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  مقدمه -1
از  جمعی ارتباط وتاز وسایلتاخت عصر ما کنونی است. دنیای ارتباطات و گروهی هایرسانه مطبوعات، عصر حاضر، عصر

 کجا که هر در لحظه ندارد؛ هر را گذشته هایدیگر محدودیت امروز باشد. نوجوانمی ماهواره و اینترنت تلویزیون، جمله: رادیو،

بهتر، زندگی در  عبارت به یا مجازی دنیای به کند؛ چرا که ورود بخواهد ارتباط برقرار هک جهان از اینقطه هر با تواندباشد، می

و  فنی هایمهارت یکسری از برخورداری ها،محیط این در تعادل رود؛ که الزمهمی بدیهی به شمار امری های مجازیمحیط

های ایرانی در سبد فرهنگی خود در مواجه با شبکه(. بر این اساس، امروزه خانواده 2394فناوری است )رومیانی و همکاران، 

های مُدرن و ... است که هر کدام به نوبه خود بخشی از فرآیند تأثیرگذاری در خانواده را هدف ای، فضای مجازی، رسانهماهواره

ها م مشترک همه آناند و پیاها به طور تخصصی تمام تمرکز خود را بر مقوله خانواده نهادهاند؛ که قسمت اعظم آنگرفته

سازی خیانت همسران به یکدیگر، عادی گسیخته در مقابل ساختار خانواده، عادیسامان و لجامهای بیعبارتند از: ترویج خانواده

پاشی به جای ازدواج و عادی جلوه دادن سقط جنین جلوه دادن روابط جنسی دختر و پسر پیش از ازدواج، ترویج فرهنگ هم

 شناسانها، جامعههایی را برای خانوادههای فضای مجازی، دغدغهه پیامدهای مواجهه مخاطبان ایرانی با برنامهبرای دختران؛ ک

 خشت انسان، زندگی سازندۀ سلول اجتماع، بنیادین پایۀ خانواده(؛ زیرا 2392و متخصصان این حوزه ایجاد کرده است )فالحی، 

 روابط و اجتماعی پیوندهای استوار شالودۀ و است اجتماعی هایارزش و رهاها، هنجاحفظ سنّت و کانون اصلی جامعه بنای

 اساس بر که است واحدی (. خانواده2392زاده، باشد )اسمعیلیمی انسانی ظهور عواطف و بروز خویشاوندی و کانونی برای

 در درون تازه موجی ایجاد با و گیردیبر م در را امن، زندگی انسان حریمی همچون از آغاز پیدایش خود، و آیدمی پدید ازدواج

 خانواده، در (. فرزند2393و همکاران،  دهد )خدامرادیپیوند می هم به را از خویشاوندان شمار زیادی خویشاوندی، شبکۀ

گیرد؛ اما یم یاد دیگران با اشروابط در را هاییآموزد و نقشمی پذیریجامعه عنوان فرآیند را به نبایدها و بایدها از ایمجموعه

 از هارزشا است. این اجتماعی خانوادگی و بویژه روابط ها؛به ارزش توجه اهمیّت زیادی برخوردار است، از خانواده در آنچه

 عدم با یا داد سوق تعالی سوی به و کرد را کنترل جامعه توان،ها میآن از طریق که نظام اجتماعی هستند عناصر تریناساسی

 و هاو تقویت ارزش گیریشکل پیدایش، که موجب را عواملی باید هابنابراین، خانواده زوال کشاند؛ را به امعج ها،آن توجه به

گسترش فناوری و ورود انواع وسایل ارتباط جمعی در میان ؛ لذا (2333شوند، بشناسد )کفاشی، می جامعه و خانواده ارتباطات

ر قرار داده و موجب تغییراتی در رفتار و گفتمان نسل نوجوان و جوان شده است ها، روابط خانوادگی آنان را تحت تأثیخانواده

 2(؛ چرا که امروزه در فناوری اطالعات و ارتباطات، انقالب شگرفی بوجود آمده که جان فیدر2392رئیسی و همکاران، )ملک

همراه و ...، دارای ند که مبتنی بر رایانه، تلفنداهای روی کره زمین مؤثر می(، این انقالب را در جهان و در زندگی انسان4000)

آثار گسترده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ او از سویی اطالعات را به کاالی تجاری و سودآور بَدل کرده که مالکیّت آن 

 (.2333کاران، گذارد )شایق و همها آثار ماندگاری بر جای میشود و از سوی دیگر، در شخصیّت و هویت انسانباعث قدرت می

کنندگان ایجاد ها و تهدیدهایی را در زندگی استفادهترین ابزار ارتباطی و اطالعاتی، فرصتدر واقع فضای مجازی به عنوان مهم

ها و ترین کاربران آن هستند، در جریان تعامل آنان با فضای مجازی، روابط، ارزشکند و از آنجا که نوجوانان و جوانان بیشمی

های اتصال فرهنگ هر قوم و ملّتی با نسل آینده هستند و غفلت از شود؛ چرا که روابط حلقه، دستخوش تغییراتی میشانهویت

تواند جوامع را با بحران هویت مواجه کند. بر این اساس روابط خانوادگی و خانواده آنقدر اهمیّت دارد که این مهم، می

در کشوری بدون سروصدا انقالب کنید، روابط خانوادگی آنان را مورد حمله قرار خواهید اگر می»اعتقاد دارد که:  4اینگلهارت

ها و روابط خانوادگی به نظام اجتماعی هویت بخشیده، بنیان نظام (؛ چرا که خانواده و ارزش2392زاده، )اسمعیلی« دهید
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ند؛ یعنی زیربنای هنجارهای اجتماعی را باشدهند و معیار اساسی بایدها و نبایدهای جامعه میفرهنگی جامعه را تشکیل می

کنند. اگر نظام و روابط خانوادگی ثبات نسبی داشته باشد، فرهنگ عمومی نیز ثبات نسبی خواهد داشت و اگر ریزی میپی

 ساز ثبات فرهنگی یاشود؛ زیرا خانواده و روابط خانوادگی زمینهپذیر میدچار آسیب و بحران شود، فرهنگ عمومی نیز آسیب

(. بر این اساس و با توجه به نقش فضای مجازی در توسعه 2334)مرزآبادی، بحران فرهنگی بویژه در بُعد فرهنگ عمومی است 

های اخیر به فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی اهمیّت زیادی داده شده است؛ با جوامع، در جامعه ما نیز طی سال

ها ضروری است. در واقع امروزه فضای فرهنگ یابی آنوجود دارد که بررسی و ریشه های جدیاین حال، در این رابطه آسیب

های اجتماعی، فضای ذهنی نوجوانان و جوانان را اشغال کرده است و این مسأله نقش مهم والدین را در کنترل ها و شبکهرسانه

ریزی برای شناسایی، پیشگیری و مین دلیل برنامهدهد؛ به هها بیش از پیش نشان میتربیتی فرزندان و نظارت اخالقی بر آن

های ها، مرتبط با فناوریهای نوظهور بویژه در روابط خانوادگی، امری الزم و ضروری است. در واقع این آسیبکاهش آسیب

اساس، آنچه در این الشعاع خود قرار دهند. بر این تواند بر روابط خانوادگی افراد تأثیر گذاشته و آن را تحتجدید هستند که می

آموزان پسر پایه نهم )مطالعه موردی: دانشتحقیق اهمیّت و ضرورت دارد، بررسی تأثیر فضای مجازی بر روابط خانوادگی 

 باشد.مدارس متوسطه اول شهر گتوند( می

 

 مبانی نظری -2
 . فضای مجازی 2-1

عمر زیادی ندارند، توانسته به خوبی در زندگی فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه 

اند و از های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم آمدهمردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه و مردم جا باز کنند

ی و یا به عبارت ورود به دنیای مجازدر واقع کنند. های بسیار دور در دنیای واقعی، از این طریق با هم ارتباط برقرار میفاصله

درن این است که به مُستهای پُهای مهم رسانهشاخصه رود و ازهای مجازی امری بدیهی به شمار میزندگی در محیط ،بهتر

ها و میزان کنترل خانوادهبر ها و هنجارهای مختلف اجتماعی قرار گرفته و این امر به مرور راحتی در اختیار افراد با سبک

ها، مدارس و جامعه های آموزشی و تربیتی خانوادهگیریت و جهتهای نسل جدید و نیز کیفیّآموخته رو همچنین بمدارس 

های کثیری از افراد گروه هسبب شد و ... همراه، تبلت، رایانهبه وسایلی همچون: تلفن سهولت دسترسیگذارد. در واقع تأثیر می

 ،ساله ششهمراه یک کودک داشتن تلفن 42به طوری که در قرن  کردها جامعه با سنین مختلف به این دنیای مجازی راه پید

داده و  اخالقی تحت تأثیر قرار ابعاد فکری و در را جواننویابی نسل هویت فضای مجازیبرای کسی عجیب نیست. امروزه 

به  فضای مجازیق . سودجویان از طریشده استاجتماعی فردی و درن شده و بدینوسیله سبب آسیب موجب اعتیاد نو و مُ

شکنند ها را میبهت فرهنگی و دینی خانوادهفرستند، اُکنند، خبرهای دروغین را برای جوامع میراحتی کاالی خود را تبلیغ می

 (. 2394)فاطمی،  کنندفراهم مینوجوان های آشفتگی هویت را برای و زمینه

 . پیامدهای منفی فضای مجازی2-2

 عبارتند از:پیامدهای منفی فضای مجازی 

و نیز عدم  ءبه علت عدم امکان شناسایی هویت واقعی اعضا :گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار كذبشكلالف( 

گیری ها، شکلترین پیامدهای منفی این شبکه، یکی از مهممجازیهای هامکان کنترل محتوای تولید شده توسط کاربران شبک

 .شودها و با اهداف خاص منتشر میاهد بود که توسط برخی از اعضای این شبکهو ترویج سریع شایعات و اخبار کذبی خو
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های مغرض با ها، افراد و گروهنیز مانند سایر رسانه مجازیهای در شبکه :تبلیغات ضد دینی و القای شبهاتب( 

نمایند. گاه پس از ات مذهبی میهای مخصوص اقدام به تبلیغات ضددینی و حمله به اعتقاداهداف از پیش تعیین شده و با شیوه

 .زدایی و حمله به مقدسات بوده استها، دینیابیم که هدف اصلی گردانندگان برخی از این شبکهیابی در میو ریشه پژوهش

ابزارها و امکاناتی را در اختیار کاربران خود قرار  اجتماعی مجازی،های معموالً شبکه :نقض حریم خصوصی افرادج( 

توانند ها بتوانند تصاویر و ویدئوهای خویش را در صفحه شخصی خود قرار دهند. همین طور، کاربران میا آندهند تمی

های اجتماعی، برای حفظ حریم خصوصی افراد در اغلب شبکه. ها قرار دهنداطالعات شخصی خود را نیز در این شبکه

نمایند و یا اطالعات را با توجه به درخواست کاربر محدود میراهکارهایی ارائه شده است؛ برای مثال، دسترسی به تصاویر و 

های تقلبی ها کافی نیستند. مشکالتی از قبیل ساخت پروفایلدهند؛ ولی این راهاجازه مشاهده پروفایل کاربر را به هر کسی نمی

شود که ها، باعث میی این هرزنامهها به دلیل حجم باالعدم امکان کنترل آنمثل: تلگرام، اینستاگرام،  های اجتماعیدر شبکه

های خصوصی افراد مورد نظر، تصاویر و های اجتماعی وارد شوند و با ورود به حریمهای تقلبی به شبکهافرادی با پروفایل

 .ها را به سرقت برده و شروع به پخش تصاویر در اینترنت کننداطالعات آن

جامعه مجازی، هیچ وقت جایگزین جامعه واقعی نخواهد گردید؛  :تماعهای واقعی اجانزوا و دور ماندن از محیطد( 

دهد تا در سطح جهانی و از بلکه به عنوان تسهیل کننده تجارب اجتماعی عمل خواهد کرد. تسهیالت ارتباطی به ما امکان می

« اجتماعات از راه دور»یوستن به این در نتیجه، با پ ؛ای جدید با اجتماعاتی که منافع مشترکی داریم، بپیوندیمراه دور به شیوه

قادر خواهیم بود تا در دنیای واقعی نیز روابط اجتماعی بهتری با همسایگان، همکاران و سایر شهروندان جامعه واقعی برقرار 

 .سازیم

هر شبکه اجتماعی فرهنگ ارتباطاتی خاص خود را دارد یعنی منش و گفتار مخصوص و  :تأثیرات منفی رفتاریه( 

هایی را یافت که فرهنگ ارتباطاتی تقلیدی برای خود توان شبکهالبته می ؛فردی را برای خود برگزیده است به صرمنح

کالم، شود که شامل: برخورد، تکیهاند. فرد با عضویت در هر شبکه اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی میبرگزیده

است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق  اهری و...تی و ظاصطالحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیّ

، بوکفیس :مثل های اجتماعیشبکهمثالً در ، کندپس هر شبکه اجتماعی، هویت مطلوب خود را ترویج می ؛نخواهد بود

های اجتماعی در گروه و شبکه که عضو جامعه بزرگ پایگاه مورد نظر است، کاربر در کنار اینتلگرام،  و توییتر، فرندفید

فرد در  ،ها وابستگی خاص خود را دارند و به تبع، فرهنگ ارتباطاتی مخصوصهر کدام از این گروه ؛شودکوچکتری نیز عضو می

هویت ارتباطاتی خود یعنی سبک و شود که شخص باعث میکه  کندرا ایجاد میها تأثیرپذیری از فرهنگ ارتباطاتی این گروه

در ارتباط با دیگران تغییر دهد؛ هر چند این تغییر هویت موقت و محدود به زمان و مکان را های کلی خویش نشهویت کُ

 (.2390نسب، )موسویتأثیر نخواهد بود ولی بدون تردید در هویت واقعی فرد بی خاصی باشد

 های اجتماعی فضای مجازی. نقش خانواده در رویارویی با آسیب2-3

تواند منشاء تحوالت به طوری که این نهاد می؛ آیدثیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمار میأترین و تخانواده بزرگ

 پرورش آن در فرد که است نهادی ترینمهم خانواده .باشد اعضاء میان در انسانی هایارزش رشد و اجتماعی -یعظیم فرد

 به تربیش هر چه توجه و سالمت، و ای، بهداشتمشاوره آموزشی، فاهی،ر تسهیالت افزایش و گذاریسرمایه یابد؛ بنابراینمی

 .اندیش قرار گرفته استنهادها و همه افراد نیک ها،دولت کار دستور در خانواده

تدبیر الهی در آفرینش بر این تعلق گرفته است که تنها شهوت، میان زن و مرد حاکم : ت و جایگاه خانوادهاهمیّالف( 

سپس برای تربیت آدمی محفلی ایجاد گردد که هر یک از آن دو، خود در آن به تکمیل ؛ به خانواده متولد شود نباشد و عشق

ها، همچنین طرز از سویی شکل و ساختار خانواده ل آیند و هم کانونی برای پرورش نسل آینده و جامعه گردند.ئت ناشخصیّ
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بنابراین ؛ برد در تمام موارد یکسان نیستی که خانواده در آن به سر میاارتباط هر یک از اعضای خانواده با یکدیگر و جامعه

 در اما آموزند،می فرزند به چیزهایی آگاهانه والدین گاهی .است مختلف  فرزندان حتی و  ها در افراد جامعهثیر خانوادهأت

 در فرزند .نیستند متوجه هاآن خود که گیردمی فرا را چیزهایی والدین رفتار روش از خود کودک دیگر، متعدد هایموقعیّت

 با که بزرگساالنی و دیگر افراد با گردد ومی آشنابا محیط بیرون  کوچک محیط این طریق کند، ازمی کسب فراوانی تجارب خانه

 مشاهده ،از این رب عالوه فرزند .دهد انجام هیجان با را کارها که گیردمی یاد فرزند کند؛ بنابراینمی وآمدرفت دارند، تماس او

ها یاد ای زندگی را نیز با تقلید از آنهمهارت و زندگی رسم و راه طور همین شناسد ومی را هاآن تدریج به والدین، رفتار

درش دعوا و مشاجره داشته باشد، به نظر او همه مادرها و پدرها ایا با م اگر همیشه پدرش با خشونت رفتار کند مثالً؛ گیردمی

و  تعلیم آن در فرزند که محیطی .دهدمی تعمیم دیگران به کندمی کسب مادر و پدر بهو او آنچه نسبت  را دارند همین وضع

ثیر را أترین تعمیق ،تر این محیطاز آن مهم؛ او دارد کودکی و نوجوانیترین نقش را در چگونگی رفتار دوران ابد، مهمییمرشد 

 .شتدر رفتار عمر جوانی او نیز خواهد گذا

های ضدفرهنگ و ضدارزش های گروههای اجتماعی و روانی پدیدهبررسی آسیب: های اجتماعیخانواده و آسیبب( 

آمیز به فناوری پیشرفته و که در ابتدا واکنشی اعتراض...  هوی متال، هاردراک، های رپ، راک،که ظهور گروه دهدنشان می

 قیدوبندهای تمام بریدن و سنّت، اخالق به توجهیبی و ابتدایی قبایل شیوه به درنیسم غرب بود و تا حد توصیه به زندگیمُ

 عمالً اجتماعی و سیاسی مکاتب جذاب شعارهای تمام وجوده انسان غربی با ک است معنی این رفت؛ به پیش اجتماعی زندگی

دنیای رنگ و نور  ،دنیای امروز .ستا نموده آورمالل برایش را زندگی که است رسیده درونی نشده حل تناقض نوعی و پوچی به

دانند چگونه با های مسلط میهای جدی قدرت در دهکده جهانی در اختیار دنیای انفورماتیک است و تمدنو صداست و اهرم

افزارهای ها و نرمفیلم مسلط شوند. بر جان و روح انسان های قوی ارتباطی و شناخت مبانی نظری روانکاویاستفاده از سیستم

در حال  هاست.تهای بومی و فرهنگی ملّای غرب از ابزارهای مهم هالیوود در تخدیر فرهنگی جوامع و تغییر ارزشرسانهچند

تر سقوط از نظر اخالق روز به روز بیش حاضر با وجودی که انسان از لحاظ علم و فناوری و صنعت به باالترین رشد خود رسیده،

کنند و در صدد کشاندن ها، قدرت ابراز وجود پیدا میمعنا و هویت است که این گروه بحرانِو آنگاه در آشفته بازار  کندمی

های اخالقی و حتی اعتیاد و زوال تمام ارزش معصوم به دام رفتارهای خالف هنجارهای اجتماعی، خشونت،و جوانان جوانان نو

درن و جذاب تبلیغی، همانا امکان پاسخگویی و ارتباط با مُ هایناآشنایی با شیوه ،بنابراین در چنین شرایطی؛ شوندانسانی می

در  العالی()مدظله کیدات مقام معظم رهبریأت هد شد.خوا  ها از ما سلببرای انتقال فرهنگ ارزشی به آنو جوان جوان نونسل 

ن تهدید خطرناک و درمان ثری در مقابله با ایؤتواند راهکار مافزاری و استفاده مناسب از هنر متعهد مینرم شخصوص جنب

 .(2390آید، باشد )افراسیابی، می پی در که فضای مجازی بویژه روز فناوری  های پلید و شومهای اجتماعی جنبهآسیب

ها و نقش به تکالیف مربوط و حقوق روابط، نوع همه خانواده به ورود با فضای مجازی و اینترنت خاصه و هادر واقع رسانه

بر  هارسانه ورود که است این در خانواده، نشانگر افراد انتظارات و تکالیف و هادر نقش محسوس دهند؛ تغییراتمی ... را تغییر

که مرد  کارگر خانواده است. در یک نموده دگرگون خانواده در را هانقش گذاشته و تأثیر موجود هنجارهای و هافرهنگ و ارزش

و  آرامش موقع ورودش اسباب که آن جمله از دارد؛ خویش همسر از قعاتتو یکسری بوده کار مشغول از صبح خانواده

محیط  در فرد آن خاص نوع اجتماعی شدن به وابسته آن بودن نابجا یا بجا از صرفنظر توقع این که فراهم باشد، آسایشش

شکل  توقعات باشدمی آشپزی و مشغول بسته بندمردی که پیش هنرپیشۀ مشاهده طرفی از گرفته است. شکل وی فرهنگی

سر برآورده توسط  توقع این به پاسخ عدم و دهدسوق می خانواده آن زندگی با سازی زندگی خودسوی همسان به را گرفته زن

با  تعارض در گاه شودمی پخش هارسانه از که هاییپیام واقع شود. درمی آنان روایط خانوادگی اِشکال در بروز موجب مرد،

نظر  از مقابل طرف شود کهمی هاییداشتچشم موجب سر برآوردن و گیردمی در خانواده قرار موجود یهنجارها و هاارزش

زیر  نوعی به را هاآن به عمل و جدید طرف مقابل انتظارات زیرا پذیرش را ندارد، نمودن آن برآورده قصد تربیتی و فرهنگی



 

 6 

تواند خود می امر این که بیندمی خود فرهنگ با تقابل در را هاآن و داندخود می پذیرفته شدۀ هنجارهای و هاارزش بردن سؤال

 خانوادگی گردد.  هایبحران بروز ساززمینه

و  نترنتیا ،یمجاز یفضا یهابیبر آس یمرور»(، با عنوان 2200ای که توسط رضوانی و پریش )بر این اساس در مطالعه

ت افراد در فضای رایج شدن فعالیّنتایج نشان داد که « خارج از کشور یهاها در پژوهشبر روابط خانواده یاجتماع یهاکهشب

روانی،  -توان از مشکالت روحیها به همراه دارد که میهایی را برای آنهای اجتماعی معموالً آسیبمجازی، اینترنت و شبکه

 اصلی هایبه عنوان شاخه مذهبی -اجتماعی، مشکالت جسمانی، مشکالت اخالقی -مشکالت رفتاری، مشکالت فرهنگی

ها بیبر خانواده و جوانان )آس یمجاز یفضا ریثأت»(، در تحقیقی با عنوان 2393پور ). زینلیها نام بردروابط خانواده بر هاآسیب

 های اینترنتی آن است که ارتباط در فضای مجازی بر متن استوارعیب اصلی ارتباط به این نتیجه دست یافت که« و راهکارها(

بهره است. امروزه خانواده ایرانی در سبد فرهنگی خود مواجه با های بصری و شنیداری در تعامل دوطرفه، بیاست؛ لذا از نشانه

ثیرگذاری در خانواده را أدرن است که هر کدام به نوبه خود بخشی از فرآیند تهای مُای، فضای مجازی و رسانههای ماهوارهشبکه

خانواده در  یهابر ارزش نترنتینقش ا»(، با عنوان 2394شی که توسط رومیانی و همکاران )در پژوه اند.هدف گرفته

 دانشجویان وابستگی بین معنادار و مثبت ارتباط که داد نشان هایافتهصورت گرفت، « تهران یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

 دارد. وجود اینترنت از دانشجویان استفاده میزان و هخانواد توسط اطالع و آگاهی کاربران، بین صمیمیت فضای اینترنت، به

و  یروابط خانوادگ یها(، سبکنترنتی)ا یمجاز یبه فضا یرابطه وابستگ یبررس»(، در تحقیقی با عنوان 2394قربانی ) ملکی

همنوایی، گیری وشنود، جهتگیری گفتبین جهتبه این نتیجه دست یافت که « یرستانیآموزان دبدانش یلیمشکالت تحص

که بین  در حالی ،سازگاری آموزشی، عاطفی و اجتماعی رابطه معنادار برقرار است :اعتیاد به اینترنت و سازگاری تحصیلی، شامل

وشنود و گیری گفتگیری همنوایی رابطه معناداری یافت نشد. از طرفی دیگر، جهتسازگاری آموزشی و اجتماعی با جهت

به  آموزاندانش بنابراین ضروری است در فرآیند سازگاری ؛بودند آموزاندانش بینی سازگارییشاعتیاد به اینترنت قادر به پ

  .نقش الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به اینترنت توجه کافی نمود

 

 یهابر ارزش یمجاز یاستفاده از فضا ریثأت زانیم یبررس»(، در تحقیق خود با عنوان 2391همچنین علیپور مالباشی )

های خانوادگی ارزش کهنشان داد « (لیوپرورش شهرستان اردب: معلمان مقطع متوسطه سازمان آموزشیخانواده )مطالعه مورد

(، نیز 2392زاده )اسمعیلی .کنند، متفاوت استکنند و افرادی که استفاده نمیاستفاده می فضای مجازی در میان افرادی که از

که گسترش  به این نتیجه دست یافت« های اجتماعی فضای سایبری )اینترنت( در خانوادهبررسی آسیب»در تحقیقی با عنوان 

 زندگی اخالق در زمینۀ آداب و را گوناگونی و منفی مثبت و آثار پیامدها ها،پیشرفت و سایر تحوالت مانند مجازی، فضاهای

های اجتماعی مجازی در ساختار تحلیل کیفی و کمّی تأثیر شبکه»(، در تحقیقی با عنوان 2392دارد. فالحی ) بدنبال کاربران

 آسیب به تواندنمی اجتماعی هایشبکه با مرتبط هایفناوری از آنان استفاده و افراد حضور صرف داد که نشان «هاخانواده

ه با شناخت، رعایت و کنترل جوانب ابعاد حاکم بر این پدیده، افراد بلک شود منجر خانواده نهاد در گسست پیدایش و هویتی

 سرمایه با مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان همچنین آورند. بدست نسبی هایحمایت فضا این در حضور با توانندمی

اربران در این فضا با احساس تعلق ک استفاده نوع ولی ندارد معناداری رابطه( گروهی درون) خانواده درون پیوندی اجتماعی

 ریثأت یشناختجامعه لیتحل»(، با عنوان 2392ای که توسط عطایی )همچنین در مطالعهخانوادگی همبستگی معناداری دارد. 

ت کمیّ ت وکیفیّصورت گرفت، نتایج نشان داد که « ها )مورد مطالعه: شهر اصفهان(بر ارتباطات افراد در خانواده یمجاز یفضا

تر بیش فضای مجازی استفاده از چه میزان بدین معنا که هرگذار است، ثیرأت خانواده ارتباط شفاهی استفاده از فضای مجازی، بر

 .کندست، کاهش پیدا میکه ناشی از ارتباط افراد در دنیای واقعی و ارتباطات رودررو ا ارتباط شفاهی تکیفیّ ت وکمیّ ،باشد

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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های بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش»(، در مطالعه خود با عنوان 2393خدامرادی و همکاران )

 (2که:  به این نتیجه دست یافتند« وپرورش استان ایالم(خانواده )مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه سازمان آموزش

( این 4کنند، متفاوت است؛ کنند و افرادی که استفاده نمین افرادی که از فضای مجازی استفاده میهای خانوادگی در میاارزش

کنندگان از فضای مجازی، متناسب با طول زمان استفاده )روزانه، هفتگی، ماهانه( از فضای مجازی ها در میان استفادهارزش

فضای مجازی  کنند، با توجه به نوع استفاده اززی استفاده میهای خانوادگی افرادی که فضای مجا( ارزش3 و متفاوت است؛

رابطه میزان استفاده از اینترنت بر روابط خانوادگی )مطالعه موردی: »(، در تحقیقی با عنوان 2394فاطمی ) .متفاوت است

ادگی و میزان استفاده از میان دو متغیر انسجام روابط خانو به این نتیجه دست یافت که« های قم(دانشجویان متأهل دانشگاه

داشتن همراه واقعی ، خانواده توجه به نیازهای فردی در ،خانواده و همچنین میان متغیرهای میزان همدلی اجتماعی در اینترنت

کاهش یک  با میزان استفاده از اینترنت رابطه معکوس وجود دارد، یعنی با حمایت اجتماعی در زندگی و متغیر در زندگی

اینترنت و »(، با عنوان 2392آقابابایی و همکاران )ای که توسط . همچنین در مطالعهبرعکس یابد وی افزایش میدیگر ،متغیر

اعتمادی بی روزانه، تنتایج نشان داد که میزان استفاده از اینترنت بر متغیرهای کاهش فعالیّ صورت گرفت،« روابط خانوادگی

. ثیرگذار استأهای اجتماعی تتکاهش فعالیّ اجتماعی، گیریگوشه چهره،بههکاهش ارتباط چهر والدین نسبت به فرزندان،

های فردی و تأثیر آن در روابط خانوادگی بررسی گرایش نوجوانان به استفاده از رسانه»(، در تحقیقی با عنوان 2392ظریفیان )

همراه نیاز گریز از تنش، دلیل اده نوجوانان از تلفننظر کارشناسان درباره دلیل استف نشان داد که اولویت« از دیدگاه روانشناسان

 ت. نیازهای عاطفی بیان اس ،های اجتماعیشخصی و دلیل استفاده از شبکه یبخشاستفاده از اینترنت نیاز انسجام

ه این ب «تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی دانش آموزان و دانشجویان»تحقیقی با عنوان در  ،(4029) 2هوهانگ و همکاران

توجهی را از  های رفتاری معتادانه قابلاینترنت بودند که انگاره هدرصد از پاسخگویان، کاربران وابست 30که  نتیجه دست یافتند

های شدیدی در زندگی تحصیلی، ها و انقطاعسازد که وابستگی به اینترنت، گسستنشان می خود بروز دادند. وی خاطر

کاهش رابطه آموزان و دانشجویان، درصد از دانش 23طوری که  به ؛کنندگان ایجاد کرده استتاجتماعی، مالی و شغلی مشارک

بیین و ، مشروط شدن و مانند آن دارند. هافت نمرات درسی، غیبت در کالسکاهش چشمگیری در عادات مطالعه، اُبا والدین، 

 ،درصد از پاسخگویان 30که  نشان دادند «وابستگی به اینترنت و روابط خانوادگی»(، در تحقیقی با عنوان 4029) 4همکاران

اند که دیگران )خانواده و درصد از پاسخگویان اظهار داشته 23اند. همچنین، ناموفق در ترک استفاده از اینترنت داشته تالش

نگاه »، در تحقیقی با عنوان (4021) 3کو و همکاران د.انها گوشزد کردهنترنت، به آندوستان( راجع به استفاده بیش از حد از ای

، استفاده از والدیندرصد از  31که به زعم  به این نتیجه دست یافتند «آموزان از اینترنتوالدین به استفاده صحیح دانش

تأثیر » (، در تحقیقی با عنوان4022) 2کیم و همکاران .است تحت تأثیر قرار دادهرا روابط فرزندان با خانواده یی ااینترنت کار

در نتیجه استفاده مفرط از  آموزاندانشکه یک سوم این  نتایج نشان داد «آموزان و خانوادهدانشاینترنت بر  وابستگی به

 . اندشده هایی با خانواده خودو درگیریاینترنت، دچار مشکالت 

 این از استفاده خصوص در جدیدی هایروز نگرانی هر فضای مجازی، از استفاده ایهمزیت و هابرتری رغمبنابراین به 

استفادۀ  پی در است. کاربران افزایش انسان بویژه در روابط خانوادگی در حال زندگی مختلف ابعاد بر آن تأثیرات تکنولوژی و

است. گسترش فضای مجازی و  دشوار امری آن از رهایی شوند کهمی دچار کاذب وابستگی نوعی به از فضای مجازی، روزافزون

های عام شدن بسیاری از امور خاص و درهم تنیدگی جهان، موجب شده که نوجوانان و جوانان امروزی در انتخاب هویت

                                                           
1. Huang et al. 
2. Byun et al. 
3. Cao et al. 
4. Kim et al. 
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 شود، فرآیندها دچار انشقاق گردد. از این رو، آنچه دیده میمُنسجِّم و یگانه با مشکل و حتی بحران مواجه شوند و هویت آن

های هایی همچون بحرانتر شاهد بحرانآرام و پیوسته انتقال هویت از نسلی به نسل دیگر نیست؛ بلکه در دنیای کنونی، بیش

هویتی و تأثیر آن بر روابط خانوادگی هستیم. از سویی اشاعه فضای مجازی در میان جوامع، بدون شک بر شیوه زندگی مردم 

هایشان تأثیرگذار بوده است و به تبع آن، الگوهای رفتاری نوجوانان و جوانان ایرانی با وادهدنیا و روابط افراد با یکدیگر و خان

ها و فضای مجازی خانواده و همچنین در اجتماع متأثر از اشاعه سریع فرهنگ نوین سایر ملل و جوامع غربی از طریق شبکه

گذاری های حکومتی، جنبه ارزشو تربیتی جامعه و بخش های طراحی و اقدامات اجراییبر این اساس، باید کلیه تصمیماست. 

ها و معلمان باید ریزان، طراحان شبکه ملّی اینترنت و فضای مجازی، خانوادهبه خانواده و روابط خانوادگی داشته باشد؛ لذا برنامه

ریزان فضای مجازی و برنامههای حاکم بر روابط خانوادگی، به مجریان، طراحان شبکه ملّی اینترنت و ضمن آگاهی از ارزش

تر و هماهنگ با اصول و فرهنگ تر، جذابهای مطمئنتری از مخاطبان خود، برنامهفضای مجازی کمک کنند تا با شناخت بیش

های ها و روابط خانوادگی هدایت کنند؛ بر این اساس فرضیهجامعه ایرانی طراحی و تدوین نمایند و افراد را به سمت حفظ ارزش

 عبارتند از: تحقیق

پایه نهم مدارس متوسطه اول  پسرآموزان )مطالعه موردی: دانشفضای مجازی بر فعالیّت روزانه در خانواده  فرضیه اول:

 تأثیر معناداری دارد.( گتوندشهر 

س پایه نهم مدار پسرآموزان )مطالعه موردی: دانشفضای مجازی بر بی اعتمادی والدین نسبت به فرزندان  فرضیه دوم:

 تأثیر معناداری دارد.( گتوندمتوسطه اول شهر 

پایه  پسرآموزان )مطالعه موردی: دانشچهره در روابط خانوادگی بهفضای مجازی بر کاهش ارتباطات چهره فرضیه سوم:

  تأثیر معناداری دارد.( گتوندنهم مدارس متوسطه اول شهر 

پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر  پسرآموزان ردی: دانش)مطالعه موفضای مجازی بر روابط خانوادگی  فرضیه اصلی:

 .تأثیر معناداری دارد( گتوند

 

 روش پژوهش -3
آموزان پسر پایه نهم دانشنفر از  4422 را آماری این تحقیق جامعه. همبستگی استو از نوع توصیفی  حاضر تحقیق

ه تحصیل بودند، تشکیل دادند؛ که بر این اساس مشغول ب 2200-2202که در سال تحصیلی  مدارس متوسطه اول شهر گتوند

ای از جامعه آماری ای چند مرحلهتصادفی خوشه به شیوهکه  نفر 333 مورگان برابر با -با جدول کرجسی حجم نمونه مطابق

طراحی شده و  4002همکاران در سال  و که توسط لی فضای مجازی استاندارد پرسشنامهدر این تحقیق از  انتخاب شدند.

ای لیکرت از کامالً مخالفم تا گذاری در این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینهشیوه نمره سؤال بود، استفاده شد. 42دارای 

 مجازی دنیای(، بین سؤاالت پرسشنامه 2339در تحقیق مهدیخانی )تعلق گرفت.  2تا  2کامالً موافقم به ترتیب نمره 

پرسشنامه با  همچنین پایایینگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه بود. همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیا

شاخص ارتباطات در این تحقیق نیز از  (.2339گزارش شده است )مهدیخانی،  43/0آلفای کرونباخ  گیریاندازه روش از استفاده

ای گزینه 2ین پرسشنامه به صورت طیف لیکرت گویه بود، استفاده شد. نمره گذاری ا 42(، که شامل 2994) 2خانواده هادسون

در نظر  2و  2، 3، 4، 2که به ترتیب امتیازات « همیشه»و « اکثر اوقات»، «برخی اوقات»، «خیلی کم»، «هیچ وقت»شامل 

 رشته نظرانصاحب توسط پرسشنامه این محتوایی و صوری روایی(، 2392در تحقیق آقابابایی و همکاران )گرفته شده است. 

گزارش شده که از ضریب پایایی  34/0ضریب پایایی این پرسشنامه بر اساس روش ضریب آلفای کرونباخ  .شد تأیید وانشناسیر

                                                           
1 Hudson  
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 در تحقیق حاضر به منظور توصیف وضعیّت موجود ازهمچنین  (.2392قابل قبولی برخوردار است )آقابابایی و همکاران، 

اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن توزیع  -ها با استفاده از آزمون کلوموگروفقبل از بررسی فرضیهو  معیار انحراف میانگین و

ضریب  های تحقیق با استفاده از روشها و سپس در بخش آمار استنباطی به بررسی روابط بین متغیرها و فرضیهداده

 ه شد.پرداخت SPSS.42افزار آماری با استفاده از نرمو تحلیل رگرسیون چندگانه همبستگی پیرسون 

 

 های پژوهشیافته -4
 های توصیفی متغیرهای تحقیقیافته. 1-4

 رهایمتغهای مربوط به دادهاسمیرنوف برای بیان نرمال یا عدم نرمال بودن  -كلوموگروف آزمونالف( 
 هادادهاسمیرنوف برای بررسی وضعیّت نرمالیته  -كلوموگروف آزمون(. 1جدول )

 
داردانحراف استان میانگین فراوانی  وضعیّت نرمال بودن سطح معناداری آماره آزمون 

4912/3 223 فعالیّت روزانه  24039/0  294/0  919/0  نرمال 

3401/3 223 اعتمادی والدین نسبت به فرزندانبی  13340/0  933/0  323/0  نرمال 

2424/3 223 چهرهبهارتباطات چهره  91002/0  304/2  014/0  نرمال 

1243/3 223 روابط خانوادگی  12341/0  241/2  241/0  نرمال 

2943/3 223 فضای مجازی  20992/0  424/0  192/0  نرمال 

 2که در سطح خطای کمتر از  میکنمی ( مشاهده2اسمیرنوف و با استفاده از جدول ) -کلوموگروف آزمونبا توجه به 

های دادهین خود نشان از نرمال بودن درصد است که ا 2تر از بیش رهایمتغبرای تمامی  آزمونی این معنادار سطح درصد،

 است.  رهایمتغمربوط به تمامی 

 رهایمتغی مربوط به آمارب( مشخصات 

را  رهایمتغبه  مربوط و دامنه تغییرات، انسیوار استاندارد، انحراف ،مد ،میانه میانگین،شامل:  یآمارمشخصات در زیر 

 .میکنمشاهده می
 

 هامتغیر (. مشخصات آماری مربوط به2جدول )

 رهایمتغی مربوط به آمارمشخصات 

 
 مد میانه میانگین

انحراف 

 استاندارد
 واریانس

دامنه 

 راتییتغ
 بیشترین کمترین

 92/2 09/4 32/4 341/0 24039/0 20/3 3233/3 4912/3 فعالیّت روزانه

 33/2 42/2 23/3 242/0 13340/0 20/3 2000/3 3401/3 اعتمادی والدین نسبت به فرزندانبی

 00/2 20/2 10/3 944/0 91002/0 00/2 1000/3 2424/3 چهرهبهارتباطات چهره

 00/2 22/4 31/4 244/0 12341/0 49/3 4324/3 2431/3 روابط خانوادگی

 42/2 42/4 20/4 410/0 20992/0 20/3 2000/3 2943/3 فضای مجازی

 های تحقیق های استنباطی مربوط به فرضیهیافته. 4-2

آموزان پسر پایه نهم مدارس )مطالعه موردی: دانشفضای مجازی بر فعالیّت روزانه در خانواده فرعی اول: فرضیه 

 تأثیر معناداری دارد.متوسطه اول شهر گتوند( 
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0H : آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند( )مطالعه موردی: دانشفضای مجازی بر فعالیّت روزانه در خانواده

 .(سطح معناداری ≥02/0) معناداری ندارد تأثیر

1H : آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند( )مطالعه موردی: دانشفضای مجازی بر فعالیّت روزانه در خانواده

 .(سطح معناداری ≤02/0) تأثیر معناداری دارد

 ضریب همبستگی پیرسون آزمونروزانه در خانواده، از  یر فضای مجازی و فعالیّتمتغهای مربوط به دادهبه دلیل نرمال بودن 

 شود.استفاده می
 (. آزمون همبستگی پیرسون در بین متغیرهای فضای مجازی و فعالیّت روزانه در خانواده3جدول )

   هاهمبستگی  

  فعالیّت روزانه در خانواده  متغیرها 

 

 فضای مجازی

  139/0** همبستگی پیرسون

  000/0 سطح معناداری

  333 فراوانی 

 2کنیم که در سطح خطای کمتر از ( مشاهده می3و با استفاده از جدول ) ضریب همبستگی پیرسون آزمونبا توجه به 

 0H، وجود دارد. پس فرض (139/0با مقدار ) معناداریر فضای مجازی و فعالیّت روزانه در خانواده، یک رابطه متغدرصد، میان 

آموزان پسر پایه نهم مدارس )مطالعه موردی: دانشفضای مجازی بر فعالیّت روزانه در خانواده یر متغم تأثیر تحقیق مبنی بر عد

)مطالعه فضای مجازی بر فعالیّت روزانه در خانواده یر متغتحقیق مبنی بر تأثیر  1Hمتوسطه اول شهر گتوند(، رد و فرض 

 رو فرضیه فرعی اول تأییدشود؛ از این ل شهر گتوند(، پذیرفته میآموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اوموردی: دانش

 شود.می

آموزان پسر پایه )مطالعه موردی: دانشاعتمادی والدین نسبت به فرزندان فضای مجازی بر بییه فرعی دوم: ضفر

 تأثیر معناداری دارد. نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند(

0H :آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول )مطالعه موردی: دانشلدین نسبت به فرزندان اعتمادی وافضای مجازی بر بی

 .(سطح معناداری ≥02/0) تأثیر معناداری نداردشهر گتوند( 

1H :آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول )مطالعه موردی: دانشاعتمادی والدین نسبت به فرزندان فضای مجازی بر بی

 .(سطح معناداری ≤02/0) ر معناداری داردتأثیشهر گتوند( 

 

ضریب همبستگی  آزمون، از اعتمادی والدین نسبت به فرزندانبییر فضای مجازی و متغهای مربوط به دادهبه دلیل نرمال بودن 

 شود.استفاده می پیرسون
 بت به فرزنداناعتمادی والدین نس(. آزمون همبستگی پیرسون در بین متغیرهای فضای مجازی و بی4جدول )

   هاهمبستگی  

  اعتمادی والدین نسبت به فرزندانبی  متغیرها 

 

 فضای مجازی

  213/0** همبستگی پیرسون

  000/0 سطح معناداری

  333 فراوانی 
 

 2کنیم که در سطح خطای کمتر از ( مشاهده می2و با استفاده از جدول ) ضریب همبستگی پیرسون آزمونبا توجه به 

، وجود دارد. پس (213/0با مقدار ) معنادار، یک رابطه اعتمادی والدین نسبت به فرزندانبییر فضای مجازی و متغرصد، میان د
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آموزان )مطالعه موردی: دانشاعتمادی والدین نسبت به فرزندان فضای مجازی بر بییر متغتحقیق مبنی بر عدم تأثیر  0Hفرض 

اعتمادی والدین فضای مجازی بر بییر متغتحقیق مبنی بر تأثیر  1Hرد و فرض ، هر گتوند(پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول ش

رو شود؛ از این آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند(، پذیرفته می)مطالعه موردی: دانشنسبت به فرزندان 

 شود.فرضیه فرعی دوم تأیید می

آموزان پسر )مطالعه موردی: دانشچهره در روابط خانوادگی بهتباطات چهرهفضای مجازی بر ارفرضیه فرعی سوم: 

 دارد.تأثیر معناداری پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند( 

0H :آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه )مطالعه موردی: دانشچهره در روابط خانوادگی بهفضای مجازی بر ارتباطات چهره

 .(سطح معناداری ≥02/0) یر معناداری نداردتأثاول شهر گتوند( 

1H :آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه )مطالعه موردی: دانشچهره در روابط خانوادگی بهفضای مجازی بر ارتباطات چهره

 .(سطح معناداری ≤02/0) تأثیر معناداری دارداول شهر گتوند( 

ضریب  آزمون، از چهره در روابط خانوادگیبهارتباطات چهرهمجازی و  یر فضایمتغهای مربوط به دادهبه دلیل نرمال بودن 

 شود.استفاده می همبستگی پیرسون
 چهره در روابط خانوادگیبه(. آزمون همبستگی پیرسون در بین متغیرهای فضای مجازی و ارتباطات چهره5جدول )

   هاهمبستگی  

  ادگیچهره در روابط خانوبهارتباطات چهره  متغیرها 

 

 فضای مجازی

  122/0** همبستگی پیرسون

  000/0 سطح معناداری

  333 فراوانی 
 

 2کنیم که در سطح خطای کمتر از ( مشاهده می2و با استفاده از جدول ) ضریب همبستگی پیرسون آزمونبا توجه به 

، وجود دارد. (122/0با مقدار ) معناداریک رابطه  ،چهره در روابط خانوادگیبهارتباطات چهرهیر فضای مجازی و متغدرصد، میان 

)مطالعه موردی: چهره در روابط خانوادگی بهفضای مجازی بر ارتباطات چهرهیر متغتحقیق مبنی بر عدم تأثیر  0Hپس فرض 

زی فضای مجایر متغتحقیق مبنی بر تأثیر  1Hرد و فرض ، آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند(دانش

، آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند()مطالعه موردی: دانشچهره در روابط خانوادگی بهارتباطات چهره

 شود.رو فرضیه فرعی سوم تأیید میشود؛ از این پذیرفته می

 

س متوسطه اول آموزان پسر پایه نهم مدار)مطالعه موردی: دانشفضای مجازی بر روابط خانوادگی  فرضیه اصلی:

 تأثیر معناداری دارد.شهر گتوند( 

0H : تأثیر آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند( )مطالعه موردی: دانشفضای مجازی بر روابط خانوادگی

 سطح معناداری(. ≥02/0) معناداری ندارد

1H : تأثیر ه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند( آموزان پسر پای)مطالعه موردی: دانشفضای مجازی بر روابط خانوادگی

 سطح معناداری(. ≤02/0) معناداری دارد

 آزمون رگرسیون چند متغیره

های متغیر مورد نظر ما در وضعیّت ها است. از آنجایی که دادهنیاز به نرمال بودن داده خطیبرای استفاده از رگرسیون 

 ها هستیم.از رگرسیون برای دادهنرمالی قرار دارد، بنابراین مجاز به استفاده 
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 خالصه مدل رگرسیونی (.6)جدول 

   متغیر وارد شده/ حذف شده 

 روش متغیر حذف شده متغیر وارد شده مدل

2 
اعتمادی والدین نسبت به فرزندان، ارتباطات روابط خانوادگی )فعالیّت روزانه، بی

 b(چهرهبهچهره
 همزمان 0

اعتمادی والدین نسبت به فرزندان، ارتباطات فعالیّت روزانه، بی شامل: روابط خانوادگی"ته را متغیر وابس (1)در جدول 

به عنوان  فضای مجازی، اساسدهیم. بر همین ایم، قرار میتعریف کرده "فضای مجازی"و متغیر مستقل را  "چهرهبهچهره

اعتمادی والدین نسبت به فرزندان، )فعالیّت روزانه، بی روابط خانوادگیبینی تغییرات متغیر وابسته متغیر مستقل جهت پیش

 وارد مدل رگرسیونی شده است. و با استفاده از روش همزمان( چهرهبهچهرهارتباطات 
 های وارد شده در مدل رگرسیونیمتغیر (.7)جدول 

 مدل خالصه

 رد تخمینخطای انحراف استاندا ضریب تعدیل شده مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی مدل

2 *322/0 123/0 121/0 33942/0 
 

باشد. با توجه به مقدار ضریب همبستگی چندگانه می 2تعداد مدل تشکیل شده برابر عدد  (4)با توجه به جدول 

(322/0R=معنی دار می )همبستگی  ضریبباشد. با توجه به مقدار مجذور ( همبستگی میان دو متغیر مستقل و مالک )وابسته

کند. به عبارتی مدل مورد نظر به مقدار خوبی متغیر مستقل نقش باالیی در تبیین واریانس متغیر وابسته ایفاء می (،123/0)

 1/12 فضای مجازیدهد باشد که نشان میمی 121/0ها را برازش کند. در جدول باال ضریب تعدیل شده برابر تواند دادهمی

 کند.را تبیین می گیروابط خانواددرصد از تغییرات متغیر وابسته 

 آزمون تحلیل واریانس
 آزمون تحلیل واریانس (.8)جدول 

 تحلیل واریانس

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل 

2 

 b000/0 022/24 009/1 2 032/42 رگرسیون

   222/0 333 214/24 باقیمانده

    334 204/31 کل
 

در جدول  Fمدل مناسبی است یا خیر؟ با توجه به مقدار تحقیق آن است که آیا مدل رگرسیونی  نشان دهنده  Fمقدار

یعنی متغیرهای مستقل از قدرت تبیین  ؛درصد، معنادار شده است 2شده است، در سطح خطای کمتر از  022/24که برابر  (3)

زمون آآماری الزم برخوردار است. پس با توجه به نتایج باالیی برخوردار بوده، بنابراین مدل رگرسیون برآورد شده از اعتبار 

)مطالعه موردی: فضای مجازی بر روابط خانوادگی  تأثیر متغیرمبنی بر عدم تحقیق  0Hرگرسیون و تحلیل واریانس، فرض 

فضای ر تأثیر متغیمبنی بر تحقیق  1Hرد و در مقابل فرض ، آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند(دانش

 شود.پذیرفته می، آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر گتوند()مطالعه موردی: دانشمجازی بر روابط خانوادگی 
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 (. معادله خط رگرسیون9جدول )

 ضرایب

 
 مدل

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد 

 شده
t 

سطح 

 معناداری

 

2 

 

B ضریب بتا خطای انحراف استاندارد   

 000/0 324/2  433/0 232/0 مقدار ثابت()

 004/0 423/1 220/0 023/0 312/0 فعالیّت روزانه

 003/0 434/4 422/0 021/0 244/0 بی اعتمادی والدین نسبت به فرزندان

 003/0 422/2 223/0 034/0 334/0 چهرهبهارتباطات چهره
 

 2کمتر از  معناداریکه دارای سطح  شوندیم آوردهه خط یی در معادلرهایمتغدرصد، فقط  2در سطح خطای کمتر از 

 باشد. می 232/0( عرض از مبدأ برابر با 9درصد باشند. با توجه به جدول )

 

 گیریبحث و نتیجه -5
عمل را همانگونه انجام  نیو ا کندیها مراقبت مانسان تیّاز شخص یتیترب یهاقدرت نیتراز مهم یکیخانواده به عنوان 

درن است که با ورود عناصر مُ یامدیخانواده پ یاعضا انیم یروابط عاطف فی. تضعخواهدیآن را م یاجتماع یزندگ که ددهیم

 عصر یهادارد که انسان نیاز ا تیدرون خانواده حکا یروابط عاطف دناست. کمرنگ ش افتهیگسترش  جیجامعه ما به تدر به

 و یمصنوع یخواسته به حالتو دل یعیدست داده و روابط آنان از شکل طبگذشته را از  یتسنّ یوندهایاز پ یاریبس دیجد

 یناش یارتباطات است که مانند هر دگرگون ی اطالعات وهایله فناورأمس نیبروز ا یاصل لیاز دال یکیاست.  افتهی رییتغ یظاهر

امروزه با ورود در واقع  شده است. یاگسترده راتییباعث تغ ،یدر هر جامعه انسان دیجد یفناور ای یارتباط لیعرضه وسا از

 گریکدیدر کنار  یمتماد یهاخانواده ساعت یکه اعضا میها شاهد آن هستبه عرصه خانواده دیجد یهایتکنولوژ و لیوسا

جوانان و نوارتباطات سالم در فضای مجازی و لزوم هوشیاری  برقرار کنند گریکدی با یکه ارتباط کالم بدون آن نندینشیم

های اجتماعی و توجه پیشگیری از آسیب؛ چرا که ها نسبت به تهدیدات فضای سایبری در درجه نخست اولویت قرار داردهدواخان

های ها، والدین باید تا حدودی به فناوریپاشیدگی خانوادهباشد و برای جلوگیری از هموالدین به رفتار فرزندان بسیار مهم می

هنگامی که بنیان  هاست واشند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای ایجاد تغییر در طرز فکر آنروز دنیا مسلط باشند و آگاه ب

ها به صورت ناصحیح شکل گیرد، راه نفوذ شیادان به حریم خصوصی افراد و محیط امن خانواده باز ت آنفکری و شخصیّ

دان خود آگاهی و شناخت کافی و الزم را داشته باشند، از های جدید ارتباط فرزنها نسبت به شیوهلذا چنانچه خانواده ؛شودمی

نتایج این تحقیق به طور کلی بر این اساس  .آوردجلوگیری به عمل می فرزندان خودم و ارتباطات پنهانی ئانجام بسیاری از جرا

(، علیپور مالباشی 2394) (، ملکی قربانی2394(، رومیانی و همکاران )2393پور )(، زینلی2200با تحقیقات رضوانی و پریش )

(، آقابابایی و 2394(، فاطمی )2393(، خدامرادی و همکاران )2392(، عطایی )2392(، فالحی )2392زاده )(، اسمعیلی2391)

(، کیم و 4021(، کو و همکاران )4029(، بیین و همکاران )4029(، هوهانگ و همکاران )2392(، ظریفیان )2392همکاران )

های در نهایت نیز پیشنهاداتی جهت حفظ روابط خانوادگی آن هم در شرایطی که شبکه همخوانی دارد. (،4022همکاران )

 اند، ارائه شده که عبارتند از:اجتماعی بر جامعه مسلط شده

سازی برای کاهش کنندگان از فضای مجازی نوجوانان و جوانان هستند، فرهنگتر استفادهبا توجه به اینکه بیش -

 تواند مؤثر واقع گردد.لذا اطالع رسانی، آموزش نحوه استفاده صحیح از این فناوری می ؛آن ضروری است پیامدهای
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ها، مجالت، نشریات برای نهادینه شدن فرهنگ های دیداری و شنیداری، روزنامههایی همچون رسانهتاستفاده از ظرفیّ -

 سایبری

رسانی به والدین در مورد ی به منظور آشنا نمودن و اطالعبرگزاری جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگ -

 های اجتماعی مجازیهای جدید بویژه اینترنت و شبکهفناوری

های فناوری در مورد مزایا و معایب کودکان و نوجونانهای آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن به برگزاری کالس -

 هاجدید و نحوه استفاده صحیح از آن

نکنند و  ءتری با فرزندان در فضای بیرون از خانه به طوری که فرزندان از نظر عاطفی احساس خالاوقات بیشگذراندن  -

 جهت جبران این کمبود به فضای مجازی پناه نبرند.

ها انواع خطرات موجود در فضای مجازی و راهکارهایی جهت آشنایی و ای که در آنای به گونههای رایانهطراحی بازی -

 .باشدها تعبیه شده له با آنمقاب

های جدید و با فناوری و دانشجویان آموزانهای درسی در ارتباط با آشنایی دانشطراحی و تدوین بخشی در کتاب -

 .هاخطرات بالقوه آن
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