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چکیده
پژوهش حاضر با هدف«تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده در سال (4931مطالعه موردی:
منطقه  4شهر تهران) با روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری شامل کلیه خانوارهای ساکن درمنطقه  4شهر
تهران( 444911خانوار) است .روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای بوده وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  411خانوار بدست آمده
است .با ابزار پرسشنامهای که بانظر استاد راهنما توسط محقق طرح شده است و شامل  91سؤال بود ،اطالعات الزم جمعآوری گردید ،در
بررسی فرضیههای تحقیق دریافت شد :با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن و ( )P>1/14بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی
(الین ،تلگرام) با انسجام خانواده رابطه وجود دارد .با محاسبه آزمون کای اسکویر و ( )P>1/14بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی
(الین ،تلگرام) و جمعگرایی افراد خانواده رابطه معنی داری وجود دارد .با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن و ( )P>1/14بین میزان
استفاده وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و پایداری خانواده ،روابط صمیمی افراد خانواده ،روابط با خویشاوندان ،شیوه غذا خوردن افراد
خانواده ،شیوه برقراری میهمانی ،شیوه گردشهای خانوادگی و نحوه ارتباطات کالمی رابطه معنادار بدست آمد .همچنین آزمون یو مان-
ویتنی و ضریب همبستگی بدست آمده از این آزمون این رابطهها را تأیید کرده است و میزان این مؤلفهها در بین خانواده از یکسانی
برخوردار نبوده است.

واژگان کلیدی  :وسایل نوین ارتباطی ،شبکه مجازی ،الین ،تلگرام ،انسجام خانواده.
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مقدمه

خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار میگیرد ،اهمیت شايان توجهی دارد .اولین تأثیرات محیطی که فرد دريافت
میکند ،از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذيری فرد از ساير محیطها میتواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد .خانواده
پايهگذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آينده ،اخالق ،سالمت و عملکرد فرد در
آينده نقش بزرگی به عهده دارد« .وقتی گفته میشود فرد در خانواده خود زندگی میکند ،بدين معنی است که آن فرد متولد
میشود ،رشد میکند،رفع نیاز میکند ،سکون و آرامش عاطفی پیدا میکند ،بیمار و يا سالم میشود ،از محبت لذت میبرد ،با
ازدواج و امتزاج دو روحیه هماهنگ میشود و به هدف متعالی میرسند ،يعنی اولین و پايدارترين جايگاه و پايگاه برای انتقال
عناصر فرهنگی به نسلهای جديد شکل می گیرد که اين جايگاه خانوادگی ،تمامی استعدادهای اعضای خانواده را نیز شکوفا
میکند» (جهانفر .) 41 :4931،ريشه اساسی برای تحکیم روابط افراد در دورن خانواده ،نظم و همبستگی درون آن است .خانوادهايی
که از انسجام برخوردار باشد ،میتواند فردی با ثبات تر و متعهدتر به جامعه وارد کند ،بر عکس تزلزل درون خانواده باعث پرورش
افراد بیمسئولیت و فاقد روابط و آداب اجتماعی میشود .انسجام گاهی با واژگانی مانند وفاق ،وحدت و  ...يکسان شمرده می
شود .از اين رو«آلن بیرو »4در فرهنگ علوم اجتماعی واژه وفاق را اين گونه توصیف می کند«:وفاق بر پیدايی اتفاق نظر و توافقی
آشکار در يک گروه داللت دارد .وفاق فرآيندی است که از طريق آن اعضای يک گروه يا يک جامعه به توافق و اشتراک در
بنیان های زندگی مشترک خود رسیدهاند .وفاق و انسجام موجب به هم پیوستگی آگاهانهتر يک گروه و همبستگی بیشتر آن
میشود» (بیرو .)41 :4939 ،انسجام ،يکی از ساختارهای پر نفوذ خانواده ،احساس همبستگی ،پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای
يک خانواده نسبت به هم دارند (السون.)00 :1999 ،
از جمله مسائلی که در انسجام خانواده مورد بررسی قرار میگیرد ،پايداری ،روابط صمیمی افراد با يکديگر ،با خويشاوندان و
ارتباط داشتن با آنان است .امروزه مسائل بسیاری با توجه به رشد فناوری ،خانوادهها را تحت تأثیر قرار داده است ،وسايل ارتباطی
نوين که با هجوم بیامان در خانهها راه يافته است ،فاصله قابل توجهی بین افراد بوجود آورده است.اين فاصله و شکاف با
دورساختن اعضای خانواده موجب کاهش انسجام در روابط خانواده شده است .با تغییر بافت خانواده از شیوه سنتی به مدرن و
تبديل خانوادههای گسترده به هستهای ،وجود فناوریهای جديد،سبک و سیاق زندگی افراد نیز تغییر اساسی پیدا کرده است
(فاضلی.)4904،نظم و انسجام در خانواده دچار شتابزدگی های زندگی ماشینی شده است و افراد به دلیل مشغلههای زياد ،فرصت
کافی برای يکديگر ندارند و با هجوم زندگی آپارتمانی و مدرنیزه در شهرها ،فرصتی برای گذران اوقات فراغت نمانده است ،از
اين رو بهترين وسیله برای سرگرمی استفاده از شبکه های اجتماعی مانند الين و تلگرام شده است و اين شبکه ها بیش از آن که يک
شبکه ارتباطی باشند و میزان ارتباط با افراد ديگر را افزايش دهد ،بر فردگرايی و انزواطلبی افراد تأثیرگذار بودهاند ،فردگرايی در
درون خانواده در حال شکلگیری و خانواده اولین واحد اجتماعی است«،اکنون ديگر خانواده ،واحد فردی شده ،بین اعضای آن
تعامل وجود ندارد و درباره نیازها و خواستههای افراد گفتوگويی نمیشود که اين مانعی برای شکلگیری الگوی خانواده و انتقال
فرهنگ به نسلها است» (شیری .)4901 ،اين در حالی است که با بهرهگیری از نرمافزارهايی نظیر الين و تلگرام میتوان به دورترين
دوستان و اقوام خود در آنسوی دنیا ارتباط برقرار کرد و از حال و احوالشان مطلع شد.اينيکی از مزايای وسايل ارتباطجمعی و
نرمافزارهای يادشده است که به فرد امکان میدهد تا در کمترين زمان بیشترين اطالعات را کسب کند و قادر به برقراری ارتباط با
شخصی درجايی ديگر باشد .ذهنگرا شدن افراد يکی از خطرات اين وسايل و شبکههای ارتباطی است.اين ابزارها افراد را بیش از
اندازه آرمانگرا کرده است ،شبکههای اجتماعی بهاندازهای زيبا ،شفاف و رنگی طراحیشدهاند که افراد تصور میکنند ،میتوانند
در آن واقعیتهای ملموس دنیای بیرون را ببینند.با غلبه نرمافزارها و رشد وسايل ارتباطی دوستیها و ارتباطات شبکهای شده است.
-Alen Biroo
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درصورتیکه در بیان آزادیهای اجتماعی در يک جامعه محدوديتهايی وجود داشته باشد ،بسیار سريع اين وسايل شخصیت افراد
را تحت تأثیر قرار میدهند.شخصیت انسان دارای دو بخش موروثی و اکتسابی است «در کشورهای پیشرفته بخش اکتسابی
شخصیت افراد بر بخش موروثی غلبه يافته و در جوامع عقبمانده ،بخش موروثی بر بخش اکتسابی غالب است .در ايران بخش
اکتسابی شخصیت افراد بر بخش موروثی پیشی گرفته ،و يکی از ويژگیهای وسايل نوين ارتباطی نقشی است که در اجتماعی شدن
افراد دارند ،بنابراين میتوان گفت ،اولین پله در اجتماعی شدن خانواده است .نقش خانوادهها در درون همین شبکههای اجتماعی
استحاله شده است .شاهديم امروزه يک کودک ششساله گوشی تلفن در دست دارد و به خاطر تسلطی که در دانش رايانهای
دارد ،انواع نرمافزارها را دانلود میکند؛ کاری که حتی در برخی موارد از والدين برنمیآيد» (شیری.)4901 ،
اين مسئله عالوه بر از بین بردن انسجام خانواده ،عاملی برای بروز بسیاری از بیماریهای بی اساس و روحی و روانی است .برای
افراد احساس تهی بودن ،نا امیدی و خالء عاطفی ايجاد میکند .تغییر محیط زندگی نیز بر اين مسئله تأثیرگذار است .در مناطق
جنوبیتر شهر ،هنوز ارزشها و رفتارهای سنتی وجود دارد ،ولی در مناطق شمالیتر شهر و خانوادههای کم تعدادتر اين مشکل به
صورت بارز نمايان است .با توجه به اينکه منطقه  4شهر تهران دارای خانوادههايی نسبتاً قشر مرفه جامعه است ،اين تحقیق در اين
منطقه به سنجش تأثیر رسانه های نوين بر انسجام خانواده پرداخته است .پايداری خانواده يکی از مهمترين مباحث است که بايد به
آن ت وجه شود و چنانچه خللی در اين پايداری بوجود آيد ،با تخريب ارزش ها و سنت های خانواده ،جامعه نیز به خطر خواهد افتاد.
چنانچه انسجام بین افراد از بین برود ،نسل آينده قدرت رويارويی با مشکالت و حضور در اجتماع را نخواهد داشت ،با گذار جامعه
از سنتی به مدرنیته ،همگا می با اين پیشرفت نوين ،بايد بر اساس اصولی صورت گیرد تا حفظ آداب و فرهنگ خانواده نیز صورت
گیرد .بدون شک با پاسداشتن اصالتها میتوان انتظار آيندهايی روشن داشت .خانواده ها در برابر تغییرات مدرن زندگی ،کارکرد
خود را تغییر داده و دستخوش زوال شدهاند و هر روزه شکل هستهایتر به خود میگیرند(مهدیپور .)4930 ،تا چند وقت ديگر
خألهايی الگويی در خانواده ايجاد می شود و افراد الگوهای رشد را در مقاطع سنی مختلف از طريق شبکههای اجتماعی به دست
خواهند آورد که در اين صورت کار بسیار دشوار خواهد شد ،با توجه به اين مهم انجام اين تحقیق ضرورت میيابد .از اين رو
تحقیق حاضر قصد دارد به اين سؤال اساسی پاسخ دهد که استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) در وضعیت انسجام
خانواده چه تأثیری دارد؟
اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق ،بررسی«تأثیر استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده در سال (4901مطالعه
موردی :منطقه  4شهر تهران)» است.


شناسايی مؤلفههای انسجام خانواده.



بررسی رابطه کارکرد وسايل نوين ارتباطی و جايگاه آن در خانواده



بررسی رابطه وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و جمعگرايی افراد خانواده .



بررسی رابطه وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و پايداری خانواده .



بررسی رابطه وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و روابط صمیمی افراد خانواده .



بررسی رابطه وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و روابط با خويشاوندان .



بررسی رابطه وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و شیوه غذا خوردن افراد خانواده .



بررسی رابطه وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و شیوه برقراری میهمانی .



بررسی رابطه وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و شیوه گردشهای خانوادگی .
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بررسی رابطه وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و نحوه ارتباطات کالمی(صحبت کردن افراد خانواده) .

سؤاالت تحقیق
 .4آيا بین استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و انسجام خانواده رابطه معناداری وجود دارد؟
 .1آيا بین استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و جمعگرايی افراد خانواده رابطه معناداری وجود دارد؟
 .9آيا بین استفاده وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و پايداری خانواده رابطه معناداری وجود دارد؟
 .1آيا بین استفاده وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و روابط صمیمی افراد خانواده رابطه معناداری وجود دارد؟
 .1آيا بین استفاده وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و روابط با خويشاوندان رابطه معناداری وجود دارد؟
 .6آيا بین استفاده وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام)و شیوه غذا خوردن افراد خانواده رابطه معناداری وجود دارد؟
 .0آيا بین استفاده وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و شیوه برقراری میهمانی رابطه معناداری وجود دارد؟
 .3آيا بین استفاده وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و شیوه گردشهای خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد؟
 .0آيا بین استفاده وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و نحوه ارتباطات کالمی(صحبت کردن افراد خانواده) رابطه معناداری
وجود دارد؟
پیشینهتحقیق


فرزانهخو ،محمديان ،مولوی ( )4939در مطالعهايی به«تأثیر وسايل ارتباطی نوين و عملکرد کلی خانواده بر وضعیت
هويت دانشآموزان» پرداخته اند .نتايج حاکی از آن است:بین عملکرد کلی خانواده و  9وضعیت هويت آشفته ،تعلیق در
هويتيابی ،و هويت زودشکلگرفته رابطه معنیداری وجود دارد ،اما بین وسايل ارتباطی نوين و هويت تحققيافته ،رابطه
معنیداری وجود ندارد.



زارع ( )4930در مطالعهايی به «بررسی نقش انعطافپذيری و انسجام خانواده در هدفگرايی فرزندان،پرداخته است،
نتايج حاکی از آن است که خانوادههايی که از نظم اجتماعی و انسجام باالتری برخوردار هستند با انعطاف پذيری



بیشتری مواجه بوده و اين مسئله در هدف گرايی فرزندان آنان تأثیر بسزايی دارد.
پرهام ()4909در تحقیقی به بررسی«عوامل مؤثر بر انسجام خانواده با تأکید بر شبکههای مجازی» پرداخته است.نتايج نشان
داده است که شبکههای مجازی موجب کمشدن انسجام خانواده و از بین رفتن صمیمت بین افراد آن شده است.



مرتن ( )1941در تحقیقی به« بررسی تأثیر وسايل ارتباطی مجازی بر انسجام خانواده و بی تفاوتی اجتماعی دانشآموزان»
پرداخته است ،نتايج حاکی از آن است که در خانواده هايی که انسجام بااليی وجود ندارد ،فرزندان نیز نسبت به مسائل



جامعه بیتفاوت میباشند.اين بی تفاوتی ناشی از حضور دائم آنان در شبکههای مجازی است.
در مطالعه شوتون ( )1949مشخص شد که کاربران کامپیوتر ،تمايل چندانی به رفت و آمدهای خانوادگی از خود نشان
نمی دهند و خانواده ها دارای انسجام نیستند.

چارچوب نظری

گرايش به سايتهای شبکهی اجتماعی در سراسر دنیا همچنان رو به رشد است.شبکههای اجتماعی يکی از انواع رسانههای
اجتماعی محسوب میشوند(کاستلز.)4930 ،رسانههای اجتماعی امروزه به بخش جدايی ناپذير زندگی بسیاری از مردم تبديل شده
اند .شبکههای اجتماعی بخشی از رسانه اجتماعی هستند که با اهداف مختلفی ايجاد شدهاند و کاربران بسیار زيادی را به خود
جذب کردهاند .امروزه بعضی از شبکههای اجتماعی با سرويسهايی که ارائه میدهند و با کاربریهايی که دارند ،خود به يک
رسانه خبری تبديل شدهاند و اثرات عمیقی بر وقايع مختلف در دنیای واقعی گذاشتهاند .شبکه های اجتماعی روی زندگی افرادی
که در آن ها عضو هستند هم بسیار تأثیرگذارند (شیرازی.)33 :4909 ،

تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی (الین ،تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده 913 /

شبکههای اجتماعی به طور کلی مکانهايی در دنیای مجازی هستند که مردم خود را به طور خالصه معرفی می کنند و ارکان
برقراری ارتباط بین خود و هم فکرانشان را در زمینههای مختلف مورد عالقه فراهم میکنند.در واقع شکل جديدی از برقراری
ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اينترنت است.شبکههای اجتماعی پايگاههای جديدی هستند که در مرکز توجه کاربران
اينترنت قرار گرفتهاند و هرکدام دستهای از کاربران با ويژگیهای خاص را گرد هم میآورند(مواليی .)03 :4930 ،يکی از
تأثیرات شبکههای اجتماعی شکلگیری مفاهیمی همچون صمیمیت و اعتماد در فضای سايبر است.مفاهیمی که در گذشته
دستیابی و تحقق آن در حد يک رويا بود.در حال حاضر در سراسر جهان بسیاری از وب سايتها امکانات و زيرساختهای
شبکههای اجتماعی را در خود جای داده اند که موجب باال رفتن آمار بازديد و افزايش مدت زمان حضور يک مخاطب در
سايت می شود (ناصری.)41 :4904 ،
به نظر ماکس وبر «بین سازمان ساختهای اجتماعی و ماهیت تمايالت فردی ،روابط نظاميافتهای وجود دارد ».تمايالت انسان،
درون جامعه شکل میگیرد ،فرد با قرار گرفتن در متن جامعه خويش ارزشها را درونی میکند ،بنابراين نظم اجتماعی ريشه در
سازمان جامعه ،ايستارها و ارزشهای آن دارد(چلبی .)44 :4931 ،کارکردگرايی جامعه را در يک نظم مستقر يافته میبیند و به
تحلیل ارکان اصلی اين نظم میپردازد .و معتقد است که جامعه مانند يک موجود زنده بهصورت نظامی هماهنگ عمل میکند
(برومند قنبری .)4909 ،نظريهپردازان کنش متقابل نمادی نیز عمدتاً استداللهای نظريه کارکردگرايی را درباره نظم هنجاری در
جامعه ،مورد انتقاد قرار دادهاند .ايراد اساسی اين ديدگاه به کارکردگرايی درباره شیوه اجتماعیشدن و به اصطالح کارکردگراها
مفهوم درونیکردن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است .ايده مرکزی نظريه کارکردگرايی آن است که انسان يک عضو
اجتماعیشده است .نظريهپردازان کنش متقابل نمادی ،اجتماعیشدن فرد را به اين معنا تکذيب میکنند .نظريهپردازان کنش متقابل
نمادين ،اجتماعی شدن را فراگردی پويا میدانند که به انسان اجازه میدهد تا توانايی انديشیدن را پرورش دهد و اطالعات بهدست
آمده را شکل دهد و با نیازهايش سازگاز سازد (ريترز .)136 :4933 ،امیل دورکیم ريشه پديدههای اجتماعی را در محیط اجتماعی
میجويد نه در نهاد انسان .به نظر وی عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی که علیرغم تغییرات در روابط ما و پرسنلی که سازنده آن
است استمرار میيابد ،نظم اخالقی (مجموعهای از قواعد حاکم بر روابط اجتماعی) است .امیل دورکیم بر اين باور بود که هر چه
جامعه صنعتیتر شود ،ماهیت عواملی که مردم را به يکديگر پیوند میزند ،نیز تغییر میکند.از نظر وی ،دلیل نظم و ثبات اجتماعی
جوامع کشاورزی ،تداوم شیوه نسبتاً ثابت زندگی میان نسلها بود .او اين نوع همبستگی را «همبستگی مکانیکی» مینامد .با رشد
صنعت و پديدار شدن جوامع صنعتی ،شکل جديدی از همبستگی پديدار میشود که دورکیم آن را «همبستگی ارگانیک»مینامد.
همبستگی ارگانیک به اين معناست که اساس پیمانهای اجتماعی در تخصصی استوار است که اعضای جوامع صنعتی دارند .به
عبارت سادهتر بر خالف جوامع سنتی که اساس همبستگیشان بر شباهتها استوار است ،در جوامع صنعتی و مدرنیزه ،همبستگی بر
تفاوتها استوار است .در اين جوامع تخصصهای افراد باعث میشود که مردم برای برآوردهکردن نیازهای خود به يکديگر محتاج
باشند.به نظر دورکیم عنصر اخالقی،حافظ همبستگی و نظم است.اگوست کنت در بررسی نظم اجتماعی ،به اجزای تشکیلدهنده
يک نظام اجتماعی می پردازد .البته او افراد جامعه را بهعنوان اجزای عنصری نظام اجتماعی تلقّی نمیکند او خانواده ،طبقات و
شهرها را به ترتیب به سلولها ،بافتها و کل بدن موجودات زنده تشبیه میکند .از نظر کنت عوامل استقرار نظم عبارتاند از :الف)
وجود نهادهای مرتبط با يکديگر در سطح جامعه :خانواده و طبقات اجتماعی ،که در واقع استخوانبندی جامعه را تشکیل میدهند.
ب) زبان :از نظر کنت زبان ظرفی است که در بستر آن ما با يکديگر و با مردمی که در گذشته زندگی میکردهاند ارتباط برقرار
میکنیم ،و دارای فرهنگی مشترک میشويم .زبان ،ما را به همزبانیهای ما پیوند میدهد و بدون يک زبان مشترک ،انسانها هرگز
نمی توانند به همبستگی و توافق دست يابند و در نتیجه هرگونه سامان و نظمی امکانپذير نیست .ج) نظام اعتقادی مشترک :از نظر
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کنت جامعه برای نظم نیاز به ارزشهای مشترکی دارد که اين امر اغلب از طريق دين ايجاد میگردد .دين باعث ايجاد ارزشهای
مشترک میشود و همبستگی اجتماعی را تسهیل میکند .د) تقسیم کار:جامعه دارای نهادها و گروههای مختلف شغلی و اجتماعی
است که با افزايش جمعیت ،هر کدام در امور خاصی تبحر و تخصص بیشتری يافتهاند .اين وابستگی باعث تسهیل در نظم اجتماعی
میشود چرا که نیازهای اين گروهها نسبت به هم ،آنها را در ارتباطی مستمر و مداوم با يکديگر نگه میدارد .تقسیم کار از طريق
ايجاد حسّ وابستگی به ديگران ،باعث افزايش همبستگی انسان میشود (توسلی.)4939 ،
روش شناسی تحقیق

روش تحقیق توصیفی از نوع پیمايشی است و از آنجايی که به روابط متغیرها میپردازد ،همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه
خانواده های ساکن در منطقه  4شهر تهران است.تعداد کل خانوادههای ساکن در منطقه يک تهران  444961میباشد.منطقه يک
تهران شامل ده ناحیه و  16محله میباشد.
جدول ( :)1خانوادههای ساکن در منطقه  1به تفکیک نواحی

تعداد خانوارها

نواحی منطقه 4
ناحیه  :4حصار بوعلی

 3349خانوار

ناحیه  : 1اوين  -1ولنجک  -9زعفرانیه  -1محموديه  -1درکه  -6کوهسار

 1416خانوار

ناحیه  : 9امام زاده قاسم -1گالبدره  -9دربند

 41341خانوار

ناحیه  :1جماران  -1نیاوران  -9دزاشیب

 0946خانوار

ناحیه  :1دارآباد  -1کاشانک

 41610خانوار

ناحیه :6شهرک نفت -1شهرک دانشگاه

 3091خانوار

ناحیه  :0قیطريه  -1تجريش  -9باغ فردوس

 40941خانوار

ناحیه  :3حکمت  -1چیذر

 40996خانوار

ناحیه  :0ازگل  -1اَراج

 41139خانوار

ناحیه  :49محالتی  -1سوهانک

 46941خانوار
44961

کل خانواده های ساکن

روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای است.ابتدا از شهر تهران ،منطقه  4انتخاب شده است .سپس از هر ناحیه در منطقه ،محلههايی
منتخب شده و از بین خانوارهای ساکن در آن حجم نمونه گزينش شده است .حجم نمونه  493نفر بدست آمده است.برای اطمینان
 419پرسشنامه توزيع شد که  49پرسشنامه دارای اطالعات ناقص بود و در نهايت  419پرسشنامه تکمیل شده است.ابزار اصلی
گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته (مستخرج از چارچوب نظری) است.پرسشنامه شامل ( 99سؤال) است.اين پرسشنامه
عالوه بر اطالعات فردی پاسخگويان ،مؤلفههای جمعگرايی ،پايداری،روابط صمیمی بین افراد خانواده،شیوه غذا خوردن،
گردشهای دستهجمعی ،شیوه برقراری میهمانی و ارتباطات کالمی را مورد سنجش قرار داده است.برای جمعآوری اطالعات اين
پرسشنامه در اختیار سرپرستهای خانوار (پدر يا مادر) قرار داده شده است.پايايی پرسشنامه از طريق آلفای کرونباخ مورد بررسی
قرار گرفت که نتیجه آن  9/34است.
جدول ( :)2ضریب آلفای مؤلفههای پرسشنامه
مؤلفهها

ضریب آلفا

جمعگرايی

9/00

پايداری خانواده

9/34

روابط صمیمی

9/34

روابط با خويشاوندان

9/31

شیوه غذا خوردن افراد خانواده

9/31

تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی (الین ،تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده 911 /
شیوه برقراری میهمانی

9/34

شیوه گردشهای خانوادگی

9/39

نحوه ارتباطات کالمی

9/31

کل

9/34

از آمار توصیفی جهت تعیین نمودارها ،جداول فراونی،درصد فراوانی استفاده شده است و جهت آمار استنباطی از ضرايب
همبستگی و آزمون ناپارمتريک مان ويتنی استفاده شد و دادهها توسط نرم افزار  Spssمورد پردازش قرار گرفته است.
یافتهها
فرضیه اصلی :بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی (الين ،تلگرام) با انسجام خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( :)3رابطه استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) با انسجام خانواده

انسجام خانواده

ضريب اسپیرمن Rs

سطح معناداری()sig

استفاده از وسايل نوين ارتباطی

-93390

93994

با محاسبه ضريب همبستگی اسپیرمن  -9/390و( )P>9/94بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) با انسجام
خانواده رابطه وجود دارد .هر چه میزان استفاده از وسايل ارتباطی(الين،تلگرام) بیشتر باشد ،انسجام خانواده کمتر است.اين نتايج با
يافتههای مرتن ( )1941همخوانی دارد،وی بیان کرده است در خانوادههايی که انسجام بااليی وجود ندارد ،فرزندان نیز نسبت به
مسائل جامعه بیتفاوت میباشند.اين بیتفاوتی ناشی از حضور دائم آنان در شبکههای مجازی است.
جدول ( :)4آزمون مانویتنییو برای تعیین رابطه بین استفاده از وسایل نوین ارتباطی با انسجام خانواده

آماره

نمرات

يو مان-ويتنی

6411

ويلکاکسون

41411

Z

-4/143

سطح معناداری()sig

9/994

همانطور که مشاهده میشود بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) با انسجام خانواده رابطه معنادار وجود
دارد( .)P>9/91با توجه به آزمون مانويتنی ،کسانی که از گزينه خیلیکم تا خیلیزياد پاسخ دادهاند ،میزان انسجام خانواده آنها با
يکديگر يکسان نبوده و دارای تفاوت است.


فرضیه فرعی اول :بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و جمعگرایی افراد خانواده رابطه معناداری
وجود دارد.
جدول ( :)5رابطه استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) با پایداری خانواده

ضريب اسپیرمن Rs

سطح معناداری ()sig

-9/094

9/999

جمعگرايی

با محاسبه ضريب همبستگی اسپیرمن  -93094و( )P>9/94بین میزان استفاده وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و جمعگرايی افراد
خانواده رابطه معنادار وجود دارد .رابطه بین دو متغیر منفی و معکوس است .هر چه میزان استفاده از وسايل ارتباطی(الين،تلگرام)
بیشتر باشد ،جمعگرايی بین افراد خانواده کمتر است.
جدول ( :)6آزمون مانویتنییو برای تعیین رابطه بین استفاده از وسایل نوین ارتباطی و پایداری خانواده

آماره

نمرات

مانويتنیيو

6919

ويلکاکسون

49410

Z

-1/916
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سطح معناداری()sig

9/994

همانطور که مشاهده میشود بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام)و جمعگرايی بین افراد خانواده رابطه معنادار
وجود دارد ( .)P>9/91با توجه به آزمون مانويتنی ،کسانی که از گزينه خیلیکم تا خیلی زياد پاسخ دادهاند ،میزان جمعگرايی بین
افراد خانواده آنها با يکديگر يکسان نبوده و دارای تفاوت است.


فرضیه فرعی دوم :بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام)و پایداری خانواده رابطه معناداری وجود
دارد.
جدول ( :)7بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و پایداری خانواده

پايداری

کی دو

درجه آزادی

ضريب توافق کرامر

ضريب اسپیرمن

سطح معناداری

() X2

() df

Cramers V

Rs

()sig

0/610

41

9/014

-9/019

9/999

با محاسبه آزمون کای اسکوير  03610و ( )P>9/94بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و پايداری خانواده در
سطح  %00اطمینان رابطه معنی داری وجود دارد و با توجه به ضريب توافق کرامرز  9/014شدت رابطه بین دو متغیر زياد است.
همچنین با توجه به ضريب همبستگی اسپیرمن  -93019رابطه بین دو متغیر منفی و معکوس است.هر چه میزان استفاده از وسايل
ارتباطی(الين،تلگرام) بیشتر باشد ،پايداری خانواده کمتر است .همچنین آزمون مانويتنیيو و ضريب همبستگی بدست آمده از اين
آزمون اين رابطه را تأيید کرده است.
جدول ( :)8آزمون مانویتنییو برای تعیین رابطه بین استفاده از وسایل نوین ارتباطی و پایداری خانواده

آماره

نمرات

مانويتنیيو

6114

ويلکاکسون

41410

Z

-1/916

سطح معناداری()sig

9/994

همانطور که مشاهده میشود بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام)و پايداری خانواده رابطه معنادار وجود دارد
( .)P>9/91با توجه به آزمون مانويتنی ،کسانی که از گزينه خیلیکم تا خیلی زياد پاسخ دادهاند ،میزان پايداری خانواده آنها با
يکديگر يکسان نبوده و دارای تفاوت است.


فرضیه فرعی سوم :بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین،تلگرام) و روابط صمیمی افراد خانواده رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول ( :)9رابطه استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و روابط صمیمی افراد خانواده

روابط صمیمی افراد خانواده

ضريب اسپیرمن Rs

سطح معناداری ()sig

-9/110

9/999

با محاسبه ضريب همبستگی اسپیرمن  -9/110و ( )P>9/94بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) با روابط
صمیمی افراد خانواده رابطه وجود دارد .هر چه میزان استفاده از وسايل ارتباطی(الين،تلگرام) بیشتر باشد ،روابط صمیمی افراد
خانواده کمتر است .همچنین آزمون مانويتنی يو و ضريب همبستگی بدست آمده از اين آزمون اين رابطه را تأيید کرده است.اين
نتايج با يافتههای پرهام( )4909همخوانی دارد ،وی بیان کرده است شبکههای مجازی موجب کمشدن انسجام خانواده و از بین رفتن
صمیمت بین افراد آن شده است.
جدول ( :)11آزمون مانویتنییو برای تعیین رابطه بین استفاده از وسایل نوین ارتباطی و روابط صمیمی افراد خانواده

آماره

نمرات

مانويتنیيو

0091

ويلکاکسون

49116

تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی (الین ،تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده 911 /
Z

-1/104

سطح معناداری()sig

9/994

همانطور که مشاهده میشود بین استفاده از وسايل نوين ارتباطی و روابط صمیمی افراد خانواده رابطه معنادار وجود دارد
( .)P>9/91با توجه به آزمون مانويتنی ،کسانی که از گزينه خیلیکم تا خیلی زياد پاسخ دادهاند ،بین افراد خانواده از روابط
صمیمی يکسان برخوردار نبوده و دارای تفاوت هستند.


فرضیه فرعیچهارم :بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین،تلگرام) و روابط با خویشاوندان رابطه معناداری
وجود دارد.
جدول ( :)11رابطه استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و روابط با خویشاوندان

ضريب اسپیرمن Rs

سطح معناداری ()sig

9/041

9/999

روابط با خويشاوندان

با محاسبه ضريب همبستگی اسپیرمن  -9/041و ( )P>9/94بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و روابط با
خويشاوندان رابطه وجود دارد .هر چه میزان استفاده از وسايل ارتباطی(الين،تلگرام) بیشتر باشد ،روابط با خويشاوندان کمتر است.
همچنین آزمون مانويتنی يو و ضريب همبستگی بدست آمده از اين آزمون اين رابطه را تأيید کرده است.اين نتايج با يافتههای
حبیبزاده ( ) 4901همخوانی دارد ،وی در نتايج خود بیان کرده است عواملی مانند درآمد ،محل سکونت ،اعتقادات مذهبی،
تماشای تلويزيون و وسايل ارتباطی پیشرفته و نوين بر گرايشهای جوانان تأثیر دارد و آنان را به از گرايشهای سنتی دور کرده و به
سوی مدرن شدن سوق میدهد ،دوری از سنتها به دوری از خويشاوندان انجامیده است.
جدول ( :)12آزمون مانویتنییو برای تعیین رابطه بین استفاده از وسایل نوین ارتباطی و روابط با خویشاوندان

آماره

نمرات

مانويتنیيو

3410

ويلکاکسون

41190

Z

-6/940

سطح معناداری()sig

9/994

همانطور که مشاهده میشود بین استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و روابط با خويشاوندان رابطه معنادار وجود دارد
(.)P>9/91با توجه به آزمون مانويتنی ،کسانی که از گزينه خیلیکم تا خیلی زياد پاسخ دادهاند ،روابط آنها با خويشاوندان يکسان
نبوده و بین میزان ارتباط با خويشاوندان دارای تفاوت هستند.


فرضیه فرعی پنجم :بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و شیوه غذا خوردن افراد خانواده رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول ( :)13رابطه استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و شیوه غذا خوردن افراد خانواده

شیوه غذا خوردن افراد خانواده

ضريب اسپیرمن Rs

سطح معناداری ()sig

-9/101

9/999

با محاسبه ضريب همبستگی اسپیرمن  9/101و ( )P>9/94بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و شیوه غذا
خوردن افراد خانواده رابطه وجود دارد.هر چه میزان استفاده از وسايل ارتباطی(الين،تلگرام) بیشتر باشد ،شیوه غذا خوردن افراد
خانواده دور هم کمتر است
جدول  : 14آزمون مانویتنییو برای تعیین رابطه بین استفاده از وسایل نوین ارتباطی و شیوه غذا خوردن افراد خانواده

آماره

نمرات

مانويتنیيو

0410

ويلکاکسون

49031

/911مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هشتم/شماره اول /زمستان 9314
Z

-1/116

سطح معناداری()sig

9/994

همانطور که مشاهده میشود بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و شیوه غذا خوردن افراد خانواده رابطه معنادار
وجود دارد (.)P>9/91با توجه به آزمون مانويتنی ،کسانی که از گزينه خیلیکم تا خیلی زياد پاسخ دادهاند ،شیوه غذا خوردن
افراد خانواده در بین آنها يکسان نبوده و دارای تفاوت است.


فرضیه فرعی ششم :بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و شیوه برقراری میهمانی رابطه معناداری
وجود دارد.
جدول ( :)15رابطه استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و شیوه برقراری میهمانی

ضريب اسپیرمن Rs

سطح معناداری ()sig

-9/094

9/999

شیوه برقراری میهمانی

با محاسبه ضريب همبستگی اسپیرمن  -9/094و ( )P>9/94بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و شیوه برقراری
میهمانی رابطه وجود دارد .هر چه میزان استفاده از وسايل ارتباطی(الين،تلگرام) بیشتر باشد ،برقراری میهمانی خانوادگی کمتر
است .همچنین آزمون مانويتنی يو و ضريب همبستگی بدست آمده از اين آزمون اين رابطه را تأيید کرده است.اين يافته ها با نتايج
شوتون ( )1949همخوانی دارد ،وی بیان کرده است کاربران کامپیوتر ،تمايل چندانی به رفت و آمدهای خانوادگی از خود نشان
نمی دهند و خانواده ها دارای انسجام نیستند.
جدول ( :)16آزمون مانویتنییو برای رابطه بین استفاده از وسایل نوین ارتباطی و شیوه برقراری میهمانی

آماره

نمرات

مانويتنیيو

1646

ويلکاکسون

41939

Z

-1/330

سطح معناداری()sig

9/994

همانطور که مشاهده میشود بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و شیوه برقراری میهمانی رابطه معنادار وجود
دارد (.)P>9/91با توجه به آزمون مانويتنی ،کسانی که از گزينه خیلیکم تا خیلی زياد پاسخ دادهاند ،شیوه برقراری میهمانی در
بین آنها يکسان نبوده و دارای تفاوت است.


فرضیه فرعی هفتم :بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و شیوه گردشهای خانوادگی رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول ( :)17رابطه استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و شیوه گردشهای خانوادگی

ضريب اسپیرمن Rs

سطح معناداری ()sig

-9/331

9/999

شیوه گردشهای خانوادگی

با محاسبه ضريب همبستگی اسپیرمن  -93331در سطح معنیداری  %00بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و
شیوه گردشهای خانوادگی رابطه معنادار وجود دارد.رابطه بین دو متغیر منفی و معکوس است.هر چه میزان استفاده از وسايل
ارتباطی(الين،تلگرام) بیشتر باشد ،گردشهای خانوادگی کمتر است.
جدول (:)18آزمون مانویتنییو برای رابطه بین استفاده از وسایل نوین ارتباطی و شیوه گردشهای خانوادگی

آماره

نمرات

مانويتنیيو

6319

ويلکاکسون

41011

Z

-1/110

سطح معناداری()sig

9/994

تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی (الین ،تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده 911 /

همانطور که مشاهده میشود بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و شیوه گردشهای خانوادگی رابطه معنادار
وجود دارد (.)P>9/91با توجه به آزمون مانويتنی ،کسانی که از گزينه خیلیکم تا خیلی زياد پاسخ دادهاند ،شیوه گردشهای
خانوادگی در بین آنها يکسان نبوده و دارای تفاوت است.


فرضیه فرعی هشتم :بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین،تلگرام) و نحوه ارتباطات کالمی(صحبت کردن افراد
خانواده) رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( :)19رابطه استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین ،تلگرام) و نحوه ارتباطات کالمی

ضريب اسپیرمن Rs

سطح معناداری ()sig

-9/614

9/999

نحوه ارتباطات کالمی

با محاسبه ضريب همبستگی اسپیرمن  -9/614و ()P>9/94بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين،تلگرام) و نحوه ارتباطات
کالمی رابطه وجود دارد.هر چه میزان استفاده از وسايل ارتباطی(الين،تلگرام) بیشتر باشد ،ارتباطات کالمی افراد خانواده کمتر
است .همچنین آزمون مانويتنی يو و ضريب همبستگی بدست آمده از اين آزمون اين رابطه را تأيید کرده است.
جدول ( :)21آزمون مانویتنییو برای بررسی معناداری استفاده از وسایل نوین ارتباطی و نحوه ارتباطات کالمی

آماره

نمرات

مانويتنیيو

3191

ويلکاکسون

46993

Z

-1/090

سطح معناداری()sig

9/999

همانطور که مشاهده میشود بین میزان استفاده از وسايل نوين ارتباطی(الين ،تلگرام) و نحوه ارتباطات کالمی رابطه معنادار وجود
دارد (.)P>9/91با توجه به آزمون مانويتنی ،کسانی که از گزينه خیلیکم تا خیلی زياد پاسخ دادهاند ،نحوه ارتباطات کالمی آنها با
يکديگر يکسان نبوده و دارای تفاوت است.
جدول( :)21نتایج آزمون رگرسیون متغیرهای تحقیق

متغیر

r

r2

F



t

Sig.

جمعگرايی

9/146

9/409

14/43

9/149

6/346

9/999

پايداری

9/199

9/131

11/99

9/199

1/430

9/999

روابط صمیمی

9/109

9/119

10/11

9/131

1/494

9/999

روابط با خويشاوندان

9/114

9/400

40/64

9/119

1/196

9/999

شیوه غذا خوردن

9/199

9/911

41/93

9/199

1/449

9/999

شیوه برقراری میهمانی

9/409

9/996

40/00

9/409

9/110

9/999

شیوه گردشهای خانوادگی

9/110

9/914

11/90

9/111

1/004

9/999

نحوه ارتباطات کالمی

9/604

9/100

16/11

9/609

6/991

9/999

نتايج رگرسیون نشان داده است شبکهمجازی با بیش از  14درصد بر جمعگرايی خانواده 19 ،درصد بر پايداری 10،درصد بر روابط
صمیمی خانواده 11،درصد بر روابط با خويشاوندان 19،درصد بر شیوه غذا خوردن خانواده 40،درصد بر شیوه برقراری میهمانی
خانواده 11،درصد بر شیوه گردشهای خانوادگی و  60درصد بر نحوه ارتباطات کالمی تأثیر دارد.

/991مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هشتم/شماره اول /زمستان 9314

نتیجهگیری

خانواده مأمن گرمی برای افراد آن است.حضور و آرامش در آن نیاز تک تک اعضای خانواده است .با تغییر شیوه زندگی مردم و
گذر جامعه از سنتی به مدرن ،تبديل خانواده گسترده به هستهای ،رفتارهای خانوادگی نیز تغییر اساسی پیدا کرده است .خانوادهها
در گذشته از انسجام محکم و استواری برخوردار بودند ،به گونه ای که با پیش آمدن کوچکترين مشکل برای هر فرد ،تمامی
اعضای خانواده و فامیل دور هم جمع شده و برای رفع آن کمک میکردند .با پیشرفت تکنولوژی و گسترش فناوری و هجوم شبکه
های مجازی ،روحیه جمع گرايی افراد خانواده از بین رفت و کم کم همگان به سوی تنهايی و انزوا پیش رفتند ،به گونه ای که
امروزه فردگرايی در جامعه رواج يافته است .سنتها و آيینهای خانوادگی رو به زوال رفته و اگر هم به ياد آورده شود از طريق
تلفن ،پیامک و متن های درون شبکه مجازی(تلگرام و الين) است .افراد اگر چه از برنامه های يکديگر و حال هم باخبرند ،ولی در
عین حال نیز در بیخبری کامل بسر می برند ،همینکه در تلگرام حضور دارند و برای هم متنی ،عکسی ارسال می کنند ،نشان از
باخبری است ،اما صمیمتی بین آنان وجود ندارد ،کسی از درد درونی و گرفتاری آن ديگری اطالع ندارد .اين امر درون خانواده
تأثیر شگرفی بر انسجام خانواده گذارده است .امروزه فرزندان تمايلی به دورهم جمع شدن با والدين و سايرين ندارند ،هر کس
گوشه خلوتی برای فروبردن سر خود در گوشی و تبلت میخواهد تا از طريق ارتباط با افراد ديگر از دنیای بیرون مطلع گردد ،در
يافته های تحقیق مشاهده شد که بین روابط صمیمی بین افراد خانواده کمرنگ شده است ،بیشتر والدين از اينکه حتی فرزندانشان به
حرف آنان به درستی گوش نمیدهند،دل آزرده بودند ،ارتباط کالمی بین آنان کم شده و هر کاری با بیحوصلگی تمام انجام
میشود.میهمانیها کمتر و کمتر شده و بیشتر مناسبت ها با ارسال يک پیام به فراموشی سپرده شده است .با کم شدن انسجام خانواده،
يکی از يافته های تحقیق بیانگر اين موضوع بوده است که افراد خانواده برای گردش و بیرون رفتن با مشکل مواجه هستند و همگی
نمی توانند با هم بیرون رفته و يا تصمیم مشترکی بگیرند.در نهايت میتوان گفت که اگر چه شبکه مجازی میتواند وسیلهای برای
ارتباط يافتن بین افراد خويشاوندان دور و نزديک باشد و اين امکان را بوجود آورد که در اين روزمرگیهای پر از گرفتاری از حال
هم باخبر باشند ،ولی بر پیکره خانواده لطمه بزرگی فراهم آورده است.استفاده از شبکه مجازی به جای کاربرد مثبت ،کاربردهای
منفی و مخرب داشته است.شبکههای مجازی توانستهاند صمیمتی مجازی بین افراد خانواده ايجاد کنند ،در عین باخبری ،بیخبری را
به ارمغان آورده اند.در نتیجه وسايل نوين ارتباطی اگر چه در ظاهر و از نظر کارکرد ،عاملی برای وصل خانواده میباشد ،ولی در
باطن موجب جدايی افراد خانواده شده است.
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