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 چکيده
هاا و  شابکه  لیا قب نیا خااوااده باه ا   یاعضاا  هیکل شیو گرا یمجاز یاجتماع یهااز حد از شبکه شیاستفاده ب

 بیآسا  کیا عنااان  باه  گریخاوااده با همد یو کاهش تعامالت اعضا یفرد انیدر رو و م کاهش روابط رو نیهمچن
از حد  شیو استفاده مکرر و ب یمجاز یهاده از شبکهاستفا ریتأث قیتحق نیدر ا نیدر جامعه مطرح است؛ بنابرا یجد

این تحقیاق از واات تلفیقای بااده و بماش کمای از واات         است. یاز آن بر تعامالت در خاوااده مارد بحث و بررس
 نیسااکن  هیکلتبیینی و از روش تحقیق پیمایشی و در بمش کیفی ویز از روش مصاحبه استفاده شده است.  -تاصیفی

از فرماال کااکران    قیتحق نیا در. باشندیعناان جامعه آماری تحقیق مدوظر مسال( شهر رودبار به 81 یمتأهل )باال
وفر(، حجم وماوه  08222) یو با تاجه به تعداد جامعه آمار گرددیاستفاده م ریحجم وماوه به شرح ز نییمنظار تعبه

گردیاد.  عنااان وماواه اوتماا     وفار باه   313تعداد  هاپرسشنامه هیکل لیاز تکم نانیاست که به لحاظ اطم 313برابر  
اساتفاده از   ریتاأث  زانیم گردیده است. لیوتحلهیتجزاطالعات با پرسشنامه محقق ساخته و فرم مصاحبه گردآوری و 

 یها براخاوااده یمارد تاجه جد دیاست که با %3/01خاوااده برابر  یبر تعامالت اعضا یمجاز یاجتماع یهاشبکه
آمده رابطاه  دستبه جیاساس وتابر .ردیقرار گ یمجاز یاجتماع یهاو کاهش استفاده از شبکه یابط خاواادگبهباد رو

 انیرگرسا  جاه یوجااد دارد و دروت  خاوااده یو تعامالت اعضا یمجاز یاجتماع یهااستفاده از شبکه نیب یداریمعن
باین مجماعاه    دهاد یاسات کاه وشاان ما     330/2( بین متغیرهاا  Rشده مقدار ضریب همبستگی )اوجام رهیچند متغ

خاوااده( همبستگی وسابتا  قاای وجااد دارد؛ اماا مقادار       یاعضا امالتمتغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق )تع
 یدرصد از کال تغییارات تعاامالت اعضاا     3/01 دهدیاست که وشان م 013/2( که برابر با R2شده )لیضریب تعد

 ( است. یمجاز یل تحقیق )استفاده از فضاخاوااده وابسته به  متغیر مستق
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 اجتماعي
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 مقدمه. 1
های اجتماعی مجازی به لحاظ عمامیت یافتن در میان کاربران و با گساتره  امروزه شبکه

واعی ارتباط خصاصی و شمصی و فارغ از هار  هوسیع جغرافیایی در درون مرزهای ملی، ب

اواد.  بدیل در عرصه ارتباطات تبدیل شدهای بیوات کنترل از سای مراجع قدرت و به وسیله

ها و وهادهای قدرت هساتند  ای که خارج از کنترل دولتهای گستردههای تأثیرگذاریزمینه

تارین  الت اوسااوی ازجملاه مهام   اود. باید تاجه داشت که تعاام را در جاامع به وجاد آورده

هاای زوادگی   های فرهنگی و اجتماعی جاامع هستند که بسایاری از ابعااد و جنباه   شاخصه

سازود. تعامل اوسااوی شاامل دو بدعاد اساسای تعامال فارد باا دیگاری و         بشری را متأثر می

یاان  ی تفهیم و تفااهم م شاد؛ بنابراین تعامل یک جریان دوسایهجمعی یا گروهی میارتباط

شاد. اماروزه در عصاری زوادگی    واعی یک رفتار اجتماعی هم تلقی میدو فرد است که به

های عظیمی در دویا به وقات پیاسته یا در حال وقات است. بدون شک کنیم که دگرگاویمی

باک و ... که در سطح وسایعی در  های مجازی ماوند تلگرام، اینستاگرام، یاتیاپ، فیسشبکه

گیرد، ارتباطات و تعامالت را وسبت باه گذشاته بسایار تساهیل     اده قرار میکشار مارد استف

ی دهد که روابطی متفاوت و جدید را تجربه کنند. زمیناه کرده و به جااوان این امکان را می

ی فرهنگای او  ی جهان مجازی متفاوت است. تجربیات فارد و حافظاه  جهان واقعی با زمینه

خصاص با تاجاه باه   ی فرهنگی در جهان مجازی، بهفظهدر جهان واقعی با تجربیات و حا

وا بادن این فضا، متفاوت است؛ بنابراین بازخاردهای رفتاری متفاوت هم از بدعد ادراکای و  

تأثیر ها بر زودگی افراد ویز بی. این فناوری(43  8311)عااملی، شاد هم از بدعد احساسی ایجاد می

کننده عمده ها است که آوان را به مصرفهای اوسانیژگیطلبی و واجایی از وتاود. تناوباده

ها گاوه فناوریکند. شاید بتاان ادعا کرد که ظهار اینها و محصاالت تبدیل میاین فناوری

ها و تغییرات واشی از آن، تأثیر عمیقی بر افراد دارد که از آن های جدید و دگرگاویو رساوه

هاای جدیاد رفتاار    واجاااوی و جاااو ، رواج شایاه   تاان به طاالوی شادن دوره  جمله می

روا   شدن مناسبات و تعامالت اجتماعی و پر پر کردن فضای زودگ ، فردىاجتماعی برای 

های متداول اجتماع ، تغییر شاکل گاذران اوقاات فراجات جااواان،      شدن و تعمیق شکاف
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ایجااد هایات   خاوگی شدن آن و به وجاد آمدن وات جدیادى از خلاات در باین افاراد و     

. های  تعااملی بادون برقاراری     (03  8313)ذکاای ،  مجازى، هایت کاذ  و هایت آوی اسات  

هاایش ویازمناد   پذیر ویست همااره اوسان برای رسایدن باه اهاداف و خااساته    ارتباط امکان

. (44  8311زاده،)ماسای هاای مهاارتی اسات    آشنایی بیشتر با اواات تعاامالت اجتمااعی و مادل   

های اجتماعی امروزه یکی از ابزارهای ایجاد ارتباط است که طبیعتا  اساتفاده  بکهاینتروت و ش

ها در بین واجااوان و جااوان گسترش بیشتری دارد. در این میان در صاارت اساتفاده   از آن

شااد و باعاث   ساز مای های اجتماعی مجازی است که مشکلبیش از حد افراد از این شبکه

 گردد.در جامعه میای اساسی گیری مسملهشکل

تار و هام در میاان گاروه دوساتان و      این واقعیت هم در سطح کالن و در جامعه بزرگ

کناد؛ بناابراین در صاارت اساتفاده     همساالن و هم در بین اعضای خاوااده مصداق پیدا می

های اجتماعی مجازی مسمله این های اجتماعی و شبکهبیش از حد اعضای خاوااده از شبکه

ن استفاده زیاد چه تأثیری بر جایگاه اعضاای خااوااده و دگرگااوی در ماقعیات     است که ای

هاا دارد و چگاواه رواباط اقتصاادی،     تبع آن وات رواباط و تعاامالت آن  اجتماعی آوان و به

 گردد.اجتماعی و فرهنگی بین اعضای خاوااده دچار تحال می

هاای اجتمااعی   أثیر شبکهتاان گفت که با بررسی تهای اهمیت این پژوهش میدر زمینه

ها بر ارتباط کلیه اعضاای  تاان به ابعاد تأثیر این شبکهمجازی بر تأمالت اعضای خاوااده می

ویژه همسر و فرزودان و والدین با همدیگر پی بارد و وتاایج معتبار علمای را در     خاوااده به

در کشار قارار داد و  ریزان و مدیران مرتبط با فضاهای مجازی و امار خاوااده اختیار بروامه

هایی مرتبط در جهت کاهش آثار منفی استفاده بیش از حد از راهکارهای کاربردی و تاصیه

 های مجازی اجتماعی به آوان ارائه داد.شبکه

تاان به این مسمله اشاره وماد که دروتیجه همچنین در خصاص ضرورت این تحقیق می

هاای اجتمااعی   ن تأثیر استفاده از شبکهعدم بررسی این ماضات و عدم مشمص ومادن میزا

گیری بارای مادیریت و عادم    مجازی بر تعامالت اعضای خاوااده ماضع اوفعالی در تصمیم

تااان ضامن ایجااد پیشاینه     کنترل آثار منفی آن ایجاد گردد. همچنین با اوجاام تحقیاق مای   
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منظاار  هاا باه  ادهای علمی را در اختیار خاواتحقیقاتی مناسب برای سایر پژوهشگران تاصیه

های اجتمااعی مجاازی ارائاه    کنترل بیشتر میزان استفاده فرزودان و اعضای خاوااده از شبکه

 وماد.
 

 اهداف تحقيق .2

 هدف اصلي -

 های اجتماعی مجازی بر تعامالت اعضای خاوااده بررسی تأثیر شبکه
 

   اهداف جزئي -

 بر تعامالت اقتصادی اعضای خاوااده.  های اجتماعی مجازی بررسی تأثیر استفاده از شبکه .8

 های اجتماعی مجازی بر تعامالت اجتماعی اعضای خاوااده.  بررسی تأثیر استفاده از شبکه .0

 های اجتماعی مجازی بر تعامالت فرهنگی اعضای خاوااده.  بررسی تأثیر استفاده از شبکه .3
 

 سؤاالت تحقيق .3

 سؤال اصلي -

 عی مجازی بر تعامالت اعضای خاوااده چه تأثیری دارد؟های اجتمااستفاده از شبکه
 

   سؤاالت جزئي -

های اجتماعی مجازی بر تعاامالت اقتصاادی اعضاای خااوااده چاه      استفاده از شبکه .8

 تأثیری دارد؟

های اجتماعی مجازی بر تعاامالت اجتمااعی اعضاای خااوااده چاه      استفاده از شبکه .0

 تأثیری دارد؟

های اجتماعی مجازی بار تعاامالت فرهنگای اعضاای خااوااده چاه       استفاده از شبکه .3

 تأثیری دارد؟
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 های تحقيقفرضيه .4

 فرضیه اصلي -

 های اجتماعی مجازی بر تعامالت اعضای خاوااده تأثیرگذارود.  شبکه
 

 های جزئي  فرضیه -

 تعامالت اقتصادی .الف

گیری )فردی یاا  ی تصمیمهاهای اجتماعی مجازی و روشبین استفاده از شبکه .8 -الف

 ها رابطه وجاد دارد.مشارکتی( خاواار در مارد وحاه هزینه

های اجتماعی مجاازی و وگارش افاراد خااوااده وسابت باه       بین استفاده شبکه. 0 -الف

 اقتصاد جامعه رابطه وجاد دارد.

 تعامالت اجتماعی .  

اعضاای خااوااده    های اجتماعی مجاازی و کیفیات رواباط   بین استفاده از شبکه. 8 - 

 رابطه وجاد دارد.

هاای اجتمااعی مجاازی و کیفیات مشاارکت اجتمااعی       بین اساتفاده از شابکه  . 0 -الف

 خاوااده در جامعه مدوی رابطه وجاد دارد.

 تعامالت فرهنگی .پ

هاای اجتمااعی و باورهاای    های اجتماعی مجاازی و ارزش بین استفاده از شبکه. 8 -پ

 دارد.اعضای خاوااده رابطه وجاد 

هاا  های اجتماعی مجازی و اعتقاادات دینای و عمال باه آن    بین استفاده از شبکه. 0 -پ

 رابطه وجاد دارد.

 بین وضعیت تحصیلی همسر و تعامالت اعضای خاوااده رابطه وجاد دارد.ا 

 بین وضعیت تحصیلی شاهر و تعامالت اعضای خاوااده رابطه وجاد دارد.ا 

 تعامالت اعضای خاوااده رابطه وجاد دارد.های زودگی مشترک و بین سالا 

بین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگای خااوااده و تعاامالت اعضاای آن رابطاه      ا 

 وجاد دارد.
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 شناسي تحقيق. روش4

تبیینای اسات. تحقیقاات پیمایشای، شاامل       -روش تحقیق پیمایشی و از وات تاصایفی  

ؤاالت مربااط باه وضاعیت فعلای     آوری اطالعات برای آزمان فرضیه یا پاسخ باه سا  جمع

. (84  8311)خااکی، کناد  ماضات مطالعه است و چگاوگی وضع ماجاد را تعیین و گزارش می

ها و ارائاه  همچنین کاربردی بادن تحقیق به دلیل کاربرد عملی و راهکار، بروامه تحلیل داده

تااان  مای  کنندگان این تحقیق اسات. همچناین در تعریاف پیماایش    پیشنهادها برای استفاده

، واعی روش در تحقیق اجتماعی اسات کاه مشمصاص اصالی آن     8عناان وماد که  پیمایش 

تارین فان   ترین و رایاج ها است. پرسشنامه، سادهاز دادهارائه مجماعه ساختارمند و منظمی 

 . (80  8311)دواس،مارد استفاده در این وات تحقیق است 

 

 جامعه آماری -

حدودیت زماوی و مکاوی تحقیق، کلیه ساکنین متأهل )بااالی  در این تحقیق با تاجه به م

باشاند. تعاداد کال جمعیات     عناان جامعه آماری تحقیق مدوظر مای سال( شهر رودبار به 81

کارده(  وفر و تعداد مزدوجین )مرد و زن ازدواج 803383برابر اعالم مرکز آمار ایران حدودا  

ه به ماضات و هدف تحقیق، جامعاه آمااری   باشند. در تحقیقات کمی با تاجوفر می 08222

گردواد و حجام   گیری، وماوه اوتماا  مای  های وماوهشاد و با استفاده از روشمشمص می

ای )کااکران( تعیاین   وماوه با تاجه به جامعه آماری و اعداد دیگار از طریاق فرماال ویاژه    

عمایم داده  آیاد باه کال جامعاه آمااری ت     ای که از این طریاق باه دسات مای    شاد. وتیجهمی

منظار تعیین حجم وماوه باه  ؛ بنابراین در این تحقیق از فرمال کاکران به(8312)دالور، شادمی

وفار(، حجام وماواه     08222گردد و با تاجه به تعداد جامعاه آمااری )  شرح زیر استفاده می

ن عنااا وفار باه   313ها تعاداد  است که به لحاظ اطمینان از تکمیل کلیه پرسشنامه 313برابر  

 گردد. وماوه اوتما  می
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  :n= حجم وماوه311

 2t( = ضریب اطمینان 13/8)0

 p= احتمال وجاد صفت  3/2

 q= احتمال عدم وجاد صفت  3/2

 2d(= دقت احتمالی مطلا   203/2)0=2203/2

 nوفر= جامعه آماری   08222

یاری  گگیری در ایان تحقیاق از روش وماواه   با تاجه به مشمص بادن چارچا  وماوه

 گردد.بندی محله استفاده میشده با خصیصه طبقهبندیتصادفی طبقه

 

 تعريف متغیرهای تحقیق )وظری و عملیاتي(

 متغیر وابسته: تعامتت در خاوااده

 تعريف وظری

های کالمای  تعامالت فرایندی است که در آن اطالعات، مفاهیم و احساسات را با وشاوه

ی گارم و  گاذاریم. ایان تااواایی ماجاب تقایات رابطاه      یو جیرکالمی با دیگران در میان م

صمیمی با دیگران، حفظ و ارتقاای ساالمت رواوای، قطاع رواباط واساالم، حال مساائل و         

شاد. تعامال در خااوااده، ارتبااطی    ها میمشکالت خاد با دیگران و رفع تضادها و تعارض

فرد بادن خصاصیات حصربهاست که بر دو رکن استاار باشد  ارتباط برقرارکنندگان باید من

هایی را طراحی و ارسال کنند کاه ومایااوگر پاذیرش ایان     رفتاری یکدیگر را بپذیرود و پیام

شااد.  گاوه تعامل بین یک وفر از اعضای خاوااده باا دیگاری برقارار مای    ماضات باشد. این

فاع  تااود حل مسائل و مشاکالت خااد باا دیگاران، ر    هدف از برقراری این وات تعامل، می

 .  (8313)کربالیی و همکاران،تضادها و تعارضات، ردوبدل کردن اطالعات، درک بهتر و ... باشد 
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 تعريف عملیاتي

تعامالت در خاوااده در این پژوهش متغیری است وابسته و چند ارزشی کاه باا در وظار    

 شاد های زیر در قالب پرسشنامه محقق ساخته سنجیده میگرفتن شاخص

 خاوااده از دید والدین.  . جایگاه اعضای8

 . جایگاه اعضای خاوااده از دید فرزودان.  0

 . جایگاه اعضای خاوااده از دید دیگر اعضای خاوااده. 3

 . تعامالت روابط اقتصادی اعضای خاوااده.  4

 . تعامالت روابط فرهنگی اعضای خاوااده. 3

 . تعامالت روابط اجتماعی اعضای خاوااده. 3

 

 ای مجازیمتغیر مستقل: فا

 تعريف وظری

هاای ارتبااطی   ای از کنشگران و ارتباطات و گاره به مجماعه« ی اجتماعیشبکه»عبارت 

های اجتماعی مجازی در حقیقت بیاوگر این اسات کاه   ها اشاره دارد و مفهام شبکهمیان آن

باطاات  ای از ارتها باعث شااد زوجیاره  افراد بتااوند با یکدیگر در ارتباط باشند و ارتباط آن

صارت فیزیکی وباده و بر پایه ارتباطات جیرحضاری در بساتر  رخ دهد که این ارتباطات به

 .(8311، 8)مرکز ملی فضای مجازی و  است

 

 تعريف عملیاتي

اعتیاد به تلگرام در این پژوهش متغیری است مستقل و چند ارزشی و افارادی کاه باین    

کنناد را شاامل شاده و  باا در وظار گارفتن       ساعت در هفته از تلگرام استفاده مای  32تا  42

 شاد.  های زیر در قالب پرسشنامه محقق ساخته سنجیده میشاخص

                                                           
8. http://www.majazi.ir/ 
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 های اجتماعی.وگذار در شبکه. گشت8

 های مجازی.. عضایت در گروه0

 . تعداد ساعات استفاده از فضاهای مجازی.3

 های مجازی.. تعداد عضایت در گروه4

 فرد. . تعداد کاربران شبکه مجازی3

 

 مدل نظری

 

 

 
 (: مدل وظری0ومادار )

 

 هایافته .5

 های آمار تاصیفي  يافته

وسیله پرسشنامه و با طرح ساؤاالت باه شارح زیار     در این تحقیق اطالعات مارد ویاز به
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 آوری گردیده است.جمع

سؤال جهات کساب اطالعاات در ماارد متغیرهاای       83. قسمت اول پرسشنامه شامل 8

 است.ای تحقیق زمینه

سؤال جهت کسب اطالعات در ماارد متغیرهاای تحقیاق     83قسمت دوم متشکل از  .0

 است.

 

 پرسشنامه دوم . 

تااان عنااان   ای )سیمای پاسمگایان( میآمده برای متغیرهای زمینهدستبراساس آمار به

 وماد که 

     در خصاص سن همسران، بیشترین فراواوی مرباط به پاسمگایان با سان همسار

 ها است.( فراواوی%42سال با ) 01تا  81

      در خصاص سن شاهران، بیشترین فراواوی مرباط به پاسمگایان باا سان شااهر

 ها است.( فراواوی%33سال با ) 01تا  81

      در خصاص تعداد فرزودان بیشترین فراواوی مربااط باه پاسامگایان دارای یاک

 ( است.%33فرزود با فراواوی )

  بیشااترین فراواواای مرباااط بااه سااطح در خصاااص سااطح تحصاایالت همسااران

( باارای همسااران پاساامگایان اساات کااه %33تحصاایالت لیساااوس )بااا فراواواای 

 ها است.دهنده وضعیت علمی مناسب آنوشان

   در خصاااص سااطح تحصاایالت شاااهران بیشااترین فراواواای مرباااط بااه سااطح

دهناده  ( برای شاهر پاسمگایان است که وشان%31تحصیالت لیساوس )با فراواوی 

 ها استضعیت علمی مناسب آنو

       بیشترین فراواوی ماقعیت پاسمگای پرسشنامه در خااوااده مربااط باه ماردان باا

 ها است.  ( فراواوی34%)
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 های مشترک زودگی بین یک تا وُاه ساال باا    بیشترین فراواوی مرباط به تعداد سال

 ها است.( فراواوی40%)

  ی مربااط باه پاسامگایان    در خصاص منطقه زودگی پاسمگایان بیشترین فراواوا

 ها است.درصد فراواوی 03ساکن در شهر رودبار )بمش مرکز( با 

  هاای  در خصاص وضعیت اقتصادی خاوااده، بیشترین فراواوی مرباط به خااوااده

 ها است.فراواوی %38با وضعیت اقتصادی متاسط با 

        در خصاص وضعیت اجتماعی فرهنگای خااوااده، بیشاترین فراواوای مربااط باه

 ها( است.فراواوی %32های با وضعیت اجتماعی فرهنگی ویمه سنتی )با اواادهخ

 81تاا   82های اجتماعی مجاازی باین   بیشترین ساعت استفاده از اینتروت و شبکه 

 ها استدرصد فراواوی 34سال با 

 02های اجتماعی مجازی باین  بیشترین ساعت استفاده همسران از اینتروت و شبکه 

 ها است.درصد فراواوی 01سال با  01تا 

   هاای اجتمااعی   در خصاص ساعات استفاده هفتگی فرزودان از اینتروات و شابکه

 38ساعت، فرزواد ساام    03ساعت در هفته، فرزود دوم  42مجازی ویز فرزود اول 

های اجتماعی در هفته ساعت از اینتروت و فضای شبکه 01ساعت و فرزود چهارم 

سااعت اساتفاده در    42اوی مرباط به فرزواد اول باا   کنند. بیشترین فراواستفاده می

 هفته است.

 تاان گفت آمده از متغیرهای تحقیق میدستهمچنین در خصاص آمار تاصیفی به

 گیاری )فاردی یاا    هاای تصامیم  آماده از امتیاازات روش  دسات با تاجه به درصد به

و شااهر و  آماده بارای زن   دسات ها درصد بهمشارکتی( خاواار در مارد وحاه هزینه

گیری )فردی یا مشارکتی( خاواار های تصمیم( در خصاص روش%33/01فرزودان )

دهد که کلیه اعضاای خااوااده در خصااص وحااه     ها وشان میدر مارد وحاه هزینه

تاان گفت در خصاص خریدهای روزمره ها مشارکت دارود. بر این اساس میهزینه

رود که به وظار براسااس ویااز هار یاک از      گیکل افراد خاوااده بیشترین تصمیم را می
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پاذیرد. در خصااص وساایل    افراد خاوااده و سلیقه همه افاراد خریادها اوجاام مای    

گیری با زن در خاوااده است؛ چراکه در شهر رودباار بیشاتر   خاوگی بیشترین تصمیم

ها اسات.  گیری در خصاص وسایل خاوگی با آنکارهای خاوه با زوان باده و تصمیم

گیری با مارد در  های آن بیشترین سهم تصمیمسفر و تفریحات و هزینه در خصاص

هاا در خااوااده ایان    خاوااده است که به وظر به دلیل تجربه بیشتر و مسمالیت هزینه

 سهم در مردان بیشتر است.

 آمده از امتیازات وگرش افاراد خااوااده وسابت باه اقتصااد      دستبا تاجه به درصد به

ه افراد خاوااده وضعیت اقتصادی جامعاه را در حاد ضاعیفی    تاان گفت کجامعه می

تااان گفات در خصااص    کنند بار ایان اسااس مای    ( قلمداد می44)درصد فراواوی 

فراواوی( آن را ضاعیف    %14ارزیابی وضعیت اقتصادی جامعه بیشتر پاسمگایان با )

ننادگان را باا   های تالیدی تالیدکاود. همچنین ارزیابی خاوااده از فعالیتعناان وماده

های تالیدی کشاورزان را اود و فعالیتها( در حد متاسطی عناان کردهفراواوی 43%)

ها عناان کرده که به وظر باا تاجاه باه اینکاه در شاهر      ( فراواوی%33در حد قای )با 

پذیرد این حاد  صارت گسترده اوجام میهای کشاورزی و باجداری بهرودبار فعالیت

 اود.های تالیدی کشاورزی داشتهتماافقت را با فعالی

 تااان  از امتیازات به کیفیت روابط اعضای خاوااده می آمدهدستبا تاجه به درصد به

شان را در حد زیادی )درصد فراواوی گفت که افراد خاوااده کیفیت روابط خاواادگی

تاان گفات پاسامگایان رواباط و رفتاار باین      کنند. بر این اساس می( قلمداد می38

( در حد زیادی مبتنی بار تفااهم و دوساتاوه    %14اعضای خاوااده خاد را )با فراواوی 

اواد. همچناین میازان گفتگاای اعضاای خااوااده در خصااص مساائل         عناان کرده

اود کاه بافات   ( در حد زیادی عناان کرده%42خاواادگی، اجتماعی و... را )با فراواوی

هاا در ایان منطقاه    مله باشد کاه خااوااده  تااود از عاامل این مسویمه سنتی منطقه می

وآماد و ارتبااط   گذارواد و رفات  مسائل و مشکالت خاد را با دیگران در میاان مای  
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هاا(  فراواوای  %40خاوااده با همسایگان و خایشاوودان و دوستان را در حد کمی )با 

 اود.عناان وماده

  وسبت باه مشاارکت    آمده از امتیازات وگرش افراد خاواادهدستتاجه به درصد بهبا

مشاارکت اجتمااعی   تاان گفات کاه افاراد خااوااده وضاعیت      اجتماعی خاوااده می

 کنند.( قلمداد می31را در حد متاسطی )درصد فراواوی  خاوااده

  هاای  وگارش افاراد وسابت باه ارزش    آماده از امتیاازات   دسات با تاجه به درصد باه

فراد خاوااده در حاد زیاادی   تاان گفت که ااجتماعی و باورهای اعضای خاوااده می

( 43/41های اجتماعی و باورهای اعضای خاوااده باا )درصاد فراواوای    دارای ارزش

 %33تاان گفت در خصااص رواباط دختار و پسار باا )     باشند. بر این اساس، میمی

سانتی منطقاه و   ها( ماافقت کمی دارود که برگرفتاه از بافات سانتی و ویماه    فراواوی

گاایی و  ل زوادگی اسات. اعتقااد خااوااده باه راسات      کاچک بادن شاهرهای محا  

اواد. همچناین اعتقااد    ( در حاد زیاادی عنااان کارده    %14درستکاری را )با فراواوی 

( ماؤثر بار   %18خاوااده به جدیت و دقات در کاار را در حاد زیاادی )باا فراواوای       

هاای  اواد و عمال ماردم باه مسامالیت     پیشرفت اقتصادی و اجتماعی عنااان ومااده  

 اود.( را در حد کمی عناان کرده%33ی و وظایف خاد )با فراواوی اجتماع

 وگرش افراد خاوااده وسبت باه اعتقاادات   آمده از امتیازات دستبا تاجه به درصد به

هاا  تاان گفت که افراد خاوااده اعتقادات دینی و عمل به آنها میدینی و عمل به آن

تاان گفات  کنند. بر این اساس، می( قلمداد می31را در حد ضعیفی )درصد فراواوی 

هاای  ها( عمل به اصال و آمازهفراواوی %43از وظر پاسمگایان در حد متاسطی )با 

هاا( عمال باه    فراواوی %33دینی در مافقیت افراد تأثیر مثبت دارد و در حد کمی )با 

های دینی و کااربردی آن در زوادگی روزماره در مافقیات فاردی و      اصال و آمازه

 جامعه اثر مثبت دارد.تاسعه 

 

 های آمار استنباطي  يافته -
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وتحلیل و لزوم سنجش رابطه بین متغیرهای تحقیق آزماان  منظار تکمیل فرایند تجزیهبه

 ها به شرح زیر اوجام پذیرفته است فرضیه

های اجتماعی مجازی شده است  بین استفاده از شبکهچنین مطرح فرضیه فرعی اول این

ها رابطاه وجااد   گیری )فردی یا مشارکتی( خاواار در مارد وحاه هزینهیمهای تصمو روش

 دارد.

هاای اجتمااعی مجاازی و    داری بین استفاده از شبکهبا تاجه به وتایج آزمان رابطه معنی

هاا وجااد دارد.   گیری )فردی یا مشارکتی( خاواار در ماارد وحااه هزیناه   های تصمیمروش

اس بادن جهت رابطه بین متغیرهاا باا افازایش اساتفاده از     همچنین با تاجه به منفی و معک

گیاری )مشاارکتی( خااواار در ماارد     های اجتماعی مجازی در خاوااده میزان تصامیم شبکه

است کاه داللات بار همبساتگی      -323/2یابد. مقدار این رابطه ها ویز کاهش میوحاه هزینه

 وسبتا  قای و معکاس بین دو متغیر دارد. 

داری، منفی و معکاسای  تاان گفت رابطه معنیزیر فرضیه آن ویز می در بررسی سه

( و سااعات  -381/2(، ساعات استفاده همسار ) -408/2بین میزان ساعات استفاده فرد )

گیاری )فاردی یاا    هاای تصامیم  ( از فضاهای مجازی و روش-428/2استفاده فرزودان )

نابراین هر سه زیر فرضیه تحقیق ها وجاد دارد؛ بمشارکتی( خاواار در مارد وحاه هزینه

گردد. همچنین با تاجه به منفی و معکاس بادن جهت رابطه بین ( تأیید میH1)فرض 

هاای اجتمااعی   متغیرها با افزایش میزان ساعات استفاده فرد، همسر و فرزودان از شبکه

یاز  هاا و گیری )مشارکتی( خاواار در مارد وحاه هزیناه مجازی در خاوااده میزان تصمیم

 یابد.کاهش می

های اجتماعی مجازی شده است  بین استفاده از شبکهچنین مطرح فرضیه فرعی دوم این

 و وگرش افراد خاوااده وسبت به اقتصاد جامعه رابطه وجاد دارد.

هاای اجتمااعی مجاازی و    داری بین استفاده از شبکهبا تاجه به وتایج آزمان رابطه معنی

به اقتصاد جامعه وجااد دارد. همچناین باا تاجاه باه مثبات و       وگرش افراد خاوااده وسبت 

های اجتمااعی مجاازی در   مستقیم بادن جهت رابطه بین متغیرها با افزایش استفاده از شبکه
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یابد. مقدار این رابطاه  خاوااده میزان وگرش افراد خاوااده وسبت به اقتصاد جامعه افزایش می

 ین دو متغیر دارد. است که داللت بر همبستگی متاسط ب 484/2

داری، مثبت و مستقیمی باین  تاان گفت رابطه معنیدر بررسی سه زیر فرضیه آن ویز می

( و سااعات اساتفاده   328/2(، سااعات اساتفاده همسار )   388/2میزان ساعات استفاده فرد )

( از فضاهای مجازی و وگرش افراد خاوااده وسبت به اقتصاد جامعه وجااد  330/2فرزودان )

گردد. همچناین باا تاجاه باه     ( تأیید میH1بنابراین هر سه زیر فرضیه تحقیق )فرض  دارد؛

مثبت و مستقیم بادن جهت رابطه بین متغیرها با افزایش میزان ساعات استفاده فرد، همسار  

های اجتماعی مجازی در خاوااده وگرش افراد خاوااده وسبت باه اقتصااد   و فرزودان از شبکه

 یابد.جامعه ارتقا می

هاای اجتمااعی   شاده اسات  باین اساتفاده از شابکه     چنین مطرح فرضیه فرعی سام این

 مجازی و کیفیت روابط اعضای خاوااده رابطه وجاد دارد.

هاای اجتمااعی مجاازی و    داری بین استفاده از شبکهبا تاجه به وتایج آزمان رابطه معنی

منفی و معکاس بادن جهت  کیفیت روابط اعضای خاوااده وجاد دارد. همچنین با تاجه به

های اجتماعی مجازی در خاوااده میزان کیفیت رابطه بین متغیرها با افزایش استفاده از شبکه

اسات کاه داللات بار      -383/2یابد. مقدار ایان رابطاه   روابط اعضای خاوااده ویز کاهش می

 همبستگی متاسط بین دو متغیر دارد. 

داری، منفی و معکاسای باین   گفت رابطه معنیتاان در بررسی سه زیر فرضیه آن ویز می

( و سااعات اساتفاده   -301/2(، ساعات استفاده همسر )-323/2میزان ساعات استفاده فرد )

( از فضاهای مجازی و کیفیت روابط اعضای خاوااده وجاد دارد؛ بنابراین -312/2فرزودان )

جه به منفی و معکااس  گردد. همچنین با تا( تأیید میH1هر سه زیر فرضیه تحقیق )فرض 

بادن جهت رابطه بین متغیرها با افزایش میزان ساعات اساتفاده فارد، همسار و فرزوادان از     

 یابد.های اجتماعی مجازی در خاوااده و کیفیت روابط اعضای خاوااده ویز کاهش میشبکه

هاای اجتمااعی   شده است  باین اساتفاده از شابکه   چنین مطرح فرضیه فرعی چهارم این

 ی و کیفیت مشارکت اجتماعی خاوااده در جامعه مدوی رابطه وجاد دارد.مجاز
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های اجتماعی مجازی و داری بین استفاده از شبکهبا تاجه به وتایج آزمان رابطه معنی

کیفیت مشارکت اجتماعی خاوااده در جامعه مدوی وجاد دارد. همچنین با تاجه به منفای  

هاای اجتمااعی   ا افازایش اساتفاده از شابکه   و معکاس بادن جهت رابطه بین متغیرهاا با  

مجازی در خاوااده میزان کیفیت مشارکت اجتماعی خاوااده در جامعه مادوی ویاز کااهش    

است که داللت بر همبستگی متاسط  و معکااس باین    -311/2یابد. مقدار این رابطه می

 دو متغیر دارد. 

اری، منفی و معکاسای باین   دتاان گفت رابطه معنیدر بررسی سه زیر فرضیه آن ویز می

( و سااعات اساتفاده   -481/2(، ساعات استفاده همسر )-431/2میزان ساعات استفاده فرد )

( از فضاهای مجاازی و کیفیات مشاارکت اجتمااعی خااوااده در جامعاه       -313/2فرزودان )

گاردد. همچناین   ( تأیید مای H1مدوی وجاد دارد؛ بنابراین هر سه زیر فرضیه تحقیق )فرض 

اجه به منفی و معکاس بادن جهت رابطه بین متغیرها با افزایش میزان ساعات اساتفاده  با ت

های اجتماعی مجازی در خاوااده، کیفیت مشارکت اجتماعی فرد، همسر و فرزودان از شبکه

 یابد.خاوااده در جامعه مدوی ویز کاهش می

 شده است   چنین مطرح فرضیه فرعی پنجم این

هاای اجتمااعی و باورهاای اعضاای     های اجتماعی مجازی و ارزشبین استفاده از شبکه

 خاوااده رابطه وجاد دارد.

هاای اجتمااعی مجاازی و    داری بین استفاده از شبکهبا تاجه به وتایج آزمان رابطه معنی

های اجتماعی و باورهای اعضای خاوااده وجاد دارد. همچنین با تاجاه باه منفای و    ارزش

های اجتماعی مجاازی در  بین متغیرها با افزایش استفاده از شبکهمعکاس بادن جهت رابطه 

یابد. مقدار این های اجتماعی و باورهای اعضای خاوااده ویز کاهش میخاوااده میزان ارزش

 است که داللت بر همبستگی متاسط و معکاس بین دو متغیر دارد.  -441/2رابطه 

داری، منفی و معکاسای باین   بطه معنیتاان گفت رادر بررسی سه زیر فرضیه آن ویز می

( و سااعات اساتفاده   -411/2(، ساعات استفاده همسر )-430/2میزان ساعات استفاده فرد )

های اجتماعی و باورهای اعضاای خااوااده   ( از فضاهای مجازی و ارزش-331/2فرزودان )
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. همچنین با تاجه گردد( تأیید میH1وجاد دارد؛ بنابراین هر سه زیر فرضیه تحقیق )فرض 

به منفی و معکاس بادن جهت رابطه بین متغیرها با افازایش میازان سااعات اساتفاده فارد،      

هاای اجتمااعی و   هاای اجتمااعی مجاازی در خااوااده، ارزش    همسر و فرزوادان از شابکه  

 یابد.  باورهای اعضای خاوااده ویز کاهش می

هاای اجتمااعی   ده از شابکه شده اسات  باین اساتفا    چنین مطرحفرضیه فرعی ششم این

 ها رابطه وجاد دارد.مجازی و اعتقادات دینی و عمل به آن

هاای اجتمااعی مجاازی و    داری بین استفاده از شبکهبا تاجه به وتایج آزمان رابطه معنی

( تأییاد  H1هاا وجااد دارد؛ بناابراین فرضایه تحقیاق )فارض       اعتقادات دینی و عمل به آن

به منفی و معکاس بادن جهت رابطه باین متغیرهاا باا افازایش     گردد. همچنین با تاجه می

هاا ویاز   های اجتماعی مجازی در خاوااده میزان اعتقادات دینی و عمل به آناستفاده از شبکه

است که داللت بر همبستگی متاساط  و معکااس    -333/2یابد. مقدار این رابطه کاهش می

 بین دو متغیر دارد.

داری، منفی و معکاسی بین میازان  تاان گفت رابطه معنیویز می در بررسی سه زیر فرضیه آن

( و سااعات اساتفاده فرزوادان    -332/2(، ساعات اساتفاده همسار )  -381/2ساعات استفاده فرد )

ها وجاد دارد؛ بنابراین هر سه زیار  ( از فضاهای مجازی و اعتقادات دینی و عمل به آن-331/2)

دد. همچنین با تاجه باه منفای و معکااس باادن جهات      گر( تأیید میH1فرضیه تحقیق )فرض 

هاای اجتمااعی   رابطه بین متغیرها با افزایش میزان ساعات استفاده فرد، همسر و فرزودان از شبکه

 یابد.ها ویز کاهش میمجازی در خاوااده، میزان اعتقادات دینی و عمل به آن

یلی همسر و تعاامالت  شده است  بین وضعیت تحص چنین مطرحفرضیه فرعی هفتم این

 اعضای خاوااده رابطه وجاد دارد.

داری بین وضعیت تحصیلی همسر و تعاامالت باین   با تاجه به وتایج آزمان رابطه معنی

اعضای خاوااده وجاد دارد. همچنین با تاجه به مثبت و مساتقیم باادن جهات رابطاه باین      

یاباد.  ااده ویز افازایش مای  متغیرها با افزایش سطح تحصیالت همسر میزان تعامالت در خاو

 است که داللت بر همبستگی قای بین دو متغیر دارد. 304/2مقدار این رابطه 
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شده است  بین وضعیت تحصیلی شاهر و تعامالت  چنین مطرحفرضیه فرعی هشتم این

 اعضای خاوااده رابطه وجاد دارد.

امالت باین اعضاای   داری بین وضعیت تحصیلی شاهر و تعبا تاجه به وتایج رابطه معنی

خاوااده وجاد دارد. همچنین با تاجه به مثبت و مستقیم بادن جهت رابطه بین متغیرهاا باا   

یاباد. مقادار ایان    افزایش سطح تحصیالت شاهر میزان تعامالت در خاوااده ویز افزایش می

 است که داللت بر همبستگی قای بین دو متغیر دارد.  331/2رابطه 

های زودگی مشاترک و تعاامالت   شده است  بین سال نین مطرحچفرضیه فرعی وهم این

هاای  داری باین ساال  اعضای خاوااده رابطه وجاد دارد. با تاجه به وتایج آزمان رابطه معنی

زودگی مشترک و تعامالت بین اعضای خاوااده وجاد دارد. همچنین باا تاجاه باه مثبات و     

های زودگی مشاترک میازان تعاامالت    المستقیم بادن جهت رابطه بین متغیرها با افزایش س

اسات کاه داللات بار همبساتگی       484/2یابد. مقدار ایان رابطاه   در خاوااده ویز افزایش می

 متاسط بین دو متغیر دارد. 

شاده اسات  باین وضاعیت اقتصاادی، اجتمااعی و       چنین مطارح  فرضیه فرعی دهم این

 فرهنگی خاوااده و تعامالت اعضای آن رابطه وجاد دارد.

داری بین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگای و  ا تاجه به وتایج آزمان رابطه معنیب

تعامالت بین اعضای خاوااده وجاد دارد. همچنین با تاجه به مثبت و مستقیم باادن جهات   

رابطه بین متغیرها با افزایش وضعیت اقتصاادی، اجتمااعی و فرهنگای میازان تعاامالت در      

است که داللت بار همبساتگی متاساط     331/2د. مقدار این رابطه یابخاوااده ویز افزایش می

 بین دو متغیر دارد. 

منظار سنجش کلیه تأثیرات مساتقیم و جیرمساتقیم متغیرهاای    همچنین در این تحقیق به

مستقل بر وابسته و آزمان مدل مفهامی وسبت به اوجام چهار تحلیل مسایر و ساپس تلفیاق    

 ها با هم اقدام شده است.آن

 ایج تحلیل مسیر اول به شرح جدول و ومادار زیر است وت
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 بندی وتايج تحلیل مسیر: جمع0جدول شماره 

 متغيرها
 انواع تأثير

 کل غيرمستقيم مستقيم

 323/2  423/2 استفاده فرد از فضاهای مجازی

 331/2 833/2 311/2 استفاده همسر از فضاهای مجازی

 318/2 301/2 330/2 استفاده فرزودان از فضاهای مجازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مرحله وهايي تحلیل مسیر0ومادار 

 

در بین متغیرهای مستقل بیشترین تأثیر را متغیر استفاده فرد از فضاهای مجاازی بار   

تعامالت اقتصادی اعضای خاوااده دارد. همچنین متغیار اساتفاده فرزوادان از فضااهای     

اده همسر از فضاهای مجازی در رتبه ساام  مجازی در رتبه دوم قرار دارد و متغیر استف

 قرار دارد. 

 وتایج تحلیل مسیر دوم به شرح جدول و ومادار زیر است 

 

استفاده همسر از فضای 

 مجازی

استفاده فرد از فضای 

 مجازی

استفاده فرزودان از فضای 

 مجازی

 

تعامالت اقتصادی 

 اعضای خانواده

311/2 

423/2 

330/2 320/2 

311/2 

331/2 
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 بندی وتايج تحلیل مسیر: جمع2جدول شماره 

 متغيرها
 انواع تأثير

 کل غيرمستقيم مستقيم

 320/2  320/2 استفاده همسر از فضاهای مجازی

 440/2 824/2 331/2 استفاده فرد از فضاهای مجازی

 412/2 000/2 031/2 استفاده فرزودان از فضاهای مجازی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 : مرحله وهايي تحلیل مسیر2ومادار 

 

 

در بین متغیرهای مستقل بیشترین تأثیر را متغیر استفاده فرزودان از فضاهای مجازی 

تغیار اساتفاده فارد از فضااهای     بر تعامالت اجتماعی اعضای خاوااده دارد. همچناین م 

مجازی در رتبه دوم قرار دارد و متغیر استفاده همسر از فضاهای مجازی در رتبه ساام  

 قرار دارد. 

 وتایج تحلیل مسیر سام به شرح جدول و ومادار زیر است 

 استفاده فرد از فضای مجازی

استفاده همسر از فضای 

 مجازی

استفاده فرزندان از فضای 

 مجازی

 

تعامالت اجتماعی 

 اعضای خانواده

320/2 

331/2 

031/2 011/2 

388/2 

321/2 
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 بندی وتايج تحلیل مسیر: جمع0جدول شماره 

 متغيرها
 انواع تأثير

 کل غيرمستقيم مستقيم

 381/2  381/2 ه فرد از فضاهای مجازیاستفاد

 314/2 213/2 328/2 استفاده همسر از فضاهای مجازی

 411/2 038/2 033/2 استفاده فرزودان از فضاهای مجازی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   مرحله وهایی تحلیل مسیر3ومادار 

 

ر در بین متغیرهای مستقل بیشترین تأثیر را متغیر استفاده فرد از فضاهای مجاازی با  

تعامالت فرهنگی اعضای خاوااده دارد. همچناین متغیار اساتفاده فرزوادان از فضااهای      

مجازی در رتبه دوم قرار دارد و متغیر استفاده همسر از فضاهای مجازی در رتبه ساام  

 قرار دارد. 

 وتایج تحلیل مسیر چهارم  به شرح جدول و ومادار زیر است 

 

 

استفاده همسر از فضای 

 جازیم

 استفاده فرد از فضای مجازی

استفاده فرزودان از 

 فضای مجازی

 

تعامالت فرهنگی 

 اعضای خانواده

328/2 

381/2 

033/2 014/2 

330/2 

013/2 
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 مسیربندی وتايج تحلیل : جمع0جدول شماره 

 متغيرها
 انواع تأثير

 کل غيرمستقيم مستقيم

 428/2 - 428/2 تعامالت اقتصادی اعضای خاوااده

 311/2 881/2 018/2 تعامالت اجتماعی اعضای خاوااده

 310/2 033/2 331/2 تعامالت فرهنگی اعضای خاوااده

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مرحله وهايي تحلیل مسیر0ومادار 

 

شترین تأثیر را متغیر تعامالت فرهنگی اعضاای خااوااده بار تعاامالت     ها بیدر بین مؤلفه

اعضای خاوااده دارد. همچنین متغیر تعامالت اقتصادی اعضای خااوااده در رتباه دوم قارار    

 دارد و متغیر تعامالت اجتماعی اعضای خاوااده در رتبه سام قرار دارد. 

 ست  همچنین مدل وهایی تحقیق به این شرح تدوین گردیده ا

 

 اجتماعیتعامالت 

 خانواده یاعضا

تعامالت اقتصادی 

 خانواده اعضای

 فرهنگیتعامالت 

 خانواده یاعضا

تعامالت اعضای 

 خانواده

018/2 

428/2 

331/2 031/2 

333/2 

013/2 
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 : مرحله وهايي تحلیل مسیر0ومادار 

 

 پاسخ به سؤاالت تحقیق  

در پاسخ به سؤال اول جزئی )اساتفاده از فضااهای مجاازی بار تعاامالت اقتصاادی       . 8

 تاان گفت که    اعضای خاوااده چه تأثیری دارد؟( می

هاای کااربردی   های هاشمند که بروامهبا گسترش فضاهای مجازی و دسترسی به گاش

کنناد و دسترسای را باه ایان فضااها ساادتر       اپ و ... را پشاتیباوی مای  ماوند تلگرام، واتاس 

ها ویز از فضاهای بیشاتر شاده اسات. براسااس اطالعاات      اود، استفاده اعضای خاواادهوماده

ساال   81تا  82های اجتماعی بین شده بیشترین ساعت استفاده از اینتروت و شبکهگردآوری

دهد که واجااوان بیشتر از ایان فضااها در باین    ها است و این وشان میدرصد فراواوی 34با 

ومایند. همچنین بیشترین ساعت استفاده همساران از اینتروات و   اعضای خاوااده استفاده می

 اجتماعیتعامالت 

 خانواده یاعضا

تعامالت اقتصادی 

 اعضای خانواده

 فرهنگیتعامالت 

 خانواده یاعضا

تعامالت اعضای 

 خانواده

018/2 

428/2 

331/2 

031/2 

333/2 

013/2 

 استفاده فرد از فضای
 مجازی

استفاده همسر از 

 مجازی فضای

 ه فرزندان ازاستفاد
 مجازی فضای

320/2 

381/2 

423/2 

311/2 

331/2 

328/2 

033/2 

031/2 

330/2 
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هاا و در خصااص سااعات    درصاد فراواوای   01سال باا   01تا  02های اجتماعی بین شبکه

ساعت در هفته،  42های اجتماعی ویز فرزود اول ینتروت و شبکهاستفاده هفتگی فرزودان از ا

سااعت از اینتروات و    01سااعت و فرزواد چهاارم     38ساعت، فرزود ساام   03فرزود دوم 

کنند. بیشترین فراواوی مرباط به فرزود اول با های اجتماعی در هفته استفاده میفضای شبکه

دهنده اساتفاده بااالی اعضاای    آمده وشانستدساعت استفاده در هفته است. این آمار به 42

های اجتماعی است. در خصاص تعامالت اقتصاادی  ها از فضاهای مجازی و شبکهخاوااده

آمده بارای زن و شااهر و فرزوادان    دستها درصد بهتاان گفت در زمینه وحاه هزینهویز می

ار در ماارد  گیری )فردی یاا مشاارکتی( خااوا   های تصمیم(  و در خصاص روش33/01%)

هاا مشاارکت   دهد که کلیه اعضای خاوااده در خصاص وحاه هزیناه ها وشان میوحاه هزینه

آمده از امتیازات وگرش افراد خااوااده وسابت باه    دستدارود. همچنین با تاجه به درصد به

تاان گفت که افراد خاوااده وضعیت اقتصادی جامعاه را در حاد ضاعیفی    اقتصاد جامعه می

طار کلی تعاامالت اقتصاادی اعضاای خااوااده در     کنند و به( قلمداد می44اوی )درصد فراو

هاای اجتمااعی مجاازی و    بین اساتفاده از شابکه  سطح متاسط رو به پایینی است. در رابطه 

ها  مقادار ضاریب   گیری )فردی یا مشارکتی( خاواار در مارد وحاه هزینههای تصمیمروش

بر همبستگی وسابتا  قاای و معکااس باین دو متغیار       ( باده که داللت- 323/2همبستگی )

های اجتماعی مجازی و وگرش افاراد خااوااده   دارد. همچنین در رابطه بین استفاده از شبکه

( بااده کاه داللات بار همبساتگی      484/2وسبت به اقتصاد جامعه مقدار ضریب همبستگی )

تااان گفات اساتفاده از    ق میمتاسط بین دو متغیر دارد؛ بنابراین در پاسخ به این سؤال تحقی

 فضاهای مجازی بر تعامالت اقتصادی اعضای خاوااده تأثیری در حد متاسط دارد.

در پاسخ به سؤال دوم جزئی )اساتفاده از فضااهای مجاازی بار تعاامالت اجتمااعی       . 0

 تاان گفت که    اعضای خاوااده چه تأثیری دارد؟( می

ای برقراری روابط اجتماعی و طای فرایناد   امروزه تعامالت اجتماعی اعضای خاوااده بر

شاده  پذیری فرزودان از اهمیت زیادی برخاردار است و براساس اطالعات گاردآوری جامعه

آمده از امتیازات به کیفیت روابط اعضاای خااوااده   دستدر این تحقیق و تاجه به درصد به
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د زیاادی )درصاد   شاان را در حا  تاان گفت که افراد خاوااده کیفیات رواباط خااواادگی   می

آماده از امتیاازات وگارش افاراد     دسات کنند و با تاجه به درصد باه ( قلمداد می38فراواوی 

تااان گفات کاه افاراد خااوااده وضاعیت       خاوااده وسبت به مشارکت اجتماعی خاوااده مای 

کنند؛ بنابراین ( قلمداد می31مشارکت اجتماعی خاوااده را در حد متاسطی )درصد فراواوی 

طاار کاه در   ت اجتماعی اعضای خاوااده درمجمات در حد متاساطی اسات و هماان   تعامال

پاسخ به سؤال اول ویز بیان شد، میزان استفاده از فضاهای مجازی تاساط اعضاای خااوااده    

ویژه در بین فرزودان و همسر اسات. همچناین در بررسای رابطاه باین      ویز در حد باالیی به

داری باین  اجتماعی اعضاای خااوااده، رابطاه معنای     استفاده از فضاهای مجازی و تعامالت

های اجتماعی مجازی و کیفیت روابط اعضای خااوااده وجااد دارد. مقادار    استفاده از شبکه

است که داللت بر همبستگی متاساط باین دو متغیار دارد و در بررسای      -383/2این رابطه 

ت اجتمااعی خااوااده در   های اجتماعی مجازی و کیفیت مشاارک رابطه بین استفاده از شبکه

اسات کاه    -311/2ها وجاد داشته و مقدار این رابطاه  داری بین آنجامعه مدوی رابطه معنی

تااان گفات کاه    داللت بر همبستگی متاسط  و معکاس بین دو متغیار دارد. دروهایات مای   

 استفاده از فضاهای مجازی بر تعامالت اجتماعی اعضای خاوااده تأثیر متاسطی دارد.

پاسخ به سؤال سام جزئی )اساتفاده از فضااهای مجاازی بار تعاامالت فرهنگای        در. 3

 تاان گفت که    اعضای خاوااده چه تأثیری دارد؟( می

منظار ارتقای وضعیت فرهنگی خاوااده و جامعه از تعامالت فرهنگی اعضای خاوااده به

ماارد بحاث و    هاا ای برخاردار است. در این تحقیق وضعیت فرهنگی خاواادهاهمیت ویژه

آماده از امتیاازات وگارش افاراد وسابت باه       دسات بررسی قرار گرفت. با تاجه به درصد به

تاان گفات کاه افاراد خااوااده در حاد      های اجتماعی و باورهای اعضای خاوااده میارزش

( 43/41های اجتماعی و باورهای اعضای خااوااده باا )درصاد فراواوای     زیادی دارای ارزش

آماده از امتیاازات وگارش افاراد خااوااده وسابت باه        دسات اجه به درصد بهباشند و با تمی

تاان گفت که افراد خاوااده اعتقاادات دینای و عمال باه     ها میاعتقادات دینی و عمل به آن

در خصاص رابطه بین متغیرها  کنند.( قلمداد می31ها را در حد ضعیفی )درصد فراواوی آن
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های اجتماعی و باورهاای  های اجتماعی مجازی و ارزشتاان گفت بین استفاده از شبکهمی

است که داللت بر همبستگی متاسط و معکااس   -441/2اعضای خاوااده، مقدار این رابطه 

های اجتماعی مجازی و اعتقادات بین دو متغیر دارد و در بررسی رابطه بین استفاده از شبکه

 -333/2وجاد داشته و مقدار این رابطه  داری بین متغیرهاها، رابطه معنیدینی و عمل به آن

است که داللت بر همبستگی متاسط  و معکااس باین دو متغیار دارد؛ بناابراین اساتفاده از      

 فضاهای مجازی بر تعامالت فرهنگی اعضای خاوااده تأثیر در حد متاسطی دارد.

دروتیجه وهایی تحقیق و در پاسخ به سؤال اصلی )اساتفاده از فضااهای مجاازی بار     

تار ویاز   طاار کاه پایش   تاان گفت همانتعامالت اعضای خاوااده چه تأثیری دارد؟( می

های فرهنگی و اجتماعی جااماع  ترین شاخصهعناان شد، تعامالت اوساوی ازجمله مهم

سازود. تعامال اوسااوی   های زودگی بشری را متأثر میهستند که بسیاری از ابعاد و جنبه

شاد؛ بناابراین  جمعی یا گروهی میبا دیگری و ارتباطشامل دو بدعد اساسی تعامل فرد 

وااعی یاک رفتاار    ی تفهیم و تفاهم میان دو فرد است که باه تعامل یک جریان دوسایه

پاذیر ویسات.   شاد و هی  تعاملی بادون برقاراری ارتبااط امکاان    اجتماعی هم تلقی می

ی بیشاتر باا اوااات    هایش ویازمند آشانای همااره اوسان برای رسیدن به اهداف و خااسته

های اجتماعی امروزه یکی های مهارتی است. اینتروت و شبکهتعامالت اجتماعی و الگا

ها در باین واجااواان و جااواان    از ابزارهای ایجاد ارتباط است که طبیعتا  استفاده از آن

گسترش بیشتری دارد. در ایان میاان در صاارت اساتفاده بایش از حاد افاراد از ایان         

ای اساسای در  گیری مسملهشاد و باعث شکلساز میجازی است که مشکلهای مشبکه

تار و هام در میاان    گردد. این واقعیت هم در سطح کالن و در جامعه بازرگ جامعه می

کند؛ بنابراین در گروه دوستان و همساالن و هم در بین اعضای خاوااده مصداق پیدا می

هاای  هاای اجتمااعی و شابکه   کهصارت استفاده بیش از حاد اعضاای خااوااده از شاب    

های اقتصادی، اجتماعی و ها در حازهتبع وات روابط و تعامالت آناجتماعی مجازی به

گردد که در ایان تحقیاق ماارد بحاث و بررسای علمای قارار        فرهنگی دچار تحال می

شده میزان تعامالت باین اعضاای خااوااده در ساطح     های اوجامگرفت. دروتیجه بررسی



 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 8422ویکم، پاییز فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهل / 333

 

پاایینی اسات ولای میازان اساتفاده از فضااهای مجاازی و عضاایت در          متاسط رو به

ویژه در بین جااواان و  های اجتماعی بین اعضای خاوااده در سطح باالیی باده؛ بهشبکه

ها از درجه اهمیت زیادی برخااردار اسات. براسااس    واجااوان که تعامل والدین با آن

از فضاهای مجازی  و تعامالت اعضای  داری بین استفادهآمده رابطه معنیدستوتایج به

شاده مقادار ضااریب   خااوااده  وجااد دارد و دروتیجاه رگرساایان چناد متغیاره اوجااام     

دهاد باین مجماعاه متغیرهاای     است که وشاان مای   330/2( بین متغیرها Rهمبستگی )

مستقل و متغیر وابسته تحقیق )تعامالت اعضای خاوااده( همبستگی وسبتا  قاای وجااد   

 3/01دهد است که وشان می 013/2( که برابر با R2شده )مقدار ضریب تعدیل دارد؛ اما

درصد از کل تغییرات تعامالت اعضای خاوااده وابسته به  متغیر مستقل تحقیق )استفاده 

سام از واریااوس  تاان گفت وزدیک یکاز فضای مجازی( است؛ بنابراین درمجمات می

بینای )بارآورد(   ( تاسط متغیرهای مستقل پایش متغیر وابسته )تعامالت اعضای خاوااده

گردد؛ بنابراین میزان تأثیر استفاده از فضاهای مجازی بر تعاامالت اعضاای خااوااده    می

ها برای بهباد روابط خااواادگی و  است که باید مارد تاجه جدی خاوااده %3/01برابر 

 کاهش استفاده از فضاهای مجازی قرار گیرد.

 

 يپيشنهادهای پژوهش .6

عناوین پژوهشی زیر جهت اوجام تحقیاق در ایان زمیناه تاساط دیگار محققاین ارائاه        

 گردد می

 ها در ایران.گیری تعامالت بین اعضای خاوااده. بررسی مااوع اجتماعی شکل8

 شناسی تعامالت اجتماعی و فرهنگی بین اعضای خاوااده در شهر تهران.. آسیب0

هاا  اجتماعی اعضای خااوااده  -ر تعامالت فرهنگی . بررسی وقش استفاده از اینتروت ب3

 در شهر تهران.

 گیری تعامالت بین اعضای خاوااده در ایران.. مااوع فرهنگی و اجتماعی شکل4
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 پيشنهادهای تحقيق.  7

ریازان در  اوادرکاران و برواماه  هاای تحقیاق باه دسات    پیشنهادهای زیار براسااس یافتاه   

 گردد ارائه میطارکلی های ممتلف کشار بهسازمان

هاای تصاایری   های مناسب تاسط صداوسیما و سایر رساوهرساویسازی و اطالت. آگاه8

های استفاده بایش از حاد از فضااهای مجاازی و     منظار ارائه آسیبو شنیداری در کشار به

 های اجتماعی اوجام پذیرد.شبکه

هاا تاساط   ادههای تاجیهی و جلسات تمصصی بارای خااوا  . وسبت به برگزاری دوره0

های فرهنگی و اجتماعی در خصاص راهکارهاای افازایش   های محالت و کاوانشارایاری

هاا باا حضاار رواوشناساان و     تعامالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین اعضای خااوااده 

 شناسان برجسته کشاری اقدام گردد.جامعه

جاازی بار تعاامالت    . با تاجه به اثرگذاری منفی اساتفاده بایش از حاد از فضااهای م    3

هاا  هاای تمصصای بارای اعضاای خااوااده     رساوی مناسب و کارگااه اعضای خاوااده، اطالت

منظار اثر ممر  استفاده بیش از حد از فضاهای مجازی بر تعامالت اقتصادی، اجتمااعی  به

هاای علاام   و فرهنگی اعضای خاوااده تاسط مراکزی ماوند بهزیستی، صداوسایما، داوشاگاه  

 ارت ورزش و جااوان و سایر وهادهای مرتبط در کشار اوجام پذیرد.پزشکی، وز

هاای اجتمااعی و فرهنگای و    . وتایج تحقیق در اختیاار ساایر پژوهشاگران و ساازمان    4

 وزارت ورزش و جااوان قرار گیرد.
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع .الف

 اينتروت و روابط خاواادگي(، 8312باقری، سهیال و باقری، محبابه ) ؛آقابابایی، عزیزاهلل. 

 تهران، وشر پژوهشکده علام اوساوی يشناسجامعه (،8313)جالمرضا  ی و جفاری،تق ،آزاد ارمکی ،

 و اجتماعی جهاد داوشگاهی.

 ( 8311احمدپار، مریم و قادرزاده، امید ،)«      تعامل در فضای ساایبر و تاأثیر آن بار هایات دینای

 .13-11  3، شماره ن، فرهنگ و جامعهفصلنامه پژوهش جااوا، «جااوان

 ( 8312اسلاین، جیمز ،)ترجمه عباس گیلاری و علی رادباوه، تهران  وشر کتابدار.اينتروت و جامعه ، 

 ( 8313اورت، ام. راجرز و شامیکر، فلاید ،)ترجماه  فرهنیيها: رهیافتي میانرساوش واآوری ،

 داوشگاه شیراز.اهلل کرمی و اباطالب فنایی، شیراز  اوتشارات عزت

 جهان رایاوه، جلد اول،   ، تهرانپارفرهنگ پیشرو آريان ،(8311پار کاشاوی، مناچهر)آریان 

 وشر وی  تهرانچاپ دوم،  ،مديريت عمامي (،8331) یالااوی، مهد. 

 ( 8311اعزازی، شهال)، بر وقش، ساختار و کارکرد خاوااده در  دیخاوااده، با تأک شناسيجامعه

 .تهران  روشنگران و مطالعات زوان ،دوران معاصر

 ( 8313بات، الیزابت) ،تهاران    ،ترجمه حسان پایاان   ،های اجتماعيزواشايي و شبکه هایوقش

 .چاپمش

  ،ترجماه علای علیمرداوای، تهاران      داوش و تاسعه ساازماوي  تيريمد (،8312پاترساان ) بالو ،

 اوتشارات آجا.

 ( 8314برواردز، جان)، تهران  وشر وی ،ترجمه حسین قاضیان ،واادهبه مطالعات خا درآمدی. 

  دایره وشر تهران  ، ترجمه بهزاد رمضاوی،مديريت فرايند ارتباطات مؤثر ( 8311) سانیالباید و. 

 ( تاأثیر اساتفاده از اینتروات و مااهااره بار رفتاار اجتمااعی        8310باستاوی، ساسن و لیال زمان ،)

، دوره ي اياران شناسجامعهمجلّه هر اصفهان )مقالاه(،  جااوان  مقایسه کاربران و جیرکاربران در ش

 .8چهاردهم، شماره 

 وسال  دو بین در هاارزش شکاف و اينتروت رابطه (، بررسي8313) باربارحسین بیگی، مریم ،

 رساله کارشناسی ارشد، داوشکده علام اجتماعی داوشگاه تهران.

 ترجمه سید محمد مديريت ارتباطات ،(8313لاین، اودرو دی و لاین، دارلین آر) ؛برکا، ری ام ،

 .831های فرهنگی، چاپ پنجم، ص اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش



 331 / خاوااده یبر تعامالت اعضا یمجاز ی اجتماعیهاشبکه ریتأثبررسی مقاله پژوهشی   اااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 تهران، اوتشارات قدس.رواوي بهداشت، 8311فر، بهروز میالوی ، 

 ،ریاعتیاد به اینتروت در باین داوشاجایان و تاأث    (،8312) مهیوع ،فرشته و خاکپار، باعزت بهرام؛ میرزائیان 

 .848-838آن بر سالمت روان، فناوری اطالعات و ارتباطات در علام تربیتی، سال دوم، شماره اول  

 و  یرسااو هاا و تهدیادها، وشاریه اطاالت    اجتمااعی، فرصات   یهاا (، شبکه8311اهلل )، روحپاکزاد

 .38آورد وار، تابستان، شماره کتابداری، ره

  ، ان، چاپ اول، تهران  اوتشارات زعیم.زم گذر در تهیمدرو (،8313) دیسعپار همرو 

 ( وقد مدرویته، ترجمه مرتضی مردی8312تارن، آلن ،).ها، تهران  گام وا 

 ( رساوه8313تامپسان جان ،)   هاا(، ترجماه دکتار مساعاد     ها و مدرویته )وظریاه اجتمااعی رسااوه

 اوحدی، تهران  اوتشارات سروش.

 ( هایت اجتماعی، ترجمه 8318جنکینز، ریچارد ،).تارج یاراحمدی، تهران  وشر شیرازه 

 ( جامعه8311حاجیاوی، ابراهیم ،).شناسی هایت ایراوی، تهران  پژوهشکده تحقیقات استراتژیک 

 مرکز اوتشارات داوشگاه پیاام    رواوی، تهران یهاکاربرد آزمان (، 8310حسین )زارت،  حسن و پار،امین

 وار.

 ر سازماوی، تهران، سمت، چاپ هفتممباوی مدیریت رفتا (،8313) یرضاییان، عل. 

  ی اجتماعی در ایران، چاپ اول، تهران  اوتشارات شناسبیآس(، مباوی 8310) یمرتضرضایی، سید

 زروگار.

 ( عاامل اجتماعی مؤثر بر شکاف وسلی؛ مطالعاه مااردی شاهر خلماال،     8312رحیمی، محمد ،)

 المی واحد تهران مرکز.ی، داوشگاه آزاد اسشناسجامعهکارشناسی ارشد  وامهانیپا

 اعتیاد به اینتروت در داوشجایان  تهدیدی بر سالمت روان، مجله وظام (، 8311) ، رمضانزادهحسن

 .11-13  3، شماره8سالمت، دوره

 ( 8313ریتزر، جارج ،)ی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثی، تهاران   شناختجامعهی هاهیوظر

 اوتشارات علمی فرهنگی.

  ،با رویکرد به وگرش مدیران، ترجماه حساین    هاسازمانداوش در  تیریمد (،8311راد )ادورابینز

 فرداد، تهران  اوتشارات شهریار.

 هاای  (، حقااق خااوااده در برابار پماش برواماه     8310ی )مهاد  دیسزاده، روشن، محمد و خلیل

 .33پژوهی، سال وهم، شماره ای )مقاله(، فصلنامه خاواادهماهااره

  وشر حکمت.  مریکا، مترجم حسن جفاری، تهرانآلیبرالیسم مدرن و افال (، 8313)رابرت بارک 

 خااوااده باه منزلاه سااختاری در مقابال جامعاه، وقاد مبااوی وظاری           ،(8331باوم، هایدی )روزن

 .تهران  مرکز وشر داوشگاهی ،ترجمه محمدصادق مهدوی ،خاوااده در آلمان یشناسجامعه
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 ( 8314ریتزر، جارج)، تهاران    ،ترجمه محسن ثالثای  ،شناسی در دوران معاصرهای جامعهوظریه

 .علمی

 ( 8312سگالن، مارتین)، مرکز. وشر تهران  ،ترجمه حمید الیاسی ،شناسی تاریمی خاواادهجامعه 

 تهاران    ،ترجمه دکتر علیرضاا دهقاان   ،ارتباطات یهاهیوظر ،(8310تاوکارد جیمز )، سارین ورور

 ن.اوتشارات داوشگاه تهرا

 ( بررسی عاامل اجتماعی ماؤثر بار اعتیااد باه اینتروات و پیامادهای آن،       8313ستارزاده، داوود ،)

 فصلنامه تمصصی علام اجتماعی، شماره چهاردهم.

 ( رساوه، زوان و مناسبات خاوااده، وشست اوجمن 8318شکربیگی، عالیه ،)ی ایران.شناسجامعه 

 تهران.مدیریت و سازمان، وگاه داوش یهاهیروظ (،8313صابر )، احمدوودو  ، سید رضاشاملا ، 

 ( 8310عاملی، سعیدرضا ،)«وامه علاام اجتمااعی،   «ها و جامعه جهاوی اضطرا شدن جهاوی دو ،

 .843-814  08شماره 

 11ارتباطات اوساوی، تدبیر، سال وهم، شماره  (،8311) قهیصائمیان، صد. 

 ( 8311صائمیان، صدیقه) ،13، ص 11ر، سال وهم، شماره ارتباطات اوساوی، تدبی.  

 های اجتماعی مجازی بار هایات   شناختی پیامدهای شبکهجامعه (، تحلیل8318پار، صمد )عدلی

 شناسی، داوشگاه اصفهان.اجتماعی کاربران جاان شهر اصفهان، رساله کارشناسی ارشد جامعه

 31-12اجتماعی، شماره  کتا  ماه علام ،و آینده جهان هاشدنی دو جهاو ،(8311) عیدعاملی، س، 

 .83-01ص 
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