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بررسی تأثیر مصرف فضای مجازی بر دینداری و ارزشهای خانواده-
مطالعه موردی اصفهان
علی قنبریان برزیان

1

مریم درویشی

2

چکيده
این مقاله درصدد بررسي تأثير ميزان و نوع مصرف رسانه و شبکههای مجازی بر هویت دیني
و ارزشهای خانواده در شهر اصفهان است .در این مقاله با مروری بر رویکردهای نظری مربوطه
به این مهم توجه دارد که آیا ارزشهای خانوادگي در اصفهان تا چه اندازه تحت تأثير فضای
مجازی بوده و به اصطالح خانواده مجازی شده است .با توجه به پژوهشهای پيشين و بحث و
جدلهایي که در سالهای اخير پيرامون تأثير فضای مجازی از جمله شبکههای مجازی و اینترنت
بر ارزشهای خانواده ایراني وجود داشته ،این دو متغير بهعنوان متغيرهای تأثيرگذار بر ارزشهای
خانواده انتخاب شدند .روش پژوهش پيمایشي و جامعه آماری تحقيق شهروندان شهر اصفهان
ميباشد که تعداد  410نفر از آنها بهصورت نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای برای تکميل
پرسشنامهها انتخاب شدهاند .نتایج بدست آمده با استفاده از آزمونهای مختلف و نهایتاً مدل
معادالت ساختاری ( )SEMحاکي از رابطه معکوس بين مصرف رسانه (اینترنت و شبکههای
مجازی) و ارزشهای خانواده است .دادههای تحقيق نشان ميدهند که مصرف رسانه و استفاده از
فضای مجازی و شبکههای مجازی و اینترنت رابطه معکوسي با ميزان دینداری افراد دارد .از سوی
دیگر نتایج نشان ميدهد که رابطه مستقيمي بين دینداری و پایبندی به ارزشهای خانواده وجود
دارد.
واژگان کليدي :دینداری ،مصرف رسانهای ،،ارزشهای خانوادگي ،اصفهان ،فضای مجازی.
 - 1هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)
 - 2کارشناسي ارشد مطالعات زنان

qanbari20@yahoo.com
m-darvishi2yahoo.com
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مقدمه
ارزشها  ،معيار و مالک رفتارها و شالوده عناصر هر نظام اجتماعي و عامل
همگرایي و ادغام اجتماعي هستند و کنشهای متقابل اجتماعي بر اساس همين
ارزشها مورد داوری و ارزیابي قرار ميگيرند .از این رو تداوم هر جامعهای در گرو
تداوم ارزشهای اساسي آن است و این تداوم ارزشي و انتقال آن در طول نسلها،
منطق ذاتي فرایند جامعهپذیری1را روشن ميسازد که از خانواده و از اولين سالهای
زندگي شروع ميشود .ارتباط خانواده و ارزشها ارتباطي دو سویه است ،بهطور کلي
ارزشهای مشترک در زمره مهمترین عوامل همبستگي اجتماعياند و عنصر مهم
وحدت رواني افراد به شمار ميروند (جاکوبسن و دیگران.)1975 ،
ارزشها به نظام اجتماعى هویت بخشيده ،بنيان نظام فرهنگى جامعه را تشکيل
ميدهند و معيار اساسى بایدها و نبایدهاى جامعه هستند و زیر بنای هنجارهاى
اجتماعى را بنيان مينهند .اگر ارز شها ،ثبات نسبى داشته باشند ،فرهنگ عمومى نيز
ثبات نسبى خواهد داشت و اگر دچار آسيب و بحران شوند ،فرهنگ عمومى نيز
آسيبپذیر ميشود؛ زیرا زمينهساز ثبات فرهنگى یا بحران فرهنگى؛ بهویژه در بعد
فرهنگ عمومى هستند .لذا ارزشها ،مرکزیت ،رجحان ،اولویت ،جنبه دستورى و بار
عاطفى دارند؛ و در مدیریت رفتارها و روندهای عمومي جامعه نقش محوری دارند.
تغييرات فرهنگي برآمده از آموزههای مدرنبزاسيون و از سویي .زمينههای پذیرش
فرهنگ پسامدرن که بر روی نسبي گرایي و سياليت کانونها و گروههای مرجع تأکيد

1- Socialization
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دارند سبب شده است که تحليلها و تبيينهایي مبتني بر تغيير کارکردها و تغيير ماهيت
ارزشهای خانواده در مراکز و محافل دانشگاهي و پژوهشي مطرح شود و گاهي هم از
فروپاشي خانواده ميگویند .از اینرو در روند تحول خانواده از استحاله ارزشهای
خانواده هم سخن ميگویند .البته تغيير در نظام ارزشي خانواده بهدليل تفاوت نسلي و
پایبندی هر نسل به ارزشهای متفاوت بهویژه در دنيای جدید ،همواره از مسائل مهم
خانواده بوده است (اینگلهارت) .رابين ،)1994( 1ویلکينسن )1994( 2ویلکينسن و
مورگان )1995(3نيز تضاد و تعارض ارزشها و ایستارهای خانوادگي در ميان نسل-
های مختلف را در درون خانواده نشان دادهاند (گيدنز.)272 :1386 ،
بک و بک گرنشام در بررسي ماهيت پرتالطم روابط شخصي ،ازدواجها و
الگوهای خانوادگي از این تعارض ارزشي سخن ميگویند (همان .)260 ،اما از سوی
دیگر این استحاله ارزشي و نيز حتي تضاد ارزشي4نشأت گرفته از آن ،مولود زندگي
در دنيایي نامأنوس است و این بيش از هر چيز بهسبب تازگي ،آگاهي و اطالعیابي
فزایندهای است که رسانهها برای ما به ارمغان آوردهاند ،بهصورتي که تغيير و تحول به
یکي از خصيصههای روزمره زندگي ما بدل شده است .امروزه اکثر مردم جهان
مجموعهی وسيعي از زندگيهای نویني را که قبالً هرگز ندیدهاند و منبع آن رسانه
جمعي است را تجربه ميکنند و زندگيشان را از طریق زندگيهای جدیدی که

1- Rubin
2- Wilkinson
3- Wilkinson & Mulgan
4- Value Conflict
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توسط رسانهها ارایه ميشود شکل ميدهند (آپادورای .)53 :1996 1،نماد بارز عصر
اطالعات ،شبکهای از رایانههای بهم پيوسته در سراسر جهان ،یعني اینترنت است.
اینترنت رشد یافتهترین ابزار ارتباطي جهان است که به همه زوایای زندگي انسان
امروز نفوذ کرده است (امام جمعهزاده و همکاران .)111 :1392 ،با ظهور اینترنت و
دسترسي آسان به آن ،ارزشهای اجتماعي خانوادهها تحت تأثير قرار گرفته و موجب
تغييراتي در رفتار و گفتمان نسل جوان شده است (اسلوین .)83 :1380 ،در گذشته
خانوادههای سنتي بهدالیل گوناگون روابط دروني و بيروني گستردهای داشتند اما
استفاده از اینترنت کم و کيف این روابط را تغيير داده و هر چه تعامل و گفتگوی
خانوادگي کاهش ميیابد ،تحول بيشتری در ارزشهای سنتي خانواده روی ميدهد
(لبيبي.)1392 ،
در کنار اینترنت ،شبکههای ماهوارهای نيز قادرند ضمن شکلدهي به ادراک افراد
از واقعيتهای پيرامون خود با تأثيرگذاری بر افکار و روان مخاطبان ،نوع دیدگاه،
سالیق و حتي توقعات مردم را تغيير دهند (سورین و تانکارد .)39 :1386 ،این شبکهها
نقش مهمي در دگرگوني ارزشها و باورها دارند و قادرند با برنامهریزیهای دقيق و
کنترل شده ،اندیشههای مردم یک جامعه را شکل دهد و رفتار آنان را بهصورت
دلخواه سمتوسو دهند (محمدیسيف )1392 ،برای مثال برنامههای ماهوارهای در
شکلدهي به ارزشهای مدرن همچون مادیگرایي ،فردگرایي ،آزادیهای نامحدود
اثرگذار است و باعث تغيير ارزشهای سنتي و گاه ایجاد تضاد ارزشي در خانوادهها
ميشود و احتمال ناهنجاریهای مختلف نظير طالق را افزایش ميدهد (نعيمي.)1390 ،
1- Apadurae
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با ورود تکنولوژی وسایل ارتباط جمعي یاد شده به خانوادهها و به سبب نظم
اطالعاتي که رسانهها ایجاد کردهاند مجاری سنتي تعریف نظام ارزشي خانواده
همچون دین دیگر قادر نيستند در فرایند بازآفریني ارزشها و ایستارهای اجتماعي و یا
حفظ و قوامبخشيدن به آنها نقشآفریني کنند .اگرچه گسترش رسانههای نوین بعد از
دورهای از عرفيشدن زندگي ،نوید بخش طریقهای نوین برای اشاعه ادیان است و
روف )1992( 1نيز به نقش تعينکننده رسانهها ،در تجدید حيات دیني اشاره دارد
(جوادی یگانه و همکاران .)1388 ،براساس آخرین آمار با وجود ضریب نفوذ 54
درصدی اینترنت در ایران ،حدود  43ميليون ایراني کاربر اینترنت هستند (ضيایي پرور،
 .)17 : 1395با توجه به سرعت تحوالت پيرامون فضایمجازی ،ميتوان پيشبيني کرد
که اینترنت بهتدریج جایگزین روابط واقعي انسانها در زندگي روزمره شود و از آنجا
که زندگي اجتماعي براساس همان روابط و تعامالت ميان فردی بنا ميشود ،شناخت
آسيب هایي که ممکن است این روابط را تهدید کند دارای ضرورت است .استفاده
بيش از حد از اینترنت باعث تغييراتي در سبک زندگي افراد ميشود بطوریکه هر چه
فرد زمان بيشتری را در فضای مجازی باشد دچار صدمات جدیتری از لحاظ روحي و
جسمي ميشود .این افراد در برقراری روابط اجتماعي دچار مشکل ميشوند .بر اساس
گزارش نيروی انتظامي اصفهان بهطور متوسط هر جوان در اصفهان بيشتر از هزار دقيقه
در هفته در فضای مجازی حضور دارد .اهميت شبکهها و فضای مجازی هنگامي بيشتر
نمایان ميشود که از پایان عصر تلویزیون صحبت ميکنند (به نقل از فرمانده نيروی
انتظامي اصفهان ،اصفهان زیبا 15 ،اسفند .)1396
1- Roof, W.C
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جامعه سنتي ایراني و از جمله اصفهان در دو دهه اخير تحوالت گستردهای در
حوزههای مختلف کالبدی ،فرهنگي و اجتماعي را تجربه نموده است و الیهها و
نيروهای اجتماعي و سياسي مختلف جامعه را تحت تأثير قرار داده است .تحوالت
اقليمي ،تنوع فرهنگي و قومي و مذهبي ناشي از مهاجرتهای زیاد و گسترش
آسيبهای اجتماعي و دامنه باالی استفاده از شبکههای اجتماعي ،ضرورت بررسي
دقيقتر و رصد مستمر آن را ملموستر ميکند .ظهور اشکال جدید خانواده و ازدواج،
پيدایي عالیمي از خانواده عرفي شد ه(آزاد ارمکي ،)1394 ،تغيير معيارهای
همسرگزیني ( هاشمي و همکاران )1393 ،گسست و یا تزاحم نسلي (آزاد ارمکي،
 1388و غفاری  ،1388ذکایي  ) 1390مصرف گرایي مفرط (رفيع پور )1390 ،و
تحول در ساختار و روابط درون خانواده ایراني (لبيبي )1392 ،بخشي از واقعيت
تغييرات ارزشي در خانواده ایراني است.
این تغييرات از سویي خود معلول آسيبهای اجتماعي دیگر است و از سویي خود
علت بروز ناهنجاریها و معضالتي برای مناسبات اجتماعي و خانوادگي بویژه برای
جوانان شده است .لذا توجه به ميزان و نوع استفاده از اینترنت و رسانهها و شبکههای
مجازی بعنوان دو عامل اثرگذار بر ارزشهای خانواده ،با توجه به حضور و نفوذ دین
در تمام ارکان و الیههای جامعه ایراني و نيز گسترش رسانههای نوین همچون
شبکههای ماهوارهای و فضای وب و مخصوصاً شبکههای اجتماعي اهميت اساسي
دارد .با این توضيحات ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویي به این سؤال است که آیا
ميزان و نوع مصرف برنامههای رسانهای (شبکههای مجازی و اینترنت) برنظام ارزشي
خانوده در اصفهان چه تأثيری دارد .
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پيشينه پژوهش
تقوی و اصالني ( )1394در تحقيق خود با عنوان «بررسي رابطه بين مصرف رسانه،
دینداری و ارزشهای خانواده :مطالعه موردی شهر سمنان» به این نتيجه رسيدند رابطه
معکوس بين مصرف رسانه (اینترنت و ماهواره) و ارزشهای خانواده؛ همچنين بين
مصرف رسانه و ميزان دینداری وجود دارد .این تحقيق با هدف بررسي رابطه بين
استفاده از فضای مجازی و تأثير آن بر پایبندی به ارزشهای خانواده و با روش
پيمایش و با نمونه آماری  401نفر در شهر سمنان انجام شده است .محقق به این نتيجه
رسيده است که رابطه مستقيم معنيداری بين دینداری و پایبندی به ارزشهای خانواده
بدست آمد .محققين معتقدند که افزایش سواد رسانهای خانوادهها ،توليد محتواهای
رسانهای با الهام از آموزههای دیني ،ارائه مشاوره به خانوادهها و برگزاری کارگاههای
آموزشي در این زمينه بخشي از راهکارهایي است که نهادهای مسئول همچون رسانهها
و نيروی انتظامي با توجه به ظرفيتهای خود ميتوانند در جهت مدیریت بهتر رابطه
شهروندان و رسانهها و جلوگيری از استحاله ارزشهای خانواده بکار گيرند.
عليپور مالباشي ( )1396در پژوهشي با عنوان «ميزان تأثير استفاده از فضای مجازی
بر ارزشهای خانواده (مطالعه موردی :معلمان مقطع متوسطه سازمان آموزش و
پرورش شهرستان اردبيل)» هم به نتایجي مشابه نتایج خدامرادی رسيد .این تحقيق به
روش پيمایش و با هدف سنجش تأثير کاربری فضای مجازی در ميان خانواده
فرهنگيان اردبيل انجام شده است .بر اساس نظر محقق ارزشهای خانوادگي در ميان
افرادی که از فضای مجازی استفاده ميکنند و افرادی که استفاده نميکنند ،متفاوت
بوده و ارزشهای خانوادگي افرادی که از فضای مجازی استفاده ميکنند ،با توجه به
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نوع استفاده از فضای مذکور متفاوت است.
احمدی ،حکيمينيا ( )1395در تحقيق خود با عنوان «فضای مجازی ،ارزشهای
فرهنگي و اثر ميراث اسالمي» که با هدف بررسي این فرایند ،اثر ميراث سنتي را در
رابطه با فضای مجازی و ارزشهای فرهنگي در چند کشورهای اسالمي واکاوی با
روش تحليل ثانویه انجام شده است به این نتيجه رسيده است که تغييرات جامعهی
ایران در مقایسه با سایر نقاط نشان ميدهد که چنين موانعي نيز در اثرگذاری فضای
مجازی بر تغييرات ارزشي در جامعهی ایراني نقش کامالً برجستهای دارند.
رحماني ،وحيدا ،اسماعيلي ( )1394در تحقيقي با عنوان :بررسي تغييرات فرهنگي
ناشي از استفاده از رسانه ماهواره در حوزه ارزشهای خانواده با هدف بررسي تأثيرات
عوامل اجتماعي و فرهنگي ،سرمایه اجتماعي ،ميزان هویت دیني و تأثير محتوای
مصرف ماهواره در ارزشهای مدرن خانوادگي (مخالف با ارزشهای سنتي و همسو با
فرهنگ غربي به این نتيجه رسيدهاند که متغيرهای مستقل موجود در مدل معادله
ساختاری در مجموع 0/39 ،درصد از واریانس متغير ارزشهای مدرن خانواده را تبيين
ميکنند؛ این مقدار دارای تفاوت معنادار با مقدار صفر است .اثر همه متغيرهای مستقل
به جز متغير مشارکت رسمي بر ارزشهای مدرن خانواده دارای تفاوت معنادار با مقدار
صفر است ( .)P. Value ≥ 0/05در بين متغيرهایي که اثر معنادار در ارزشهای مدرن
خانواده دارند ،اثر متغير هویت دیني معکوس (عدم تقویت ارزشهای مدرن خانواده)
و اثر سایر متغيرها مستقيم (تقویت ارزشهای مدرن خانواده) است .این تحقيق در شهر
فراشبند فارس با روش پيمایشي و با نمونه آماری  400نفری و و با روش نمونهگيری
تصادفي خوشهای چند مرحلهای انجام شده است
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خدامرادی و همکاران ( )1393در پژوهشي با عتوان «بررسي تأثير استفاده از فضای
مجازی بر ارزشهای خانواده -موردی فرهنگيان شهر ایالم» به بررسي ميزان تأثير
استفاده از فضای مجازی بر ارزشهای خانواده در ميان معلمان مقطع متوسطه سازمان
آموزش و پرورش استان ایالم پرداختهاند .جامعه آماری این تحقيق 320،نفر از دبيران
مدارس متوسطهی استان ایالم ميباشد که  170نفر از با استفاده از فرمول کوکران
بهعنوان نمونه ،انتخاب شدند .محقق به این نتيجه رسيده است که ارزشهای خانوادگي
در ميان افرادی که از فضای مجازی استفاده ميکنند و افرادی که استفاده نميکنند،
متفاوت است و این ارزشها در ميان استفادهکنندگان از فضای مجازی ،متناسب با
طول زمان استفاده (روزانه ،هفتگي ،ماهانه) استفاده از فضای مجازی متفاوت است.
همچنين ارزشهای خانوادگي افرادی که فضای مجازی استفاده ميکنند ،با توجه به
نوع استفاده ازفضای مجازی متفاوت است.
زنجانيزاده و محمدجوادی ( )1384در تحقيقي با عنوان «بررسي تأثير اینترنت بر
ارزشهای خانواده در بين دانشآموزان دبيرستاني ناحيه  3مشهد» با هدف بررسي تأثير
متغيرهای اینترنتي و غيراینترنتي بر ارزشهای خانواده نشان دادند سهم متغير اینترنت
در تبيين ارزشهای خانواده  10درصد است و استفاده از اینترنت بر ارزشهای خانواده
تأثير منفي دارد .این تحقيق بهصورت پيمایشي و با ابزار پرسشنامه در بين
دانشآموزان دبيرستانهای دولتي ناحيه  3مشهد با حجم نمونه  403انجام شد .نتایج
نشان ميدهند که  %45دانشآموزان از اینترنت استفاده ميکنند ،ميانگين ميزان استفاده
از اینترنت  498دقيقه در هفته بوده و ميزان استفاده از چت با  127دقيقه در هفته
بيشترین ميانگين را در ميان انواع استفاده از اینترنت به خود اختصاص داده است.
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کفاشي ( )1388در پژوهش خود با عنوان «بررسي تأثير اینترنت بر ارزشهای
خانواده» با روش پيمایش به بررسي تأثير مصرف اینترنت بر ارزشهای خانوادگي
توجه نموده است .محقق به این نتيجه دست یافت که بين متغيرهای مستقل شامل:
دسترسي دانشجویان به اینترنت ،محيط تعاملي ،فضای صميميت ،روابط احساسي،
وارد شدن دانشجویان در بحث و مناظره گروهي ،پذیرفته شدن آنها در محيط تعاملي
اینترنتي ،احساس رضایت از گمنام بودن در اینترنت ،ميزان اطالع خانواده در مورد
استفاده فرزندان از محيطهای اینترنتي و متغير وابسته ارزشهای خانواده ،رابطه آماری
معکوس وجود دارد.

بالچ نيو1و دیگران ( ) 2016در تحقيقي در پي سنجش رابطه بين ميزان عزت نفس
و رضایت ز ندگي کاربران فيس بوک انجام دادند .این مطالعه بصورت مقطعي و نمونه
شامل  381نفر از کاربران فيس بوک بود .پرسشنامه شامل مقياس شدت استفاده از
فيس بوک ،مقياس اعتماد به نفس روزنبرگ و مقياس ميزان رضایتمندی از زندگي
بود .نمونه را به  3گروه کاربران عادی ،شدید و معتاد تقسيم کردند .نتایج مطالعه نشان
ميدهد که کاربران عادی فيس بوک معمولي نسبت به کاربران شدید و معتاد ميزان
عزت نفس و رضایت از زندگي بيشتری دارند .و ميزان رابطه عزت نفس واعتياد به
فيس بوک در حد پایين بود .بين اعتياد به فيس بوک با رضایت از زندگي رابطه منفي
دارد .ضمن اینکه نتایج مطابق با یافتههای قبال منتشر شده از محققان دیگر در زمينه
روانشناسي شبکههای اجتماعي و روانپزشکي بود.

1- Blachnioa
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داتا و آلو )1999(1با بررسي تأثير تلویزیون ماهوارهای بر الگوی تعامل خانوادهها
با بچههای  10تا  12ساله و والدین آنها در بمبئي به رابطه معنيداری بين استفاده از
تلویزیون ماهوارهای و الگوی تعامل خانوادگي دست نيافتند با این حال پژوهش آنها
نشان داد که روند رو به گسترشي از کاهش تعامل خانوادگي در حال ظهور است.
االوفي )1992( 2در بررسي رابطه بين رویارویي با کانالهای یک و دو تلویزیون
عربستان و گرایشهای اجتماعي افراد اصول تحليل کاشت گربنر را بکار بست .نتایج
نشان داد بينندگان کانالهای ماهوارهای نگرش بسيار مطلوب و مناسب به سبک
زندگي غربي ،توليدات رسانههای غربي ،مسافرت به خارج و تصور مثبت از غرب
داشتند و بيشتر بينندگان کانالهای خارجي مستعد تغييرات فرهنگي و افزایش آگاهي
ورزشي و سالمتي هستند ،در مقابل بينندگان کاناهای داخلي بيشتر مستعد و متمایل به
حفظ فرهنگ بومي بودند .زهراپولوس )2003(3در پيمایشي بر روی  508دانشآموز
دبيرستاني به بررسي تأثير تلویزیون آمریکا بر فرهنگ یونانيان و مصرف کاالهای
آمریکایي پرداخت .بخشي از نتایج پژوهش نشان ميدهد که دانشآموزان پرمصرف
برنامههای تلویزیون و مخصوصاً برنامههای تلویزیون آمریکا ،نگرش مطلوبتری
نسبت به لباسهای مارکدار دارند .شامشر و نعيم عبداهلل )2012( 4نيز در بررسي
تأثيرات تلویزیون ماهوارهای بر فرهنگ بنگالدش به این نتيجه رسيدند که از نظر
پاسخگویان استفاده از تلویزیون ماهوارهای تأثير زیادی در افزایش آگاهي از مد،
1- Datta and Alwe
2- Al-ofy A
3- Zaharopoulos, T
4- Shamsher R & Abdullah MN
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ترجيح برند و مارک ،و پيروی از آداب و رسوم غربي و کاهش تعلق اجتماعي،
سرگرمي خانگي ،عالقه به موسيقي و فيلم خارجي دارد .از طرف دیگر استفاده از
تلوی زیون کابلي موجب افزایش آگاهي از ترجيح کيفيت ،برابری جنسي ،و جامعه
دانایي محور و کاهش عالقه به موسيقي و فيلم بنگالدشي شده است .حوزههایي که
تلویزیون تأثير اندکي داشته شامل افزایش خوردن غذا بيرون از منزل ،مشارکت بچهها
در تصميم گيری و کاهش پيوندهای مذهبي بود.
مبانی نظري پژوهش
فضای مجازی بهدليل داشتن خصوصياتي مانند بيمکاني و بيزماني بودن و عدم
محدودیتهای فضای واقعي و دسترسي آسان که باعث آزادی کاربران از قيد و بندها
ميباشد روز بهروز مخاطبان را با توجه بهویژگيهای فردی و اجتماعي خود و نوع
استفاده از آن تحت تأثير قرار ميدهد .از این رو باید چارچوب نظری مناسب را از
ميان نظریههای مربوط یافت .منطق دروني که کار رسانهها را جامعهپذیری یا جامعه-
ستيزی ميداند این است که رسانهها بهطور مستمر و پيشاپيش تجربه واقعي ،تصاویری
از زندگي و مدلهایي از رفتار را عرضه ميکنند (مککویل .)1382 ،زندگي در
دنيای کنوني وضعيتي را پدید آورده که حاکي از قدرت مضاعف رسانهها نسبت به
سایر عوامل اجتماعي شدن است .امروزه رسانهها یکي از ارکان جامعه پذیری
محسوب مي شوند و این رکن در بسياری از موارد ،نقش والدین را از حيث انتخاب
تجارب و نقش گروه همساالن را از حيث تحریک تخيل و نقش نهادهای آموزشي را
از حيث آموزش و پرورش به عهده ميگيرد .رسانه ،حتي اگر تالشي سازمان یافته و
علمي برای جذب و جلب مخاطب بکار نگيرد ،در بسياری از مواقع ،بر زندگي افراد
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تحميل ميشود (موسيپور و درتاج.)1387 ،
در پژوهش حاضر با توجه به اهميتي که اینترنت و شبکههای مجازی و فضای
سایبری بهعنوان جدیدترین فناوریهای رسانهای و اطالعاتي در تببين تغييرات
اجتماعي و فرهنگي دارند ،با در نظر داشتن نظریههای فوق به بررسي تأثير آنها بر
ارزشهای خانواده پرداخته ميشود .دليل انتخاب این دو متغير بيش از هر چيز
ویژگيهای خاص هر یک از این رسانههاست .اینترنت دارای خاصيت برقراری ارتباط
دوطرفه بوده (در محيطهای تعاملي مثل چت) در حالي که در مورد ماهواره ،ماهيت
ارتباط اساساً یکسویه است.
در خصوص رابطه ارزشهای دیني و ارزشهای خانواده نيز دیدگاههای چندی
مطرح شده است .آلپر 1یکي از کارکردهای دین از نظر دورکيم را نقش آن در
پایداری هنجارها و ارزشها عنوان ميکند (کوزر .)1377 ،از نظر بروان ( )1997نيز در
اکثر جوامع ضمانتهای قانوني رسمي ،منبع اوليهی کنترل اجتماعي نيستند ،بلکه
شعایر دیني در جهت حفظ ساختار اعتقادی ،ارزشها و هنجارهای جامعه عمل
مي کنند .برای بروان نياز برای انسجام اجتماعي و ثبات ،نيروی راهبرنده در پشت اکثر
نهادها از جمله نهاد دین است (مهدوی و رحماني .)13 :1387 ،بهزعم برگر و الکمن
( )1967نيز دینداری بهعنوان نمود بيروني اعتقاد و پایبندی دیني از اساسيترین
چارچوبهای ارزشي و هنجاری جامعه است و متأثر از آن خانواده از طریق
فرایندهای مشروعسازی ،عينيتبخشيدن و نهادمند کردن ارزشها و هنجارها ،جامعه
سالم را با تمام عناصر سازندهاش بازتوليد ميکند (حاجيزاده و همکاران.)25 :1389 ،
1- Alper, H
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روکيج با تأکيد بر اینکه ارزشهای هر یک از نهادهای اجتماعي ميتوانند با یکدیگر
همپوشاني داشته باشند بر رابطه ارزشي دو نهاد دین و خانواده تأکيد دارد .ممکن است
در این نهادها ارزشهای معيني همپوشاني کنند و ارزشهای مشترکي داشته باشند و
در نتيجه ارزشهای یکدیگر را تقویت کنند که نمونه آن را در دو نهاد خانواده و
مذهب ميتوان دید .این نهادها بهاندازهای که با هم همپوشاني نداشته باشند ،رقيب هم
خواهند بود که نمونهی آن را ميتوان در نهادهای مذهبي و نهادهای سکوالر در درون
جامعه دید (روکيج.)27 :1385 ،
نظریه استفاده و خشنودي (رضامندي)
ویندال در سال  1981درباره رابطه استفاده از اینترنت و تأثيرات آن بحث کرده
است .الگوی وی ،حاکي از آن است که انواع گوناگون استفاده نتایج گوناگوني را به
بار ميآورد .نوع محتوای مصرف شده ،ميزان و چگونگي استفاده (یا درجه درگير
شدن) عوامل مهمي در کاربرد محتوا برای پيشبيني نتایج است .نظریه استفاده و
رضامندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،و نيازها و انگيزههای وی در استفاده از
رسانهها تأکيد ميکند و بر آن است که ارزشها ،عالیق و نقش اجتماعي مخاطبان
مهم است و مردم براساس این عوامل آنچه را ميخواهند بينند و بشنوند ،انتخاب
مي کنند .پرسش اساسي نظریه استفاده و رضامندی این است که چرا مردم از رسانهها
استفاده ميکنند و آنها را برای چه منظوری بهکار ميگيرند؟ (مککوایل: 1385 ،
 .)104هدف اساسي این رویکرد ،تحقيق در چگونگي انتخاب ،دریافت و شيوه
عکسالعمل مخاطبان رسانهها است .براساس این رویکرد نظری ،فعال بودن یک
مخاطب قبل از هر چيز ،به انگيزه روشن و مصرانه او در انتخاب محتوا و برنامههای
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مورد نظر بستگي دارد .هر چند این انتخاب ميتواند تحت تأثير موضوعات دیگری
همچون بازتاب آگاهانه شخص از تجربياتي باشد که در مورد رسانهها حاصل ميکند
و همچنين تحت تأثير فوایدی باشد که او از رسانهها بدست ميآورد و برای اهداف
دیگری در زندگي مورد استفاده قرار ميدهد .فرضيه کليدی این رویکرد آن است که
مخاطب ،انتخابي را که از ميان رسانهها و محتوای مختلف بهعمل ميآورد ،آگاهانه و
براساس انگيزه است (عباسيقادی و دیگران .)78 :1390 ،بنابراین رویکرد استفاده و
رضامندی با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات در رسانه ،مهمترین نقش
رسانههارا برآورده ساختن نيازها و انگيزههای مخاطب ميداند ،و به هر ميزان نيازها و
انگيزههای مخاطبان را برآورده کنند ،به همان ميزان موجبات رضایتمندی مخاطب را
فراهم مي کنند .نظریه استفاده و خشنودی :براساس این نظریه ضمن فعال بودن
مخاطبان ،به نيازها و انگيزههای آنان در استفاده از رسانهها ،و عالیقشان تأکيد
ميشود .بنابراین هر علت استفاده از رسانهها را ،تجربه کردن مسائلي ميداند که از
شرایط اجتماعي و رواني مخاطبان ناشي ميشود ،و آنان برای برآوردن نيازهایشان به
سمت فضای مجازی ميروند.
نظریه پرورشی یا کاشت فرهنگی
این اصطالح از رهيافت خاصي در مورد مطالعه تأثيرات رسانهها برگرفته شده
است که گربنر ارائه داده است .وی چنين استدالل ميکند که اهميت رسانهها نه در
تشکيل «توده» بلکه در «خلق راههای مشترک انتخاب و نگریستن به رویدادها» است،
که با استفاده از «نظامهای مبتني بر تکنولوژی» عملي ميشود و به راههای مشترک
نگریستن و فهم جهان ميانجامد .همين را او «کاشت الگوهای انگارهای غالب»
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ميخواند .در واقع رسانه گرایش بر این دارد که روایتهایي یکسان و نسبتاً مورد وفاق
از واقعيات اجتماعي ارائه دهد و مخاطبان خود را نيز سازگار با آن «فرهنگپذیر» کند
(مک کوایل .)147 : 1382 ،از نظر گربنر اهميت رسانهها بهدليل نقش آنها در ایجاد
«توده» نيست بلکه این اهميت بيشتر در ایجاد شيوههای مشترک در انتخاب مسائل،
موضوعات ،چگونگي نگریستن به رخدادها و وقایع است .این شيوههای مشترک
محصول استفاده از تکنولوژی و نظام ارائه پيام است که نقش واسطه را به عهده دارند
که منجر به دید و درک مشترک از جهان اطراف ميشود .گربنر محصول چنين
فرایندی را «کاشت الگوهای مسلط» ذهني مينامد .از نظر گربنر ،رسانهها تمایل به
ارائه دیدگاههای هم شکل و کم و بيش یکسان از واقعيتهای اجتماعي دارند و در
برنامههای اصلي مطالب مهم مشابه هم هستند و مخاطبين آنها نيز براساس چنين
مکانيسمي فرهنگ پذیر ميشوند (اسماعيلي فرد .)16 : 1390 ،براساس این نظریه هر
چه ميزان و مدت مواجهه با رسانههای مجازی افزایش یابد و هر چه فرد محتوای آنها
را واقعي تلقي کند احتمال تأثيرپذیری وی بيشتر و بر عکس هر چه ميزان مواجهه
کاهش یابد و هر چه فرد محتوای مواجهه را غير واقعي تلقي کند ،احتمال تأثيرپذیری
وی کمتر خواهد بود .در عين حال ميزان تأثير پذیری با توجه بهویژگيهای فردی و
اجتماعي ،پایگاه اقتصادی -اجتماعي و ميزان تحصيالت متفاوت خواهد بود
روش پژوهش
روش پژوهش بکار رفته در مطالعه حاضر ،روش پيمایشي مقطعي توصيفي-
تحليلي است و برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته ،با گویههای
بسته استفاده شده است .واحد تحليل واحدی است که اطالعات از آن گرداوری
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ميشود :واحدی که خصوصيات آن را توصيف ميکنيم .این واحد در پژوهش حاضر
فرد ميباشد زیرا دادههای از تکتک افراد گردآوری شده است .واحد مشاهده نيز
پاسخگویان اصفهاني ميباشند .جمعيت آماری شهروندان باالی  18سال شهر اصفهان
ميباشد که بنا بر سرشماری سال  1390حدود  1420158نفر گزارش شده است .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران  687نفر برآورد شد .نمونهگيری نيز بهصورت
خوشهای چندمرحلهای انجام شده است .بدین ترتيب که پس از تقسيم اصفهان به 12
منطقه شهرداری و سپس در هر منطقه با تقسيم حجم نمونه بر تعداد مناطق انتخابي،
تعداد پرسشنامهای که باید در هر منطقه تکميل ميگردید ،مشخص شد .در ادامه تعداد
پرسشنامهها به تعداد بلوک های واقع در هر منطقه تقسيم و یک خانه در هر بلوک
بهصورت تصادفي ساده انتخاب و سپس سایر منازل واقع در آن بلوک به روش
سيستماتيک با تعيين عدد فاصله انتخاب و نمونه گيری در هر منزل بهصورت تصادفي
ساده از یکي از افراد باالی  18سال در آن منزل به انجام رسيد.
فرضيههاي پژوهش
 .1بين نوع و ميزان استفاده از شبکههای اجتماعي و ميزان دینداری رابطه وجود دارد.
 .2بين نوع و ميزان مصرف رسانهای و ميزان پایبندی به ارزشهای خانواده رابطه
وجود دارد.
اندازهگيري متغيرها
ارزشهاي خانواده 1:ارزشهای خانواده ارزشهای فرهنگي و سنتي مرتبط با

1- Family values /Familial values
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ساختار ،کارکردها ،نقشها ،باورها ،نگرشها و ایدهالهای خانواده ميباشد که از
نسلي به نسل دیگر از طریق خانوادهها انتقال ميیابد (پاناسنکو .)2013 1،برای سنجش
این متغير  100گویه در خصوص احترام به بزرگترها ،عالقه به حجاب و پوشش در
داخل و بيرون از منزل ،نوع روابط اعضای خانواده با هم و با دیگران ،پایبندی به
اخالقيات ،ميزان اعتماد اعضای خانواده به همدیگر ،ميزان رعایت تقيد به مناسک
دیني ،ميزان تقيد به موضوع محرم و نامحرم و ارتباط با جنس مخالف و گویههایي در
حوزه مصرف و معيارهای مصرف بر اساس طيف ليکرت استفاده شده است .این
گویهها عالوه بر این که روایي و اعتبار انها هم تجربي و هم صوری حاصل شده است
در تحقيقات و پيمایشهای ملي (پيمایش ارزشها و نگرشها )1395 -و (پيمایش
ارزشها و نگرشهای جوانان  1384و  186و مرکز افکار سنجي جهاد دانشگاهي-
 )1395و همچنين در تحقيقات معتبر در دیگر جامعهشناسان و محققين (آزاد ارمکي و
همکاران در سالهای  1384و  1388در پژوهشهای تغييرات فرهنگي خانواده در سه
نسل– هاشمي در تحقيق معيارهای همسر گزیني )1392 ،و سایر محققان مورد استفاده
قرار گرفته است .در این مقاله ارزشهای خانوادگي در  6سنخ ارزشهای نظری،
ارزشهای هنری ،ارزشهای اقتصادی ،ارزشهای سياسي ،ارزشهای اجتماعي و
ارزشهای مذهبي دستهبندی شدهاند و برای سنجش هر کدام نيز گویههایي مورد
استفاده قرار گرفته است.
دینداري 2:دینداری یا تدین عبارت است از التزام افراد به دین مورد قبول خویش.
این التزام در مجموعهای از اعتقادات ،احساسات و اعمال فردی و جمعي که حول
1- Panasencoo
2- Religiosity

بررسی تأثیر مصرف فضای مجازی بر دینداری و ارزشهای خانواده...

237 

خداوند (امر قدسي) و رابطه ایماني با او دور ميزند سامان ميیابد (طالبان.)1380 ،
متغير دینداری با توجه به مطالعات خدایاریفرد و همکاران ( )1390با  32گویه و در
سه بعد باور ( 6گویه) ،عواطف دیني ( 9گویه) و التزام و عمل به وظایف دیني (17
گویه) و با استفاده از طيف ليکرت مورد سنجش قرار گرفته است .این متغير در سطح
سنجش فاصلهای مورد بررسي قرار گرفته است.
مصرف رسانه 1:مصرف رسانهها مجموع اطالعات و سرگرميهای رسانهای یک
فرد و یا گروه است که شامل فعاليتهایي چون تعامل با رسانههای جدید ،خواندن
کتابها و مجالت ،تماشای تلویزیون و فيلم ،گوشدادن به رادیو و غيره ميشود
(لویيس .) 2002 ،منظور از مصرف رسانه در پژوهش حاضر ،اینترنت و ماهواره و نحوه
کاربری آن ميباشد که برای سنجش مصرف اینترنت مدت زمان استفاده از اینترنت
در شبانه روز و همچنين و نوع استفاده (خبری ،اجتماعي ،علمي ،تفریحي و )...مدنظر
قرار گرفته است .سنجش مصرف شبکههای مجازی در شبانه روز و همچنين نوع
استفاده (سرگرمي ،اخبار و )...صورت گرفته است .سطح سنجش این متغير سطح
سنجش اسمي مي باشد.
روایی و پایایی مقياسها
اعتبار مقياسهای مورد استفاده در پژوهش از طریق اعتبار محتوا ارزیابي شد که
صحت و ربط منطقي گویهها با شاخصها از سوی متخصصان این حوزه مورد تأیيد
قرار گرفت .برای تعيين پایایي مقياس اندازهگيری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد که نتایج آن به این صورت بود :ارزشهای خانواده  ،0/82مصرف رسانه ،0/88
دینداری ( 0/95باورهای دیني 0/78؛ عواطف دیني 0/88؛ و عمل به وظایف دیني
1- Media consumption
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.)0/95
خالصه یافتههاي توصيفی

جنسيت
مرد 47/5
زن 52/5

تاهل
مجرد 47/6
متاهل 52/4

وضعيت تحصيلي
وضعيت مشاغل
شاغل  59/5کارشناسي  31/8کارشناسي ارشد 6
18/8
زیر دیپلم
بيکار  40/5دیپلم 40/8

سيمای توصيفي نمونه تحقيق نشان ميدهد که  47/5درصد پاسخگویان زن و
 52/5درصد مرد هستند .از لحاظ جنسيت 47/6 ،درصد پاسخگویان مجرد52/4 ،
درصد متأهل هستند .به لحاظ ميزان تحصيالت بيشترین فراواني مربوط به پاسخگویاني
است که دارای مدرک کارشناسي ( 31/8درصد) و سپس دیپلم ( 40/8درصد) هستند.
نتایج آمارهای توصيفي این گویهها و ميانگين شاخص ترکيبي نشان ميدهد که
اکثر پاسخگویان به ارزشهای مطرح شده در خصوص خانواده پایبند هستند .ميانگين
توزیع پاسخگویان نشان ميدهد که پایبندی ارزشي در مورد این دو گویه در حد
متوسط است .در خصوص مدگرایي نيز شواهد نشان ميدهد که بهاندازه سایر گویهها
در این خصوص اجماع و توافق بين پاسخگویان وجود ندارد بهصورتي که فراواني
پاسخگویان در سه سطح موافق ،مخالف و بينابين تقریباً بهطور مساوی توزیع شده
است.
جدول  :1توزیع نمونه آماري بر حسب ارزشهاي خانواده

ميانگين کل ارزشهای خانوادگي
ارزشهای هنری
ارزشهای اقتصادی
ارزشهای سياسي
ارزشهای مذهبي

ميانگين
3/77
2/71
3/66
3/11
3/92

بيشينه
4/3
3/2
4/1
3/7
4/5

کمينه
3/1
1/9
2/8
2/2
3/4

انحراف معيار
0/53
0/41
0/51
0/5
0/58
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ارزشهای نظری
ارزشهای اجتماعي

3/7
4/4

3/1
3/88

0/56
0/57

2/6
3/2

نتایج بدست آمده در خصوص ميزان مصرف رسانه نشان ميدهد بيشترین ميزان
مصرف اینترنت در ميان پاسخگویان بين  2تا  4ساعت بوده است ( )% 33/7و پس از
آن در حدود  32/3درصد پاسخگویان تا  2ساعت از اینترنت استفاده کردهاند .در
حالي که ميزان مصرف بيش از  4ساعت در ميان پاسخگویان بسيار کم و تنها 12/2
درصد گزارش شده است .همچنين  19/8درصد نيز اذعان داشتهاند که اصالً از اینترنت
استفاده نميکنند .بيشترین مقدار ميانگين ارزشهای مذهبي  3/92از  5و کمترین
ميانگين هم ارزشهای هنری  2/71از  5ميباشد.
جدول  :2توزیع نمونه اماري بر حسب ميانگين نمرات دینداري

ميانگين نمرات ابعاد دینداری

ميانگين

بيشينه

کمينه

انحراف معيار

ميانگين کل

3/92

4/28

3/11

0/54

اعتقادات

4/61

4/88

4/34

0/75

عبادیات

3/48

3/88

3/17

0/57

اخالقيات

3/61

4/08

3/66

0/56

شرعيات

3/91

4/23

3/67

0/71

توصيف نتایج ميانگين نمره متغير دینداری نشان ميدهد  3/92از  5دارای نمره
باالیي در دینداری در ابعاد مختلف باور ،عواطف دیني و التزام دیندار هستند .بيشترین
نمره ميانگين در بعد اعتقادات با  4/61و کمترین مميانگين به بعد عبادیات و مناسک
دیني مربوط ميشود فرادی که دارای تحصيالت کمتر از دیپلم هستند ،نسبت به
کساني که تحصيالت دیپلم و کارشناسي دارند ،ميزان پایبندی ارزشي بيشتری دارند،
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ولي تفاوت آنها با کساني که تحصيالت کارشناسي ارشد و باالتر دارند ،معنيدار
نيست .تفاوت معنيداری بين سه گروه متأهل ،مجرد و مطلقه در خصوص پایبندی به
ارزشهای خانواده وجود دارد .نتایج همچنين نشان ميدهد تفاوت معنيداری بين
گروههای مختلف درآمدی و پایبندی به ارزشهای خانواده مشاهده ميشود بهطوری
که خانوادههای پردرآمد پایبندی کمتری به ارزشهای خانواده دارند و برعکس .در
مورد تحصيالت نيز تفاوت معنيداری بين پاسخگویان دارای مدارک تحصيلي
زیردیپلم ،دیپلم ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و باالتر وجود دارد و باالترین ميزان
پایبندی به ارزشهای خانواده در ميان افرادی مشاهده ميشود که تحصيالت زیر دیپلم
دارند و کمترین ميزان پایبندی در ميان پاسخگویان دارای تحصيالت کارشناسي
ميباشد .در خصوص مشاغل نيز تفاوت معنيداری بين گروههای شغلي دانشجویان،
کارمندان ،مشاغل آزاد ،خانهدار ،بيکاران و بازنشستهها مشاهد ميشود در این مورد
کمترین ميزان پایبندی به ارزشهای خانواده در ميان بيکاران و دانشجویان و بيشترین
ميزان پایبندی در ميان بازنشستهها و زنان خانهدار مشاهده ميشود .بهلحاظ جنسيت نيز
نتایج نشان ميدهد که پایبندی مردان به ارزشهای خانواده بيشتر از زنان ميباشد و
تفاوت بين آنها معنيدار است .بين سن و پایبندی به ارزشهای خانواده نيز همبستگي
مثبت معنيداری مشاهده شد بهطوری که با افزایش سن ،پایبندی به ارزشهای خانواده
بيشتر ميشود.
نتایج حاصل از آزمون مقایسه ميانگينها نشاندهنده وجود تفاوت معنيدار بين
مصرفکنندگان و عدم مصرفکنندگان رسانه با دینداری و پایبندی به ارزشهای
خانواده دارد .چنانکه کساني که از اینترنت و شبکههای مجازی استفاده نميکنند
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نسبت به کساني که از آن استفاده ميکنند پایبندی بيشتری به دین دارند .نتایج بدست
آمده از آزمون رابطه دینداری و مصرف شبکههای مجازی نيز بر تفاوت معنيدار
ميزان دینداری با توجه به استفاده یا عدم استفاده از شبکههای مجازی اشاره دارد.
همچنين یافتهها حاکي از آن است که تفاوت معناداری بين مصرفکنندگان رسانه و
کساني که از رسانهها استفاده نميکنند بهلحاظ پایبندی به ارزشهای خانواده وجود
دارد .کساني که از رسانه استفاده نميکنند ميانگين پایبندی به ارزشهای خانواده در
آنها بيشتر از کساني است که از آنها استفاده ميکنند (اینترنت  4/2در مقایسه با 3/6
و شبکههای مجازی  4/1در مقایسه با .)3/5
جدول  :2رابطه استفاده یا عدم استفاده از اینترنت و شبکههاي مجازي با دینداري و
ارزشهاي خانواده

ابعاد

ميانگين

متغيرها

استفاده ميکند

3/4

استفاده نميکند

2/85

استفاده ميکند

3/6

اجتماعي مجازی استفاده نميکند

2/6

استفاده ميکند

3/8

استفاده نميکند

3/04

استفاده ميکند

3/85

اجتماعي مجازی استفاده نميکند

2/44

اینترنت
هویت دیني

ارزشهای
خانواده

شبکههای

اینترنت
شبکههای

آزمون T

سطح معناداری

-3/32

0/001

-3/34

0/001

-8/01

0/000

-8/11

0/000

نتایج آزمونهای تحليلي در خصوص رابطه بين نوع استفاده از اینترنت و
ارزشهای خانواده حاکي از معناداری بين آنهاست (به استثنای استفاده از سایتهای
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ثبت نامي) .همچنين یافتهها نشان ميدهد که رابطه مثبتي بين استفاده از سایتهای
خبری و سایتهای علمي با دینداری و ارزشهای خانواده وجود دارد در حاليکه
رابطه معکوسي بين استفاده از شبکههای اجتماعي و سایتهای تفریحي ،سرگرمي با
دینداری و ارزشهای خانواده مشاهده ميشود .در مورد همبستگي بين نوع استفاده از
شبکههای مجازی و ارزشهای خانواده بجز استفاده از شبکههای خبری و شبکههای
بزرگساالن در سایر موارد ضرایب بدست آمده گویای همبستگي معنيدار بين نوع
استفاده و پایبندی به ارزشهای خانواده است.
جدول  :3وزن هاي خالص و ناخالص متغيرهاي مستقل در معادله رگرسيونی ارزشهاي
خانواده
متغيرهای مستقل

متغير

ضرایب غير استاندارد

ضرایب استاندارد

t

معناداری

15/1

0/001

اینترنت

ارزشهای -0/331

0/02

-0/375

-10/7

0/001

شبکههای مجازی

خانواده -0/121

0/021

-0/231

-5/31

0/001

هویت دیني

0/288

0/042

0/353

8 /1

0/001

عدد ثابت

3/86

0/045

76/42

0/000

دینداری -0/125

0/032

-0/054

-1/42

0/191

-0/146

0/031

-0/298

-6/10

0/000

عدد ثابت

اینترنت
شبکههای مجازی

وابسته

b

خطای استاندارد

2/74

0/68

β

ضریب تعيين
تعدیل شده

0/44

0/132

در پژوهش حاضر برای مشخص ساختن اثر مصرف رسانه بر دینداری و ارزشهای
خانواده دو مدل تدوین شده است در مدل اول تأثير مصرف رسانه بهصورت تفکيکي
بين اینترنت و شبکههای مجازی و در مدل دوم مصرف رسانه بهصورت یک شاخص
ترکيبي تعریف شده است .ضرایب بدست آمده برای روابط ميان متغيرهای مستقل و
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وابسته در اینجا یافتههای مربوط به معادالت رگرسيوني فوق را تأیيد ميکند .با این
تفاوت که در مدل دوم که مصرف رسانه بهعنوان یک شاخص ترکيبي تعریف شده
رابطه معنيداری با ميزان دینداری نشان مي دهد همچنين ضریب مسير بدست آمده در
مورد رابطه دینداری و ارزشهای خانواده در مدل دوم ( )-0/302نسبت به مدل اول
( )-0/385اندکي کاهش یافته است .با این حال مدل دوم واریانس بيشتری از
ارزشها ی خانواده را نسبت به مدل اول تبيين کرده است و در مجموع نسبت به مدل
اول قدرت تبييني بيشتری دارد.
جدول  :4شاخصهاي برازش کلی مدل معادالت ساختاري

شاخصهای برازش

مطلق

تطبيقي

مقتصد

دامنه قابل

برآوردهای برآوردهای

قبول

مدل اول

مدل دوم

کای اسکوئر نسبي

5-1

3/4

3/17

شاخص نيکویي برازش

0/1-90

0/92

0/92

شاخص نيکویي برازش اصالح شده

0/1-90

0/90

0/90

شاخص برازش تطبيقي

0/1-90

0/92

0/93

شاخص توکر -لویس

0/1-90

0/90

0/90

شاخص برازش هنجار شده مقتصد

0/1-50

0/69

0/70

شاخص برازش تطبيقي مقتصد

0/1-50

0/71

0/71

ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد

0 -0/08

0/07

0/07

بحث و نتيجهگيري
تغيير شکل صميمت و سياليت عشق و عواطف از ویژگيهای انسان مدرن است و
همين امر سبب تکثر گروههای مرجع در حوزههای رفتاری و باورها و ارزشها
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ميگردد .بيتردید سپهر اطالعاتي جامعه مدرن و فضای مجازی یکي از عوامل سبب
ساز تغييرات فرهنگي و ارزشي هستند .اگرچه گاهي موارد در این تأثير بخشي اغراق و
مبالغههای زیادی را شاهد هستيم ولي کاربست تعابيری همچون زندگي دوم ،انسان
مجازی ،و ...نشاندهنده گستره تأثيرات نظام ارتباطات و اطالعات مجازی در کنشها
و روابط اجتماعي انسان مدرن امروزی است .پژوهشهای متعددی (دوران،1389 ،
افروز1386 ،؛ نصيری1386 ،؛ حسين1391 ،؛ زاهدی و خضرنژاد1392 ،؛ لبيبي)1392 ،
این تأثيرات را رصد نمودهاند .خانواده بهعنوان مهمترین گروه مرجع برای معناسازی و
معنایابي نيز از این بيثباتي نظام ارزشي مصون نمانده است .گسترش فزاینده مصرف
رسانهای و استفاده از رسانههای نظير اینترنت و شبکههای اجتماعي و مجازی توسط
اعضای خانواده در خانواده عالوه بر کاهش ارتباطات عاطفي ،تأثير مهم و عمدهای
برافکار ،عقاید ،نگرشها و ارزشهای افراد خانواده نظير فردگرایي،گرایش به عرفي
شدن و امثالهم داشته است .از سوی دیگر با چندگانه شدن زیست جهانهای اجتماعي،
وظيفه قدیمي دین بطور جدی تهدید ميشود (برگر و همکاران .)78 ،تا پيش از دوره
مدرن دین بهعنوان مهمترین نهادی بود که بيش از هر چيز با کار ویژه خود در ایجاد و
حفظ نظام ارزشي جامعه شناخته ميشد و آنطور که کنت ميگوید دین اصل وحدت-
بخش و سنگ بنای سامان اجتماعي و یکي از مؤلفههای اجماع اجتماعي بود
(هاشميانفر و همکاران.)57 :1392 ،
با این توضيحات سه متغير اصلي در پژوهش حاضر یعني ارزشهای خانواده،
دینداری و مصرف رسانه مشخص ميشود .هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثير
مصرف رسانه و دینداری بر ارزشهای خانواده است و با این پيشفرض آغاز ميشود
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که مصرف رسانه و ميزان دینداری در عين تأثيرگذاری بر ارزشهای خانواده در یک
ارتباط دوسویه با یکدیگر قرار دارد .رسانهها و دین بهدليل نقششان در آفرینش معنا،
از وجه مشترک بسيار زیادی برخوردارند و به نوعي در هم تنيدهاند (جعفری:1388 ،
 .)31اما آنچه بيشتر نمایان است تأثيری است که رسانه بر دین دارد چنانکه هوور

1

معتقد است رسانهها برای افراد ،نمادها ،افکار و محتوایي معنوی و مذهبي فراهم
ميکنند تا آنها خودشان را فردی مذهبي ببينند .بنابراین رسانه ميتواند بر ميزان
مذهبي بودن ما تأثير بگذارد (سيفيدیوکالئي.)4 :1388 ،
بر طبق نتایج پژوهش ميزان دینداری پاسخگویان در ابعاد اعتقادات و شرعيات
باالست .اما در مورد متغير مستقل یعني مصرف رسانه نتایج حاکي از درصد باالی
مصرف رسانه در ميان پاسخگویان است .بهصورتي که هم در مورد شبکههای مجازی
و هم اینترنت بيش از  50درصد پاسخگویان بيش از  2ساعت در روز از آنها استفاده
کردهاند .همچنين یافتهها بر ميزان نسبتاً زیاد پایبندی به ارزشهای خانواده (در ابعاد
عاطفي ،اخالقي ،اجتماعي و )...داللت دارد بصورتي که اکثر پاسخگویان در مورد
آنها موضعي موافق یا نسبتاً موافق داشتند و تنها درصد ناچيزی از ایشان با این ارزشها
مخالف بودند .از سوی دیگر ميزان پایبندی ارزشي با توجه متغيرهای زمينهای و
جمعيتشناختي پژوهش متفاوت است .یافتهها نشان ميدهد ،متأهلها نسبت به مجردها
و مطلقهها ،خانوادههای پردرآمد نسبت به کمدرآمد ،افرادی با سطح تحصيلي کمتر از
دیپلم نسبت افرادی دارای مدرک دیپلم و کارشناسي ،ميزان پایبندی به ارزشهای
خانواده بيشتر است .همچنين بازنشستهها و زنان خانهدار بيشترین ميزان و بيکاران و
1- Hoover, SM
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دانشجویان کمترین ميزان پایبندی به ارزشهای خانواده را نشان ميدهند .عالوه بر این
مشخص شد که با افزایش سن ميزان پایبندی به ارزشهای خانواده بيشتر ميشود.
یافتههای حاصل از آزمون فرضيههای تحقيق نشان ميدهد ميزان مصرف شبکههای
مجازی بر ميزان دینداری و ارزشهای خانواده تأثير دارد .کساني که از اینترنت و
شبکههای مجازی استفاده نميکنند نسبت به کساني که از آنها استفاده ميکنند دارای
هویت دیني قویتری هستند .عالوه بر این مصرفکنندگان اینترنت و شبکههای
مجازی نسبت به کساني که از آنها استفاده نميکنند به ميزان کمتری به ارزشها
خانواده پایبند هستند .این همبستگي بين مصرف رسانه و دینداری و ارزشهای خانواده
با در نظر گرفتن نوع و ميزان مصرف شبکهها و فضای مجازی نيز تأیيد شد.
یافتههای پژوهش بر نقش مثبت دینداری بر پایبندی بهه ارزشههای خهانواده صهحه
ميگذارد .هر چه ميزان دینداری افراد بيشتر باشد ميزان پایبندی ارزشهي آنهها بيشهتر و
هههر چههه ميههزان دینههداری کمتههر باشههد پایبنههدی ارزشههي هههم کمتههر خواهههد بههود .مههدل
رگرسيوني در مورد تأثير مصرف شبکهها و فضای مجازی بر دینهداری نشهان مهيدههد
اگرچه استفاده از اینترنت نميتواند بر ميزان دینداری تهأثير داشهته باشهد امها اسهتفاده از
شبکههای مجازی باعث کاهش ميزان دینداری افراد ميگردد .در مورد ميزان پایبنهدی
به ارزشهای خانواده نتایج حاکي از کاهش ميزان پایبنهدی بهه ارزشههای خهانواده در
صورت افزایش ميزان استفاده از شبکههای مجازی و اینترنت است و بها کهاهش ميهزان
استفاده از این شبکهها و فضای مجازیها پایبندی به ارزشهای خهانواده بيشهتر خواههد
بود .این استنتاج در نظریه کاشت فرهنگهي و همچنهين نظریهه پنجهره هویهت ترکهل بهه
خوبي ذکر شده است .از این رو نظریه کاشهت فرهنگهي در تبيهين سهؤاالت ایهن مقالهه
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ارباط مستقيمي دارد .بر اساس نظریه کاشت فرهنگي فضای مجازی بر تصویههر ذهنههي
مخاطبههان از دنيههای اطههراف و فههم از واقعيهههت اجتماعهههي تهأثيرات بلنهههد مهههدت
دارنههد که غيرمسههتقيم ،تدریجهههي و کوچهههک هسهههتند؛ امههها تراکمهههي و رو بهههه
افزایههش و چشههمگيرند و عمدتهها آثههار نگرشههي اسههت تهها آثههار رفتههار.
در نهایت آزمون مدل پژوهشي نشان ميدهد که روابطي که بين ميزان مصرف
شبکهها و فضای مجازی ،ميزان دینداری و ميزان پایبندی به ارزشهای خانواده فرض
گرفته شده بهصورت تجربي منطقي و معنيدار است .آنچه از این نتایج استنباط
ميگردد این است که در قالب رویکردهای نظری همچون کاشت ،نظریهی تزریقي
و ...ميتوان تأثيرگذاری شبکهها و فضای مجازی در عرصههای زندگي اجتماعي را
نشان داد .چنانکه نتایج حاصل به تطبيق و عملياتي شدن آنها در جامعه ایراني اشاره
دارد.
ميتوان از نزدیکي یافتههای این پژوهش با پژوهشهای خدامرادی و همکاران
( )1393و عليپور مالباشي ( ،)1396و احمدی ،حکيمينيا()1395که تأثير منفي استفاده
از شبکههای مجازی بر ارزشها و کارکرد خانواده را نشان ميدهند ،زنجانيزاده و
محمدجوادی ( )1384و کفاشي ( ) 1388و ()1389که بر تأثير استفاده از اینترنت بر
کارکرد و ارزشهای خانواده تأکيد دارند سخن گفت .در مورد رابطه دینداری و
مصرف شبکهها و فضای مجازی یافتههای این پژوهش با آنچه کاشاني ( )1390در
مطالعه خود در مورد تأثير شبکهها و فضای مجازی در دینگریزی افراد به آن اشاره
دارد همسو است .در مورد رابطه دینداری و ارزشهای خانواده همچون لبيبي ()1392
که نشان ميدهد باورهای دیني و اعتقادات مذهبي بر تحوالت ارزشي خانواده تأثير
دارد و نيز حضور کامل ارزشهای دیني را در ساختارها و بنمایههای زندگي خانواده
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ميتوان مشاهده کرد ،پژوهش حاضر نيز رابطه دینداری و ارزشهای خانواده و ميزان
دینداری زیاد افراد خانواده را تایيد ميکند.
دادههای این مقاله نشان ميدهند که خانواده ،دین و شبکهها و فضای مجازی در
عمل و حتي در تحليل نظری در هم تنيده و مرتبطاند .بصورتي که تغييرات در هر یک
را مي توان با توجه به تغييرات دیگری ردیابي کرد .اما متغير اصلي در اینجا شبکهها و
فضای مجازی است زیرا که به واسطه خاصيت گستردگي ،تازگي ،سرعت و قدرتي
که در عرصه اجتماعي دارد توانسته روند کلي تغييرات اجتماعي را تحت تأثير قرار
داده است .آنچه در ارتباط شبکهها و فضای مجازی و خانواده و دین لزوم مسئلهیابي
را مطرح ميسازد بهویژه تأثيری است که شبکهها و فضای مجازی در مرحله کاناليزه
کردن فرهنگ و ارزشها دارد .از اینرو با افزایش ميزان مصرف شبکهها و فضای
مجازی این تأثيرگذاری منفي بيشتر خواهد بود .بنابراین بهعنوان یک راهکار پيشگيرانه
برای جلوگيری از پيامدهای منفي شبکهها و فضای مجازیها بهتر است به خانوادهها
آموزش الزم برای تعامل و نحوه استفاده درست از شبکهها و فضای مجازیها داده
شود .بهعنوان مثال همانطور که نتایج این پژوهش در مورد اینترنت نشان ميدهد
شبکههای اجتماعي ،سایتهای تفریحي و سرگرمي تأثير منفي بر دینداری و پایبندی
ارزشي افراد دارند بنابراین لزوم آگاه ساختن خانوادهها مجازی و افزایش سواد
رسانهای و شناخت بيشتر فضای مجازیای1برای مقاومت در برابر ارزشهای ناهمساز
در تعامالت مجازی با آموزشهای درست باید مورد توجه قرار گيرد.
بنابراین برنامهریزی در زمينه تقویت ،تعدیل و جهتدهي ارزشي در شبکهها و
1- Media Litracy
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فضای مجازیها با بکارگيری عناصر دیني ميتواند در برابر ارزشهای رسانهای که با
خانواده ایراني ناهمساز و بيگانه است انجام گيرد و این ميتواند کوششي برای ترویج
الگوی خانواده ایراني -اسالمي باشد .توجه به برنامههای آموزشي -فرهنگي خانواده-
محور باید از مهمترین رسالتهای کارگزاران شبکهها و فضای مجازی باشد .این امر
به اعتباریابي برنامههای تلوزیون جمهوری اسالمي در برابر برنامههای شبکههای
مجازیای کمک ميکند .همچنين برنامههای جامع در جهت دانشافزایي عمومي در
مورد پيامدهای استفاده غيراصولي و بدون آگاهي از برنامههای شبکههای مجازی و
اینترنت توسط خانواده ها بویژه جوانان و نوجوانان باید مورد توجه کارگزاران امر قرار
گيرد .لزوم توجه و تمرکز بر روی این اقشار با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد
که هر چه سن افراد کمتر باشد پایبندی به ارزشهای خانواده کمتر خواهد بود بيشتر
اهميت ميیابد.
آنچه ميتواند در جهت رفع محدودیتها و نواقص این پژوهش انجام گيرد مطالعه
رابطه مصرف شبکهها و فضای مجازی ،دینداری و ارزشهای خانواده بصورت کيفي
و عميق است .انجام پژوهشي کيفي بهمنظور مقایسه وضعيت این دو گروه در مواجهه با
شبکهها و فضای مجازیها ميتواند نشان دهد که چگونه آسيبهای وارد بر خانواده
(مثل طالق) بر کارکرد و ارزشهای آن تأثير ميگذارد .همچنين از آنجائي که
جوانان و نوجوانان بيشترین استفاده از شبکهها و فضای مجازیها را دارند و در معرض
تغييرات شدید نگرشي و ارزشي قرار دارند ميطلبد که مطالعات در این زمينه بر روی
این افراد متمرکز باشد.
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