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مسعود كيانپور ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان ،ايران
پري عطايي ،دانشجوي دكتري جامعهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان ،ايران
چکيده
كمرنگشدن روابط عاطفي درون خانواده اعم از روابط بين همسران ،والدين و فرزندان و تحليل رفتتن فضتاي تعتاملي بتين آنهتا نشتاندهنتد
ازبينرفتن بسياري از پيوندهاي سنتي گذشته در انسانهاي عصر جديد است .يکي از داليل اصلي بروز اين مسئله ،فناوريهاي ارتباطات است
كه تغييرات گستردهاي را مانند هر دگرگوني ناشي از فناوري سبب شده است .امروزه نشانههاي كمتري از خانوادههايي مييابيم كه ستاعاتي از
روز را با يکديگر گفتگو ميكنند .باتوجهبه اهميت اين مسئله ،در اين پژوهش ،تأثير فضاي مجتازي بتر فرهنتگ شتفاهي افتراد در ختانوادههتا
بررسي شده است .پژوهش حاضر بهصورت پيمايشي و با استفاده از روش نمونهگيري سهميهاي و بهترهگيتري از پرستشنامت محقت ستاخته،
باتکيهبر نظريههاي حوز ارتباطات ،خانواده و دوجهانيشدن انجام شده است .جامع آماري پژوهش حاضر ،خانوادههاي با فرزند بتاالتر از 71
سال شهر اصفهان هستند .متغير مستقل ،استفاده از فضاي مجازي با دو شاخص كميت وكيفيت و متغير وابسته ،سنجش فرهنتگ شتفاهي بتا دو
شاخص ارتباط شفاهي و ادبيات شفاهي بين والدين ،فرزندان و همسران است .نتايج پژوهش حاضر ،تأثير كيفيتت وكميتت استتفاده از فضتاي
مجازي بر فرهنگ شفاهي خانواده را نشان ميدهد؛ بهطوري كه با افزايش استفاده از فضاي مجازي ،كميتت وكيفيتت ارتبتاط شتفاهي ناشتي از
ارتباط افراد در دنياي واقعي و ارتباطات رودررو كاهش مييابد.
واژههايكليدي :فضاي مجازي ،خانواده ،فرهنگ شفاهي ،ارتباط شفاهي ،فراغت مجازي ،تعامل والدين و فرزندان
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مقدمه و بيان مسأله

بيشترين مخاطبان فضتاي مجتازي ،فرزنتدان بتاالي  71ستال

خانواده ،اساسي ترين و نخستين نهاد اجتماعي است كه پيونتد

هستند؛ باوجوداين ،افراد بسياري بهدليل مشغلههتاي فتراوان و

عاطفي بين اعضاي ختود را بتا گفتگتو و برقتراري ارتبتاط و

براي سهولت در ارتباط با ديگران ،تمايل زيادي براي استتفاده

تعامل كالمي حفظ ميكند و مهمترين كتاركرد ختود را انجتام

از اين فضا دارند .اثرگذاري اين رستان جمعتي بتر تعتامالت

ميدهد كه انتقال ارزشهتا و اجتمتاعينمتودن فرزنتدان استت.

افراد ختانواده باعتش شتد در پتژوهش حاضتر ،تتأثير فضتاي

گفتني است اساس فرهنگ شتفاهي ،ارتبتاط رودررو بتين افتراد

مجازي بر فرهنگ شفاهي در ختانواده هتاي شتهر اصتفهان در

است كه در آن ارزشها ،نگرشها ،ديتدگاههتا و ديگتر عناصتر

فاصل زماني سال  7999-91بررسي شود .هتد

اصتلي ايتن

فرهنگتتي منتقتتل متتيشتتود .فرهنتتگ شتتفاهي در برابتتر فرهنتتگ

پژوهش ،بررسي تأثير استفاده از فضتاي مجتازي بتر فرهنتگ

نوشتاري قرار ميگيرد .اين فرهنگ ،مجموعه اندوختههاي ذهني

شفاهي افراد در خانوادهها استت .اهتدا

فرعتي آن ،بررستي

و الگوهتتاي رفتتتاري را شتتامل متتيشتتود كتته نانوشتتته استتت و

كميت و كيفيت استفاده از فضاي مجازي بتر ارتبتاط شتفاهي

بهصورت كالم ،گفتار و ايما و اشتاره منتقتل متيشتد .فرهنتگ

افراد و بررسي كميت و كيفيت استفاده از فضتاي مجتازي بتر

شفاهي ،دو مؤلف اصلي ارتباطتات دو طرفت كالمتي و ادبيتات

ادبيات شفاهي افراد در خانوادهها است.

شفاهي را شامل ميشود .كالم ،وسيلهاي براي برقراري ارتباط و
تحکيم آن استت .يکتي از بهتترين شتاخصهتا بتراي ارزيتابي

مروري بر پژوهشهاي پيشين:

سالمت رابط ختانواده ،برقتراري ارتبتاط كالمتي بتين اعضتاي

در پژوهش گنجي با عنوان بررسي الگوي كتاربران اينترنتت و

آنهاست .ادبيات شفاهي ،انتقال افسانهها ،قصهها  ،حکايتتهتاي

عوامل اجتماعي مؤثر بتر آن ،در ستال  7911الگتوي كتاربران

واقعي ،امثال و لطيفهها است و معموالً در جريان ارتباطات بتين

اينترنت در ايران بررسي شده است .اين پژوهش نشان مي دهد

والدين و فرزندان از نسلي به نسل بعد منتقل ميشتود .امتروزه،

با افزايش محدوديت ارتباطات اجتماعي ،افراد به بهره گيري از

براساس پژوهش هاي انجامشده ،رسانههتاي جمعتي در ارتبتاط

الگوي ارتباطي اينترنت تمايل بيشتري نشان متي دهنتد .پيونتد

افتتراد ممکتتن استتت آستتيب محستتوش شتتوند .امتتروزه ،جهتتان

اجتماعي نيز در اين زمينه نقش مهمتي دارد .بتهعبتارتديگتر،

اجتماعي به دو بخش جهان واقعي و جهان مجازي تقسيم شتده

كساني كه به داليل مختلف ،پيوند اجتماعي قويتري دارند ،به

كه نحو

ارتباط در اين دو جهان متفاوت است (عاملي.)2 :7994 ،

بهره گيري از الگوي ارتباطي اينترنت ،به ويژه الگتوي ارتبتاطي

طب آمارهاي ارائه شد مركز مديريت توسع ملي اينترنتت

نامناسب و ناهنجار ،تمايل كمتري خواهند يافت .عواملي مانند

در آخرين گزارش خود ،شمار كتاربران اينترنتت در ايتران تتا

دلبستگي به ديگران و افراد پيرامون؛ تعهدات گونتاگون ماننتد

پايان  6ماه نخست سال  7997برابر  11ميليتون و  1هتزار و

تعهد نسبت به ختانواده ،شتغل ،دوستتان و ...؛ درگيتري هتا و

 611نفر اعالم شتده استت و بتا پارامترهتايي ماننتد اينترنتت

مشغوليت هاي مختلف مانند مشاركت متداوم در فعاليتت هتاي

دايل آپ ،ADSL ،موبايل  ،GPRSوايمکس و فيبتر بته شتبکه

زندگي ،كار ،خانواده ،و ...؛ باورها؛ ارزش ها و اصول اخالقتي

متصل مي شوند .استان اصفهان ستومين استتان كشتور بعتد از

در اين زمينه تأثير اساسي دارد (گنجي.)716-712 :7911 ،

استان مازندران و تهران است و بيشترين ضريب نفوذ اينترنتت

نتايج پژوهش گلچين و همکاران ( )7997با عنوان مطالع

را دارد (مركز مديريت توسع ملتي اينترنتت .)7992 ،شتهر اصتفهان

ميزان و نوع استفاده از شتبکه هتاي اجتمتاعي فارستي زبتان و

يکي از بزرگ ترين كالن شهرهاي ايران استت و ماننتد ديگتر

مناسبات خانوادگي ،نشان داد درخصوص مناسبات ختانوادگي

مناط كشور ،اينترنت و فضاي مجازي در آن نفوذ يافته است.

و ابعاد آن (روابط زناشويي ،روابط والدين و فرزندان و اعتماد
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زناشويي) ،در شتاخص روابتط والتدين و فرزنتدان و روابتط

كاهش و گوشهگيري و افسردگي را افزايش ميدهد .درنتيجته،

زناشويي وضعيت بهنسبت بينابين ،امتا درخصتوص شتاخص

نوع جديدي از گوشه گيران ظاهر متي شتوند كته تنهتا ارتبتاط

اعتماد زناشويي ،وضعيت نامطلوبي وجود دارد .رابط بين نوع

اطالعاتي و ابزاري دارند .اين افراد پيوند اجتماعي متفاوت بتا

استفاده از شبکههاي ماهوارهاي با مناسبات ختانوادگي و ابعتاد

پيوند اجتماعي جامعت بشتري بنتا

متيكننتد (برتتون ،بته نقتل از

آن نشان داد خانوادههايي كه از شبکههاي متاهوارهاي استتفاده

ساروخاني.)762 -761 :7912 ،

نميكنند ،در مقايسه با خانوادههايي كه از اين شبکهها استتفاده

بيکر در پژوهشي در ستال  2000نشتان داد اينترنتت بتراي

ميكنند ،بهمراتب مناسبات خانوادگي بهتري دارند و درنهايتت

زنان يکي از ابزارهاي ايجاد ارتباط بيشتر با شبکه هاي اجتمتاعي

دو متغيتتر «ميتتزان استتتفاده» و «نتتوع استتتفاده» از شتتبکههتتاي

مانند دوستان و خانواد آنها بوده است .اين زنان اظهار داشتهانتد

ماهوارهاي 26 ،درصد از تغييرات مناسبات خانوادگي را تبيتين

با استفاده از اينترنت ،احساس پيوند اجتماعي و حمايت عتاطفي

متتيكننتتد .ب تدينترتيتتب ،بتتا افتتزايش استتتفاده از شتتبکههتتاي

بيشتر ميشود (بيکر ،به نقل از گنجي.)71 :7911 ،

ماهوارهاي و نيتز استتفاد متنظم از ايتن برنامتههتا ،مطلوبيتت

در جمعبندي ،اين نکته به دستت آمتد كته پتژوهشهتاي

مناسبات ختانوادگي ،مطلوبيتت روابتط والتدين و فرزنتدان و

فراواني دربار مسئل اين پژوهش انجتام شتده استت كته هتر

روابط زناشويي و اعتماد زناشويي آنها كمتر خواهد شد.

كدام ابعادي را بررسي كردهاند؛ امتا پژوهشتي دربتار بررستي

نتايج پژوهش جواانا كارالهو و همکاران ( )2015با عنتوان

تأثيرات فضاي مجازي بر فرهنگ شفاهي در خانواده ها يافتت

عملکرد خانواده و فناوري خانواده ،نشان ميدهتد ختانواده در

نشد .فضاي مجازي از فراگيرترين محيطهاي ارتباطتات افتراد

زندگي روزمره جايگاه برجستهاي در حتوز پژوهشتي كستب

در خانواده ها و فرهنگ شفاهي از مهمترين مؤلفههتاي كمت

كرده است .در اين پژوهش 11 ،مقالته از ستالهتاي  1998تتا

بتته تحکتتيم ختتانواده و زنتتدگي اجتمتتاعي استتت؛ بنتتابراين در

 2013بررستتي شتتده استتت كتته درخصتتوص رابط ت فنتتاوري

پژوهش حاضر سعي شده است تأثير فضاي مجازي بر فرهنگ

اطالعات و ارتباطات و عملکرد ختانواده منتشتر شتدهانتد .در

شفاهي افراد در خانوادهها بررسي شود.

پژوهش هاي انجام شده ،حوزه هاي نگرش نستبت بته فنتاوري
اطالعات و ارتباطات ،انواع  ICTو استفاده از الگوها ،انستجام

مباني نظري

خانواده ،نقش خانواده ،قوانين و درگيري بين نسلي و مرزهاي

ابتدا براي درک بهتر مفاهيم بته كاررفتته در ايتن پتژوهش ،دو

خانواده جستجو شتده استت .نتتايج نشتان متيدهتد فنتاوري

مفهوم فضاي مجازي و فرهنگ شفاهي را شناسايي متيكنتيم.

اطالعات و ارتباطات ،تغييرات كيفتي در عملکترد ختانواده و

معناي لغوي فضتاي مجتازي عبتارت استت از «فضتاي قابتل

شکل جديد حالتهاي تعاملي ايجاد كترده استت و ضترورت

هدايت» كه به معناي هدايتكردن و سکان داري كشتي استت.

چينش دوبار الگوهاي رابطه در خانواده را نشان ميدهد.

كيزا فضاي سايبرنتي

را محيط بر ساخته از اطالعات نتامرئي

برتون به پيامدها و آثار منفي اينترنت اشتاره دارد و معتقتد

-اطالعاتي كه اشکال متفتاوتي بته ختود متيگيترد -متيدانتد

است اينترنت ،انزواي اجتمتاعي كتاربران را ستبب متي شتود.

( .)Kizza, 1998: 131فضاي مجتازي درواقتع نتامي استت كته

برتون در پژوهشي با عنوان آيين اينترنت ،تهديدي براي پيوند

تعداد زيادي از كاربردهاي امروز فناوري هاي جديتد ارتبتاطي

اجتماعي ،پيامدها و آثار مخرش اينترنت را روي  216نفر طتي

را دربرمي گيرد .اين نام را نخستين بار ويليام گيبسون 7در رمان

دو سال در اياالت متحده بررسي كرده استت .نتتايج آن نشتان
داد استفاده از اينترنت ،حلق روابط اجتماعي دور و نزديت

را
Gibson
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نورومانسر )1984( 7ابداع كرد (هتولمز .)7911 ،به بتاور كاستتلز

در فرهنتتتگ شتتتفاهي ،هتتتوش و ذكتتتاوت را بتتتا استتتتعداد

فضاي مجازي ،مکان نيست ،داالن و راهرويتي بتين مکتانهتا

به خاطرآوردن اصطالحات كوتتاه ،چندبُعتدي و مفيتد مترتبط

است .شما درحتالي كته در محتل خودتتان اقامتت داريتد ،در

ميدانند و توانايي و استعداد نگهداري مطالب در ذهن ،همواره

فضاي مجازي ،گردش و مردمي را مالقتات متيكنيتد كته در

ارزش بتتااليي دارد .در ايتتن ميتتان قتتدرت حافظتته و توانتتايي

مکان هاي ديگري زندگي مي كننتد؛ امتا بتا استتفاده از فضتاي

به خاطرآوردن ،نقش كتابخان بسيار بزرگي را ايفا مي كنتد؛ زيترا

مجتتازي در جهتتان ذهنتتي خودتتتان هستتتيد؛ بنتتابراين ،فضتتاي

فراموش شدن آنچه بايد گفته يا انجام شود ،خطري بزرگ بتراي

مجازي نوعي فرافضا و فضاي ذهن است .فضايي كته متا هتر

جامعه و حماقتي بارز و شتاخص استت (پستتمن .)99 :7911 ،بتا

روز در آن دست به عمل ميزنيم و با مردم ،انديشهها ،مکانها

ظهور اينترنت ،تمتايز آشتکار بتين اشتکال گونتاگون ارتباطتات

و زمانهايي ديگر مالقات متيكنتيم (كاستتلز وايتنس.)11 :7911 ،

(يعنتتي ارتباطتتات شتتفاهي ،نوشتتتاري ،چتتاپي و الکترونيتت )

بهعبارتديگر ،فضاي سايبر در معنا به مجموعهاي از ارتباطات

تاحدودي از بين مي رود و اينترنت تمامي اين اشکال ارتباطتات

درونتتي انستتانهتتا بتتا كتتامريوتر و وستتايل مختتابراتي ،بتتدون

را با همديگر تركيب مي كند .اين رستان ارتبتاطي نتوين ،گفتتار

درنظرگرفتن جغرافياي فيزيکي گفته ميشود .فضتاي مجتازي

شفاهي را بالفاصله بته پيتام ،تبتديل و آن را چتاپ متي كنتد و

مجموعه اي از سخت افزار و تعاريف نمادين است كه شبکه اي

بهصورت الکتروني

به تعداد نامحدوي از كتاربران متيفرستتد.

از عقايتتد و باورهتتا را در قالتتب دادوستتتد بتتين افتتراد منتقتتل

ازاينرو فضاي مجازي ،رسان ت بعدي ،ي سويه و ت گويانته

فضتاي واقعتي در فضتاي مجتازي نيتاز بته

نقتش بته نقتش ديگتر و نيتز

ميكنند .برخال

نيست؛ بلکه امکان حركت از ي

جابهجاييهاي فيزيکي نيست و كلي فعاليتها ازطري فضتاي

بازگشت به نقتش پيشتين را فتراهم متيكنتد .فضتاي اينترنتت

سايبر ،انجام و ايجاد شبک عظيمي از افراد را سبب ميشود كه

بهصورت عمومي و خصوصي و بتهطتور هتمزمتان فرستتنده و

مرزهتتاي سياستتي و جغرافيتتايي را درهتتم متتيشتتکنند و گتتاه

گيرنده است ( Rantanen, 2006: 139به نقل از ساروخاني).

مرزهاي فرهنگي را كم رنگ ميكنند و بر تمتام ابعتاد زنتدگي

در راستتتاي انتقتتال اطالعتتات از فضتتاي ستتايبر ،برختتي

 .)Suler,شبکههتاي اجتمتاعي،

نظريهپردازان معتقدند جامع اطالعاتي ،پديد جديدي نيستت

محل گردهمايي صدها ميليون كاربر اينترنت استت كته بتدون

و پيشرفت هاي جديد تکنولوژيت

ماننتد گذشتته در ختدمت

توجته بته متترز ،زبتان ،جتتنس و فرهنتگ بته تعامتل و تبتتادل

سرمايهداري ،نتابرابري اجتمتاعي و اقتصتادي استت .گروهتي

اطالعتتات متتيپردازنتتد (ستتلطاني فتتر .)19 :7919 ،شتتبکههتتاي

متعتقدند در ساي پيشرفتهاي تکنولوژي  ،جامعهاي با ساختار

اجتماعي ،متناسب با نوع موضوع فعاليتشان امکانتات ديگتري

دموكراتي

شکل گرفته است .ارتباطات بين افراد و گروههتا در

ازجملتته خبرختتواني اينترنتتتي ،بتتازيهتتاي آناليتتن ،قابليتتت

اين جامعه افقي است .مردم به آگتاهيهتاي بستياري دسترستي

بارگذاري ويدئو و فايل هاي رايانه اي و برقراري ارتباط با ساير

دارنتتد و الگوهتتاي ارتباطتتات رستتانهاي تغييتتر يافتتتهانتتد .ايتتن

رسانههاي شخصي در گزينههايشان دارند .پس بيدليل نيستت

انديشمندان ظهور جامعهاي نو را نويد ميدهند .جامعهاي كه در

كه كاربران ،بخش زيادي از زمتان اينترنتت را بته حضتور در

آن توليد پيتام از انحصتار عتدهاي معتدود ختارش شتده استت.

بشر تأثير ميگذارند

(2008: 63

شبکههاي اجتماعي اختصاص

ميدهند (سلطاني فر.)11 :7919 ،

فرهنگ شفاهي ،انديشه ،هوش ،هنر و عواطف يت

انديشمندان اين گروه به نقش رستانهاي تکنولتوژيهتاي نتوين

ملتت

توجه دارند و آثار آن را بر روابط ميان فردي ،گروهي و جامعته

است و از گذشت مردم مايه مي گيرد و خصتلت جمعتي دارد.

بررسي و بيان ميكنند .ازنظر اين گروه در جامعت نتو حاكميتت
اصلي با رسانههاي الکتروني

Neuromancer

1

است .به هرحال وسايل ارتبتاطي،
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زمين تغييرات آني و موقتي در وقايع و دگرگوني هاي اجتمتاعي

شهرهاي بزرگ پديد مي آيند .او در اثرش به همين نتام «انبتوه

را فراهم ميآورند .اين وسايل ،معرفيكننتد الگوهتا ،نقتش هتا،

تنها» انسان هايي را مجستم متي كنتد كته در راهروهتاي تنتگ

هتاي زنتدگي هستتند و

قطارهاي زيرزميني در دريتايي از انستانهتا غوطتهور هستتند و

ممکن است مردم از راه ديگر هرگز به آنها دسترسي پيدا نکننتد.

راهي بتراي رفتتن نيستت و ازدحتام ،نفتس كشتيدن را مشتکل

طبق جوان نيز با تبليغات رسانه هتاي گروهتي ،مطتالبي دربتار

ميكند؛ اما با اين همه تراكم ،انسان تنهاست و هيچگاه در تتاريخ

ديدگاهها و شيو روي آوري بته ستب

چنين تنها نبوده است .هيچ ي

نقشهاي آينده خود فرا ميگيرد.
چهارچوش نظري پژوهش حاضتر براستاس ديتدگاه هتاي

از اين انسان هتا را نمتي شناستد،

هرگز آنها را نديده است و به يقين مي داند هيچ ي

از آنها را بار

مربوط به حوز ارتباطتات و ختانواده مطترد شتده استت .در

ديگر نخواهد ديد .او در پتي امحتاي روابتط ستنتي و پابرجتاي

9

خانوادگي ،خويشاوندي ،همسايگي و دوستي هاي پايتاي قتديم

ديدگاه هاي تاريخي به نظرات م

لوهان ،7رايزمن 2و تونيس

اشاره ميشود .اين نظريتهپتردازان باتوجتهبته گتذر جوامتع از

تنهاست و در برابر وسايل ارتباط جمعي و صاحبان قدرتمند آن

دوران مختلف ،روابط افراد را در آنها بررستي متيكننتد .مت

و همچنين وسوسههاي ناشي از آن ستخت آستيبپتذير استت.

لوهان معتقد است بعد از ظهور كتابت ،ستنت شتفاهي شتروع

آنها بهآساني از او ي

بتته ضتتعف كتترد؛ امتتا در عصتتر تلويزيتتون ،فرهنتتگ شتتفاهي،

در اين راه حتي حاضر به كشتتن انستان هتاي رقيتب (هتوادارن

لوهتان

تيم هاي ديگر) است .پس به اعتقادرايزمن ،اين دوران در تتاريخ

مشاركت ،همکاري و انديش جهاني شکل گرفت .م

طرفدار متعصب فوتبال پديد ميآورند كه

معتقد است وسايل ارتباط الکترونيکي ،انسانها را وارد مرحل

انسان به دوراني ثبت خواهتد شتد كته در آن «ديگرانتي چنتد»

جديدي از زندگي اجتماعي ميكننتد .ايتن وستايل جديتد بته

(صتتاحبان وستتايل ارتبتتاطي) الگوهتتاي حيتتات اجتمتتاعي را

انحصار ارتباط چاپي پايان مي دهنتد و بيتان شتفاهي و ادراک

ميسازند (ساروخاني.)61 :7992 ،

سمعي را احيا ميكنند .اكنون تحتتأثير وسايل الکترونيکي در

تونيس به دو نوع جامعه اشاره ميكند كه در هر كدام نتوع

راه ايجاد چنين جامعهاي طرز زندگي ،نظام آموزشي ،ادبيتات،

رابط افراد با يکديگر متفاوت استت .در اجتمتاع ،حركتت در

هنرها و به طور كلي هم نظام فرهنگ انستاني دگرگتون شتده

خدمت جمع و براي وحدت جمتع استت و در ختدمت فترد
نيستتت و در ايتتن جامعتته اراد اورگانيت

است (ساروخاني.)61 :7991 ،

حتتاكم استتت .هتتر

رايزمن به سه نوع جامعته اشتاره متيكنتد و ازنظتر او در

عضوي خود را جزء جداييناپدير مجموعه ميداند .ارتباطتات

جامعه دگرراهبر با رهبري رسانههاي جمعي مواجهيم كه پتس

عمقي و سطح جمع محدود و ارتباط بين افراد تام استت؛ امتا

از دور رهبري صنعت و دوران درون راهبر (ظهور فردگرايي)

گزلشافت جامعهاي است كه در آن فراواني و تنتوع انستانهتا

دوران سوم ،صحن ظهتور انبتوه تنهتا درون شتهرهاي بتزرگ

وجتتتتود دارد .روابتتتتط صتتتتوري ،قتتتتراردادي و منطقتتتتي،

است .او اين دوره را دوران امحاي روابتط ستنتي و پابرجتاي

مصلحتانديشي و تنهايي انسان جتزء ويژگتيهتاي آن استت

خانوادگي ،خويشاوندي متيدانتد .زمتاني كته وستايل ارتبتاط

(ساروخاني.)11-14 :7992 ،

جمعتتي ،هتتدايت عواطتتف ،احساستتات و الگوهتتاي حيتتات

ديدگاه كنش متقابل نمادين ،ارتباط شتفاهي را بنيتاد نهتاد

اجتماعي را به دست دارند .رايتزمن ،دوران ستوم ارتبتاطي را

سنتي مي داند كه در آن به استمرار مشاهدات تأكيد ميكند .بته

دوراني مي دانتد كته در جريتان آن ،انبتوه هتاي تنهتا در درون

1

نظر ميد ارتباطات ،اساسي ترين روندي استت كته در جوامتع
انستتاني جريتتان دارد .ارتبتتاط زمتتاني برقتترار متتيشتتود كتته

1

McLuhan
Reisman
3
Tönnies
2
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4
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شركت كنندگان از نمادهاي معني دار استفاده كنند؛ نمادهايي كه

متمادي مواجهه با رسانهها ،تغيير در نگرش و ديدگاهها نسبت

براي استفاده كنندگان معناي يکستاني دارد .اشتتراک در معنتي

به رسانه را ايجاد ميكند .گربنر معتقد است رسانهها بته ارائت

نماد ،شركت كنندگان را به سوي رابط ناش اجتماعي سوق

ديدگاه هاي هم شکل و كم وبيش يکسان از واقعيتت اجتمتاعي

ي

مي دهد؛ بنابراين ،ارتباط ،روند ساماندهي تلقتي متي شتود .بته

متمايل هستتند و مخاطبتان آنهتا براستاس چنتين ستازوكاري

همان ميزان كه ارتباط گسترش مي يابد ت در هر جهتي كه باشد

فرهنگپذير ميشوند .او معتقد است رسانهها بتهدليتل نظتم و

ت ايجاد سازمان هاي بزرگ تر و گسترده تر را موجب متيشتود.

هماهنگي در ارائ پيتام ،قتدرت اثرگتذاري بستياري دارنتد و

ميد با مطرد كردن ديگري عام پذيرفتن ايتن نقتش را مقدمته اي

درحقيقت اينگونه جامعه را شکل

ميدهند (سورين و تانکارد ،به

براي پذيرش منط آن نهاد با مجموع نهادهايي مي دانتد كته او

نقل از كيخايي.)992 :7911 ،

براي راهيابي به نحو رفتار خود در ي

موقعيت نهتادي ختاص

در مکتب فرانکفورت ،ديدگاه هاي خوشبينانته و بدبينانته
2

9

1

از اين منط استفاده مي كند؛ به اين ترتيب عمل او در هتر لحظته

وجود دارد .آدورنو  ،هوركهايمر و ماركوزه معتقدند وستايل

عمتتل بتتزرگ اجتمتتاعي مبتنتتي استتت .ديگتتري عتتام

ارتباط جمعي براي بهثمررساندن خواست صاحبان صتنايع بته

دروني ساختن موقعيت هاي اجتماعي درمجموع يا خودي ساختن

وجود آمدند .آدورنو معتقد است عادت به تماشتاي تلويزيتون

وضعيت هاي اجتماعي خارش از وجتدان فترد استت كته عامتل

نوعي روانكاوي معکوس است؛ زيرا تماشاگر بتا بتيتتوجهي،

انساني تشکيل دهنتد هتر شخصتيت خودآگتاه استت .در ايتن

كيفيت هنر را به سطح كاالهاي مصرفي كاهش ميدهد و نزول

بتتر ي ت

1

ديدگاه ،ارتباطات ،اساسي تترين رونتد جريتان يافتته در جوامتع

سليقههتا و ارزشهتا را ستبب متيشتود .هابرمتاس  ،حتوز

انساني است .ازنظر او رسانهها با تنشسازي بتر رفتتار كودكتان

عمومي را مطرد ميكند و اينترنت را بخشي از حوز عمتومي

تأثير ميگذارند .درحقيقت ميد با مطردكردن ديگري عام معتقد

مي داند .در اين حوزه ،مباحاث بازو كنش ارتبتاطي بتا بيتان و

است رسانهها بر ذهن كودكان ساده و بدون شبک بههتمپيوستت

گفتگو انجام ميشوند .ازنظر او اينترنت ،حوز عمومي مجازي

انديشهها تأثير ميگذارند (توسلي.)942 :7997 ،

و بهشدت درحال رشد است .در اين حوزه ،نيازهتاي اساستي

كاستلز نيز در نظري شبک خود بر روابط اجتمتاعي بستيار

مطرد مي شوند كه در حين ارتباط صميمان افراد بتا يکتديگر

تأكيد دارد .به باور او ارتباط ،بلوکهاي اصلي شبکه استت .او

كشتتف متتيشتتوند .در محتتيطهتتاي تعتتاملي (ايميتتل ،وبتتالگ،

معتقد است افراد حمايتت هتاي متنتوعي را از اعضتاي شتبک

چترومها و شبکه هاي اجتماعي مجازي) ،افراد نيازهاي خود

خود ،دريافت و پيوندهاي گونتاگون حمايتت هتاي اجتمتاعي

را راحت تر ،بيتان و احساستات ختود را ابتراز متيكننتد و از

متنوعي را براي اعضاي شبکه فراهم ميكننتد .كاستتلز معتقتد

يکديگر تأثير ميپذيرند (ساروخاني و باباييفرد.)1 :7992 ،

است در هزار ستوم متيالدي و بتا گستترش وستايل ارتبتاط

براستتاس نظري ت ستتاختيتتابي گيتتدنز استتتنباط متتيشتتود

جمعتتي ،هم ت جوامتتع در معتترت تغييتترات ستتاختاري قتترار

شبکههاي اجتماعي مجازي محصول كنش معنتادار بتين افتراد

گرفتهاند .اين فناوريها اگرچه نقش تعيينكننتدهاي در فراينتد

هستند؛ اما پس از شکلگرفتن ،محدوديتهايي را بتر عتامالن

جهتتانيشتتدن دارنتتد ،نقتتش واستتط در كتتنش متقابتتل بتتين

اعمال ميكنند .ساختار ايتن شتبکههتا بتر بازتوليتد يتا تکترار

ساختارهاي اجتماعي و كنشگران را ايفا متيكننتد؛ بته همتين

رفتارهاست .گيتدنز جامعته شناستي متتأخر را جامعتهشناستي

دليل در مركز كنش انساني قرار ميگيرند (كاستلز.)911 :7911 ،

جهانيشدن ميدانتد؛ زيترا مهتمتترين ويژگتي جهتانيشتدن،

گربنر 7با طرد نظري كاشت ،بر كنش متقابل بين رسانهها

چندبعديبودن آن است .او معتقد است جهانيشدن ،بنيانهاي

و مخاطباني كه از آنها استفاده ميكنند و چگونگي تأثيرگذاري
رسانهها به مخاطبان تأكيد دارد .او معتقتد استت ستاعتهتاي
Grebner
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هويت و فرهنگ را در جامعته كنتوني دگرگتون كترده استت.

همراهي هاي شايست اعتماد ،به وجود شبکه اي از خويشاوندان

گيدنز معتقد است روابط انساني ازجمله روابط صتميمانه بتين

دلگرم باشيم؛ بااينحال ،از ضترورت كمت كتردن بته اقتوامي

انسان ها هستند كه تأثير مهمي در تکوين هويت انساني دارنتد

آزاديم كه نفعي در همراهي با آنها نميبينيم؛ زيترا هنتوز هتيچ

و در دنياي مدرن دچار دگرگوني شدهانتد .حقتوق و وظتايفي

نظام انتزاعي جتايگزيني بتراي ختانواده يتا اجتمتاع روستتايي

كه اعضاي خانواد سنتي را به هم پيوند ميداد ،بيشتر ضتعيف

منسجم پديد نيامده است .جستتجو و پتيريتزي ايتن روابتط

شده اند .ما ديگر نمي توانيم بته حمايتت خويشتاوندان دلگترم

اعتماد آميز با ديگران بر عهد فرد است؛ روابطي كه براي حفظ

باشيم و به آنها اعتماد كنيم .بته دليتل ضتعف نهادهتاي ستنتي

تماميت نفس [خود] همچنان ضرورت

دارند» (كسل-19 :7919 ،

وحدت بخش ،افراد ناچارند نسبت به گذشته بيشتتر بته ختود

 .)11نقطه تمركز نظري ساختيابي گيدنز ،بتر مفهتوم جتدايي

متکي باشند (گيدنز .)71-71 :7911 ،به گفت گيدنز «اگر خواستته

زمان از مکان است .طب فرت گيدنز ،تغييرات ستاختاري در

باشتتيم ماهيتتت مدرنيتتته را بتتهدرستتتي دريتتابيم ،بايتتد از

قدرت بهدليل سطود چندگان جهانيشدن مانند مبادلت پتولي،

چشم اندازهاي موجود جامعه شناختي دوري كنيم .بايد پويتايي

پيشرفت هاي فناورانه و مردم ساالري سياسي گسترده ،تغييتر و

شديد و پهن جهاني نهادهاي متدرن را تبيتين كنتيم و ماهيتت

دگرگوني حس ما از زمان و مکان را سبب شدهاند .در جوامتع

انقطاع هاي اين نهادها را از فرهنگ هاي سنتي توضتيح دهتيم».

پيشامدرن ،زمان و مکان ،يکنواخت و هم بستته بودنتد (يعنتي

گيدنز بارها به اين قضيه تأكيتد متيكنتد «پويتايي مدرنيتته از

مردم به تعامل در مجاورت يکديگر تمايل داشتند)؛ اما يکي از

جدايي زمان و مکان و بازتركيب شدن آنها سرچشمه ميگيترد؛

پيامدهاي مهم مدرنيته ،گسترش يافتن ظرفيت ما براي زنتدگي

به صورت هايي كه منطقه بندي دقي زمتاني تت مکتاني زنتدگي

و كار در گستر زمان و مکتان بته صتورت مجتزا از يکتديگر

اجتماعي را امکان پذير مي كند و باعتش ازجاكنتدن نظتام هتاي

است .به نظر گيدنز ،كنشهتاي روزمتره بتا ختود كتنشگتران

اجتماعي ميشود (پديدهاي كه با عوامل مؤثر در فاصتلهگيتري

به لحاظ ساختاري مقيد ميشوند و فناوري هاي رسانهاي نيز در

دارد) و ستتاماندهي و

ايتتن امتتر دخيتتل هستتتند .در فراينتتد امتتتداد زمتتان و مکتتان،

بازستتتاماندهي بازانديشتتتان روابتتتط اجتمتتتاعي را در پرتتتتو

تجربههاي رسانهايشده ،رويدادهاي متفاوت را به درونآگاهي

دروندادهاي مداوم دانشي موجب ميشود كته بتر كتنشهتاي

روزمره وادار مي كننتد و بته احستاس بتي امنيتتي و واژگتوني

افراد و گروهها تأثير ميگذارند» (گيدنز.)71-27 :7911 ،

واقعيت منجر مي شوند .براي وي ،تجربه هتاي رستانه اي شتده،

زمتتاني تتت مکتتاني ارتبتتاط نزديتت

گيدنز به رابط ميان امر بيروني و امر دروني توجه شتاياني

شرط بيروني كنش هستند و به متا اطالعتاتي دربتار ديگتران

ميكند ،بهخصوص به دليل تأثيري كته ايتن رابطته بتر روابتط

مي دهند و تغييردهند روايتي هستتند كته متا دربتاره ديگتران

شخصي و ماهيت هويت شخصي ميگذارد» .وي معتقد استت

داريم ).(Laughey, 2007: 97

روابط انساني ت ازجمله روابط صميمانه بين انسان ها كته تتأثير

اوقات فراغت از مؤلفههاي مهم در زنتدگي امتروز استت.

مهمي در تکتوين هويتت انستاني دارنتد تت در دنيتاي متدرن

برداشت افراد از اوقات فراغت و نحو گذراندن آن باتوجهبته

دگرگون شده اند« .طب ديدگاه گيدنز ،روابط شخصي بته طتور

شرايط متفاوت است .فراغت را گاهي در معنتاي زمتان آزاد و

فزايندهاي از قيدوبندهايي آزاد ميشوند كه بيرون از اين روابط

گاه به معناي فعاليتي آزادانه و دلخواه به كار برده اند .دومازديه

هستند؛ براي مثتال ،هرقتدر اقتصتاد سترمايه داري ،رستانه هتا،

باتوجه به گوناگوني فراغت و فعاليت هاي فراغتي ،سه كتاركرد

نهادهاي رسمي آموزشي و ساير نظام هاي انتزاعي ،تعهد افتراد

براي اوقات فراغت برشمرده است.

را بيشتر به خود جلتب متي كننتد ،ماهيتت اجبتاري حقتوق و

الف) نخستين هد

و كاربرد اوقات فراغت ،استراحت و

وظتايف بتته هتتم پيونددهنتتد اعضتاي ختتانواد ستتنتي بيشتتتر

رفع خستگي است .فراغت اين فرصت را به افراد ميدهد كته

تضعيف ميشود .متا ديگتر نمتيتتوانيم بتراي برختورداري از

خستگي كار را از تن خود بيرون كنند.
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ش) كاركرد ديگر اوقات فراغت ،تفريح و سرگرمي استت.

ارضاي كنجکاوي جوانان تبديل شده استت .همچنتين فضتاي

تفتتريح ،دنيتتايي تتتازه چتته واقعتتي و خيتتالي را دربرابتتر فتترد

مجازي و ديجيتال اينترنت ،صورت هاي جديد مشتاركت هتاي

ميگشايد و آدمي خسته از كار روزانه به آن فرار ميكند.

اظهاري و عاطفي را به صتورت هتاي متتداول مشتاركت هتاي

ش) فراغت به معناي امکان رشد و خودشکوفايي؛ براي هر

سياسي و اجتماعي در عرصه هتاي حقيقتي جامعته جتايگزين

فرد فرصتي فراهم مي كند تتا كارهتاي تکتراري را پشتت ستر

كتترده استتت .در وجتته منفتتي ،استتتدالل بتتر ايتتن استتت كتته

بگذارد كه از نهادهاي اجتمتاعي بتر او تحميتل متي شتود .بته

ستترگرميهتتاي مجتتازي اينترنتتتي معمتتوالً بتته تقليتتل ستترماي

حوزه اي پا بگذارد كه در آن نيروهاي آفريننتده اش آزادانته بتا

اجتماعي ،انزوا و بريدگي از مشاركت هاي محسوس و عينتي،

ارزش هاي مسلط تمدنش به مخالفت برخيزد يا آنها را تقويت

تغيير روابط از اجتماعتات و گتروه هتاي آشتنا بته اجتماعتات

كند .فراغتي كته ايتن سته كتاركرد را انجتام دهتد در جامعت

شبکهاي ،قطعهقطعهشدن افراطي سليقهها و خرده فرهنگهتا و

امتتروزي از حيتتش نيازهتتاي شخصتتيت انستتان ،نتتاقص تلق تي

درنتيجه تودهوارسازي منجر ميشود (.)Shills, 1963: 28
مفهومسازي بورديو از عادت و ميدان در تحليل فرهنگي و

ميشود (دومازديه.)79 :7912 ،
طوالني شدن دوره جواني و نوجتواني و رواش شتيوههتاي

ساختاري تأثيرات ارتباطات اينترنتتي بته كتار بترده متيشتود.

جديد فناوري اجتماعي براي پركتردن فضتاي زنتدگي فتردي

ارتباطات اينترنتي ،زمين شکل گيري عتادات جديتد را فتراهم

شده و كم رنگ شدن شتکا هتاي متتداول اجتمتاعي ،شترايط

ميكند؛ زيرا براي بورديو ،عادات ،شيوههتاي عمتل استت كته

جديتدي را پتيش پتتاي افتراد در جامعته گذاشتتته استت .امتتر

فاعالن اجتماعي در جريان اجتماعي شدن كسب مي كننتد و بتا

تأثيرپذيري بيش ازپتيش از رستانه هتاي جمعتي و گترايش بته

تجربه هاي عملي آموخته مي شوند .او معتقد است دنياي عملي

استفاده از اين فضا در زمان فراغت بر كستي پوشتيده نيستت.

كه در ارتباط با عادات – كته بته مثابته نظتامي از ستاختارهاي

نسل فعلي ،نخستين نستلي استت كته از ابتتدا بتا كتامريوتر و

شناختي و انگيزهبخش عمل متيكننتد  -شتکل گرفتته استت،

بتر

روش هاي رستيدن بته هتد  ،مستيرهاي درختور انتختاش و

ذوق ،سليقه ،نياز ارتباطي افراد و گذراندن اوقات فراغت آنهتا

موضوعاتي را از قبل مشخص كرده كته واجتد يت

خصتلت

نيز تأثيرگذار است .دو فرايند رسانه اي شدن 7و خانگي شتدن،2

غايتشناسي دائمي است (.)Bourdieo, 1990: 53

استفاده از اينترنت كامالً آشناستت .تحتوالت تکنولوژيت

گذران بخش عمدهاي از فراغت در جوامع متدرن را توصتيف
ميكنند (ذكايي.)7 :7919 ،

براين اساس گفتني است ميدانها درحال تغيرنتد و رابطت
بين عادت و ميدان در معرت گسستت استت؛ زيترا انتختاش

جوانان بيشتر فراغت خود را در خلوت مي گذراند و براي

وجود دارد .بدين ترتيب استتنباط متي شتود كنشتگران نيتز در

سرگرم شدن به طور فزاينتده اي بته رستانه هتاي جديتد متکتي

انتخاش وجود دارند و باتوجهبته شترايط ،نتوع بهترهمنتدي از

هستند .ارتباطتات بتا واستط كتامريوتر در فرهنتگ فراغتت و

اوقات فراغت خود را گزينش متيكننتد و فراغتت مجتازي را

اجتماع فراغت تأثيرگذار هستند .شبکه هاي كامريوتري جهتان،

جايگزين شرايط واقعي فراغت ميكنند؛ همانطوركه فرانسيس
9

فنتاوري

فرهنتگ جديتدي را در ده ستال گذشتتته پديتد آوردهانتد كتته

كايرنکراس ميگويد «مهتمتترين جتزء دربتار يت

تأثيرات شگرفي در تعامالت و روابتط اجتمتاعي ايجتاد كترده

نوپديد ،چگونگي كاركرد آن نيست ،چگونگي استفاد مردم از

است (.)Rhien gold, 1993: 4

آن و تغييراتي است كه در زندگي بشر ايجاد مي كنتد .امتروزه

ارتباطات اينترنتي در محيط هاي چت ،ضمن تقويت كتردن

كر جديدي به جهان اضتافه شتده استت كته بته كتر زمتين

روابط غيروابسته به زمان و مکان ،به فضايي بتراي جستتجو و

مجازي تعبير مي شود و بدين ترتيب با مفتاهيم جديتدي ماننتد
زمان مجازي ،شغل مجازي و فراغت مجازي مواجه مي شويم»

Mediatisation
Domestification

1

2

Frances Caincross

3

تحليل جامعهشناختي تأثير استفاده از فضاي مجازي بر فرهنگ شفاهي (موردمطالعه :شهر اصفهان)

(ذكايي.)2 :7919 ،
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رواني ميداند (روشه.)299 - 292 :7966 ،

هال 7براساس رويکرد مخاطب فعال مطرد ميكنتد آنچته

در ديدگاه هاي ما بعد نوگرايي بته نظترات بورديتو اشتاره

مسلم است در ارتباط از طري اينترنت ،مخاطب فعال است و

ميشود .به اعتقاد بورديو ،در دوران معاصر ،شکا

نسلها در

چنين ارتباطي يت ستويه و تحميتلشتونده نيستت .مخاطتب

ميدانهتاي مختلتف اجتمتاعي اعتم از نهتادي يتا غيرنهتادي،

بهطور فعال متن را تفسير ميكند .برايناساس اينترنت فضتايي

رويارويي جوانان و افراد مسن در عمل از تعارت بين افرادي

گستر عمومي جهاني را دارد و

با جايگاههاي گوناگون قدرت و ثروت حکايت دارد .بته نظتر

كاربران به دور از هژموني با ديگران ارتبتاط برقترار متيكننتد.

او تقسيمبندي براساس سن و بهصورت پير و جوان ،تقستيمي

است كه قابليت تبديل به ي

ازنظر او كنشهاي انساني ،كنشهاي معناداري هستتند كته در

خودسرانه است و در تمام جوامع ،اين نوع تقسيمبندي نسلها

2

تنشزا هستتند (بورديتو .)719 :7911 ،بتا جريتان كتنش متقابتل

پيروي ميكنند .هال دو واژ رمزگذاري و رمزگشايي را بتراي

اجتماعي ،انسانها شخصيت ختود را بته دستت متيآورنتد و

تحليل جامعته و تحتوالت اجتمتاعي از الگتوي تفستير وبتر
چگونگي مصر

برنامههاي تلويزيوني به كار ميبرد .ازنظر او

شيو زندگي در جامع خود را ميآموزند .جامعهپذيري ،نقطت

متن ها ،معاني قطعي ندارند و مخاطبان به دلختواه ختود آن را

اتصال ضروري بين فرد و جامعه استت .همچنتين فترد را بته

تفسير ميكنند .او معتقد است اثرپذيري از رسانههتاي جمعتي

آموزش هنجارها ،ارزشها ،زبان ،مهارتها ،عقايد و الگوهتاي

بهويژه اينترنت به طورخاص تابع عوامل اجتمتاعي و فرهنگتي

فکر و عمل قادر ميكند كته همگتي بتراي زنتدگي اجتمتاعي

هستند و كاربران سليقههاي گوناگوني دارند .پس رستانههتاي

ضروري است (رابرتسون.)772 :7911 ،

جمعي باتوجه به تنوع زمينه ها و سليقهها ،محصوالت رسانهاي
را توليد و پخش ميكنند (ساروخاني.)716-711 :7991 ،

هايتتدگر 1نيتتز خانتته را يکتتي از بتتزرگتتترين قتتدرتهتتاي
1

يکرارچهسازي انديشهها و خاطرههاي بشتر متيدانتد .دريفتوس

دانيل لرنر 9معتقد است رسانه هتا ارزش هتاي ستنتي را در

معتقد است در ارتباطات اينترنتي ،بتدن وجتود نتدارد و كتاربران

جوامع تغيير ميدهند و ارزش هاي مدرن را جايگزين ميكنند.

صرفاً با چشمانشان ارتباط برقرار ميكنند .چنين ارتبتاطي حقيقتي

وي در كتاش گذر از جامع سنتي؛ نوسازي خاورميانه ،نوشتته

و ناش نيست و جايگزين ارتباطاتي نمتيشتود كته در آنهتا بتدن

است اين كار با باالرفتن انتظارها و توقعات ،بازشدن افت هتا،

حضتتور دارد .وي معتقتتد استتت اينترنتتت بتته جتتاي فرهيختگتتي

تواناشدن مردم به تخيلورزيدن و تمايل به جايگزيني شترايط

بهوجودآورند عوامزدگي است (چاوشيان.)216 :7997 ،

زندگي بهتر براي خود و خانواده عملي

متيشتود (مت

كوئيتل،

6

ازنظر ولمن  ،افراد مختلف به شبکه هتاي متفتاوت متصتل
فرد منابع متنوعتري فراهم متيكننتد؛ امتا

 .)711 :7912رسانهها پديدهاي با عنوان «تحرک رواني» يا پديد

ميشوند و براي ي

ديگري با عنوان «بيگانگي عاطفي» به وجود ميآورند كه لرنتر

در زندگي واقعي معموالً با افرادي رابطه برقرار مي كنند كه بته

آن را بهمثابه امتيازي رواني در نوسازي ،مؤثر ميداند .بيگانگي

خود آنها شباهت دارند و از اين لحاظ منابع موجود در شتبک

عاطفي ،در نظر لرنر ،به معناي قدرت تطاب با محتيط سرشتار

اجتماعي شخصي خود را كاهش مي دهند .در فضتاي مجتازي

از دگرگوني است؛ بنابراين ،وسايل ارتباط جمعتي ،ابتتدا درک

شرايط به گونه اي ديگر است .نداشتن شناخت اوليته از كستاني

وضعيت هاي مختلف را آموزش ميدهند ،سرس با بترانگيختن

كه در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتمتاعي مجتازي حضتور

تخيل افراد ،آنها را به جاي كساني قرار ميدهند كه كتارگردان

دارند ،احتمال ايجاد رابطه بين افراد بستيار متفتاوت را فتراهم

قضايا هستند .اين وسايل همچنين تجربههاي جديتد مختلفتي

ميكند .چنين رابطتهاي كته تنتوع بيشتتري نستبت بته روابتط

به وجود ميآورند كه لرنتر آن هتا را عوامتل افتزايش تحترک

موجود در زندگي واقعي دارند توان شخص را براي دستتيابي

1

4

2

5

Hall
Weber
3
Daniel Lerner

Heidegger
Derifuse
6
Wellman
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به منابع بيشتر (به ويتژه اطالعتات بيشتتر و متنتوع تتر) فتراهم

نوع ارتباط در دوستيها ،همسايگيها وخانوادههتا پيونتدهتاي

مي كند .هرچند ممکن است اين پيوندها ضعيف تلقتي شتوند.

رواني و ارزش هاي اخالقي را معنا ميبخشتد؛ امتا در فضتاي

ولمن معتقد استت اثترات اينترنتت بتراي افتزايش ارتباطتات

مجازي نسبيگرايي اخالقي و ارزشي وجود دارد كته بتهدليتل

اينترنتي ،يکسان نيستند .ولمن اثرات اينترنتت را كتامالً بتراي

وجود خصيصههايي مانند غيرعينيبودن ،داشتن قدرت انتخاش

افزايش ارتباطات اجتماعي ارزيابي نميكنتد؛ بلکته آن را تتابع

زياد و متفاوت با زندگي روزمره و ديجيتاليبودن است .عاملي

نوع استفاد آن مي دانتد .ولمتن معتقتد استت متا در عصتري

معتقد است سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي با ورود به فضاي

زندگي مي كنيم كه پارادايم جوامع درحتال تغييتر استت .ايتن

مجازي ،قابليتهاي متفاوت و توان بازتوليد بينهايت يافتهاند.

تغيير در شيو فهم متا از جامعته و نيتز فراتتر از آن در نحتو

عاملي معتقتد استت بتا دوفضتاييشتدن ،تغييترات زيتادي در

ارتباط بين متردم و نهادهتا وجتود دارد .در جوامتع شتبکهاي،

خانواده ايجاد ميشتود ،ازجملته اينکته در گذشتته ارتبتاط بتا

برعکس جوامع صنعتي  -كه روابط بين افتراد سلستله مراتبتي

خارش از خانه حضوري بود؛ اما امروزه در خانه از راه فضتاي

است  -روابتط افقتي گستترش متي يابتد و مرزهتا نفوذپتذير

مجازي با فضاهاي متنوعي ارتباط برقرار متيشتود .پتس فترد

ميشوند (محسني.)12 :7911 ،

ممکن است در يت

دقيقته در فضتاهاي متفتاوت اخالقتي و

تامرسون 7معتقد است مخاطبان برنامته هتاي رستانه اي ،در

ارزشتتي حضتتور داشتتته باشتتد .او همچنتتين معتقتتد استتت در

جريان فرايند خاصتي پيتام هتاي رستانههتا را درک ،جتذش و

فضاهاي مجازي بتا تغييتر در روشهتاي تعامتل پتدر و متادر

دروني مي كنند كه در آن عوامل اجتماعي و فرهنگتي دخالتت

روبهرو هستيم .دوفضايي شدن بر ارزش هاي خانواده تأثيرگذار

مي كنند .تامرسون مي گويد هرچند در كنار رسانه هاي ارتباطي،

است و تکثر فرهنگي و ازبينرفتن هويتهاي جمعي مشتترک

نهادهتايي ماننتد ختانواده و آمتوزش و پترورش در ستتاخته و

را موجب ميشود .تکثتر فرهنگتي ناشتي از دوفضتاييشتدن،

پرداختتتهشتتدن هويتتت و شخصتتيت افتتراد نقتتش دارنتتد؛ امتتا

فاصله و تفاوت ارزشي وكتم رنتگشتدن ارزش هتاي نهادينت

رسانه هاي ارتباطي به ويژه رسانه هاي با برد جهاني ،فراتتررفتن

ختتانواده را ستتبب متتيشتتود .درحقيقتتت فضتتاي مجتتازي،

انسان ها از كنش چهره به چهره و واردشدن آنها به ارتباطات و

واقعيتهتاي جديتدي وارد زنتدگي فترد متيكنتد كته بته آن

كنش هاي جهاني را سبب شده اند .به نظتر تامرستون ،يکتي از

واقعيت ،مجازي گفته متيشتود و بتهدنبتال ختود ارزشهتاي

مهمترين كاركردهاي رسانههاي ارتباطي مدرن ،بتهوجودآمتدن

جديدي را وارد خانواده ميكند (عاملي.)29 :7994 ،

فرايند جديد شکل گيتري هويتت استت كته در طتول تتاريخ
بيسابقه بوده است (تامرسون.)11 -16 :7914 ،

او در ادامه مطرد ميكند دوفضاييشدن خانواده ،مهمترين
تغيير بهدنبال ظهور همزمتان ارتباطتات و شتکلگيتري جهتان

در بررسي تعامالت افراد در خانواده ها بايتد بته دو نهتاد

مجازي است .اين تغيير بنيادين فرد را بته صتورت نتامرئي در

اثرگذار خانواده و رسانه توجه شود .يکي از نظريههاي درخور

ارتباط با جهان ديگري قرار ميدهد و حوز خارش از خانته را

توجه در زمين رسانه هاي جمعي ،نظري دوجهاني شدن استت.

در خانواده گسترده ميكند .در اين روند سه تغيير مهم ارتباطي

عاملي معتقد است مهمتترين تغييتر ستاختاري در ختانوادههتا

بهوجود ميآيد:

دوفضاييشدن استت .ازنظتر او امتروزه دوجهتانيشتدن فهتم

الف) تغيير در فضاي تعامل و ارتباطات اجتماعي با خارش

واقعيتهاي فردي و اجتماعي را موجتب متيشتود و صتنعت

از خانه :در گذشته ،ارتبتاط بتا ختارش از خانته و پيونتدهتاي

ارتباطات باعش توسع ارتباطات در جهتان مجتازي و كتاهش

ارتباط اجتماعي حضتوري بتود؛ امتا ظهتور جهتان مجتازي و

ارتباطات محسوس و واقعتي در جهتان واقعتي متيشتود .در

قدرتمندشتتدن ايتتن جهتتان ،اعضتتاي ختتانواده را در خانتته بتتا

فضاي واقعي فرد و جامعه ،تعاملي واقعي و عيني دارند و اين

فضاهاي متنوع و زيادي مرتبط كرده است.

Tomphson

1

ش) تغيير در امکان دسترستي بته ختارش از خانته :امکتان
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تحليل جامعهشناختي تأثير استفاده از فضاي مجازي بر فرهنگ شفاهي (موردمطالعه :شهر اصفهان)

دسترسي به محتيطهتاي فتراوان ختارش از خانته ،بتهصتورت

هستيم .در اين فضا قادريم ضمن تبادل نظر ،شخصيتي مجازي

لحظهاي و همزمان خواهد بود .زمان انتقال در فضاي مجتازي

براي خود بيافرينيم و همچنين فرصت آشتنايي بتا اجتماعتات

ميشود و در برنام اينترنت  ،2سترعتي

جديدي را داريم كه در آن با مردمتي از سراستر دنيتا ارتبتاط

به سرعت نور نزدي

برقرار ميكنيم؛ درحاليكه شتايد بتا داشتتن روابتط صتميمانه،

معادل صد مگابايت امکان پذير ميشود؛ بنابراين ،فرد در يت

هرگز در دنياي واقعي آنها را مالقات نکنتيم

دقيقه به چند فضاي متفاوت اخالقي و ارزشي منتقل ميشود.
ش) تغيير در خوديابي فردي :اين ستؤال مطترد استت كته

)Turkle, 1997: 6

به نقل از كيخايي).

وقتي فردي فقط در محيط خانواده زندگي ميكند و هيچ پيوند

هوركهايمر معتقد است از بين تمام نهادهاي اجتماعي كته

متفاوتي با خارش از خانه از راه فضاي مجازي برقرار نميكند،

فرد را براي قبول اقتدار (حکومتي) آماده مي كند ،در مقتام اول

چه تلقي از خود دارد و هويت خود را چگونه مييابد .فرد در

خانواده قرار دارد؛ زيرا خانواده يکي از مهم ترين قتدرت هتاي

اين روند چقدر خود را عضو خانواده مي يابد و چقتدر منتابع

تربيتي است كته از بازتوليتد و شخصتيت انستان هتا مراقبتت

مجازي خارش از خانه بتر حتس فتردي و ختانوادگي او تتأثير

ميكند و اين عمل را همانطتور انجتام متيدهتد كته زنتدگي

ميگذارد .عاملي معتقد است در فضاي جديتد اساستاً بتا فترد

اجتماعي آن را درخواست مي كند .افتراد بتا ختانواده ،قابليتت

متفاوتي مواجه هستيم و در روشهاي تعامتل پتدر و متادر بتا

قول رفتارهاي اقتداري ت كه موجوديت جامعته بتورژوازي بته

فرزندان تغيير ايجاد ميشود .در خانواد سنتي ،هويت مستتقل

آن وابسته است ت را كسب مي كنند .به عبارت ديگتر ،او معتقتد

فرد از خانواده كمرنگ بود؛ اما در فضاي دوجهانيشد جديد،

است خانواده ،روابط اقتتداري را بته افتراد متي آمتوزد و تنهتا

گسترش پيوند ها و ارتباطتات فتردي ،حتوز مستتقل فترد در

مکاني است كه افتراد آن مشتکالت ختود را بته راحتتي بيتان

درون خانواده را تقويت كرده است (عاملي .)767 :7994 ،با ايتن

ميكنند« .مکاني كه روابط افراد براستاس قتوانين بتازار تنظتيم

فرت ،رفتار هنجاري ،تحکمي و احساس جهت دهتي متعتين

نشده است و افراد ،يکديگر را رقيب در نظر نمي گيرند و ايتن

در خانواده ،منشأ بروز تضتادهتاي درونختانوادگي متيشتود؛

امکان را دارند كه «بهعنوان كاركرد نباشند؛ بلکه انسان متؤثري

يعني فرد جديد نيازمند تعامل تفاهمي استت .تعامتل در درون

باشند» ( Horkheimer, 1978: 62به نقل از كيخايي).

خانواده در فرايند ايجاد انتخاش جايگزين يتا توستع انتختاش

وايدمر 2معتقد است خانواده با جمعهتاي ختانوادگي معنتا

اعضاي خانواده ديده متيشتود  .بتا ايتن نگتاه بايتد از تعيتين

پيدا مي كند .وايدمر نشان مي دهد اگر رفتارهاي فردي در قالب

انتخاش قطعي پرهيز كرد و احترام به ارزشهاي فردي اعضاي

كنش هاي جمعي معنا و مفهوم خاصي پيدا كند ،افراد در متتن

خانواده ،مبناي تعامي خانوادگي قرار گيترد .استمرارداشتتن يتا

خانواده نگرش تتازه اي پيتدا متي كننتد و طبت عتادت نتويني

نداشتن ارزش ها در درون خانواده به پذيرش ارزشمند معتاني

مييابند؛ حالتي كه از بينرفتن جتدايي و لتذتبتردن از جمتع

اخالقي بتراي فترد بستتگي دارد .درواقتع استتمرار ارزش در
فضاي جديد ،آگاهيمتدار استت و تتابع هنجارهتاي عمتومي
جامعه و خانواده نيست.
تركل 7معتقد است فضاي مجازي ،دنياهايي را بته تصتوير
ميكشد كه از تخيالت علمي برخاستتهانتد؛ بتااينحتال بتراي
بسياري از مردم فضاي مجازي بخشي از زندگي روزمره شتده
است .هنگاميكه نامههاي الکترونيکي خود را ميخوانيم يتا در
ي

بحش همزمان اينترنتي شركت ميكنيم ،در فضاي مجتازي
Turkle

1

تلقي ميشود .او معتقد است افراد در دنياي امروز ،جمتعهتاي
خانوادگي گذشته را سامان نمي دهند؛ بلکته ختود در انتختاش
افرادي دخالت دارند كه مايلند در جمع آنها قرار گيرند .او اين
پديده را نوعي چرخش فرهنگي متي دانتد و معتقتد استت بته
همين دليل خانواده درحال افول نيست؛ بلکه نتوعي بتازنگري
در ماهيت و كاركردهاي آن روي ميدهد و به شکلي ستادهتتر
خانواده به طور دائم درحال بازسازي و ترميم خود است

(لبيبي،

Widmer

2
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فرضيههاي پژوهش به شرد زير است:

ازنظر صاحب نظراني مانند دريفوس ،در ارتباطات اينترنتي
بدن وجود ندارد و در چنين ارتباطاتي اطالعات و واقعيتتهتا

فرضي اصلي :استفاده از فضاي مجازي بر فرهنگ شتفاهي
خانواده مؤثر است.

به طور كامل درک نميشود .در اينترنت انبوهي از اطالعتات و

فرضيههاي فرعي:

شمار زيادي افراد وجود دارند و كاربران صرفاً با چشم با آنهتا

 -7كميت استفاده از فضتاي مجتازي بتر ارتبتاط شتفاهي

ارتباط برقرار مي كنند .چنين ارتباطاتي حقيقي و ناش نيستند و

خانوادهها تأثيرگذار است .

جايگزين ارتباطاتي نميشوند كته در آنهتا بتدن حضتور دارد.
شکل حركت بدن انسان در درک دنياي اطرافش نقشي حيتاتي

 -2كيفيت استفاده از فضتاي مجتازي بتر ارتبتاط شتفاهي
خانوادهها تأثيرگذار است .

ايفامي كند؛ به طوريكه عتدم تجستد منجتر بته ازدستترفتتن
تشخيص ارتباط ميشود

(دريفوس.)77 -91 :7919 ،

 -9كميت استفاده از فضتاي مجتازي بتر ادبيتات شتفاهي
خانوادهها مؤثر است .

براساس همين مباحتش نظتري ،پتژوهش حاضتر بته ايتن
مسئله مي پردازد كه فضتاي مجتازي چته تتأثيري بتر فرهنتگ

 -1كيفيت استفاده از فضاي مجتازي بتر ادبيتات شتفاهي
خانوادهها مؤثر است .

شفاهي افراد در خانواده دارد؟
الگوي نظري پژوهش

كميت استفاده از

ارتباط شفاهي
خانوادهها

فضاي مجازي
فرهنگ شفاهي

استفاده از
فضاي مجازي

مجازیاستفاده
از فضای

ادبيات شفاهي

مجازی یت

خانوادهها

استفاده از
مجازي
فضاي

كيفيت استفاده از

فضای
روش پژوهش

مجازی
 911خانواده
شده است .به اين ترتيب حجم نمون مطلوش برابر

اين پژوهش بته لحتاظ نتوع پتژوهش در زمتر پتژوهش هتاي

محاسبه شده است .باتوجهبه احتمال دريافت پرسشنامتههتاي

كتتاربردي و در زمتتر پتتژوهشهتتاي پيمايشتتي مقطعتتي قتترار

ناقص ،موضوع پژوهش و وجودنداشتن آمار دقي درخصوص

مي گيرد .در مرحل طرد مسئله و سواب پژوهش براي بررسي

تعداد خانواده ،بتراي رفتع ايتن نتواقص تعتداد  144ختانواده

ابعاد نظتري و تجربتي پتژوهش از روش كتابخانته اي (شتامل

انتخاش شدند .با درنظرگرفتن مالک ورود به پژوهش (حضور

بررسي اسناد ،كتب ،مقاالت ،پايان نامه ها ،مجالت  ،نشتريات و

اعضتتاي ختتانواده شتتامل پتتدر ،متتادر و فرزنتتد) ،تعتتداد

سيستم اطالع رساني اينترنتي) و براي به دست آوردن اطالعتات

پرسش نامه هاي توزيع شده  7244نفر استت .از ايتن تعتداد بتا
پرسشنامههاي مخدوش و ناقص 7712 ،پرسشنامه بتا

به روز از روش ميداني (پرسش نامه) استفاده شده است .جامع

حذ

آماري در اين پژوهش كلي خانواده هاي شهر اصفهان هستند و

ضريب بازگشت بتاالي  4/94بتراي فراينتد تجزيته و تحليتل

براساس سرشماري سال  7994ايتن تعتداد  119942ختانواده

داده ها در اختيار پژوهشگر قرار گرفته است كته اعضتاي 911

گزارش شده است .براي برآورد حجم نمونت مطالعته شتده ،از

خانواده را شامل ميشود .شيو نمونهگيري در پژوهش حاضر،

فرمول كوكران با جمعيت بزرگ (بيش از  24444نفر) استفاده

باتوجهبه ناهمگنبتودن جمعيتت شتهر اصتفهان ،ستهميهاي و
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براساس محل مسکوني انجام شده استت؛ بتهطتوريكته ابتتدا

سنجش انتخاش شده است .ابتدا دادههاي جمعآوريشده ازطريت

براساس مناط شهرداري اصفهان به تقسيم بنتدي نقشت شتهر

پرسشنامهها با استفاده از آمار توصيفي (جدول فراوانتي ،درصتد

اصفهان اقدام مي شود .پس از انتختاش تعتدادي منطقته و نيتز

فراواني ). .،بيان شدهانتد كته ايتن روشهتا بتراي ستازماندهي و

انتخاش تصادفي خيابان و كوچت متدنظر در داختل محلتههتا،

خالصهكردن اطالعات به كار ميروند .براي آزمتون فرضتيههتاي

پرسش نامه ها در بين خانواده هايي با فرزنتد بتاالتر از 71ستال

پژوهش و آزمون الگوي مفهومي از مدلسازي معادلت ستاختاري

توزيع مي شود .اجتاز والتدين بته فرزنتدان بتراي استتفاده از
فضاي مجازي ،مالک سن آنها در نظر گرفته شده است .
در جدول  7اطالعتات دقيت و جزئتيتتر دربتار هتر يت

شده است .همچنين بتراي تجزيته و تحليتل دادههتا از نترمافتزار
از

نواحي و محدود جغرافيايي آنها آمده است.

حجم نمونة هر منطقه
منطقه

تعداد خانوار

7
2
9
1
1
6
1
1
9
74
77
72
79
71
71
جمع

21194
79111
96419
99161
11911
91149
11919
17464
22112
62947
71441
91991
91696
16122
99196
119942

1/11
9/12
6/22
6/11
1/11
6/29
1/19
72/26
9/9
74/11
2/99
6/11
6/76
1/46
1/11
744

كامريوتري  SPSS/windows/Ver: 18و براي آزمتون متدلستازي
معادلتت ستتاختاري از برنامتت  Amos: 18استتتفاده شتتده استتت.

جدول -1محدودة جغرافيايي مناطق 11گانة نمونة پژوهش و تعيين

درصد

با تأكيد بر پارامتر ˆ و الگوهاي دومتغيتره و چنتدمتغيره استتفاده

حجم
نمونه
71
79
29
26
92
21
94
11
71
19
77
21
21
97
22
911

مآخذ :سالنام آماري كشور  7992و آمارنام شهر اصفهان (درگاه
الکترونيکي شهرداري اصفهان)

متغيرهاي پژوهش با تركيب ،وزندهي و استانداردسازي ستؤاالت
مربوط در سطح فاصلهاي ساختهشدهاند.
مفاهيم و متغيرهاي پژوهش
متغير مستقل
متغير مستقل پژوهش حاضر ،استفاده از فضاي مجتازي استت
كه بهصورت زير سنجيده ميشود .
 -7ميتتزان استتتفاده از فضتتاي مجتتازي :متتدت زمتتاني از
شبانهروز است كه فرد از فضاي مجازي استتفاده متيكنتد كته
براساس طيف ليکرت و در پنج طبق اصالً استفاده نمتيكتنم،
ي

تا سه ساعت ،سه تا پنج ساعت و بيشتتر از پتنج ستاعت

سنجيده شده است.
 -2مدت زمان استتفاده از فضتاي مجتازي :متدت زمتاني
است كه فرد در فضاي مجازي عضو شده است كه بين دو تتا
شش سال سنجيده شدهاند.
 -9خدمات اينترنتي استفادهشده :مشاركت و درگيري فترد
در فضاي مجازي كه با گويههاي جستجو در مقاالت علمتي و
پژوهشي؛ چت كتردن؛ پستت الکترونيکتي؛ اخبتار؛ اطالعتات؛

شيو تجزيه و تحليل دادهها بر مبناي روش كمّي بوده استت.

وبتتالگ؛ جستتتجو در ستتايتهتتاي سياستتي؛ گشتتتوگتتذار در

براي انجام محاسبات آماري از نرم افتزار  spssاستتفاده شتده كته

سايت هتاي مختلتف؛ برقتراري ارتبتاط بتا ديگتران در وايبتر،

بيشتر مربوط به اطالعات پرسشنامته استت؛ بتهطتوريكته ابتتدا

واتس آپ ،اليتن ،تتانگو ،اينستتاگرام و تلگترام و خريتد كتاال

فراواني هر متغير ،محاستبه و سترس جهتت گويتههتا بتا recode

ازطري اينترنت سنجيده شدهاند.

يکسان شده است .روشهاي محاسبات آماري مناسب بتا ستطود
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گرفته شد؛ بنتابراين ،پرستشنامت

متغير وابسته

براي تصحيح پرسشنامه كم

در پژوهش حاضر ،متغير وابستته ،فرهنتگ شتفاهي ختانواده

پژوهش ،نوعي اعتبار صوري دارد .براي تعيين پايايي پرسشنامته

است كه با دو بعد ارتباط شتفاهي و ادبيتات شتفاهي اعضتاي

از روش آلفاي كرونباخ استفاده شتده استت و در بيشتتر متغيرهتا

خانواده سنجيده شده است:

ميزان آلفا بيش از  4/1به دست آمد .اين محاستبات در جتدول 2
آمده است:

 -7ادبيات شفاهي ،گويههاي زير را شامل ميشود:
به كاربردن ضترش المثتل در گفتگتو بتا اعضتاي ختانواده،

جدول  -2ضرايب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي پرسشنامه

شنيدن  /خواندن ترانتههتاي محلتي ،گفتتن  /شتنيدن الاليتي،

متغير

شعرخواندن ،بازي مشاعره

مقياس

 -2ارتباط شفاهي ،گويههاي زير را شامل ميشود:
در خانواد ما قانون اين است :حداقل روزي ي

وابسته

وعده بتا

فرهنتتتتتگ
شفاهي
4/149

هم غذا بخوريم.
آن قدر فرزندم  /والدينم مشغول كار با موبايل مي شوند كه

مستقل

فرصت صحبتكردن با من را ندارند.
ما روزانه حداقل نيم ستاعت بتا يکتديگر دربتار مستائل

مستقل

مختلف گفتگو ميكنيم.
روايي و پايايي

تعداد

آلفاي

گويه

كرونباخ

ارتباط شفاهي
ادبيات شفاهي

1
1

4/171
4/171

كميت استتفاده
از فضتتتتتتتاي
مجازي
كيفيت استتفاده
از فضتتتتتتتاي
مجازي

9

4/142

4/19

74

يافتههاي پژوهش

براي سنجش روايي پژوهش از اعتبار صوري استفاده شده است.

يافته هاي پژوهش در دو بخش توصيفي (اطالعات مربوط

اعتبار صوري مبتني بر قضاوت و داوري متخصصان استت .بتراي

به والدين و فرزندان) و استنباطي ارائه ميشود.

انتخاش بهترين گويههاي متغيرهتاي پتژوهش ،از ديتدگاه استاتيد،

نتايج توصيفي:

مشاور و پژوهشگران ديگر استفاده شد .بدينترتيتب پرستشنامت
تهيهشده به اساتيد دانشگاه و متخصصان نشان داده و از نظتر آنهتا

جدول  -3توزيع فراواني پاسخ گويان برحسب سن اعضاي خانواده
گروههاي سني

فرزند

والدين
مرد
فراواني

كمتر از  24سال
 24تا 21
 21تا 94
 94تا  91سال
 91تا  99سال
 14تا  11سال
 11تا  19سال
 14سال و باالتر
كل
بدون پاسخ

4
4
2
1
11
11
91
711
911
1

زن
درصد معتبر

4
4
4/1
7
72/2
22/9
21/1
91/1
744

فراواني
4
4
6
29
11
92
91
14
911
9

درصد معتبر
4
4
7/1
1/6
24/2
21/7
21/1
24/9
744

فراواني
799
19
19
19
72
4
4
4
911
76

درصد معتبر
91/1
21/2
21/2
21/2
9/2
4
4
4
744
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از بين اعضتاي  911ختانواد شتركتكننتده در پتژوهش،

درصد فراواني و بيشترين فراواني ستن در گتروه فرزنتدان بته

بيشترين فراواني سني در گروه مردان به  14ستال و بتاالتر بتا

گروه سني كمتر از  24سال با  91/1درصد فراواني تعل دارد.

 91/1درصد فراواني و در گروه زنان به  11تا  19سال با 21/1
جدول  -4شاخص ميزان استفاده از فضاي مجازي
پدر

مادر

فرزند

اتصال به اينترنت بهطور روزانه

درصد معتبر

درصد معتبر

درصد معتبر

19/1

92/1

79/1

ساعت

29/1

97/1

21/9

تا سه ساعت

21/6

29/2

92/9

بين سه تا پنج ساعت

1/2

1/7

71/1

بيشتر از  1ساعت

4

1/2

9/6

كل

744

744

744

استفاده نميكنم
كمتر از ي
بين ي

پردازش جدول  1نشان ميدهد بيشترين فراواني استفاده

بيشترين فراواني ،گزين استفاده نميكنم با  92/1درصد و بعتد

از فضاي مجازي در گروه پدران ،گزين استتفاده نمتيكتنم بتا

ساعت با  97/1درصد فراواني استت.

 19/1درصد فراواني و بعد از آن گزين كمتتر از يت

از آن گزين كمتر از ي

ستاعت

بهطور روزانه با  29/1درصد فراواني است .در گتروه متادران،

در گروه فرزندان ،بيشترين فراواني ،گزينت بتين يت
ساعت استفاده با فراواني  92/9درصد است.

جدول  -1شاخص فرهنگ شفاهي
متغير

همسران

كم

خيلي
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد

كل

درصتتتتتتد

فرزند
ارتباط شفاهي

ادبيات شفاهي

ارتباط شفاهي

ادبيات شفاهي

1/2

71/9

4/1

4/9

معتبر
درصتتتتتتد

76/1

22/9

4/1

29/1

معتبر
درصتتتتتتد

91/1

21/7

11/1

24/7

معتبر
درصتتتتتتد

91/1

76/1

11/1

91/6

معتبر
درصتتتتتتد

7/6

71/1

1/1

71/6

معتبر
درصتتتتتتد
معتبر

744

744

744

744

تتا سته

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991

91

در جدول  -1متغيرهاي مربوط به شاخص فرهنگ شفاهي

مجازي بر ارتباط شفاهي اعضاي خانواده بررسي شتده استت؛

مشتاهده متتيشتتود .بيشتتترين فراوانتتي متغيتتر ارتبتتاط شتتفاهي

بهطوريكه هرچه ميزان و مدت زمان استفاده از فضاي مجازي

همسران به گزين متوسط با  91/1درصد فراوانتي و در گتروه

بيشتر باشد ،احتمال كمترشدن ارتباط شتفاهي بتين همستران،

فرزندان نيز به گزين متوستط بتا  11/1درصتد فراوانتي تعلت

والدين و فرزندان وجود دارد و برعکس .براي ايتن فرضتيه از

دارد .بيشترين فراواني متغير ادبيات شفاهي در گروه همستران

آزمون همبستگي پيرسون استتفاده كتردهايتم .طبت جتدول ،6

به گزين متوسط با  21/7درصد و در گروه فرزندان بته گزينت

ميزان ضريب همبستگي و سطح معنيداري ،نشاندهنتد تتأثير

زياد با  91/6درصد فراواني تعل دارد.

كميت استفاده از فضاي مجازي بتر ارتبتاط شتفاهي همستران
است؛ به طوري كه با استفاد بيشتر از فضتاي مجتازي ،ارتبتاط

تحليل استنباطي

شفاهي همسران كاهش مييابد ( .)-4/971اين تأثير بر كميتت

پتتژوهش حاضتتر  1فرضتتيه دارد و بتتراي بررستتي و آزمتتون

استفاده از فضاي مجازي و ارتباط شفاهي والتدين و فرزنتدان

فرضيههاي مطردشده از آزمتونهتاي مختلفتي استتفاده شتده

نيز وجتود دارد ()-4/941؛ بنتابراين ،فرضتي اول بتا اطمينتان

است.

 4/91و سطح معنيداري  4/444تأييد ميشود.

در فرضي اول پتژوهش ،تتأثير كميتت استتفاده از فضتاي
جدول  -6كميت استفاده از فض اي مجازي بر ارتباط شفاهي همسران ،والدين و فرزندان
ضريب تعيين

سطح معناداري

ضريب همبستگي

روابط متغيرها

4/7

***

-4/971

ارتباط شفاهي همسران  -كميت

4/499

***

-4/941

ارتباط شفاهي والدين و فرزندان – كميت

در فرضي دوم پژوهش ،تتأثير كيفيتت استتفاده از فضتاي

شفاهي همسران است؛ بهطتوريكته كيفيتت استتفاده از فضتاي

مجازي بر ارتباط شفاهي اعضاي خانواده بررسي شتده استت.

مجازي با ارتباط شفاهي همسران رابط معکوس دارد (.)-4/99

براي اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده كتردهايتم.

اين تأثير بر كيفيت استفاده از فضاي مجازي و ارتباط شتفاهي

طب جدول  ،6ميزان ضتريب همبستتگي و ستطح معنتيداري،

والدين و فرزندان نيز وجود دارد ()-4/976؛ بنابراين ،فرضتي

نشان دهند تأثير كيفيت استتفاده از فضتاي مجتازي بتر ارتبتاط

اول با اطمينان  4/91و سطح معنيداري  4/444تأييد ميشود.

جدول  -7كيفيت استفاده از فضاي مجازي بر ارتباط شفاهي همسران ،والدين و فرزندان
ضريب تعيين

سطح معناداري

ضريب همبستگي

روابط متغيرها

4/77

***

-4/99

ارتباط شفاهي همسران  -كيفيت

4/7

***

-4/976

ارتباط شفاهي والدين و فرزندان – كيفيت

فرضي سوم پژوهش ،تأثير كميت استفاده از فضاي مجازي

همبستگي پيرسون استفاده كترده ايتم .طبت جتدول  ،1ميتزان

بر ادبيات شفاهي خانواده را مطرد ميكند؛ بهطوريكه هرچته

ضريب همبستگي و سطح معنيداري ،تأثير كميتت استتفاده از

ميزان و مدت زمان استتفاده از فضتاي مجتازي بيشتتر باشتد،

فضاي مجازي بر ادبيات شفاهي همستران را نشتان متيدهتد؛

خانواده با كاهش ادبيات شفاهي همسران ،والتدين و فرزنتدان

بهطوريكه با استفاد بيشتر از فضاي مجازي ،ادبيتات شتفاهي

روبهرو شده استت و بترعکس .بتراي ايتن فرضتيه از آزمتون

همسران كاهش مييابد ()-4/219؛ امتا ايتن تتأثير بتر كميتت

تحليل جامعهشناختي تأثير استفاده از فضاي مجازي بر فرهنگ شفاهي (موردمطالعه :شهر اصفهان)
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ازلحاظ آماري وجود ندارد (.)-4/741

جدول  -8كميت استفاده از فضاي مجازي بر ادبيات شفاهي همسران ،والدين و فرزندان
سطح معناداري

ضريب تعيين

روابط متغيرها

ضريب همبستگي

4/41

4/471

-4/219

ادبيات شفاهي همسران  -كميت

4/477

4/11

-4/741

ادبيات شفاهي والدين و فرزندان – كميت

در فرضي چهتارم پتژوهش نيتز تتأثير كيفيتت استتفاده از

از فضاي مجازي با ادبيات شفاهي همستران ارتبتاط معکتوس

فضاي مجازي بر ادبيات شفاهي خانواده بررستي شتده استت.

دارد ( .)-4/11اين تأثير بر كيفيت استفاده از فضاي مجتازي و

براي اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده كردهايتم.

ادبيات شفاهي والدين و فرزندان نيتز وجتود دارد ()-4/179؛

طب مشاهدات جدول  ،9ميتزان ضتريب همبستتگي و ستطح

بنتتابراين ،فرضتتي اول بتتا اطمينتتان  4/91و ستتطح معنتتيداري

معنيداري نشان ميدهد كيفيت استفاده از فضتاي مجتازي بتر

 4/444تأييد ميشود.

ادبيات شفاهي همسران تأثير دارد؛ به طوريكه كيفيت استتفاده
جدول  -9كيفيت استفاده از فضاي مجازي بر ارتباط شفاهي همسران ،والدين و فرزندان
سطح معناداري

ضريب تعيين

روابط متغيرها

ضريب همبستگي

4/92

***

-4/11

ارتباط شفاهي همسران  -كيفيت

4/26

***

-4/179

ارتباط شفاهي والدين و فرزندان – كيفيت

فرضية كلي و الگوي پژوهش :استفاده از فضاي مجتازي

بر فرهنگ شفاهي خانواده مؤثر است.

جدول  -11برآوردهاي استاندارد و غيراستاندارد در سطح استنباطي براي بررسي تأثير استفاده از فضاي مجازي بر فرهنگ شفاهي خانواده
ضريب تعيين
4/942

سطح معناداري

نسبت بحراني

خطاي

برآورد

برآورد

معيار

غيراستاندارد

استاندارد

روابط متغيرها

***

-9/762

4/441

-4/411

-4/191

فرهنگ شفاهي --كيفيت

4/494

2/766

4/426

4/416

4/771

فرهنگ شفاهي --كيفيت

الگوي  -1الگوي معادلة ساختاري براي تعيين مقدار تأثير استفاده از فضاي مجازي بر تعامل و ادبيات شفاهي خانواده
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در رسم الگوي نهايي براي مناسببودن بارهتاي عتاملي از

ازآنجاكه پشتوان نظري قوي دارد با رابط معکوس بته ميتزان

رويکرد دومرحلهاي بهره گرفتيم و بعد از پذيرفتهشدن آنها بته

( )-4/74در الگتتو حفتتظ شتتده استتت .همچنتتين نتتتايج نشتتان

تدوين الگوي نهايي اقدام كرديم .الگوي ذيل به آزمون اعتبتار

ميدهتد تعامتل ختانواده بته ميتزان ( )4/76واريتانس ادبيتات

سازهاي تعامتل ختانواده ،ادبيتات شتفاهي ختانواده ،كميتت و

شفاهي خانواده را تبيين مي كند .شتاخص هتاي الگتو ،آزمتون

كيفيت استفاده از فضتاي مجتازي و آزمتون نيکتويي بترازش

نيکتتويي بتترازش ستتاختار نظتتري مطتتردشتتده بتتا دادههتتاي

ساختار آن پرداخته است .در بخش اندازهگيري چنانکه از الگو

مشاهدهشده و اعتبار سازهاي وسيل اندازهگيري بحتششتده را

برميآيد بيشتر معر هاي متغيرهاي پنهان بهطور نسبتاً مناسب

نشان مي دهد .كلي شاخصهاي تطبيقي الگو نيز مقادير بتاالتر

روي آنها بار شده و البته متغيرهاي با بار گوي پايين از معادلته

از  4/94را نشتتان متتيدهنتتد كتته بتته معنتتاي تتتوان الگتتو ،از
الگوي استتقالل و نزديت شتدن بته يت

خارش شدهاند .بخش ساختاري الگو نيز نشان متيدهتد متغيتر

فاصلهگرفتن از ي

كميتتت استتتفاده از فضتتاي مجتتازي ( )4/14بيشتتترين مقتتدار

الگوي اشتباعشتده بتر مبنتاي معيارهتاي تعريتفشتده بتراي

واريانس تعامل خانواده و كيفيتت استتفاده از فضتاي مجتازي

IFI=4/91

آنهاستتتت .معيارهتتتاي  TLI=4/19 ،GFI=4/91و

( )- 4/17تعامل خانواده را تبيين كرده استت .همچنتين متغيتر

نزدي

كميت استفاده از فضتاي مجتازي ( )-4/74واريتانس ادبيتات

 ،RMSEA=4/41عملکرد ضعيف باقيماندهها در الگو را نشان

شفاهي خانواده و كيفيتت استتفاده از فضتاي مجتازي ()4/77

مي دهد (البته حجم نمون مطالعهشده كامالً بر آمتار  χ²تتأثير

ادبيات شفاهي را تبيين كرده است .گفتنتي استت تتأثير متغيتر

ميگذارد و حجم نمونه در اين پژوهش زياد استت؛ درنتيجته،

كميتتت استتتفاده از فضتتاي مجتتازي ادبيتتات شتتفاهي ختتانواده

معناداربودن و نبودن  ،χ²مالک مناسبي براي قضتاوت دربتار

براستاس مقتتادير موجتتود در الگتتو معنتادار نشتتده استتت؛ امتتا

الگو نيست).

به ي

هستتند؛ بنتابراين ،بترازش زيتاد الگتو و معيتار

DF/CMIN

TLI

NFI

IFI

GFI

RMSEA

AGFI

1/41

4/19

4/91

4/91

4/91

4/41

4/9

Chisquare
21/96

P

DF

4/44

1

نتيجه

احساس «بودن» و حضور در جمع متي كننتد كته بتراي افتراد

امروزه با استفاده از اينترنتت ،بهترهگيتري اطالعتات زيتاد در

بسيار خوشايند است .بدين ترتيب هر فرد نشتان متي دهتد بته

كمترين زمان و برقراري ارتباط گفتاري ،نوشتاري و ديداري با

كتتدام جمتتع ختتانوادگي تعلتت دارد و چگونتته در مستتائل،

هزينه اي نسبتاً كم امکان پتذير شتده استت .افتراد بستياري در

مشکالت ،شادي ها و غم هتاي آنهتا ستهيم استت .بتا حضتور

شبکه هاي اجتماعي مجتازي جتذش شتده انتد و ايتن نفتوذ و

وسايل ارتباط جمعتي بته خصتوص در جوامتع جديتد  -كته

گستردگي ،شبکه هاي اجتماعي مجازي را به بخشي از زنتدگي

ارتباطات مجتازي بيشتتر شتده استت  -بتا افترادي برختورد

روزمر افراد تبديل كرده است؛ حتتي اگتر ايتن عضتويت بته

مي كنيم كه در انبوه وسيع شهر و بتا كاستتي روابتط ستنتي در

معني فعال بودن اين كاربران نباشتد ،دگرگتوني در تعتامالت و

انزوا و فرديت بيسابقهاي بته ستر متيبرنتد .فضتاي مجتازي

زندگي آنها را موجب ميشود .عصر جديتد ،عصتر ارتباطتات

همواره پيام ها و اطالعات متنوعي دارد؛ بنابراين ،نقتش مهمتي

انساني است و ابعاد گوناگوني را دربرمي گيرد .در ختانواده هتا

در ايجاد ارتباط ايفا مي كند .به عقيد هايدگر ،خانته «يکتي از

افراد با دورهميهاي خانوادگي و برقراري ارتباطتات شتفاهي،

بزرگترين قدرتهاي يکرارچهسازي انديشههتا ،ختاطرههتا و

تحليل جامعهشناختي تأثير استفاده از فضاي مجازي بر فرهنگ شفاهي (موردمطالعه :شهر اصفهان)
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رؤياهاي نوع بشر» است .با ورود رسانه هاي جمعتي و سترس

جمعي است كه با آن مي توان در زمينتههتاي مختلتف علمتي،

حضور افراد در فضاي مجازي ،اعضتاي ختانواده هتا بته جتاي

تکنولوژيکي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي با جهتان پيرامتون

برقراري ارتباطات شفاهي (كه به ايجاد ارتباطات صتميمانه تتر

به مبادله پرداخت ،گپ دوستانه داشت ،اطالعات را در سراسر

نقطه خيره شده اند؛ به طوريكه از

جهان مبادله كرد و بهتر و هدفمندتر از زمان فراغتت استتفاده

جهتتتان واقعتتتي ختتتارش متتتيشتتتوند (چاوشتتتيان.)216 :7997 ،

كتترد .بتتهطتتوركلي اينترنتتت و امکانتتات ايجادشتتده ،يکتتي از

دراينارتباط ،بسياري از صاحبنظران معتقدند بايتد بته دنبتال

قدرتمند ترين رسانه هاي جمعي هستتند كته افتراد را در ابعتاد

طرح تي متتتوازن بتتراي روابتتط افتتراد در ختتانواده باشتتيم تتتا

مختلف به يکديگر پيوند مي دهند .عاملي معتقتد استت وقتتي

آسيب هاي ناشي از ورود بته دنيتاي متدرن را كتاهش دهتيم.

فردي فقط در محيط خانواده زنتدگي متي كنتد و هتيچ پيونتد

دراينصورت انتظار ميرود افراد ،زمان و شرايط مناسبي بتراي

متفاوتي با خارش از خانه از راه فضاي مجازي برقرار نمي كند،

استتتفاده از فضتتاي مجتتازي برگزيننتتد؛ زيتترا فضتتاي مجتتازي،

چه تلقي از خود دارد و هويت خود را چگونه مي يابد .فرد در

مجموعه قابليت هايي دارد كه باعش سهولت زندگي متيشتود.

اين روند چقدر خود را عضو خانواده مي يابد و چقتدر منتابع

اين رسان ارتباطي ،قابليت ديداري ،شنيداري و نوشتاري دارد

مجازي خارش از خانه بتر حتس فتردي و ختانوادگي او تتأثير

و كاربران با هزين نسبتاً كم با افتراد متدنظر ختود در سراستر

مي گذارد .عاملي معتقد است در فضاي جديد ،بيشتتر بتا فترد

جهان ارتباط برقترار متي كننتد .ارتبتاط ازطريت ايتن رستانه،

متفاوتي مواجه هستيم و تغيير در روش هاي تعامل پدر و مادر

ي سويه و تحميل شونده نيست؛ بلکه ارتباطي است كه در آن

با فرزندان استت .در ختانواد ستنتي ،هويتت مستتقل فترد از

فرد نقش فعالي دارد .افراد در اين ارتباطتات از ديگتران تتأثير

خانواده كم رنگ بتود؛ امتا در فضتاي دوجهتاني شتد جديتد،

مي پذيرند و بر آنها نيز تأثير ميگذارند .براساس نتايج پژوهش

گسترش پيوند ها و ارتباطات فردي مستقل ،حوز مستقل فترد

حاضر ،تعادل نداشتن كتاربران در استتفاده از فضتاي مجتازي،

در ختتانواده را تقويتتت كتترده استتت (عتتاملي .)767 :7994 ،در

بروز آستيب هتايي ماننتد انتزواي اجتمتاعي كتاربران ،كتاهش

شناخت اثرات فضاي مجازي بر فرهنتگ شتفاهي و تعتامالت

مشاركت افراد در فعاليتهاي دستهجمعي ختانوادگي و ايجتاد

افراد در خانوادهها مسلم است كه بهصورت مطلت نمتيتتوان

فاصله بين والدين و فرزندان را سبب مي شود كته البتته بتروز

مطرد كرد اين تأثيرات مثبتت يتا منفتي استت؛ زيترا فنتاوري

اين آسيب ها باتوجه به ميتزان و نتوع استتفاد افتراد از فضتاي

اطالعات و ارتباطات نيز مانند ستاير فنتاوري هتا كاركردهتاي

مجازي متفاوت است .بديهي است به ميزانتي كته كتاربران در

متفاوتي دارد و كاربران با چگونگي استفاده و بهكتارگيتري آن

استفاده از فضاي مجازي ،حد تعادل را رعايت كنند و لطمه اي

در نتيج بهره برداري از اين امکانات مؤثر هستند .سطح آگاهي

به روابط رودررو در دنياي واقعي نيتز وارد نکننتد ،بته همتان

كاربران و خانواده هاي آنها؛ محيطي كه افراد در آن قرار دارند؛

نسبت از مزاياي ارتباطات در اين فضتا برختوردار متيشتوند؛

تالش نهادهاي مختلتف ماننتد ختانواده ،آمتوزش و پترورش،

زيترا استتتفاده از فضتاي مجتتازي و دسترستي بتته شتبکههتتاي

مؤسسات فرهنگي و هنري و هدايت آنها براي گذران اوقتات

اجتماعي مختلف ،بته افتراد در صترفه جتويي وقتت و انجتام

فراغت به طور مطلوش در كنتترل بتروز آستيب هتاي ناشتي از

مي كند .امروزه

فضاي مجازي تأثيرگذار است .بورديو نيز مطترد كترده استت

در بسياري از كشورهاي دنيا با اتصال به شبکه هاي اجتمتاعي،

اثر پذيري افراد از واقعيت ها ،نهاد ها ،سازمان هتاي اجتمتاعي و

مراكز اينترنتي و هدايت درست كاربران دريافتهانتد اينترنتت و

فراورده هتاي آنهتا تتابع ميتزان سترماي اجتمتاعي و فرهنگتي

امکانات وابسته به آن از بهترين و مهتم تترين وستايل ارتبتاط

آنهاست .به عبارت ديگر ،دارايي فرهنگي هتر ختانواده در نتوع

منجر مي شود) ،صرفاً به ي

فعاليت هاي بدون نياز به حضور فيزيکي كم
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بهره برداري از فضاي مجازي ،امکانتات و اطالعتات آن متؤثر

نوجوانان و جوانتان در برختورد بتا محتتوا و مطالتب هنگتام

است .عاملي نيز معتقد است پارادايم دو فضايي شدن بته نقتش

استفاده از فضاي مجتازي ،توجته بيشتتر بته ستليق مخاطبتان

حداقلي رسانه اي فضاي مجازي و نقتش فراگيتر فرهنگتي آن

به ويژه قشر جوان در تهي برنامه هاي صدا و سيما و برگتزاري

تعامتل پويتا بتا

نشست هاي علمي با حضور اساتيد و دانشجويان در رابطته بتا

يکديگر قرار دارند .همان طوركه روابط دوستي يکتي از منتابع

تأثير فضاي مجازي در ابعاد مختلتف ختانواده هتا بته استتفاد

مهم ارزشي است و بر اخالق فردي تأثير متي گتذارد ،منتابعي

مؤثرتر از اين فضا كم

متي كنتد .ستخن آختر اينکته متا در

مثل جماعت هاي مجازي ،گروه هاي دوستي مجازي ،بازي ها و

مواجهه با تأخر فرهنگي قرار داريم كه به دنبال ورود و شتيوع

ستترگرميهتتاي مجتتازي ،انتقتتال بتته فضتتاي متفتتاوت ،ختترده

ابزارهاي الکترونيکتي و فنتاوري هتاي اطالعتات و ارتباطتات

فرهنگ ها ،جمع هتاي اجتمتاعي متفتاوت و ارتبتاط بتا جهتان

ايجاد شده است و هنوز اطالع دقي و كاملي نتداريم كته ايتن

رسانه ها مسير هاي متفاوتي از زندگي را در خانه منعکس كرده

فناوري ها چه جايگاهي در شکل دهي رفتار ما دارند و تأثيرات

است (عتاملي .)769 :7994 ،دوفضاييشدن ،پيامدهاي مانتدگاري

مثبت آنها در زندگي افراد بيشتر است يتا تتأثيرات منفتي؛ امتا

بر ارزش هاي اخالقي و خانواده دارد .پيامد هاي منفي اين فضا

انديشمندان معتقدند باتوجه به تغيير الگوهاي ارزشي و رفتاري

بر ارزش هاي اخالقي در قلمروهايي ماننتد تغييترات شتناختي

كه به دنبال ورود اين فناوري ها در زندگي افتراد ايجتاد شتده

دربار زندگي ،كاهش واقعيتتگرايتي و گستترش ارزشهتاي

است ،بررسي اين تغييرات و علت يابي آنها ضتروري بته نظتر

مجتتازي مشتتاهده متتيشتتود .درحقيقتتت ،فضتتاي مجتتازي

مي رسد .امروزه با ورود فنتاوري هتاي ارتبتاطي ،بيشتتر متردم

واقعيتتتهتتاي جديتتدي وارد زنتتدگي متتيكنتتد كتته بتته آنهتتا

ترجيح مي دهند باوجود تنهايي ،روابتط گستترده اي بتا جهتان

واقعيت هاي مجازي مي گويند و اعضاي خانواد پيوندداده شده

پيرامون ختود داشتته باشتند؛ زيترا هنگتام حضتور در فضتاي

با واقعيت هتاي مجتازي ،تعتامالتي كتامالً متفتاوت دارنتد بتا

مجازي ،كنترل ،بازخواستت و قضتاوت نمتيشتوند .درنتيجته

اعضايي كه صرفاً در فضاي واقعتي زيستت متي كننتد .ظهتور

معاشرت در فضتاي مجتازي افتزايش يافتته و بتراي كتاربران

ارزش ها ،خواسته ها و انتظارات جديد از مستير واقعيتت هتاي

دلرذير مي شود؛ زيرا هويت دلخواه ختود را بته ديگتران ارائته

متيشتوند (عتاملي:7994 ،

مي دهند و به دنبال آن كيفيت ارتباطشان با محيط واقعي ماننتد

 .)714-761مهمترين فرايند رشد و تربيت افراد ،جامعتهپتذيري

جمع هاي خانوادگي كاهش يافته و روابط چهره به چهتر آنهتا

استتت كتته حتتين آن افتتراد ارزشهتتا و الگوهتتاي رفتتتاري را

نيز با مشکل مواجه مي شود .امروز به دليل نبود اهدا

مشترک

مي آموزند و در جريان تعامتل بتا ديگتران بته كتار متي برنتد.

بين اعضاي خانواده و انتقال نيافتن مسائل فرهنگي از نسل قبل

دراين ميان نقش خانواده و نظام آموزشي در انتقال ايتن بختش

به نسل بعدي ،گفتگو بين اعضاي خانواده كم رنگ شده است؛

از فرهنگ بسيار مهم است .به نظر مي رسد اعضاي خانواده در

زيرا گفتگو بين اعضاي خانواده ،تجربه و فرهنگ را به فرزنتدان

جامع ايراني امروز به آمتوزش مهتارتهتاي زنتدگي نيازمنتد

انتقال ميدهد و افزايش فضاي عاطفي بين آنها را سبب ميشود.

است .آموزش مدرن و سازمان يافته در متدارس و دانشتگاه هتا

فضاي صميمي بين اعضا ،حس پشتيباني و حمايتت از يکتديگر

بتته نوجوانتتان و جوانتتان ،استتتحکامبخشتتيدن بتته رابطتتههتتاي

در خانواده را تقويت مي كند؛ به طوري كه آنها خود را تنها حتس

فرالکترونيکي در قالب طرد هاي اجرايي مثبت و آموزش هتاي

نمي كنند .در خانواده ها رود جمعي حاكم مي شود و به افتزايش

مرتبط با نحو استفاد درست جوانتان و نوجوانتان از فضتاي

اعتماد ،يگانگي و ارتباط با اجتمتاع منجتر متيشتود .ايتن نکتته

مجتتازي الزم استتت .افتتزايش ستتواد رستتانهاي ختتانوادههتتاي

درخور تصدي است كه نقش ارتباطات شتفاهي در مقايسته بتا

توجه دارد؛ بهاين ترتيب اين دو جهان در يت

رسانهاي و مجازي به خانواده منتقتل

تحليل جامعهشناختي تأثير استفاده از فضاي مجازي بر فرهنگ شفاهي (موردمطالعه :شهر اصفهان)

گذشته كمتر شده است؛ اما نمي توان مدعي شد كه بخش عمتد
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