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 چکیده
های خانواده معاصر به رابطه بین والدین و فرزندان مربوط است و تعامل اعضا خانواده امروزه بیش  بخشی از چالش

های نوین ارتباطی متاثر شده است. تحقیق حاضر کوششی  طور خاص تکنولوژی ها و به نهاز هر زمان دیگری از رسا

آموزان شهر  های نوین ارتباطی بر روابط والدین و فرزندان در بین دانش در جهت شناختِ تاثیر استفاده از تکنولوژی

معه آماری آن را دانش باشد. این مطالعه به روش کمی و با تکنیک پیمایش صورت گرفته است. جا شیراز می

گیری تصادفی چند  اند. با استفاده از روش نمونه گانه شهر شیراز تشکیل داده آموزان دبیرستانی مناطق ده

آموز به عنوان افراد نمونه انتخاب گردیدند. روابط خانوادگی در این تحقیق در سه بُعد  دانش 400ای، تعداد  مرحله

اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است  ه و روابط حمایتی مورد سنجش قرار گرفتهروابط چهره به چهره، روابط صمیمان

(، صمیمیت -۲۲۳/0که رابطه منفی و معنادار بین متغیرهای میزان استفاده از اینترنت و ارتباط چهره به چهره )

ن نوع استفاده از ها ارتباط معناداری بی ( وجود دارد، اما یافته-1۶0/0( و روابط حمایتی )-1۵۵/0در ارتباط )

های نوین ارتباطی )تعاملی و غیر تعاملی( و ابعاد روابط والدین فرزندی نشان نداده است. نتایج مطالعه  تکنولوژی

های نوین، زمان کمتری  فرزندی است، با اختصاص زمان بیشتر به رسانه-حاکی از کاهش ابعاد متفاوت رابطه والد

 رزندی وجود دارد.ف-برای تعمیق بخشیدن به ارتباط والد

های نوین ارتباطی، روابط حمایتی، روابط چهره به چهره،  روابط والدین فرزندی، تکنولوژی: واژگان کلیدی

 صمیمیت در روابط.
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 مقدمه و بیان مسئله

اند. با وجود اهمیّت  خانواده، دین و دولت به لحاظ تاریخی سه نهاد اصلی و موثر در کل جوامع

آید خانواده در مقایسه با دیگر نهادهای اجتماعی اهمیت بیشتری داشته  یهر سه نهاد، به نظر م

شده و  ی جوامع، پذیرفته باشد. خانواده عالوه بر مذهب تنها نهاد اجتماعی است که در همه

(. خانواده پایه بنیادین اجتماع و سلول سازنده زندگی ۳۵:1۳9۳توسعه یافته است )آزادارمکی، 

های اجتماعی است.  ها و ارزش ها، هنجار عه و کانون اصلی حفظ سنتانسان و خشت بنای جام

های اجتماعی، روابط خویشاوندی و کانونی در جهت بروز و ظهور  خانواده شالوده استوار پیوند

 عواطف انسانی و مکانی برای پرورش اجتماعی است.

تماعی و سیاسی ی ایرانی در جریان نوسازی فرهنگی و اج ی اخیر خانواده در طول سه دهه

کشور تغییرات اساسی یافته است. تغییرات خانواده در ایران از زندگی روزمره بازتاب یافته و 

شناسان نیز به آن توجه  شناسان، علمای علوم تربیتی، تربیت خانواده، مورخان و جامعه روان

وده است. هر اند، که حاصل آن اصالح نظام مفهومی در شناسایی تحوالت اجتماعی ایران ب کرده

ترین تغییرات در نظام اجتماعی ایران  ی ایرانی ریشه در خانواده دارد. اصلی نوع تغییر در جامعه

گیری آن معطوف به خانواده بوده است؛ از  ی خانواده محقق شده یا اینکه جهت یا به واسطه

عه است طرف دیگر خانواده نیز بیشتر از دیگر نهادهای اجتماعی متأثر از تغییراتِ جام

های حیاتی  ها، خانواده انحصار آموزشی و انتقال ارزش (. اگر در تمامی قرن۳:1۳9۳)آزادارمکی، 

های دیگر و از جمله وسایل  دید حال چنین نیست، فرزندان امروز از سرچشمه را در خود می

کلی گیرند. آنان کمتر تحت تأثیر والدین و به طور  ارتباط جمعی بسیاری از چیزها را فرامی

هایی که از طریق وسایل  های خانه و آن ارزش اند. زمانی نیز که بین ارزش ترهای خانه بزرگ

رسد که قدرت غالب از آن  دهد، به نظر چنین می شوند، تعارض رخ می ارتباط جمعی ارائه می

توان گفت خانه جدید از  گیر و همه جا حاضرِ ارتباط جمعی است، بنابراین می وسایل همه

رین امتیازات نسبی خود خالی گشته است یا آنکه دست کم در برابر رقبای تیزچنگ قرار ت بزرگ

کرمانی و   ؛ احمدزاده1۳88های خانواده )کفاشی،  (. ارزش1۵:1۳89گرفته است )ساروخانی، 

(؛ شکاف والدین و 1۳90(، عملکرد خانواده )خسروی و علیزاده صحرائی، 1۳90قاسمی، 

(؛ مصرف رسانه و روابط اعضای خانواده )اصغرپور ماسوله 1۳9۲نژاد،  دیفرزندان )محمدپور و آزا

(؛ 1۳94(، از هم گسیختگی خانواده  )گنجی و خانواده 1۳9۳؛ نوری قمشه، 1۳9۳و محمدی، 

(، 1۳89زاد،  ها )گروسی و آدینه (، تعارض نقش1۳88شکاف نسلی )ساروخانی، صداقتی فرد، 
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های روابط والدین فرزندی )آزادارمکی  (، و چالش1۳9۲ران، ها )ابوالقاسمی و همکا تغییر ارزش

های خانواده معاصر است که در تحقیقات مختلف مورد  ( بخشی از چالش1۳91و همکاران، 

 بررسی قرار گرفته است.

ترین رسانه آنالین در کشور به شمار  های اجتماعی مجازی در حال حاضر قوی شبکه

افزاری و اینترنتی با  های نرم کثر و تنوع محتوایی و قابلیتها به دلیل ت روند. این شبکه می

های  ترین گروه ها یکی از فعال استقبال وسیع کاربران مواجه شده است و همچنین ایرانی

(. بر ۲4:1۳88پور و عقیلی،  روند )ضیایی های اجتماعی مجازی به شمار می کاربران در شبکه

های  میلیون کاربر از شبکه 4۷( در ایران ۲019) 1اساس آمارهای گزارش جهانی دیجیتال

ها در میان مردم  درصدی این شبکه ۵۷کنند و این عدد حکایت از نفوذ  اجتماعی استفاده می

های اجتماعی  میلیون کاربر صرفاً از طریق موبایل از شبکه 41ایران دارد. از سوی دیگر 

  .کنند استفاده می

های نوین ارتباطی بر  در خصوص تأثیر تکنولوژیترین سواالت مطرح شده  یکی از اصلی

باشد که به طور کلی اینترنت و فضای مجازی چه نقشی در ارتباطات  زندگی انسان این می

انسانی به طور اعم و روابط خانوادگی به طور اخص داشته است، متفکران مختلفی با تحقیقات 

تحقیقات انجام شده نتایج یکسانی به  اند، لیکن گوناگون درصدد پاسخگویی به این سوال برآمده

هایی  بر است و در خانواده اند. استفاده از اینترنت و فضای مجازی یک فعالیت زمان دست نداده

که به اینترنت متصل شوند، دفعاتِ زیادِ استفاده، ممکن است به طور منفی با زمان وقت 

تبط باشد. در واقع، والدین و گذرانی با خانواده و به طور مثبت با تعارضات خانوادگی مر

نوجوانان نگران هستند که استفاده از اینترنت ممکن است اثر منفی بر روابط خانوادگی و 

 ،۵و نیر 4؛ تارو۲00۳و همکاران،  ۳به نقل از جکسون ۲00۶، ۲صمیمیت آنان داشته باشد )مش

ه مطالعه استفاده از شناختی، ب (. در تحقیق حاضر برآنیم با استفاده از دیدگاهی جامعه۲000

آموزان دبیرستانی در شهر شیراز پرداخته و به این  های نوین ارتباطی در بین دانش تکنولوژی

های نوین ارتباطی چه ارتباطی با روابط  سوال پاسخ دهیم که میزان و نوع استفاده از تکنولوژی

 والد فرزندی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز دارد؟
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 تحقیقپیشینه 

که با روشی « اینترنت و روابط خانوادگی»( در تحقیقی با عنوان 1۳90آقا بابایی و همکاران )

نفر  ۳80پیمایشی در بین جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد انجام شده است؛ 

ان داد اند. نتایج این تحقیق نش را بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار داده

اعتمادی والدین نسبت  های روزانه، بی که میزان استفاده از اینترنت بر متغیرهای کاهش فعالیت

های اجتماعی  گیری اجتماعی، کاهش فعالیت به فرزندان، کاهش ارتباطات چهره به چهره، کناره

 تاثیرگذار است. >0۵/0Pدر سطح 

و روابط  1بوک جتماعی فیسشبکه ا»( تحقیقی با عنوان 1۳9۲پور و همکاران ) عدلی

اند. این تحقیق که به صورت پیمایشی انجام شده  انجام داده« خانوادگی کاربران جوان ایرانی

بوک در دانشگاه اصفهان را مورد مطالعه قرار داده است.  نفر از کاربران جوان فیس ۳80است، 

ه از شبکه اجتماعی های این پژوهش دریافتند که بین استفاد محققین با استفاده از داده

اعتماد والدین به فرزندان، کاهش  های روزانه در محیط خانواده، بی بوک و کاهش فعالیت فیس

گیری از افراد خانواده و کاهش تعامل با افراد خانواده  ارتباطات رو در رو با افراد خانواده، کناره

 رابطه معناداری وجود دارد. 

مصرف رسانه و تأثیر آن بر »ای با عنوان  مطالعه( در 1۳9۳اصغرپور ماسوله و محمدی )

که جامعه آماری آن را دانشجویان دانشکده « روابط با اعضای خانواده در میان دانشجویان

گیری  نفری با روش نمونه 1۵0ای  دادند. نمونه ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می

اند. نتایج این تحقیق  آوری کرده شنامه جمعها را با ابزار پرس تصادفی ساده، انتخاب کرده و داده

های غربی بر روابط میان  حاکی از آن است که مدت زمان صرف شده برای تماشای شبکه

های  دهد مدت زمان صرف شده برای شبکه ها نشان می اعضای خانواده تأثیرگذار است. یافته

مدت زمانی را که باید صرف شود فرد  ها دارد، باعث می غربی که نشان از مجذوب بودن برنامه

دهد تکنولوژیِ رسانه  نماید این امر نشان می های غربی می خانواده کند صرف تماشای شبکه

 تأثیر جدی بر روابط میان اعضای خانواده دارد. 

های اجتماعی بر روابط اعضای خانواده  تاثیر شبکه»( تحقیقی را با عنوان 1۳98فوالدی )

 ۳84با روش پیمایشی به انجام رسانده است. نمونه این تحقیق را  و« ناحیه یک شهر بندرعباس

نفر از والدین  19۲نفر از شهروندان شهر بندرعباس در ناحیه یک تشکیل داده، که در این میان 
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های  دهد بین نحوه استفاده از شبکه نفر از فرزندان را شامل شده است. نتایج نشان می 19۲و 

های  ها ارتباط وجود ندارد. اما بین میزان استفاده از شبکه وادهاجتماعی و روابط اعضای خان

ها ارتباط وجود  های اجتماعی با کیفیت روابط اعضای خانواده اجتماعی و انگیزه استفاده از شبکه

گروهی و برون گروهی اعضای  های اجتماعی و روابط درون دارد. همچنین بین محتوای شبکه

 . ها ارتباط وجود دارد خانواده

رابطه بین اعتیاد به اینترنت نوجوانان »( در تحقیقی با عنوان ۲01۳) ۲و دوغان 1گنوک

پرداختند. هدف اصلی این « های خانوادگی ای و حمایت اجتماعی درک شده و فعالیت ترکیه

ی بین اعتیاد به اینترنت نوجوانان و روابط اجتماعی ادراک شده و  تحقیق بررسی رابطه

پذیرد، بوده است.  جامعه آماری این مطالعه را  ا پدر مادر و خانواده صورت میهایی که ب فعالیت

سال بوده است.  ۵/1۵اند که میانگین سنی آنها  سال تشکیل داده 18تا  1۲نوجوان بین  1۶۶

ی منفی بین حمایت اجتماعی  های این مطالعه نشان داد که سطح متوسطی از رابطه یافته

ینترنت وجود دارد. گذراندن وقت نوجوانان با مادرشان سطحی باالتر از ادراک شده و اعتیاد به ا

 تر از اعتیاد به اینترنت را به همراه دارد.  حمایت اجتماعی ادراک شده و سطحی پایین

های  در خانواده  ی مثبت از رسانه استفاده»( تحقیقی را با عنوان ۲014و همکاران ) ۳کوین

منظور فراهم آوردن یک دید وسیع از   کیفی به . این تحقیق از روشاند انجام داده« دارای نوجوان

است. شرکت کنندگان در این تحقیق شامل  ها استفاده کرده  های مثبت رسانه در خانواده  کاربرد

ی مثبت  دهد که استفاده نفر نوجوان به همراه والدینشان بودند. نتایج این تحقیق نشان می ۶۳۳

قیم با عملکرد کلی خانواده )برای دختران( و دخالت والدین )هم برای از اینترنت به طور مست

ها از رسانه به منظورهای  دختران و پسران( ارتباط دارد. نتایج کیفی نشان داد که خانواده

آوری اطالعات  مختلف و با اهداف مختلف مانند سرگرمی، ارتباطات عاطفی، بحث کردن و جمع

 کنند. استفاده می

های اجتماعی )فیس  استفاده از رسانه»( تحقیقی را تحت عنوان ۲01۵) 4ثانیابراهیم ال

هایشان در  ( و ارتباط آن با رابطه دانشجویان دانشگاهی با خانواده۷اَپ ، واتس۶، توییتر۵بوک
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نفر از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی  ۶۵8انجام داد، که نمونه آن را « عربستان سعودی

شناسی، جغرافیا و تاریخ  شناسی، جامعه های روان ی واحد ریاض، که در رشتهدانشگاه آزاد اسالم

وجود ارتباطِ  -1اند از:  ترین نتایج این تحقیق عبارت داد. مهم کردند، تشکیل می تحصیل می

عدم  -۲هایشان،  منفیِ معنادار بین استفاده از وسایل ارتباطی و ارتباط دانشجویان با خانواده

زمان استفاده از وسایل ارتباطی  -۳های اجتماعی،  آموزشی با استفاده از رسانه تأثیر نوع گروه

 -4درصد از فیس بوک  ۵/۷۶درصد از توئیتر،  4/۵4اَپ،  درصد از واتس ۶/۳۷بدین شرح است: 

درصد از پاسخگویان کاربر  4/9۳آپ بیشتر از سایر وسایل ارتباط جمعی بود؛  اما شیوع واتس

 بوک.  فیس 8/۳۶توئیتر و  4/۵4اَپ بودند،  واتس

تأثیر عملکرد خانواده بر استفاده از »( تحقیقی را با عنوان ۲01۵و همکاران )1لوئیز

اند. این تحقیق  در ملبورن استرالیا انجام داده« های اجتماعی به وسیله نوجوانان افسرده رسانه

ی دچار  ساله 18-1۲افراد  ها به وسیله مصاحبه از پدر و مادرِ آوری داده به روش کیفی و جمع

پدر و مادر مصاحبه  ۳9انجام شده است. در این تحقیق از  ۲014-۲01۲های  افسردگی در سال

دهد پدر و مادرها رسانه جمعی را تهدیدی برای انسجام  گرفته شده است. نتایج نشان می

زا را بر  د عوامل آسیبتوانن های جمعی می دارند رسانه دانند و اعتقاد خانواده و اقتدار والدین می

 روی کودکانِ دچار افسردگی، تشدید کنند.

 چارچوب نظری

های نوین ارتباطی بر روابط خانوادگی  پردازی درباره تاثیر رسانه متفکران گوناگونی به نظریه

فناوری اطالعات و ارتباطات در   ( با توجه به اثرهای خاص1999) ۳و وایت ۲وات .اند پرداخته

اند که بنا به آن، رشد و تحول انسان در بستر  ی اکولوژی انسانی را مطرح کرده نظریهها،  خانواده

ی قابل نفوذی دارد  دهد. در این دیدگاه، خانواده نظامی اجتماعی است که مرزها روابط روی می

شود  شود. ابداعات تکنولوژیک وارد خانواده می و تکنولوژی منبع مهم تغییر در آن محسوب می

 -آورند. با توجه به رویکرد تحولی وجود می های اجتماعی به اتی را در هنجارها و نقشو تغییر

ای است که  ای است و اینترنت تکنولوژی اکولوژیکی، خانواده نظام اجتماعی نسبتاً بسته

(. در این طرز تلقی از خانواده، بر 8۲:199۶، 4)دالی« ای در دیوار خانواده ایجاد کرده رخنه»
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شود که در نیاز به حریم خصوصی و اختصاص دادن  ی خانواده تأکید می و مرزها اهمیت حد 

گردد  ی امری ضروری در عملکرد درست این نظام، منعکس می زمانی به خانواده به منزله

اند و برای حفظ ایفای نقش والدین  (. مرزهای بین خانواده و جهان خارج مهم1998، 1)براردو

ای بین زندگی عمومی و خصوصی و بین کودکان و  هستهی  ضروری هستند و خانواده

(. روابط ۲009، ۲کند )الکیند ای وضع می گیرانه بزرگساالن، حد و مرزهای روشن و حتی سخت

خانوادگی قوی از طریق آگاه بودن از حد و مرزهای بین اعضای خانواده و دنیای بیرون شکل 

هایی به  ی اینکه چرا و از چه جنبه ، دربارهگیرند. والدین و فرزندان در زندگی با یکدیگر می

 (.1998پردازند )براردو،  ها و افراد، متفاوتند به تعامل می اند، و یا با سایر خانواده همدیگر شبیه

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در واقع نوجوانان را در هر زمان و در هر مکان، در 

دهد. این اطالعات بسیار اهمیت  ی هر موضوع قرار می رهمعرض مقادیر بیشتری از اطالعات دربا

کند. اما یک نگرانی مهم والدین  ای نوجوانان کمک می های مدرسه دارد، زیرا به تکالیف و فعالیت

این است که امروزه نوجوانان در معرض بسیاری از اطالعات منفی نیز قرار دارند و این امر 

ای داشته باشد. اوالً اینکه، نوجوانان هم به منظور  جدی ممکن است به چند دلیل، اثرهای منفی

ترین کاربران اینترنت هستند. ثانیاً،  کسب اطالعات و هم به منظور برقراری ارتباطات، عمده

گیرد. در جریان  نوجوانی دورانی از رشد و تحول است که شخصیت فرد در آن شکل می

یی برای مسائل وجودی هستند و در این ها گیری این شخصیت، نوجوانان بدنبال پاسخ شکل

های خانواده در  کننده یا اطالعاتی بدست آورند که با ارزش جستجو، ممکن است اطالعات گمراه

سن و سال و وارد شدن به  تضاد باشد. سوم اینکه، نوجوانی دوران افزودن بر تعداد دوستان هم

ر معرض خطرهایی از جمله آزار یا روابط اجتماعی است و ممکن است نوجوانان در اینترنت، د

های خاص اینترنت مدنظر قرار گیرد،  زورگیری آنالین قرار بگیرند. هنگامی که برخی ویژگی

شود. به این دلیل که از اینترنت در تنهایی و جدا از دیگران  ها بیشتر می های خانواده نگرانی

ها که  دانند. برخالف سایر رسانه میشود، آن را یکی از عوامل بروز رفتارهای منحرف  استفاده می

تواند باعث افزایش  کنیم، گمنام بودن نسبی کاربر می ها استفاده می در کنار دیگران از آن

دهد، زیرا مردم در گروه رفتارهایی انجام  هایی شود که فرد در داخل گروه انجام نمی فعالیت

 (. ۲00۵همکاران، و  ۳دهند که از نظر فرهنگی پذیرفته شده باشد )پاردوم می
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ها و رشد و تحول نوجوانان تأکید  در علوم اجتماعی، بر مزایای انسجام خانوادگی در رفتار

شده است. زمان اختصاص یافته به خانواده در انسجام خانواده و همچنین برقراری و تداوم حد و 

ر نظر بگیریم که ای د های اجتماعی ها را نظام مرزهای خانواده، بُعد مهمی است. اگر خانواده

هایی است که در پرتو زمانی ایجاد  ی یادآوری باهم بودن هویتی جمعی دارند، این هویت نتیجه

کنند  شود که اعضای خانواده با هم در غذا خوردن، بازی کردن صحبت کردن سپری می می

مان ی روزانه از اینترنت ممکن است بر ز (. این نگرانی را که میزان استفاده199۶)دالی، 

اند )نای و  اختصاص یافته به خانواده اثر منفی بگذارد، هم والدین و هم نوجوانان بیان کرده

 (.۲00۲همکاران، 

هایی که مکررا از اینترنت استفاده  بری است و در خانواده استفاده از اینترنت فعالیت زمان

ی منفی و با بروز  ، رابطهشود که به خانواده اختصاص داده می کنند، این کار چه بسا با زمانی می

اند که استفاده  ی مثبت داشته باشد. در واقع، والدین و نوجوانان نگران این بوده تعارضات رابطه

ها برجا بگذارد )تورو  از اینترنت ممکن است اثر منفی بر ارتباطات و نزدیکی خانوادگی آن

های مختلف  ت که فعالیتی قابل توجه این اس (. نکته۲00۳؛ جکسون و همکاران، ۲000ونیر،

های آنالین، هم کل زمان سپری شده با خانواده و هم  اند. انجام بازی اثرهای متفاوتی داشته

دهد. استفاده از اینترنت برای برقراری  یافته با اعضای خانواده را کاهش می زمان اختصاص

ین حال، به کاربردن کند. با ا یافته ایجاد می ارتباط با دوستان، کاهش کمی در زمان اختصاص

دهد  یافته به خانواده را تحت تأثیر قرار نمی اینترنت به منظور کارهای درسی، زمان اختصاص

ی نوجوانان از اینترنت بر  رغم این شواهد که بر تأثیر منفی استفاده (. علی۲00۷و چایی،  )لی

تر نسلی حکایت  پیچیدهاند، تصویر کلی از اثرهای  یافته به خانواده تأکید کرده زمان اختصاص

شدن فناوری اطالعات و ارتباطات، والدین و فرزندان با یک  دارد. در مراحل ابتدایی خانگی

های تکنولوژیک، شکافی ایجاد شده بود و فرزندان  رو شدند. در مهارت جدایی نسلی روبه

جوان از  های بیشتری از والدینشان داشتند. امروزه تعداد بسیار بیشتری از والدین مهارت

دهند  های الزم برای استفاده از اینترنت برخوردارند. در تعدادی از مطالعات که نشان می  مهارت

اینترنت به جای جدا کردن فرزندان از والدینشان، به یک فعالیت مشترک در خانه تبدیل شده 

د (. در مجموع  شواه۲00۳، 1شود )بنیاد خانوادگی کیسلر است، چنین روندی مشاهده می

یافته به خانواده نشان  ی اینترنت و زمان اختصاص تجربی بر پایه این نظریه در مورد رابطه
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دهد  کنند کاهش می دهد که اینترنت زمانی را که والدین و فرزندان با هم سپری می می

(. حتی با در نظر گرفتن ۲008و همکاران،  ۲؛ روسن199۶؛ مش، ۲001و همکاران،  1)لنهارت

یافته به خانواده اثر منفی  شود که اینترنت بر زمان اختصاص نیز، نتیجه گرفته میسن نوجوانان 

های  منظور فعالیت ی نوجوانان از اینترنت به اند که استفاده گذارد. مطالعات اخیر نشان داده می

های تحصیلی، اثر منفی بیشتری بر زمان  اجتماعی و تفریحی، در مقایسه با کاربری

در این مطالعه و برای بررسی (. ۲00۷گذارد )لی و چای،  خانواده برجای مییافته به  اختصاص

های نوین ارتباطی و ارتباط والد فرزندی با استفاده از نظریات  رابطه بین استفاده از تکنولوژی

 فوق فرضیات زیر طراحی شده است:

 فرضیات تحقیق

 فرزندی رابطه معنادار وجود دارد. -بین میزان استفاده از اینترنت و روابط چهره به چهره والد 

 فرزندی رابطه معنادار وجود دارد. -بین میزان استفاده از اینترنت و صمیمیت در ارتباطات والد 

 فرزندی رابطه معنادار وجود دارد. -بین میزان استفاده از اینترنت و روابط حمایتی والد 

 فرزندی رابطه معنادار  -ت والد های نوین ارتباطی و ارتباطا بین نوع استفاده از تکنولوژی

 وجود دارد.

 روش تحقیق

آوری اطالعات مورد  در این پژوهش از روش پیمایش و از پرسشنامه ساخت یافته جهت جمع

آموز در مقطع دبیرستان  نظر استفاده شده است. واحد تحلیل در این تحقیق نیز هر فرد دانش

آموزان  امعه آماری این تحقیق را کلیه دانشبوده که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ج

اند که با توجه به آمار اخذ شده از اداره  های شهر شیراز تشکیل داده دختر و پسر در دبیرستان

در این مقطع  ۵1۶۶9، تعداد 1۳9۵ -1۳9۶آموزش و پرورشِ کلِ شهر شیراز در سال تحصیلی 

اند. الزم به ذکر است  پسر بوده ۲۵0۲۶و از آنان دختر  ۲۶۶4۳اند. که   مشغول به تحصیل بوده

نفر از آنان در مدارس  44۷۲0نفر از این دانش آموزان در مدارس غیر دولتی و  ۶949که 

اند. حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران که  دولتی مشغول به تحصیل بوده

ورد شد. حجم نمونه الزم برای های رایج آماری برای احتساب حجم نمونه است، بر آشاز رو
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نفر برآورد شده است که با احتمال  ۳81درصد اطمینان  9۵دهی به جمعیت تحقیق با تعمیم

دهی، ها و به منظور باال بردن دقت تعمیمدر نظر گرفتن مخدوش و یا مفقود شدن پرسشنامه

های نامهپرسشنامه تکثیر و توزیع گردید و پس از کنار گذاشتن پرسش 400در مجموع 

گیری از نوع  پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پژوهش حاضر نمونه 400مخدوش 

که جمعیت تحقیق بر  ای متناسب با حجم است. پس از آنگیری طبقه احتمالی و روش نمونه

حسب نوع مدرسه )دولتی و غیر دولتی( و جنسیت تقسیم شد. سپس با توجه به مقدار حجم 

ها با مراجعه به هر نوع مدرسه، بر حسب گروه جنسیتی تعیین و پرسشنامه نمونه، سهم

     ها توزیع گردید.آموزان، میان آن های درس دانش کالس

 تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها  

فرزندی: متغیر وابسته و اصلی این تحقیق روابط والد فرزندی بوده است که در  -روابط والدین

چهره، صمیمیت در رابطه و روابط حمایتی است. منظور از روابط  سه سطح روابط چهره به

چهره به چهره، میزان تعاملی است که افراد به صورت چهره به چهره با والدین خود دارند 

(. صمیمیّت رابطه، نیز احساس نزدیکی و خودمانی بودن با والدین را 1۳8۶)باستانی و صالحی، 

ای سنجش این دو متغیر از سطح سنجش ترتیبی با ( بر1۲۶: ۲01۲دهد )ولمن،  نشان می

هایی که  طیف پنج قسمتیِ لیکرت استفاده شده است. بعد حمایتی: این بعد به منابع و حمایت

کنند، اشاره دارد )چلبی،  ها از طریق ارتباط با والدینشان دریافت می افراد به عنوان موجودیت

قرار گرفته است: حمایت عاطفی، که به  ( سه نوع حمایت در این پژوهش مورد بررسی1۳90

آید مربوط است.  ای برایشان پیش می دردی افراد با والدین، زمانی که نارحتی همدلی و هم

حمایت اطالعاتی، که منظور از آن حمایتی است که به افراد در هنگام نیاز به مشورت توسط 

از مالی فرد از والدین خود این نوع شود و در نهایت حمایت مالی که در هنگام نی والدین ارائه می

کرده است. هر یک از این سه نوع حمایت در ارتباط با والدین فرد در  حمایت را دریافت می

 ای مورد بررسی قرار گرفته است. قالب طیف لیکرتِ پنج گزینه

های نوین ارتباطی: در این تحقیق منظور از تکنولوژی های نوین  استفاده از تکنولوژی

ی موبایل، اینترنت و شبکه های اجتماعی بوده است، که استفاده از آنها در دو بعد نوع ارتباط

 استفاده و میزان استفاده مورد بررسی قرار گرفته است.

های نوین ارتباطی در قالب دو مولفه در این تحقیق  نوع استفاده:  نوع استفاده از تکنولوژی

های نوین  ه منظور از آن، استفاده از تکنولوژیتعاملی: ک -1مورد بررسی قرار گرفته است:  
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گیرد مانند پیامک دادن، تماس  ارتباطی به نحوی است که فرد را در ارتباط با دیگران قرار می

 (.1۳8:1۳90های مجازی و غیره  )عاملی، گرفتن، ارتباط از طریق شبکه

های  و منفعل تکنولوژیغیرتعاملی: این نوع از استفاده به نحوی است که فرد به تنهایی   -۲

گیرد، مانند  دهد و در کنش متقابل با سایر افراد قرار نمی نوین ارتباطی را مورد استفاده قرار می

های الکترونیکی، خواندن اخبار، گوش دادن به موسیقی و... )همان( هر یک از این  خواندن کتاب

 ابعد در طیف لیکرت پنج گزینه ای مورد سنجش قرار گرفته است.

های نوین ارتباطی:  منظور از این متغیر تعداد ساعاتی است که  میزان استفاده از تکنولوژی

 های مجازی و اینترنت مشغولند. افراد به صورت روزانه به استفاده از موبایل، شبکه

نظر با  اعتبار و پایایی متغیرهای تحقیق نیز به صورت اعتبار صوری و با مراجعه و تبادل

هایی که ها برای طیفو صاحب نظر تضمین گردیده است و برای پایایی مقیاسافراد متخصص 

بوده  ۷/0اند، از آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای همه آنها باالی  صورت یک مقیاس بوده به

 اند. است و کفایت الزم برای استفاده در این تحقیق را داشته

 های تحقیق یافته

 ی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان: توصیف فراوان1جدول شماره 

 های نمونه ویژگی فراوانی درصد های نمونه ویژگی فراوانی درصد

 

- 

- 

 

0۳/11 

8۷/9 

 میانگین تحصیالت والدین

 تحصیالت پدر

 تحصیالت مادر

 میانگین سنی ۶0/1۶ -

 

۵/۵1 

۵/48 

 

۲0۶ 

194 

 جنسیّت

 دختر

 پسر

 

۳/۲۷ 

۵/۵۳ 

۳/19 

 

109 

۲14 

۷۷ 

 قه اجتماعی اقتصادیطب

 باال

 متوسط

 پایین

 

۵/8۶ 

۵/1۳ 

 

۳4۶ 

۵4 

 نوع مدرسه

 دولتی

 غیردولتی

 

۳/8۲ 

8/۵ 

۶ 

۵/۲ 

۵/1 

۲ 

 

۳۲9 

۲۳ 

۲4 

10 

۶ 

8 

 قومیت

 فارس

 لر

 ترک

 عرب

 کرد

 سایر

 تعداد 400
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 400( به توصیف فراوانی و درصدی پاسخگویان پرداخته شده است، از 1در جدول شماره )

 ۵/۵1نفر ) ۲0۶درصد پسر و   ۵/48نفر یا به عبارت دیگر  194آماری این تحقیق،  نفر نمونه

درصد در مدارس غیر  ۵/1۳درصد در مدارس دولتی و  ۵/8۶اند. از این تعداد  درصد( دختر بوده

های  آموزان پایه اند. با توجه به اینکه این تحقیق در بین دانش دولتی مشغول به تحصیل بوده

دانشگاهی انجام شده است، به طور میانگین سن پاسخگویان حاضر در این  یشدهم، سوم و پ

سال بوده است. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر اساس قومیت  ۶/1۶تحقیق برابر با 

 8/۵درصد ترک و  ۶اند،  درصد( از قومیت فارس بوده ۳/8۲دهد که اکثر پاسخگویان ) نشان می

های تحصیل پدرِ پاسخگویان در  اند. میانگین تعداد سال ها بوده یتدرصد لر و بقیه از سایر قوم

سال تحصیل  10سال بوده است و مادران نیز به طور میانگین نزدیک به  11این تحقیق تقریباً 

آموزان طبقه  درصد از دانش ۳/۲۷اند. از حیث طبقه اجتماعی نیز گفتنی است که  داشته

درصد نیز خود را در طبقه  ۳/19درصد طبقه متوسط و  ۵/۵۳اقتصادی و اجتماعی خود را باال، 

 اند. پایین متصور بوده

 : توصیف فراوانی و درصدی متغیر روابط والد فرزندی2جدول 

روابط والد 

 فرزندی

 زیاد متوسط کم
 میانگین

انحراف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی معیار

 ۶0/0 49/۲ 80/۵۵ ۲۲1 ۳0/۳8 1۵۳ ۶ ۲4 روابط حمایتی

روابط چهره به 

 چهره
10 ۲/۵ 1۵۲ ۳8 ۲۳8 ۵9/۵ ۵۷/۲ ۵4/0 

صمیمیّت در 

 رابطه
1۷ ۳/4 14۷ 8/۳۶ ۲۳۶ ۵9 ۵4/۲ ۵۷/0 

( توصیف متغیر روابط والد فرزندی آمده که در سه بخش اصلیِ روابط ۲در جدول شماره )

رار گرفته است. پس از چهره به چهره، صمیمیت در رابطه و روابط حمایتی مورد بررسی ق

ها بیانگر آن است که  ترکیب متغیرها و قرار دادن آنها در سه سطح کم، متوسط و زیاد، خروجی

تر است، که میانگین آن برابر با  آموزان با والدینشان قوی به طور کلی بعد روابط چهره دانش

ته است. و میانگین قرار داش ۵4/۲بوده است. پس از آن صمیمیت در رابطه با میانگین  ۵۷/۲

 بوده است. 49/۲رابطه حمایتی بین فرد و والدین نیز برابر با 
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 های نوین ارتباطی : توصیف فراوانی و درصدی متغیر  نوع و میزان استفاده از تکنولوژی3جدول 

استفاده از 

های نوین  تکنولوژی

 ارتباطی

 زیاد متوسط کم

 میانگین
انحراف 

 درصد فراوانی درصد یفراوان درصد فراوانی معیار

نوع 

 استفاده

 ۳8/0 1۳/۲ 8/14 ۵9 8/8۳ ۳۳۵ ۵/1 ۶ غیرتعاملی

 49/0 ۶۵/1 0/1 4 ۳/۶۳ ۲۵۳ 8/۳۵ 14۳ تعاملی

میزان استفاده به 

 ساعت

 میانگین بیشینه کمینه
انحراف 

 معیار

1 11 1۳/4 ۳۳/۲ 

های نوین  تکنولوژی ( توزیع پاسخگویان بر حسب نوع و میزان استفاده از۳جدول شماره )

دهد که پاسخگویان در این تحقیق  دهد. خروجیِ این متغیر نشان می ارتباطی را نشان می

ای که میانگین  پردازند به گونه های نوین ارتباطی می بیشتر به استفاده غیرتعاملی از تکنولوژی

ان میزانِ کمِ درصد از پاسخگوی 8/۳۵باشد و  می ۶۵/1استفاده تعاملی پاسخگویان برابر با 

اند، این در حالی است که استفاده غیر  های نوین ارتباطی را گزارش کرده استفاده از تکنولوژی

استفاده بیشتری در بین پاسخگویان دارد. میزان استفاده از  1۳/۲تعاملی با میانگین 

دقیقه  1۳ساعت و  4های نوین ارتباطی اعم از موبایل و رایانه نیز به طور میانگین  تکنولوژی

 اند. کرده ساعت از آن استفاده می 11تا  1بوده است و پاسخگویان بین 

 همبستگی متغیرهای تحقیق

 های مجازی و متغیرهای وابسته : آزمون پیرسون بین مدت زمان استفاده از شبکه4جدول 

 متغیر های نوین مدت زمان استفاده از تکنولوژی
Sig R 

000/0 
 ه چهرهارتباط چهره ب -۲۲۳/0**

001/0 
 صمیمیت در ارتباط -1۵۵/0**

00۲/0 
 ارتباط حمایتی -1۶0/0**

 معنادار شده است 01/0**این مقدار در سطح آماری 

( با استفاده از آزمون پیرسون همبستگی متغیرهای وابسته و مستقل را 4در جدول شماره )

است که متغیر میزان  مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج آزمون پیرسون حاکی از آن
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استفاده از اینترنت رابطه منفی و معنادار با ابعاد متغیر روابط والد فرزندی داشته است. که در 

این بین روابط چهره به چهره  بیشترین رابطه منفی و صمیمیت در رابطه کمترین رابطه منفی 

( و روابط -1۵۵/0ارتباط ) ، صمیمیت در)-۲۲۳/0ند. ارتباط چهره به چهره به میزان ) ا را داشته

 اند.  ( رابطه نشان داده-1۶0/0حمایتی )

 های مجازی و متغیرهای وابسته : آزمون پیرسون بین نوع استفاده از شبکه5جدول

 متغیر استفاده تعاملی
Sig R 

 ارتباط چهره به چهره -0۶۳/0 ۲۳4/0

 صمیمیت در ارتباط -0۵۵/0 ۵۳۵/0

 ارتباط حمایتی -0۳۷/0 4۶۵/0

 متغیر استفاده غیر تعاملی
Sig R 

 ارتباط چهره به چهره -0۲4/0 446/0

 صمیمیت در ارتباط -0۶1/0 642/0

 ارتباط حمایتی -0۵1/0 305/0

های نوین ارتباطی و روابط والدین  ( به بررسی نوع استفاده از تکنولوژی۵در جدول شماره )

ه دو بعد تعاملی و غیر تعاملی ارتباط شده و نتایج حاکی از آن است ک  فرزندی پرداخته

 اند. معناداری با روابط والد فرزندی نداشته

 نتیجه گیریبحث و 

های ارتباطی به خصوص پس از اختراع دستگاه چاپ و در عصر جدید به میدان آمدن  تکنولوژی

بال ها به دن شناسان در خصوص اثرات اجتماعی آن هایی برای جامعه رادیو و تلویزیون نگرانی

های اجتماعی  های جدید هر یک در آغاز پیدایش خود تا مدتی چالش داشته است. این رسانه

ها کمتر شده است. ظهور اینترنت و برخی  اند، نگرانی اند و به تدریج که تثبیت شده ایجاد کرده

ن ای به عنوا های اجتماعی موبایلی و رایانه از تکنولوژی های نوین ارتباطی اخیر مانند شبکه

های اخیر دوباره باب گفتگوهایی جدید را در خصوص نقش  هایی قدرتمند در سال رسانه

های اخیر رشد حیرت انگیزی کرده  ی یک رسانه در سال ها گشوده است. اینترنت به مثابه رسانه

ها و تهدیدات بسیاری را به همراه داشته است یکی از تهدیداتی که برخی محققان  است و نوید
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ها در  اند آن است که استفاده از اینترنت به تدریج جایگزین روابط واقعی انسان ه داشتهبدان اشار

گردد از دیدگاه ایشان اینترنت ابزاری است که از طریق ایجاد و فراهم آوردن  زندگی روزمره می

فضایی مجازی برای ایجاد رابطه، افراد را  از دردسر روبه رو شدن با دیگران و قرار گرفتن در 

های نوین ارتباطی در ایران از  سازد. رشد و پیشرفت تکنولوژیوضعیت جهان واقعی رها می

تا با انجام تحقیقی در این   های خانواده معاصر از سوی دیگر، ما را بر آن داشته سو و چالش یک

 های نوین ارتباطی و روابط والدین فرزندی بپردازیم.  زمینه به بررسی ارتباط بین تکنولوژی

ین تحقیق از رویکرد کمی و تکنیک پیمایشی بهره برده است و از ابزار پرسشنامه برای ا

آموزان دختر و  جمع آوری اطالعات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش

های شهر شیراز در سال تحصیلی  دانشگاهی در دبیرستان های دهم، سوم و پیش پسر در پایه

اند. حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد و  هتشکیل داد 9۵-9۶

گیری احتمالی متناسب با حجم، در بین افراد نمونه توزیع و  پرسشنامه به شیوه نمونه 400

 آوری گردید. جمع

 ۵/48آماری این تحقیق،  نفر نمونه  400نتایج توصیفی این تحقیق بیانگر این بود که از    

نفر در  ۵4نفر در مدرسه دولتی و  ۳4۶اند که از این تعداد  درصد دختر بوده ۵/۵1پسر و درصد 

اند که بر  های مختلف بوده اند. این افراد از قومیت مدرسه غیر دولتی مشغول به تحصیل بوده

 ۶ها با  اند، و ترک اساس جداول توزیع فراوانی دریافتیم، اکثر پاسخگویان از قومیت فارس بوده

اند. با توجه به اینکه این تحقیق در مقطع دبیرستان انجام شده  صد در رتبه دوم قرار داشتهدر

اند.  سال بوده 19تا  1۷سال بوده است و افراد در دامنه سنی  ۶0/1۶است، میانگین سنی افراد 

توزیع درصدی پاسخگویان بر اساس طبقه اقتصادی و اجتماعیشان نشان داد اکثریت افراد خود 

های تحصیل پدران اندکی بیش از مادران بوده  دانند. میانگین تعداد سال از طبقه متوسط میرا 

اند. در خصوص درآمد  سال تحصیل داشته 10و مادران  11است و به طور میانگین پدران 

میلیون  ۵/1تا  1والدین نیز گفتنی است که بیشترین تعداد پاسخگویان درآمد پدر خود را بین 

 اند که مادرشان بدون درآمد است. درصد از پاسخگویان، ابراز داشته ۵/۷۳اند و  گزارش کرده

های مربوط به متغیر وابسته این تحقیق که روابط والدین فرزندی است نیز   در توصیف

تر است، که میانگین آن برابر با  آموزان با والدینشان قوی نتایج نشان داد بُعد روابط چهره دانش

قرار داشته است. و میانگین  ۵4/۲پس از آن صمیمیت در رابطه با میانگین بوده است.  ۵۷/۲

 بوده است. 49/۲رابطه حمایتی بین فرد و والدین نیز برابر با 
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در مورد متغیر مستقل نیز نتایج نشان داد پاسخگویان بیشتر به استفاده غیرتعاملی از 

دقیقه از  1۳ساعت و  4ن پردازند و به طور میانگی های نوین ارتباطی می تکنولوژی

 کنند.  های نوین ارتباطی استفاده می تکنولوژی

باشد که در این  ترین نتایج در هر تحقیق می نتایج استنباطی هر تحقیق از جمله مهم

یکی شده است.   خته های استنباطی پردا تحقیق به بررسی هر یک از فرضیات با توجه به تحلیل

دارد  ق که از نظریه مرزهای خانواده گرفته شده بود، اذعان میترین فرضیات این تحقی از اصلی

های نوین ارتباطی کنند، از ارتباط والد  هر اندازه افراد مدت زمان بیشتری را صرف تکنولوژی

شود. این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است و در مورد زمان استفاده از  فرزندی آنان کاسته می

دهد، بین تمامی ابعاد روابط والدین فرزندی و  ها نشان می ندی خروجیاینترنت و روابط والد فرز

های نوین روابط منفی و معناداری وجود دارد. اما بین نوع استفاده از  زمان استفاده از تکنولوژی

 اینترنت و روابط والدین فرزندی رابطه معناداری یافت نشده است.

استفاده از اینترنت است که روابط اعضای  رسد بیش از هر چیز میزان بنابراین به نظر می

تواند در آن اختالل ایجاد کند، بنابراین نتایج تحقیق  خانواده را تحت تاثیر قرار داده است و می

 باشد. (  همسو می۲00۳؛ ۲00۶( و مش  )۲00۲با نتایج نای و همکاران )

سازان در  و فرهنگ بر اساس نتایج برخواسته از این تحقیق به مسئولین و دست اندرکاران

های همگانی و یا حتی برگزاری  کند، از طریق آموزش و پرورش یا رسانه این زمینه پیشنهاد می

های  ها و فرزندان طرز صحیح استفاده از تکنولوژی های گوناگون با خانواده ها و کالس کارگاه

 نوین ارتباطی را به آنها آموزش دهند.
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