
  
  
  
  

  هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده  تاثیر شبکه

  **علی عرب مومنی  ،  *جعفر حسین پور
 2/5/1396: رشپذیتاریخ         18/2/1396: تاریخ دریافت

  
 چکیده 

 اجتماعی هاي ها، ارزش  جمعی درخانواده ارتباط وسایل و تکنولوژي ورود با
 و رفتار در تغییراتی شاهد تا شده موجب و گرفته قرار تأثیر تحت ها  خانواده
ترین این  اینترنت مهم و مجازي هاي اجتماعی  شبکه. باشیم جوان نسل گفتمان

 که است کرده نفوذ اي گونه به ما امروز دنیاي در باشد که می ها   تکنولوژي
 با را متعددي هاي  آسیب فضا همین کرد، اما تصور را آن بدون زندگی توان نمی
ها، در محیط خانواده   آسیب این ترین اصلی از یکی که است داشته دنبال به خود

 میان در خصوص ها به ارزش و ها باور مرز شکستن و زندگی سبک و تغییر
 ي  دهنده پرورش و مولد است قرار که قشري است؛ جوان دختران و بانوان
 را ایرانی نسل هویت توان هویتشان، می در تغییر با و باشند بعدي هاي  نسل

هدفی،  چنین به نیل براي مجازي فضاي حاکمان و غرب. کرد استحاله
هاي   شبکهمنظور بررسی تاثیر  این تحقیق به. اي دارند ه گسترد ریزي برنامه

                                                
   j.sadat95@gmail.com         ).نویسنده مسئول( امین  می رتباطات دانشگاه علوم انتظادانشیار ا* 

  am84137nj@gmail.com         .امین  می انتظا علوم دانشگاه ارشد کارشناس** 
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و  صمیمی  اصلی محیط تعاملی، فضاي) ویژگی(اجتماعی با تاکید بر چهار مولفه 
 هاي  شبکه و تولیدات و محتوا مجازي ها، اجتماعات  رضایت، گروه احساس

باشد و تاثیر آن بر هویت نهاد خانواده  می ها   اجتماعی که منتج از این شبکه
 و از است تحلیلی-توصیفی نوع از  پژوهش، کمی و این. صورت گرفته است

پژوهش  آماري جامعه. است شده گرفته بهره مطالعه این پیمایش، در  تکنیک
 مشاوره مراکز به که است اصفهان شهر گانه چهارده مناطق شهروندان همه شامل

 مورگان جدول کمک به اند که محقق کرده مراجعه اصفهان شهر در روانشناسی
 احتمالی غیر اي سهمیه گیري نمونه رابه روش نکنندگا مراجعه از نفر 184

 اطالعات، پرسشنامه آوري جمع ابزار. است کرده انتخاب نمونه حجم عنوان به
 آن پایایی و نخبگان نظر بر مبتنی آن روایی که بوده گویه 26 شامل ساخته محقق

 است بخش رضایت سطح در که/. 880 ضریب با کرونباخ آلفاي شیوه به
 اجتماعی هاي  شبکه ساخت که بین پژوهش، آشکار از حاصل  نتایج.آمد دست به

که برخی  ترتیب بدین. دارد وجود معناداري رابطه خانواده نهاد و هویت مجازي
از جمله محیط تعاملی، فضاي صمیمی  هاي اجتماعی مجازي  شبکه هاي ویژگی

هاي   بکهها و اجتماعات مجازي و محتوا و تولیدات ش  و احساس رضایت، گروه 
هاي این نهاد  هویت نهاد خانواده و ارزش بر انکاري قابل غیر اجتماعی تاثیر

 . مقدس دارد

 .مجازي اجتماعی، هویت، فضاي هاي  خانواده، شبکه :ي کلیديها  واژه

 
  بیان مسئله 

 حاکم هاي سنت و ها تبلیغات، آموزش در چه آن برخالف دینی فرهنگ در خانواده هویت
 قانونمندي، حق عین انسان، در هاي نیاز و عشق، ایمان اساس بر ویتیاست، ه معمول

 به را خود جاي آن در فردي تمایالت و است محوري شایسته و پروري باوري، لطف
 تربیت ترین نهاد مهم و خانواده، نخستین. دهد می  الهی قانون برابر در تمکین و انعطاف

 و است تعالی هاي  پله پیمودن انسانیت و هاي  قله به براي صعود آغازي. است می  آد
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 و شود می  منتقل دیگر نسل به نسلی از اجتماعی و اخالقی هاي ارزش آن در که فضایی
اجتماعی،  نهاد ترین کوچک عنوان به خانواده. آید می  وجود به انسان تعالی و رشد اسباب
 و مشکالت اکثر که طوري است؛ به هاي اجتماعی  آسیب برابر در گروه پذیرترین آسیب
 برخورد و پیشگیري عدم صورت در و کند می پیدا بروز ها  خانواده در ابتدا ها  آسیب

 توان نمی دیگر دشوار شرایط این در و کرده رسوخ نیز جامعه درون ها، به آن با ناصحیح
 .کنترل کرد را ها  آسیب و راحتی مشکالت به

 به نگاهی و بایستید لحظه یک اگر و رود می پیش مستمر تغییرات با امروز دنیاي
 شما روزمره زندگی با مرتبط اتفاقات تمام شد خواهید بیندازید، متوجه خود اطراف
 در اینترنت ها  خانواده بیشتر در ها روز این. است کرده اساسی تغییر قبل  دهه یک به نسبت
 مردم، توانسته توجه بدون و گیرد می قرار استفاده مورد کاربردي و روزمره ابزار یک قالب
توان به  می هاي مهم اینترنت   از ویژگی. باشد تاثیرگذار هم ها آن خصوصی روابط روي

دسترسی آسان، کم هزینه بودن و تابع زمان و مکان نبودن فضاي مجازي اشاره کرد که 
 از .)95: 1389هوگان؛ هوسه، (باعث گسترش روزافزون استفاده از این بستر شده است 

 برقراري نحوه در تغییر به توان می مردم روزمره زندگی در اینترنت تاثیرات رینت مهم
 باعث مثال براي و است بوده مثبت زیادي اندازه تا تغییرات این البته. کرد اشاره ارتباط

 بتوانند راحتی کنند به می زندگی دیگري کشور در فرزندشان که خانواده یک اعضاي شده
 همین دیگر بخش در اما. ببینند واحد آنِ در را او تصویر حتی و نندک برقرار ارتباط او با

 منفی تاثیرات برخی و همراه داشته به هم را مشکالتی مرتبط هاي ابزار و اینترنتی روابط
در . است مانده باقی ها  خانواده روي آنالین اجتماعی هاي ابزار همین در حضور از ناشی

 از دیگري نقطه در که کسی با ایمن و سریع ارتباط راريبرق که کرد اعتراف باید عین حال
 از یکی توان می را آن حتی و شود می محسوب مفید بسیار است گرفته قرار زمین کره

 یکدیگر کنار در خانواده اعضاي که شرایطی در اما. دانست اینترنت مزایاي ترین بزرگ
 زمان تا یابد می اختصاص تیاینترن وگذار گشت به ها آن زندگی اعظم بخش دارند؛ قرار

.                                                    باشد کننده نگران  اندکی تواند می مسئله بماند، این باقی حضوري وگوي گفت براي اندکی
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 تاثیر بیشترین اجتماعی هاي  شبکه بر مبتنی ارتباطات که باورند این بر شناسان جامعه
 اعضاي که است این مذکور تاثیرات اصلی دلیل. گذارند می برجا خانگی در روابط را خود
 صورت ها آن براي روز طول در که را مهمی  دهند، اتفاقات می ترجیح خانواده یک
 اتفاقات و بگذارند  اشتراك به اجتماعی هاي فضا و اي  رسانه هاي  شبکه روي گیرد می

اي متشکل از  هاي اجتماعی، شبکه  بکه در واقع ش.کنند می  عمو را خود زندگی شخصی
وسعت و فراگیري این ). 55: 1389موالیی، (هاست   ها و ارتباطات بین آن  افراد، گروه

 که شدند متوجه اجتماعی صفحات روي والدین شده دیده حدي است که حتی ها به  شبکه
 در ها  مثال این رچهاگ. است گرفته نظر در نوزادش براي را می  نا یا هستند باردار فرزندشان

 مذکور اتفاقات تک تک که است این واقعیت رسد، اما نمی نظر به بد هم چندان ظاهر
 را ها آن میان سردي نهایت در و کند تخریب را خانواده اعضاي میان روابط تواند می

 و بیشتر ارتباطات که کنیم تصور شده موجب مواقع از بسیاري در اینترنت. شود موجب
کمی  افزایش که اند رسیده نتیجه این به منتقدان اما. داریم خود اطرافیان با ريت گسترده

 ارتباطات کیفیت گرفته، از صورت اجتماعی هاي  شبکه و اینترنت واسطه به که ارتباطات 
 تبدیل جدي نگرانی یک به تواند می آینده سال چند طی مسئله این و است کاسته انسانی

 داشته خود والدین با تري کوتاه تلفنی صحبت دهند می ترجیح ها روز این فرزندان. شود
 فرا باشند، با نداشته عضویت بوك فیس مانند سایتی در مادرشان یا پدر اگر حتی و باشند

 ها آن به خود اجتماعی صفحه پدر، در تولد یا مادر روز مانند مختلف اتفاقات رسیدن
ها،  آن حضور بدون را خانواده اعضاي تولد دمانن اتفاقی دیگر عبارت به و گویند می تبریک

                                                    .                                                  گذارند می به اشتراك خود اجتماعی دوستان با
 و اه ، پیامدها  پیشرفت و تحوالت دیگر انواع سایر مانند مجازي هاي فضا گسترش

 کرده ایجاد ها گونه فضا این کاربران زندگی و جامعه در را گوناگونی منفی و مثبت آثار
. دانست اطالعات تبادل و ارتباطات تسریع و تسهیل توان می را آن پیامد ترین مثبت. است
 از و ها آن شدن افراد، منزوي خصوصی حریم افتادن خطر به توان می را آن پیامد ترین منفی

 که علتی ترین اصلی ).35: 1389اسماعیلی،  (نمود معرفی خانواده بنیان دگیپاشی هم
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 افراد مجازي فضاي در که است داشت، این بیان منفی هاي پیامد این بروز براي توان می
 حاضر عصر نوجوانان و کودکان. یابند دست هم از کافی و صحیح شناخت به توانند نمی
 و شان همساالن با کردن بازي با تنها که نیستند گذشته هاي  نسل نوجوانان و کودکان مانند

 از نوجوانان و کودکان این تمامی تقریباً. شوند سرگرم تلویزیونی هاي  کارتون تماشاي
ها،  ابزار این وسیع کاربرد از نظر صرف. برخوردارند ها آن از برخی یا ها  فناوري این ي همه
 پوشش را افراد ي روزمره يها  فعالیت از وسیعی بخش و یافته وسیعی کاربرد امروزه چه آن
 .                                                                              است مجازي فضاي آن تبع به و دهد، اینترنت می

 اجتماعی هاي  شبکه و ارتباطی نوین امروزي، تکنولوژي جامعه ترتیب در این به
 دگرگون نیز را ها آن نمادین يها  چارچوب مردم، بلکه اقتصادي و يماد زندگی تنها نه

 زندگی مختلف ابعاد در را شگرفی تأثیرات حاضر عصر در ارتباطات انقالب. سازد می
 و ارتباطی نوین هاي  فناوري تأثیرات به توان می ها آن ترین مهم از که است گذاشته ها  انسان

 اینترنت جهانی شبکه ها آن رأس در و نوین هاي  فناوري .کرد اشارهها   هویت بر اطالعاتی
 نوین اشکال در مکان، تغییر و زمان مفاهیم در دگرگونی با اجتماعی مجازي هاي  شبکه و

 يها  هویت و ناپایدار يها  ذهنیت پیدایش هویت، موجب جدید مراجع ایجاد و ارتباطی
 .                است شده جدید

 قرار تهدید مورد و خانواده نهاد اهمیت ساختن برجسته ضمن پژوهش این در
مجازي، به شناخت رابطه بین فضاي  اجتماعی هاي  شبکه سوي از آن هویت اصیل گرفتن

هاي اجتماعی مجازي   و احساس رضایت، محتوا و تولیدات شبکه تعاملی، محیط صمیمی 
 با ها  خانواده بیشتر هرچه ناییآش منظور به پیشنهاداتی ایم و و هویت نهاد خانواده پرداخته

 جهت هایی راهکار نیز و مجازي فضاي از صحیح استفاده و مجازي فضاي تهدیدات
 به توجه با خانواده و فرهنگی، آموزشی ابعاد در اینترنتی تهدیدات کاهش و پیشگیري

 اجتماعی هاي  شبکه که این است سوال ترین است؛ اصلی شده ارایه جامعه هاي هنجار
 فروپاشی باعث و احتماال گذاشته تاثیر نهاد خانواده و هویت بنیان بر توانند می  نهچگو

  ها گردند؟    خانواده



  
  
  
  
 1396  پاییز،32شماره ، سال هشتم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     38 

  
  پیشینه تحقیق 

 هاي  دانشگاه در اینترنتی هاي  سایت همچنین و اي کتابخانه منابع از آمده عمل به با بررسی
     :ند، عبارتند ازهست مرتبط موضوع با نحوي که به از تحقیقاتی کشور، برخی کل

 تاثیرات شناختی جامعه بررسی عنوان باي ا مقاله ، در)1392 (احمدنیا  شیرین-1
 به یعنی جتماعیا ندگیز از جوهیو بهخانوادگی،  بر مناسبات مجازي اجتماعی هاي  شبکه
 سطح در نیز و انهمسر تباطیار بچورچا در ادهخانو ادفرا ندگیز تمناسبا و تتعامال

 در جتماعیا يها شبکه شگستر ي هپدید از نستهاتو می که پرداخته انندزفر و لدینوا
 در تتعامال که دشو می مالحظهي، بند جمع در. دپذیر تاثیر ینترنتیا و زيمجا يفضا
 ندگیز تباطیار يفضا در تمناسبا یگرد روي که نیز زيمجا جتماعیا يها شبکه يفضا

 ي هترـگس و تشد زمینه در دخو صخا تمکاناا و ها یژگیو داراي چند هر –جتماعیا
. ستا  یافته تسهیلي، پذیرسستر، دنتیجه در و نمکا بعد نچو نعیامو فعر و تتباطاار
 رنمد ندگیز هشد شناخته يها سیبآ ضمعر در مشابهی ي گونه به را نسانیا تتباطاار
، یزن زيمجا جتماعیا يها شبکه تتعامال  صحنه در لفعا رحضو، نتیجه در و هدد  ارقر

 بطروا سالمت حفظ جهت در تیاتمهید لعماا و رفمتعا جتماعیا يها رتنظا ممستلز
 رـغی طـبروا يبکهـش در تمناسبا یطاشر در کمابیش که گونه نهماگردد،  جتماعیا

  .ستا دقصا زيمجا
 اجتماعی هاي  نوپدید، شبکه هاي  آسیب عنوان اي با ، در مقاله)1394 ( علی دژبانی-2
 مزایاي درکنار اینترنت  شبکه مسئله پرداخته که این بیان به ایرانی ي دهو خانوا مجازي

 براي را هایی  آسیب تواند می مجازي فضاي با کامل آشنایی عدم که دارد نیز بسیار، معایبی
 در موجود تهدیدات و معایب از برخی تا است درصدد مقاله این. آورد بار به ها  خانواده
 کاهش و پیشگیري جهت هایی راهکار و معرفی را مجازي تماعیاج هاي  شبکه و اینترنت

 . نماید ارایه نوپدید هاي  آسیب گونه این
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 تهدید مورد و خانواده نهاد اهمیت ساختن برجسته ضمن پژوهش این در :نتایج
 هرچه آشنایی منظور به مجازي، پیشنهاداتی اجتماعی هاي  شبکه سوي از آن گرفتن قرار

 نیز و مجازي فضاي از صحیح استفاده و مجازي فضاي تهدیدات با ها  خانواده بیشتر
 و فرهنگی، آموزشی ابعاد در اینترنتی تهدیدات کاهش و پیشگیري جهت هایی راهکار
                                            .است شده ارائه جامعه هاي هنجار به توجه با خانواده
 تاثیر ساختاري معادالت سازي مدل عنوان باي ا ، مقاله)1389 (کفاشی، مجید -3
 بر ارتاثیرگذ ملاعو شناخت مقاله صلیا فهد که داده انجام خانواده هاي ارزش بر اینترنت
  .ستا ننشجویادا بین در ادهخانو هاي ارزش

 بین سمعکو ريماآ بطهرا يلگوا  یک که ستا آن از حاکی هشوپژ ینا نتایج
، ینترنتا مستقل شامل دسترسی به                ي متغیرها. دارد دجوو ستهبوا متغیر و مستقل يمتغیرها

 دنبو صمیمی، ینترنتا يفضا دنبو تعاملیو ینترنت ا به بستگی، واینترنتا از دهستفاا
 نشد قعوا شپذیر ردمو، هیوگر همناظر و بحث در نشد ، واردحساسیا بط، روا يفضا

، ینترنتا در گمنامی سحساا از ضایتر سحسا، اینترنتیو متغیر وابسته اتعاملی  محیط
 زيلگوساا هاي خصشا به توجه با. ستا ادهخانو هاي ارزش از دةستفاا از ادهخانو عطالا

 تجربی يهاداده و هشد ئهارا ريساختا لمد بینمطلوبی  قنطباا که دکر لستدالان اتو می
                       .دارد دجوو

 در ،)1392 (محسن نوبریان زاده طالب عباسعلی و زينورو محمود؛ ابوالقاسمی -4
 که اند پرداخته ملی و دینی هویت منظر از خانواده هاي ارزش بر اینترنت تاثیر بهي ا مقاله

 حاکی همبستگی ضریب نتایج. است خانواده هاي بر ارزش تاثیر اینترنت بررسی هدف آن
 فضاي به شدن اینترنت، وارد به تگیوابس هاي متغیر بین و معکوس معنادار رابطه وجود از

 و اینترنت تعاملی محیط در احساسی روابط گروهی، ایجاد مناظره و صمیمیت، بحث
 در ها متغیر این میزان چه هر عبارتی به. بود خانواده هاي ارزش اینترنت، با از استفاده میزان

 نزد خانواده هاي ارزش میزان گردد، از بیشتر اینترنت تعاملی محیط به دانشجویان ورود اثر
 و احساسی روابط هاي متغیر که داد نشان متغیره چند رگرسیون نتایج. شود می کاسته آنان
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 واریانس در تبیین را نقش ترتیب بیشترین به اینترنت از فرزندان استفاده در خانواده آگاهی
 هاي زشاز ار حاکی آزمون تی نیز از دست آمده به نتایج. دارند خانواده هاي ارزش

   .بود پسر به دانشجویان نسبت دختر دانشجویان نزد باالتر خانوادگی
هاي اجتماعی با توجه   هاي شبکه دهد، ویژگی می بررسی تحقیقات انجام شده نشان 

گونه که تحقیقات  گردد، همان می ها   به شرایط ویژه مخاطبان عاملی در گرایش به این شبکه
نماید و کفاشی  می هاي مجازي بر مناسبات خانوادگی تاکید   بر تاثیر شبکه) 1392(احمدنیا 

بودن، روابط احساسی، رضایت از  تعاملی بودن، صمیمی : هاي مانند وجود ویژگی) 1389(
 و مورد پذیرش واقع شدن در این محیط را عوامل قدرتمند، گرایش  می احساس گمنا

عدم آشنایی کامل با فضاي  ) 1394(هاي اجتماعی دانسته؛ دژبانی   مخاطبان به شبکه
ها ذکر کرده و ابوالقاسمی،   هاي وارده بر خانواده  را، علت آسیب مجازي و تهدیدات آن

هاي اجتماعی و تغییر   رابطه معناداري را بین استفاده از شبکه) 1392(زاده  نوروزي و طالب
، هوگان و )1389(، کفاشی )1392(اما احمدنیا . هاي خانواده بیان نموده است ارزش

هاي   ، ایجاد نظارت)1392(زاده  ، طالب)2008(، لمپی )2008(هام  ویند) 1389(هوسه، 
هاي اجتماعی مجازي را   اجتماعی متعارف و اعمال تمهیداتی در صحنه تعامالت شبکه

   .اند عاملی مهم در حفظ سالمت روابط اجتماعی و خانواده دانسته

   چارچوب نظري
چه را که با تکنولوژي نوین اطالعاتی در رابطه بوده و   امروزه آن:اجتماعی هاي  شبکه

گویند  می سازنده یک فضاي جغرافیایی مجازي است، فضاي سایبرنتیک یا فضاي مجازي 
هاي تسهیل کننده یا  افزار فضاي سایبر فقط مجموعه سخت). 200، 1380محسنی، (

در حال حاضر این . ارتباطات استها نیست؛ بلکه خود   ساز ارتباطات میان انسان ممکن
طور که مشخص است  همان. اجتماعی در حال انجام است هاي  شبکه اهداف در قالب 

باشند عبارت است  می دنبال آن  ترین اهدافی که افراد یا کاربران درون فضاي سایبر به مهم
طات در ارتباط با یکدیگر، تحصیل، تفریح و سرگرمی، تسهیل امور، تجارت و ارتبا: از
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 از اي ه زنجیر مجازي اجتماعی شبکه ).2001؛ کوئین، 1381دوران، (فضاي سایبر 
 مجازي محل یک در افراد فیزیکی غیر حضور یا اجتماعی شبکه هاي  و گروه ارتباطات

 آن از عبور زمان در مردم که مانند می مختلفی هاي  راه مثابه به اجتماعی هاي  شبکه. است
 خود خصوصی یا می  عمو کنند، اطالعات صحبت باهم مختلف مسائل مورد در توانند می
 یا خاص فرد با ...و نوشته ها، دست  عکس، ویدئو، واژه از اعم مختلف هاي  قالب در را

اجتماعی،   شبکه یک  بنابر نظر ولمن.بگذارند اشتراك و نمایش به خاصی گروه
. شدند وصل هم رابطه، به چند یا یک با که اجتماعی است مرتبط هاي  گروه از اي مجموعه
 ها واحد این. پیوستند یکدیگر به رابطه با که هایی هستند واحد  شبکه یا ها  گروه اعضاي

 به تواند می  که واحدي هر اصل در اما هستند؛ها   یا سازمان اشخاصتر  بیش معمول طور به
  .شود مطالعه ها  گروه مانند تواند می ، شود متصل دیگر هاي واحد

ها، ارتباطات   این شبکه. اي برخوردار هستند ه پذیري ویژ ها و انعطاف  ها از قابلیت  این رسانه
کنند و با  می اي چند به چند تبدیل  ه هاي پخش یک به چند، به سیستم محاور  را از سیستم

انی گیري افراد را در هر زمان و از هر مک مکان و زمان خود، امکان ارتباط ذات متکثر و بی
 دنیاي در هایی اجتماعی، فضا هاي  شبکه). 42: 1394ذکایی؛ حسنی، (سازند  می فراهم 
 وجود دسترسی، به گوناگون سطوح مختلف، با افراد میان ارتباط براي هستند که مجازي

 و رسانی اطالع، مجازي اجتماعات فردي، تشکیل و میان جمعی ارتباطات ایجاد. اند آمده
فر،  سلطانی (هستند ها فضا این هاي کارکرد ترین شده شناخته ریاتو نظ اطالعات تبادل
 .هاي فراوان و جذابی در خود دارد ، این رسانه ویژگی)1388

: است کرده تعریف چنین این را اجتماعی هاي  شبکه يها  ویژگی پرور، برخی ضیایی
مخاطبان،  يها  حلقه، اعتماد، دوستی، دهی سازمان و کنندگی گذاري، بسیج اشتراك به

 پرستیژ، باز شدن دنبال و کردن رحمانه، دنبال بی بودن، نقد اي رسانه تعمیم، چند و استناد
 ي سرمایه قدرت، بودن، سرگرمی، ساختار دموکراتیک جمعی، جهانی انتشار، خرد

  ). 1388پرور،  ضیایی (خلّاقیت و ابتکار و اجتماعی اجتماعی، تحرك
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  هویت نهاد خانواده 
چه که همیشه در معرض طوفان حوادث این  تقریبا سراسر مجازي حاضر، آندر دنیاي 

 که است پیچیده کامالً هویت، مفهومی. گیرد، هویت نهاد خانواده است می ها قرار   شبکه
برخوردار  خاصی همین دلیل، از نسبیت به. کرد درك را آن معناي درستی شکل به توان نمی

آن، از  از مشخصی تعریف ارائه یا هویت ستیچی در مورد پرسش به در پاسخ. است
 فرد آگاهی را هویت توان می. است شده بیان گوناگونی هاي  دیدگاه متفاوتی هاي منظر

 فرد بلکه شود؛ نمی واگذار او به فرد هاي  کنش تداوم ي نتیجه در که دانست خود به نسبت
مورد  هاي خویش  در فعالیت و نیز کند ایجاد روزمره در زندگی پیوسته طور به را آن باید

                                     .دهد قرار پشتیبانی
 و فردي خصوصیات، مشخصات از مجموعه است عبارت بیان دیگر، هویت به

 متقابل کنش توانایی طریق از را ها  آن فرد که مربوطه هاي  اندیشه و اجتماعی، احساسات
 ارائه »کسیتم؟ من «سؤال در جواب و آورد دست می هب خویش از تصوراتی و یافتن خود با

  . دهد می
 در را خود جایگاه واژگانی نظر از امروز که اي است ه واژ دیگر، هویت سوي از
ملی،  هویت: مانند ها پسوند میان مفهومی، در نظر از. دهد می دست از جهان ادبیات

 جهانی تهاجم معرض یی، درو جغرافیا تاریخی نظر از. است مذهبی، سرگردان و فرهنگی
ها،   ها، فناوري  ایده رشد به روندرو و ها  تمدن فروپاشی و فروریزي و شکنی شالوده: مانند

 که کند می  استدالل گونه این) 2004( بارتل ریچارد. است ارتباطی هاي  و شاهراه ها  اینترنت
 آن در را خود تصویر فرد چه هر که آورند می  فراهم راي ا آیینه مردم براي مجازي هاي دنیا

 واقع، راز در. کند می  برقرار ارتباط آن با بیابد، بیشتر آلش ایده یا واقعی خود باتر  مأنوس
 آیینه در را خود کاربر که است این عمده يها  سایت وب براي کاربر جذب و موفقیت

 . ببیند رویش پیش مجازي جهان
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 و ناشناخته مجازي، هویتی فضاي در دافرا هویت که داشت وجود تلقی این زمانی 
 مختلف يها  سایت در خود معرفی امکان حتی کاربران اکنون است، اما چندگانه

گیري  ارتباط جربان در توانند می  که افراد طوري به. دارند را گوناگون يها  صورت به
 شانن صورت یک به را خود بار هر و بسازند خود براي» اي چندگانه الکترونیک هویت«

 هویت درباره هاي متعارف  دیدگاه با مجازي هویت یا اینترنتی مجموع، هویت در. دهند
 و هویت درباره مفهوم سازي کلیت دنبال به هویت درباره متعارف هاي  دیدگاه. نیست جور

: 2001بل،   (گیرند می  نظر در فرد بر را آن کلی تأثیر و هستند آن دادن نشان یکپارچه
141        .(                                             

 به تجار و تولیدکنندگاني ا حرفه تخصص و مصرفی جامعه فضا، همگرایی این در
 شاید. است انجامیده زندگی مختلف مراحل و بلوغ، سن چون انسانی مفاهیم بازآفرینی

 دنیاي در نیز بلوغ مانند شناختی زیست ابعاد با انسانی مفاهیم که باشد برانگیز تعجب این
 فضاي قوي تأثیرگذاري از ناشی مفاهیم این استحاله ریشه بیابند، اما جدید تعابیر مجازي
   ).2006مارشال،  کاتز؛ (است کاربران تفکر نوع بر مجازي

  هاي اجتماعی  و احساس رضایت در شبکه محیط تعاملی، فضاي صمیمی 
گونه بیان  توان این می ویت نهاد خانواده را هاي اجتماعی مجازي بر ه  چگونگی تاثیر شبکه

ترین ارتباطات تعاملی در  عنوان گسترده هاي اجتماعی به  کرد، وجود محیط تعاملی شبکه
گیرد، برخی از عوامل اجتماعی در دنیاي واقعی، نوع خاص  می فضاي مجازي صورت 

 يها   مهارت قبیل؛ ضعف از عوامل از زند، برخی می هاي اجتماعی را رقم   استفاده از شبکه
 يها  آموزشی، محدودیت هاي نهاد و خانواده سوي از ارتباط برقراري در اجتماعی
 جوانان و نوجوانان نظر جنسی هاي نیاز و خصوصی، انزواطلبی هاي وگو گفت در اجتماعی

 اجتماعی هاي  شبکه جمله از مجازي فضاي اجتماعات به تعامل و ارتباط برقراري براي را
بر اساس نظر کارشناسان، ). 55: 1389نوابخش و همکاران، (کند  می  جلبها   روم چت و

 دو جنس بین ویژه رابطه به عوامل زیادي موجبات گرایش به اجتماعات فضاي مجازي و
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 بدن، کم جبر از هایی ر از؛ عبارتند که کند می  ایجاد رضامندي کاربران براي و شود می 
 و می  شود، گمنا نمی  انجام بدنی تماس اینترنت در که ایده این و آنی تحرکی، ارضاي

عاطفی،  يها  مشارکت از جدیدي انواع ساختن پذیر فرد، امکان واقعی هویت بودن پنهان
ها  این ویژگی. کاربر دلخواه و مطلوب شیوه به و خود اظهاري و فرهنگی زیباشناختی

فضاي سایبر در سراسر دنیا طور کاذب موضوع اعتماد و صمیمیت  موجب شده که به
در این عرصه، . هاي اجتماعی قابل لمس شود و مورد توجه مردم قرار گیرد  واسطه شبکه به

ي بنیادین اجتماع، سلول سازندهی زندگی انسان، خشت بناي جامعه،  عنوان پایه خانواده به
هاي   ر پیوندي استوا هاي اجتماعی و شالوده ها و ارزش ها، هنجار  کانون اصلی حفظ سنت

اجتماعی و روا ابط خویشاوندي و کانونی براي بروز و ظهور عواطف انسانی و پرورش 
 آن تفکیک قابل غیر و اساسی ویژگی که است کوچکی عبارتی گروه به. اجتماعی است

 وظایف ترین اساسی و ترین بدیهی جزو آینده نسل کردن اجتماعی. است آن صمیمت
  ). 149: 1973باوم،  روزن (است خانواده

  هاي اجتماعی و تولید محتوا توسط کاربران  ها و اجتماعات شبکه  گروه
هاي  ویژه ارزش ها به ها از اهمیت برخوردار است، توجه به ارزش  چه در خانواده آن

هاي اجتماعی   ها و اجتماعات  در شبکه  واسطه ایجاد گروه به. خانوادگی و اجتماعی است
 شبکه اجتماعی پرکاربر ها در  ها، با حضور خانواده  دات این شبکهو ارائه محتوا و تولی

رو  روبه اطالعات از وسیعی هجمه و مختلف هاي  ها با کانال  خانواده، تلگرام در ایران
 هاي  فعالیت که دارد وجود نیز غیر اخالقی هاي  گروه ها آن میان در شوند که متأسفانه می 

 چنین عضو کاربري وقتی. کنند نمی رعایت را اخالقی هاي  چارچوب و دارند غیرمجاز
 به آنجا در که محتوایی و ردوبدل ها  گروه این افراد بین در که شود، نظراتی می هایی  گروه

 ممکن که افراد این روي تدریج به قطعا دارند ها آن که اهدافی و شود می گذاشته اشتراك
 هویت افراد در این آن کهدلیل  به. گذارد می تأثیر باشند مختلف هاي سنی  گروه در است
ي عاطفی  ها پنهان است، روابط ایجاد شده، موجب سوءتفاهم و در نتیجه ضربه فضا
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 بر شود و ممکن است این روابط به دنیاي واقعی نیز کشیده شود و آثار زیانباري در می 
تواند  می اینترنتی افراط در روابط  همچنین، )156: 1389 نوابخش و همکاران،(داشته باشد 

 ).2008، میلن(ها در جهان واقعی نیز آسیب جدي وارد کند   به روابط بین زوج

 ها ارزش سریع ورود که است نظر این خاموش، بر انقالب مفهوم طرح با اینگلهارت
 هاي  گسست تواند می ارتباطی و اطالعاتی نوین هاي  تکنولوژي طریق از جدید هاي  ایده و

 و ماهواره است کرده بیان کاستلز که چنان هم. کند ایجاد جامعه هویتی یمبان در جدي
 و تغییر در هاي کنند تعیین ارتباطات، نقش ماهیت بنیادین ساختن دگرگون با اینترنت

). 383-384: 1380کاستلز،  (کنند می ایفا شهروندان ملی هویت و ها  فرهنگ دهی شکل
را در  تواند تاثیرات مهمی  می هاي نوین، که  ژيهاي برجسته تکنولو یکی دیگر از ویژگی

 به محدود رسانه تغیرات هویتی  خانواده ایجاد نماید؛ این است که در شرایط فعلی
 فعالیت کارشناس عنوان که بهي ا ه عد اختیار در تنها محتوا تولید نیست و رسمی  هاي  رسانه

 فراتر مشخصي ا ه عد اختیار از محتوا تولید اجتماعی هاي  شبکه آمدن با و کنند، نبوده می 
 اجتماعی هاي  شبکه از یکی در عضویت و هوشمند گوشی یک با کسی هر حاال و رفته

 سنگین هاي متن شامل تنها که محتوایی. باشد سهیم محتوا تولید این در تواند می راحتی  به
 نقش حتوام گیري شکل در هم طنز مضمون با کوتاه پیام یک حتی شود؛ نمی  خاص و

 اجتماعی يها  تعامل و اطالعات تبادل ترین بیش فضایی چنین در بدیهی است. دارد
  . گیرد می صورت
هاي جدید به   هاي اجتماعی یک تغیر فرهنگی از مصرف رسانه  عالوه شبکه به 

هاي متمرکز بر منافع   هاي مشارکتی با فعالیت  تولیدات خالق، مشارکت و تعامل در شبکه
این تغیرات وسیع، . )Doherty, 2011(. اند هاي دانش را باعث شده   با حوزهمشترك و

ساز بروز  دنبال داشته است و زمینه ها را به  تغیرات در هویت مجازي نهاد خانواده
  . هاي اجتماعی گردیده و این تاثیرات به دنیاي واقعی نیز کشیده شده است  آسیب

هاي اجتماعی بر هویت نهاد   شبکهمحقق معتقد است در خصوص تبیین تاثیر 
چارچوب نظري این تحقیق بر اساس تلفیق و . هاي مختلفی وجود دارد خانواده رویکرد
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هاي جامعه  هاي که به تبیین ویژگی  ترین نظریه ترکیب چند نظریه تنظیم شده است، از مهم
اي کاستلز نام  کهپردازد، باید از جامعه شب می اي و تاثیر آن بر هویت نهاد خانواده  شبکه

هاي اجتماعی اینترنتی را بر همه ابعاد   تاثیر شبکه) کاستلز(اي  نظریه جامعه شبکه. برد
هاي اجتماعی اینترنتی سبب تغییر   کند که چگونه شبکه می زندگی نشان داده و مطرح 

  شود؟ می سبک زندگی افراد 
 زندگی جوانان، باید هاي اجتماعی اینترنتی و سبک  براي تحلیل رابطه میان شبکه

در همین زمینه جکسون . درستی بشناسیم هاي اجتماعی اینترنتی را به  اجزاي مختلف شبکه
هاي اجتماعی اینترنتی باید به برخی اصطالحات   معتقد است براي تحلیل شبکه) 1997(

 شبکه هایی در به واحد 1»ها  بازیگران یا گروه«: این اصطالحات عبارتند از. پایه توجه کرد
مثابه عضوي از  ها به  ها با آن خصلت ها هستند و واحد  اشاره دارند که داراي برخی خصلت

 3»ها  ویژگی«هاي درونی و بیرونی هستند و  که پیوند 2»روابط«: شوند می طبقه هم ارز تلقی 

یا ها   که گروه» شبکه« 4»بندي قالب«که در واقع استفاده از فنون طراحی مانند رنگ، متن و 
که ترکیب آرایش و  5»ساختار شبکه«کند و در نهایت،  می هم مرتبط  بازیگران را به

  ).55: 1388عاملی، (ها یا بازیگران شبکه است   هاي میان گروه  رشته
 باالي سطوح از) مجازي ارتباطات (اینترنتی و کامپیوتري کاستلز، ارتباط اعتقاد به

 فاقد هاي  توده از بزرگی يها  بخش تواند نمی  احتماالً و شود می  آغاز ثروت و تحصیالت
 جامعه هاي  گروه این که ، احتمالهمچنین. دهد قرار خود چتر زیر در را فقیر و تحصیالت

کنند،  بیان را خود نظر شود، آزادانه می  ایجاد الکتریکی رسانه توسط که حمایتی با بتوانند
  ). 1380: 417کاستلز، (باشد  بیشتر

اي  توان جامعه می اي یا جامعه اطالعاتی را  د امانوئل کاستلز جامعه شبکهبه اعتقا
دانست که در آن دسترسی به اطالعات افزایش یافته و اطالعات اهمیت زیادي در زندگی 

                                                
1. Nodes  
2. Relations 
3. Attribute 
4. Formatting 
5. Network structure 
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ها، هویت و غیره  ها، باور هاي شغلی، ارزش روزمره پیدا کرده و سبب تغیراتی در ساختار
هاي متفاوتی از  نظر کارشناسان ویژگی بنابه). 18: 1387پناه؛ شکوري،  رفعت(شده است 

هاي   و روابط احساسی و محتوا و تولیدات شبکه جمله فضاي تعاملی، محیط صمیمی 
هاي اجتماعی   ها و اجتماعات مختلف شبکه  اجتماعی که با عضویت کاربران در گروه

 ابعاد مختلف هویت گیرد، موجب تغیرات زیادي در می مجازي در اختیار افراد قرار 
هر اندازه کاربر به اینترنت وابسته شود خانواده گردیده است، بنابر نظریه کنترل هیرشی، 

فرصت کمتري براي پرداخت به خانواده دارد و این ممکن است باعث کم اهمیت شدن 
هر چند یکی از . خانواده نزد کاربر اینترنتی و در نتیجه کاهش روابط خانوادگی گردد

دلیل آنکه روابط اینترنتی نسبت  هاي مهم اینترنت، کاربرد اجتماعی آن است، اما به دکاربر
گیري از اینترنت افراد را  به روابط رودررو از غناي کمتري برخوردار است، در نهایت بهره

  . کند تنهاتر می
بنابر نتایج تحقیقات صورت گرفته، هرچه افراد بیشتر وارد فضاي صمیمیت در اینترنت 

این  وند این فضاي صمیمی در اینترنت باعث خواهد شد ارزش خانواده کاهش یابد وش
 بیان شد،  کهچنان .شود جاي خانواده براي آنان می دلیل جایگزین محیط اینترنت به احتمال به

هاي اجتماعی و   ها و شبکه  هاي رسانه اي و نظریه هیرشی به تبیین ویژگی نظریه جامعه شبکه
 و استفاده پردازند و در عین حال نظریه می  آن بر دگرگونی هویت خانواده تاثیرات وسیع
 و مختلف طرق دارد، به می  وا را مخاطب که است هایی  انگیزه و علل دنبال رضامندي، به

 هایی خود بپردازد، نیاز هاي نیاز ارضاي به وسیله بدان و کند استفاده رسانه گوناگون از اشکال
). 73: 1382کوایل،  مک (فراغت و تنش از دوري و متقابل ، امنیت، کنشهدایت به نیاز مثل

فعال،  صورت به وبیش کم مخاطب افراد که است این رضامندي و استفاده نظریه اصلی فرض
 و ها نیاز به بستگی رضایت این درجه. کند فراهم را رضایت بیشترین کهاند  محتوایی دنبال

 را برآورده آنان نیاز واقعی محتواي که کنند احساس شتربی افراد قدر هر. دارد فرد عالیق
 هاي  شبکه این در بنابراین است و بیشتر کنند انتخاب را محتوا آن این که احتمال کند می 

  ). 69: 1387، زاده مهدي (پردازند می  خود هاي نیاز ارضاي به اجتماعی
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ی، نویسندگان این با توجه به مجموع مباحث نظري، چارچوب نظري و مطالعات قبل
هاي نظري خود را پیرامون موضوع   مقاله تصمیم دارند پس از آزمون فرضیات زیر، تحلیل

  .مطالعه ارائه کنند
 نهاد هویت و مجازي اجتماعی هاي  شبکه تعاملی فضاي بین رسد  می نظر   به-1
  .دارد وجود معناداري رابطه خانواده

 هاي  شبکه موجود در احساسی  روابطو صمیمی  محیط بین رسد  می نظر  به-2
  .دارد وجود معناداري رابطه خانواده نهاد و هویت مجازي اجتماعی

 هاي  شبکه مختلف و اجتماعات ها  گروه در کاربران عضویت بین رسد  می نظر   به-3
  .دارد وجود معناداري رابطه خانواده نهاد هویت و مجازي اجتماعی

نهاد  و هویت مجازي اجتماعی هاي  شبکه و تولیدات توامح بین رسد  می نظر   به-4
  . دارد وجود معناداري رابطه خانواده

  مدل تحقیق
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  روش تحقیق
 نوع از توان گفت می حاضر، از نوع پیمایشی و با توجه به موضوع پژوهش  پژوهش
 شهر گانه چهارده مناطق شهروندان همه شامل تحقیق آماري جامعه .است تحلیلی-توصیفی
 کمک به. اند کرده مراجعه اصفهان شهر در روانشناسی مشاوره مراکز به که است اصفهان
 انتخاب براي را  کنندگان مراجعه از )نفر زن91نفر مرد و 93(نفر  184 مورگان جدول

آوري اطالعات در این تحقیق، پرسشنامه  ابزار جمع. ایم کرده انتخاب نمونه حجم عنوان به
، محیط )5-1(وال در قالب سه خرده مقیاس محیط تعاملی  س26محقق ساخته شامل

و محتوا و ) 18-12(هاي مجازي   اجتماعات و گروه) 11-6(و احساس رضایت  صمیمی 
روایی صوري و محتوایی پرسشنامه توسط . باشد می ) 26-19(هاي مجازي   تولیدات شبکه

ب پایایی پرسشنامه طی ضری.  نفر از اساتید و کارشناسان متخصص بررسی و تایید شد18
  . محاسبه گردید/. 880 کرونباخ الفاي یک مطالعه مقدماتی با روش ضریب

 تجزیه ، روش)درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار(تحقیق آمار توصیفی  این در
 ، یاT آزمون و اسمیرنف کلوموگروف يها  آزمون شامل استنباطی و  اي  مقایسه تحلیل و

 براي. شود می  استفاده فریدمن آزمون از و) جامعه نبودن نرمال تصور در (ویلکاسیون
 آماري يها  آزمون. گردد می  استفاده SPSS آماري تحلیل افزار نرم از ها  داده تحلیل و تجزیه
   .اند گرفته انجام 05/0 داري معنا سطح در ها  فرضیه از یک هر براي نیاز مورد

  ها  توصیف یافته
 يها  ویژگی ترین مهم. شوند می  ارایه استنباطی و توصیفی بخش دو در تحقیق هاي  یافته

 درصد 5/50 تحقیق این آماري نمونه کل از: باشد می  زیر شرح بهها   آزمودنی فردي
 گروه در فراوانی توزیع بیشترین. دهد می تشکیل زنان را درصد 5/49 و مرد پاسخگویان

 باال به سال40 سنی گروه در فراوانی توزیع کمترین و درصد 5/24 با سال 30 تا25 سنی
 صورت این به تحصیلی مقطع حسب بر پاسخگویان توزیع وضعیت. باشد می درصد12 با

) درصد 13 (نفر 24دیپلم، ) درصد6/32 (نفر 60دیپلم،  زیر) درصد9/10 (نفر20: باشد می
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 فوق یتحصیل مدرك) درصد 13 (نفر 24 و لیسانس) درصد 4/30 (نفر56دیپلم،  فوق
 مجرد) درصد 3/35 (نفر65 پاسخگویان تاهل وضعیت توزیع در. باشند می باال به لیسانس

 از استفاده هدف حسب بر پاسخگویان توزیع وضعیت. باشند می ) درصد7/64 (نفر 119 و
 دیدن  و)درصد 8/47 (خبر کسب به فراوانی توزیع بیشترین مجازي اجتماعی هاي  شبکه

  . باشد می  مربوط) رصدد5/24 (فیلم و تصاویر
  

   ها  تحلیل یافته
هاي تحقیق از آزمون تی   براي پاسخ دادن به فرضیات تحقیق، با توجه به نرمال بودن داده

  . ایم اي استفاده نموده تک نمونه

  )1(آزمون فرض 
 خانواده نهاد هویت و مجازي اجتماعی هاي  شبکه تعاملی فضاي بین): H1(فرض تحقیق 

  . دارد وجود ريمعنادا رابطه

هاي اجتماعی   منظور سنجش تاثیر محیط تعاملی شبکه اي به  آزمون تی تک نمونه-1جدول 
 مجازي بر هویت نهاد خانواده

میانگین   سطح معناداري df t  میانگین  متغیر
  فرضی

هاي   تاثیر محیط تعاملی شبکه
اجتماعی مجازي بر هویت نهاد 

 خانواده

83/3 183 08/14 001/0 3  
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توان مطرح نمود که  دست آمده، می  بهtا توجه به جدول فوق و با تاکید بر میزان ب
هاي عملکردي وجود    بین میانگین نظري با میانگینα = 05/0داري در سطح  تفاوت معنی

باشد،   میانگین عملکردي باالتر از میانگین نظري میاین کهبنابراین، با توجه به . دارد
هاي اجتماعی   تاثیر محیط تعاملی شبکه«هاي تحقیق   دگاه نمونهشود که از دی عنوان می

بنابراین محیط تعاملی . تر از حد متوسط است باال» مجازي بر هویت نهاد خانواده
  . هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده تاثیرگذار است  شبکه

  )2(آزمون فرض 
 اجتماعی هاي  شبکه وجود درم احساسی و روابط صمیمی  محیط بین): H1(فرض تحقیق 

   .دارد وجود معناداري رابطه خانواده نهاد و هویت مجازي

و احساس رضایت  منظور سنجش تاثیر فضاي صمیمی  اي به  آزمون تی تک نمونه-2جدول 
  هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده  در شبکه

سطح  Df T  میانگین  متغیر
  معناداري

میانگین 
  فرضی

و احساس رضایت  اي صمیمی تاثیر فض
هاي اجتماعی مجازي بر هویت   در شبکه

  نهاد خانواده

60/3 183 96/9 001/0 3  

  
توان مطرح نمود که  دست آمده، می  بهtبا توجه به جدول فوق و با تاکید بر میزان 

هاي عملکردي وجود    بین میانگین نظري با میانگینα = 05/0داري در سطح  تفاوت معنی
باشد،   میانگین عملکردي باالتر از میانگین نظري میاین کهبنابراین، با توجه به . دارد

و احساس رضایت  تاثیر فضاي صمیمی « هاي تحقیق   شود که از دیدگاه نمونه عنوان می
بنابراین . تر از حد متوسط است باال» هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده  در شبکه
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هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده   رضایت در شبکهو احساس  فضاي صمیمی 
  . تاثیرگذار است

  )3(آزمون فرض 
 هاي  شبکه مختلف و اجتماعات ها  گروه در کاربران عضویت بین): H1(فرض تحقیق 

   .دارد وجود معناداري رابطه خانواده نهاد هویت و مجازي اجتماعی
  

ها و اجتماعات مختلف   تاثیر گروه سنجش منظور بهاي   آزمون تی تک نمونه-3جدول 
  هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده  شبکه

سطح  df t  میانگین  متغیر
  معناداري

میانگین 
  فرضی

ها و اجتماعات مختلف   تاثیر گروه
هاي اجتماعی مجازي بر هویت   شبکه

  نهاد خانواده

76/3 183 64/12 001/0 3  

  
توان مطرح نمود که  دست آمده، می  بهtتاکید بر میزان با توجه به جدول فوق و با 

هاي عملکردي وجود    بین میانگین نظري با میانگینα = 05/0داري در سطح  تفاوت معنی
باشد،   میانگین عملکردي باالتر از میانگین نظري میاین کهبنابراین، با توجه به . دارد

ها و اجتماعات مختلف   اثیر گروهت«هاي تحقیق   شود که از دیدگاه نمونه عنوان می
بنابراین . تر از حد متوسط است باال» هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده  شبکه
هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده تاثیرگذار   ها و اجتماعات مختلف شبکه  گروه
  . است

  
  )4(آزمون فرض 
و  مجازي اجتماعی هاي  شبکه  تولیداتو محتوا بین رسد  می نظر  به): H1(فرض تحقیق 

  . دارد وجود معناداري رابطه نهاد خانواده هویت
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هاي   تاثیر محتوا و تولیدات شبکهمنظور سنجش  بهاي   آزمون تی تک نمونه-4جدول 
  اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده

سطح  df t  میانگین  متغیر
  معناداري

میانگین 
  فرضی

هاي   ت شبکهتاثیر محتوا و تولیدا
اجتماعی مجازي بر هویت نهاد 

  خانواده

86/3 183 71/14 001/0 3  

توان مطرح نمود که  دست آمده، می  بهtبا توجه به جدول فوق و با تاکید بر میزان 
هاي عملکردي وجود    بین میانگین نظري با میانگینα = 05/0داري در سطح  تفاوت معنی

باشد،   میانگین عملکردي باالتر از میانگین نظري میکهاین بنابراین، با توجه به . دارد
هاي اجتماعی   تاثیر محتوا و تولیدات شبکه«هاي تحقیق   شود که از دیدگاه نمونه عنوان می

بنابراین محتوا و تولیدات . تر از حد متوسط است باال» مجازي بر هویت نهاد خانواده
  . ه تاثیرگذار استهاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواد  شبکه

  خانواده نهاد هویت مجازي بر اجتماعی هاي  بندي تاثیرگذاري شبکه  اولویت-5 جدول
  میانگین رتبه  ابعاد  رتبه

 67/2 هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده  تاثیر محتوا و تولیدات شبکه  1

 63/2 دههاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانوا  تاثیر محیط تعاملی شبکه  2

هاي اجتماعی مجازي بر   ها و اجتماعات مختلف شبکه  تاثیر گروه  3
 هویت نهاد خانواده

57/2 

هاي اجتماعی مجازي   و احساس رضایت در شبکه تاثیر فضاي صمیمی   4
 بر هویت نهاد خانواده

13/2 

3=df 085/22 =سطح  آماره خی دو
 001/0=معناداري
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توان نتیجه گرفت  می  p>05/0 و توجه به مقدار دهد با   نشان می5نتایج جدول 
 نهاد هویت مجازي بر اجتماعی هاي  هاي تاثیرگذاري شبکه  که بین میانگین رتبه مولفه

هاي اجتماعی   تاثیر محتوا و تولیدات شبکه«خانواده تفاوت آماري معناداري وجود دارد و 
  . باشد می اول عوامل تاثیر گذار در اولویت » مجازي بر هویت نهاد خانواده

  گیري نتیجه
ابعاد  بر ها  رسانه تأثیرات زمینۀ در رسید که نتیجه این به پیشینه تحقیق بررسی با محقق

 خارج و داخل در  مختلفی هایی  پژوهش، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی نظام گوناگون
 هم نظري چارچوب و محتوا لحاظ از ها آن از بعضی است، که پذیرفته صورت کشور
 ها آن با نتایج پژوهش این هاي  یافته در انتها که بوده حاضر پژوهش با قرین تقریبا و راستا
تاثیر «نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که میانگین : گیرد می قرار مقایسه مورد

توسط تر از حد م باال» هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده  محیط تعاملی شبکه
هاي اجتماعی مجازي با هویت نهاد خانواده ارتباط   بنابراین محیط تعاملی شبکه. است
 هـمینز در را ینترنتا تأثیر در پژوهشی 2002در سال هو و زي نجاناتادر این زمینه . دارد

 و مدنی يها ، آزاديغتافر تقااو يها فعالیتاده، خانو دکررکا دـبع هـس از جتماعیا
بر  ینترنتا که سیدندر نتیجه ینا به و قرارداده سیربر ردمو کنگ ر هنگشوکدر ريکانپنها

 يها ارزش کاهش نهایت در و ادهخانو يعضاا کترمشاو  ادهانوـخ دکررکا کاهش
 این نتایج دال بر تایید نتایج سواالت مربوط به تاثیر محیط تعاملی .ستا مؤثر ادهخانو
  . باشد می  هاي اجتماعی بر هویت نهاد خانواده  شبکه

و  تاثیر فضاي صمیمی «نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان داد که میانگین 
تر از حد  باال» هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده  احساس رضایت در شبکه

هاي اجتماعی مجازي   و احساس رضایت در شبکه بنابراین فضاي صمیمی . متوسط است
ن کاپالو  یگو، داتیفانیرزساندپژوهشی مشابه توسط .  داردبا هویت نهاد خانواده ارتباط

 جتماعیا واينزا و گیدفسرا اـب ینترنتا از دهتفاـسا ۀـبطرد رامو  در2000در سال
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 اتنمر با ینترنتا از دیاز دهستفاا د ـهد می ننشا صورت گرفته کهمریکایی آ نناانوجو
 که اديفرا که معنا ینا به. اردد سوـمعک ۀـبطرا گیادانوـخ بطروا مینۀز در نناانوجو
 دخو نستاو دو درما با يکمتر طتباار ؛میکنند دهستفاا ینترنتا از بیشتر انیگرد به نسبت

  .نددار
 اجتماعات و ها  گروه تاثیر «میانگین که داد نشان تحقیق سوم فرضیه آزمون نتایج

.  حد متوسط استتر از باال» هاي اجتماعی مجازي بر هویت نهاد خانواده  شبکه مختلف
هاي اجتماعی مجازي با هویت نهاد خانواده   ها و اجتماعات مختلف شبکه  بنابراین گروه

 چه که هدف این دنبال به اي مطالعه در 2008در این زمینه جوینسون در سال . ارتباط دارد
 شبکه فضاي در ماندن به تحریک را شخص که دارد وجود نظر مورد هاي سایت در چیزي

 ها، ارزیابی شخصی، باور خصوصیات و نموده ها  شبکه کاربران با مصاحبه به ند، اقدامک می 
 که نمود تعیین مطالعه این. است کرده شناسایی را افراد انگیزشی عوامل و ها رفتار، نیاز

  . است فیسبوك از افراد استفاده اصلی دلیل تماس حفظ
اضر اعم از تاثیر محیط تعاملی، هاي تحقیق ح  نتایج کلیه سواالت مربوط به فرضیه

ها و اجتماعات مختلف، تاثیر محتوا و   و احساس رضایت، تاثیر گروه تاثیر فضاي صمیمی 
هاي اجتماعی بر هویت نهاد خانواده مورد تایید قرار گرفته است، در این   تولیدات شبکه

 تاثیر ختاريسا معادالت سازي مدل عنوان باي ا مقاله1389زمینه مجید کفاشی در سال 
 تاثیر ملاعو شناخت مقاله صلیا فهد است که داده انجام خانواده هاي ارزش بر اینترنت

 ستا آن از حاکی هشوپژ ینا نتایج. ستا ننشجویادا بین در ادهخانو هاي ارزش بر ارگذ
. دارد دجوو بستهوا متغیر و مستقل يمتغیرها بین سمعکو ريماآ بطهرا يلگوا که یک
، ینترنتا به بستگی، واینترنتا از دهستفا، اینترنتا به سترسیل دشام قلمست يمتغیرها
 در نشد ، واردحساسیا بط، رواینترنت ا يفضا دنبو صمیمی، ینترنتا يفضا دنبو تعاملی
 سحسا، اینترنتی ا تعاملی محیطدر  نشد قعوا شپذیر ردمو، هیوگره مناظرو  بحث

 و ینترنتیا يها محیط از دةستفاا از ادهخانو عطال، اینترنتا در گمنامی سحساا از ضایتر
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 لستدالا انتو می زيلگوساا هاي خصشا به توجه با. ستا ادهخانو هاي ارزش بسته وا متغیر
                                              . د داردجوو تجربی يهاداده و هشد ئهارا ريساختا لبین مد مطلوبی قنطباا که دکر

                                          ها پیشنهاد 

وجود گستردگی  ها با توجه به  گردد، خانواده می هاي فرضیه اول پیشنهاد    بر اساس یافته-1
ریزي  هاي مجازي و تاثیرات آن، با تخصیص زمان و  برنامه  و تنوع ارتباطی باال در شبکه

یمیت با همدیگر افزوده، تا اعضاي مناسب تالش نمایند بر میزان ارتباط، ابراز عالقه و صم
  . خانواده این حس را در خانواده تجربه نمایند، نه در فضاي مجازي

ها تالش نمایند، صمیمت و   خانواده: گردد می هاي فرضیه دوم پیشنهاد    بر اساس یافته-2
احساس قرابت و نزدیکی را در میان اعضاي خانواده گسترش داده تا اعضاي خانواده 

  . آوردن این احساس و صمیمیت به فضاي مجازي پناه نبرند دست  بهبراي 
ها،   با استفاده از امکانات دانشگاه: گردد می هاي فرضیه سوم پیشنهاد    بر اساس یافته-3

هاي تبلیغی اعم از روحانیون،   هاي مدارس، مساجد و شبکه  هاي علمیه و ظرفیت  حوزه
ها و   ها، عضویت در گروه  و حضور در این محیطها   ائمه جماعات و اساتید دانشگاه

هاي   هاي مجازي را کاهش داده و از آسیب  ضابطه شبکه هاي فاقد چارچوب و بی  کانال
  . ها جلوگیري نمایند  درون خانواده

سازان و تولیدکنندگان محتوا  برنامه: گردد می هاي فرضیه چهارم، پیشنهاد    بر اساس یافته-4
ها نسبت به   سازي خانواده طور دقیق شناسایی کرده و ضمن آگاه خود را بهنیاز مخاطبان 

هاي مجازي، اقدام به تولید و نشر محتواي مناسب   هاي غیر اخالقی شبکه تاثیر سوء محتوا
  . در این فضا نمایند
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