون رابطه دینداری و مصرف شبک

ی اشاره دارد. ی مجازهاهميزان دینداری با توجه به استفاده یا عدم استفاده از شبک

کنندگان رسانه و ها حاکي از آن است که تفاوت معناداری بين مصرفهمچنين یافته

های خانواده وجود لحاظ پایبندی به ارزشکنند بهها استفاده نميکساني که از رسانه

های خانواده در کنند ميانگين پایبندی به ارزشدارد. کساني که از رسانه استفاده نمي

 6/3در مقایسه با  2/4کنند )اینترنت ها استفاده ميتر از کساني است که از آنها بيشآن

 (.5/3در مقایسه با  1/4ی مجازی هاهو شبک

ي مجازي با دینداري و هاهرابطه استفاده یا عدم استفاده از اینترنت و شبک :2 جدول

 هاي خانوادهارزش

T ميانگين ابعاد متغيرها آزمون   داریمعنا سطح   

ویت دینيه  

 اینترنت
کنداستفاده مي  4/3  

32/3-  001/0  
85/2 کندنمياستفاده   

ی هاهشبک

 اجتماعي مجازی

کنداستفاده مي  6/3  
34/3-  001/0  

6/2 کندنمياستفاده   

هایارزش  

خانواده   

 اینترنت
کندمياستفاده   8/3  

01/8-  000/0  
04/3 کندنمياستفاده   

ی هاهشبک

ي مجازی اجتماع  

کنداستفاده مي  85/3  
11/8-  000/0  

44/2 کندنمياستفاده   

های تحليلي در خصوص رابطه بين نوع استفاده از اینترنت و نتایج آزمون

های هاست )به استثنای استفاده از سایتحاکي از معناداری بين آن های خانوادهارزش
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های بطه مثبتي بين استفاده از سایتهد که رادمينشان  هاهثبت نامي(. همچنين یافت

که های خانواده وجود دارد در حاليهای علمي با دینداری و ارزشخبری و سایت

های تفریحي، سرگرمي با های اجتماعي و سایترابطه معکوسي بين استفاده از شبکه

 شود. در مورد همبستگي بين نوع استفاده ازهای خانواده مشاهده ميدینداری و ارزش

های های خبری و شبکههای خانواده بجز استفاده از شبکهی مجازی و ارزشهاهشبک

دار بين نوع بزرگساالن در سایر موارد ضرایب بدست آمده گویای همبستگي معني

 های خانواده است.استفاده و پایبندی به ارزش

هاي شهاي خالص و ناخالص متغيرهاي مستقل در معادله رگرسيونی ارزوزن :3جدول 

 خانواده

 متغيرهای مستقل
متغير 

 وابسته

 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد
t معناداری 

 ضریب تعيين

 β خطای استاندارد b تعدیل شده

 عدد ثابت

 هایارزش

 خانواده 

74/2 68/0  1/15 001/0 

44/0 
 001/0 -7/10 -375/0 02/0 -331/0 اینترنت

 001/0 -31/5 -231/0 021/0 -121/0 ی مجازیهاهشبک

 001/0 1/8 353/0 042/0 288/0 هویت دیني

 عدد ثابت

 دینداری

86/3 045/0  42/76 000/0 

 191/0 -42/1 -054/0 032/0 -125/0 اینترنت 132/0

 000/0 -10/6 -298/0 031/0 -146/0 ی مجازیهاهشبک

های دینداری و ارزش در پژوهش حاضر برای مشخص ساختن اثر مصرف رسانه بر

صورت تفکيکي هثير مصرف رسانه بمدل تدوین شده است در مدل اول تأ خانواده دو

صورت یک شاخص هی مجازی و در مدل دوم مصرف رسانه بهاهبين اینترنت و شبک

ترکيبي تعریف شده است. ضرایب بدست آمده برای روابط ميان متغيرهای مستقل و 
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کند. با این یيد ميوط به معادالت رگرسيوني فوق را تأی مربهاوابسته در اینجا یافته

عنوان یک شاخص ترکيبي تعریف شده هتفاوت که در مدل دوم که مصرف رسانه ب

دهد همچنين ضریب مسير بدست آمده در داری با ميزان دینداری نشان ميرابطه معني

نسبت به مدل اول  (-302/0های خانواده در مدل دوم )مورد رابطه دینداری و ارزش

( اندکي کاهش یافته است. با این حال مدل دوم واریانس بيشتری از -385/0)

ی خانواده را نسبت به مدل اول تبيين کرده است و در مجموع نسبت به مدل هاارزش

 اول قدرت تبييني بيشتری دارد. 

 هاي برازش کلی مدل معادالت ساختاريشاخص: 4جدول 

 های برازششاخص
قابل  دامنه

 قبول

 برآوردهای

 مدل اول

برآوردهای 

 مدل دوم

 مطلق

 17/3 4/3 1-5 کای اسکوئر نسبي

 92/0 92/0 90/0-1 شاخص نيکویي برازش

 90/0 90/0 90/0-1 شاخص نيکویي برازش اصالح شده

 تطبيقي
 93/0 92/0 90/0-1 شاخص برازش تطبيقي

 90/0 90/0 90/0-1 لویس -شاخص توکر

 مقتصد

 70/0 69/0 50/0-1 برازش هنجار شده مقتصدشاخص 

 71/0 71/0 50/0-1 شاخص برازش تطبيقي مقتصد

 07/0 07/0 0 -08/0 ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد

 گيريبحث و نتيجه

و  انسان مدرن است هایگيژاز وی شکل صميمت و سياليت عشق و عواطف تغيير

 هاارزشی رفتاری و باورها و هاهزدر حو ی مرجعهاگروهسبب تکثر  همين امر
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عوامل سبب  تردید سپهر اطالعاتي جامعه مدرن و فضای مجازی یکي ازبي .رددگمي

و  بخشي اغراق تأثيرموارد در این  اگرچه گاهي ساز تغييرات فرهنگي و ارزشي هستند.

را شاهد هستيم ولي کاربست تعابيری همچون زندگي دوم، انسان  ی زیادیهاهمبالغ

 هاشات نظام ارتباطات و اطالعات مجازی در کنتأثيردهنده گستره . نشان..و ،مجازی

 ،1389)دوران، ی متعددی هاشوهژپ .و روابط اجتماعي انسان مدرن امروزی است

 (1392؛ لبيبي، 1392؛ زاهدی و خضرنژاد، 1391؛ حسين، 1386؛ نصيری، 1386افروز، 

عنوان مهمترین گروه مرجع برای معناسازی و هده بخانوا .اندهات را رصد نمودتأثيراین 

مصرف  گسترش فزاینده ثباتي نظام ارزشي مصون نمانده است.معنایابي نيز از این بي

ی اجتماعي و مجازی توسط هاههای نظير اینترنت و شبکو استفاده از رسانه ایرسانه

ای ثير مهم و عمدهعالوه بر کاهش ارتباطات عاطفي، تأاعضای خانواده در خانواده 

گرایش به عرفي ،نظير فردگرایي های افراد خانوادهها و ارزشبرافکار، عقاید، نگرش

های اجتماعي، جهان با چندگانه شدن زیستو امثالهم داشته است. از سوی دیگر  شدن

(. تا پيش از دوره 78شود )برگر و همکاران، وظيفه قدیمي دین بطور جدی تهدید مي

ویژه خود در ایجاد و  عنوان مهمترین نهادی بود که بيش از هر چيز با کارهمدرن دین ب

-گوید دین اصل وحدتو آنطور که کنت ميشد حفظ نظام ارزشي جامعه شناخته مي

های اجماع اجتماعي بود لفهامان اجتماعي و یکي از مؤبخش و سنگ بنای س

 (. 57: 1392فر و همکاران، )هاشميان

های خانواده، سه متغير اصلي در پژوهش حاضر یعني ارزشبا این توضيحات 

ثير بررسي تأ هدف اصلي پژوهش حاضرشود. دینداری و مصرف رسانه مشخص مي

شود فرض آغاز ميهای خانواده است و با این پيشمصرف رسانه و دینداری بر ارزش
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اده در یک خانو هایثيرگذاری بر ارزشأکه مصرف رسانه و ميزان دینداری در عين ت

شان در آفرینش معنا، دليل نقشها و دین بهرسانهارتباط دوسویه با یکدیگر قرار دارد. 

: 1388)جعفری،  انداز وجه مشترک بسيار زیادی برخوردارند و به نوعي در هم تنيده

 1ی است که رسانه بر دین دارد چنانکه هوورتأثير(. اما آنچه بيشتر نمایان است 31

ها برای افراد، نمادها، افکار و محتوایي معنوی و مذهبي فراهم انهمعتقد است رس

تواند بر ميزان ها خودشان را فردی مذهبي ببينند. بنابراین رسانه ميکنند تا آنمي

 (. 4: 1388دیوکالئي، بگذارد )سيفي تأثيرمذهبي بودن ما 

و شرعيات  بر طبق نتایج پژوهش ميزان دینداری پاسخگویان در ابعاد اعتقادات

باالست. اما در مورد متغير مستقل یعني مصرف رسانه نتایج حاکي از درصد باالی 

ی مجازی هاهصورتي که هم در مورد شبکهمصرف رسانه در ميان پاسخگویان است. ب

ها استفاده در روز از آن ساعت 2درصد پاسخگویان بيش از  50و هم اینترنت بيش از 

های خانواده )در ابعاد بر ميزان نسبتاً زیاد پایبندی به ارزش هااند. همچنين یافتهکرده

..( داللت دارد بصورتي که اکثر پاسخگویان در مورد .عاطفي، اخالقي، اجتماعي و

 هاشها موضعي موافق یا نسبتاً موافق داشتند و تنها درصد ناچيزی از ایشان با این ارزآن

ای و ارزشي با توجه متغيرهای زمينهمخالف بودند. از سوی دیگر ميزان پایبندی 

ها نسبت به مجردها هلمتأ ،دهدها نشان ميشناختي پژوهش متفاوت است. یافتهجمعيت

درآمد، افرادی با سطح تحصيلي کمتر از های پردرآمد نسبت به کمها، خانوادهو مطلقه

های زشدیپلم نسبت افرادی دارای مدرک دیپلم و کارشناسي، ميزان پایبندی به ار

دار بيشترین ميزان و بيکاران و ها و زنان خانهخانواده بيشتر است. همچنين بازنشسته
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دهند. عالوه بر این های خانواده را نشان ميدانشجویان کمترین ميزان پایبندی به ارزش

 شود. های خانواده بيشتر ميمشخص شد که با افزایش سن ميزان پایبندی به ارزش

ی هاهشبک دهد ميزان مصرفهای تحقيق نشان مياز آزمون فرضيههای حاصل یافته

نت و ز اینتردارد. کساني که ا تأثيرهای خانواده ارزش مجازی بر ميزان دینداری و

 ند دارایکنده ميها استفاکنند نسبت به کساني که از آنی مجازی استفاده نميهاهشبک

ی هاهکنندگان اینترنت و شبکهستند. عالوه بر این مصرف تریهویت دیني قوی

 هاشه ارزبکنند به ميزان کمتری ها استفاده نميمجازی نسبت به کساني که از آن

ه ی خانوادهاشخانواده پایبند هستند. این همبستگي بين مصرف رسانه و دینداری و ارز

 شد.  یيدو فضای مجازی نيز تأ هاهو ميزان مصرف شبک با در نظر گرفتن نوع

ههای خهانواده صهحه    ای پژوهش بر نقش مثبت دینداری بر پایبندی بهه ارزش هیافته

هها بيشهتر و   گذارد. هر چه ميزان دینداری افراد بيشتر باشد ميزان پایبندی ارزشهي آن مي

 هههر چههه ميههزان دینههداری کمتههر باشههد پایبنههدی ارزشههي هههم کمتههر خواهههد بههود. مههدل 

دههد  مجازی بر دینهداری نشهان مهي   و فضای  هاهمصرف شبک تأثيررگرسيوني در مورد 

داشهته باشهد امها اسهتفاده از      تهأثير تواند بر ميزان دینداری اگرچه استفاده از اینترنت نمي

گردد. در مورد ميزان پایبنهدی  ی مجازی باعث کاهش ميزان دینداری افراد ميهاهشبک

نواده در ههای خها  های خانواده نتایج حاکي از کاهش ميزان پایبنهدی بهه ارزش  به ارزش

ی مجازی و اینترنت است و بها کهاهش ميهزان    هاهصورت افزایش ميزان استفاده از شبک

های خهانواده بيشهتر خواههد    ها پایبندی به ارزشو فضای مجازی هاهاستفاده از این شبک

نظریه کاشت فرهنگهي و همچنهين نظریهه پنجهره هویهت ترکهل بهه         استنتاج در بود. این

ت ایهن مقالهه   سهؤاال  نظریه کاشهت فرهنگهي در تبيهين    ین رواز ا خوبي ذکر شده است.
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تصویههر ذهنههي بر اساس نظریه کاشت فرهنگي فضای مجازی بر  .ارباط مستقيمي دارد

مهههدت   ات بلنهههد تهأثير از واقعيهههت اجتماعهههي   فههم  مخاطبههان از دنيههای اطههراف و 

ههها تراکمهههي و رو بهههه    دارنههد که غيرمسههتقيم، تدریجهههي و کوچهههک هسهههتند؛ ام   

 .آثههار نگرشههي اسههت تهها آثههار رفتههار افزایههش و چشههمگيرند و عمدتهها

صرف دهد که روابطي که بين ميزان مدر نهایت آزمون مدل پژوهشي نشان مي
ه فرض خانواد هایو فضای مجازی، ميزان دینداری و ميزان پایبندی به ارزش هاهشبک

ط ستنبادار است. آنچه از این نتایج اتجربي منطقي و معني صورتهگرفته شده ب
قي ی تزریگردد این است که در قالب رویکردهای نظری همچون کاشت، نظریهمي

 جتماعي رااهای زندگي و فضای مجازی در عرصه هاهگذاری شبکتأثيرتوان .. مي.و
ره اني اشاایر ر جامعهها دنشان داد. چنانکه نتایج حاصل به تطبيق و عملياتي شدن آن

 دارد.

های خدامرادی و همکاران های این پژوهش با پژوهشتوان از نزدیکي یافتهمي
منفي استفاده  تأثير(که 1395نيا)حکيمي و احمدی، (،1396( و عليپور مالباشي )1393)

زاده و دهند، زنجانيو کارکرد خانواده را نشان مي هاشی مجازی بر ارزهاهاز شبک
بر  استفاده از اینترنت تأثير(که بر 1389و ) ( 1388( و کفاشي )1384جوادی )محمد

کيد دارند سخن گفت. در مورد رابطه دینداری و های خانواده تأکارکرد و ارزش
( در 1390های این پژوهش با آنچه کاشاني )و فضای مجازی یافته هاهمصرف شبک

گریزی افراد به آن اشاره زی در دینو فضای مجا هاهشبک تأثيرمطالعه خود در مورد 

( 1392های خانواده همچون لبيبي )دارد همسو است. در مورد رابطه دینداری و ارزش
 تأثيردهد باورهای دیني و اعتقادات مذهبي بر تحوالت ارزشي خانواده که نشان مي

نواده های زندگي خامایههای دیني را در ساختارها و بندارد و نيز حضور کامل ارزش
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های خانواده و ميزان توان مشاهده کرد، پژوهش حاضر نيز رابطه دینداری و ارزشمي

 کند. دینداری زیاد افراد خانواده را تایيد مي

در  و فضای مجازی هاههند که خانواده، دین و شبکدميی این مقاله نشان هاهداد

ي که تغييرات در هر یک اند. بصورتعمل و حتي در تحليل نظری در هم تنيده و مرتبط

و  هاهتوان با توجه به تغييرات دیگری ردیابي کرد. اما متغير اصلي در اینجا شبکرا مي

است زیرا که به واسطه خاصيت گستردگي، تازگي، سرعت و قدرتي  فضای مجازی

قرار  تأثيرکه در عرصه اجتماعي دارد توانسته روند کلي تغييرات اجتماعي را تحت 

یابي و فضای مجازی و خانواده و دین لزوم مسئله هاهآنچه در ارتباط شبک .داده است

و فضای مجازی در مرحله کاناليزه  هاهی است که شبکتأثيرویژه هسازد برا مطرح مي

و فضای  هاهرو با افزایش ميزان مصرف شبکدارد. از این هاشکردن فرهنگ و ارز

عنوان یک راهکار پيشگيرانه هبود. بنابراین ب گذاری منفي بيشتر خواهدتأثيرین مجازی ا

ها ها بهتر است به خانوادهو فضای مجازی هاهبرای جلوگيری از پيامدهای منفي شبک

ها داده و فضای مجازی هاهآموزش الزم برای تعامل و نحوه استفاده درست از شبک

دهد نشان مي عنوان مثال همانطور که نتایج این پژوهش در مورد اینترنتهشود. ب

منفي بر دینداری و پایبندی  تأثيرهای تفریحي و سرگرمي های اجتماعي، سایتشبکه

و افزایش سواد  ها مجازیارزشي افراد دارند بنابراین لزوم آگاه ساختن خانواده

های ناهمساز برای مقاومت در برابر ارزش 1ایای و شناخت بيشتر فضای مجازیرسانه

 های درست باید مورد توجه قرار گيرد.ا آموزشدر تعامالت مجازی ب

و  هاهدهي ارزشي در شبکریزی در زمينه تقویت، تعدیل و جهتبنابراین برنامه
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ای که با های رسانهتواند در برابر ارزشها با بکارگيری عناصر دیني ميفضای مجازی

کوششي برای ترویج تواند خانواده ایراني ناهمساز و بيگانه است انجام گيرد و این مي

-فرهنگي خانواده -های آموزشياسالمي باشد. توجه به برنامه -الگوی خانواده ایراني

و فضای مجازی باشد. این امر  هاههای کارگزاران شبکمحور باید از مهمترین رسالت

ی هاههای شبکهای تلوزیون جمهوری اسالمي در برابر برنامهبه اعتباریابي برنامه

افزایي عمومي در های جامع در جهت دانشکند. همچنين برنامهمک ميای کمجازی

ی مجازی و هاههای شبکمورد پيامدهای استفاده غيراصولي و بدون آگاهي از برنامه

ها بویژه جوانان و نوجوانان باید مورد توجه کارگزاران امر قرار اینترنت توسط خانواده

شار با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد گيرد. لزوم توجه و تمرکز بر روی این اق

های خانواده کمتر خواهد بود بيشتر که هر چه سن افراد کمتر باشد پایبندی به ارزش

 یابد. اهميت مي

لعه رد مطاها و نواقص این پژوهش انجام گيتواند در جهت رفع محدودیتآنچه مي

 ورت کيفيای خانواده بصهو فضای مجازی، دینداری و ارزش هاهرابطه مصرف شبک

 اجهه بار مومنظور مقایسه وضعيت این دو گروه دو عميق است. انجام پژوهشي کيفي به

اده د بر خانوهای وارتواند نشان دهد که چگونه آسيبها ميو فضای مجازی هاهشبک

ائي که همچنين از آنج گذارد.مي تأثيرهای آن )مثل طالق( بر کارکرد و ارزش

ض در معر ودارند  ها راو فضای مجازی هاهوجوانان بيشترین استفاده از شبکجوانان و ن

ر روی بمينه زطلبد که مطالعات در این تغييرات شدید نگرشي و ارزشي قرار دارند مي

 این افراد متمرکز باشد. 
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