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چكيده
از دیدگاه کالن ،جامعه اطالعاتی با معیارهای تقویتشده در حوزههای پنجگانه فناوری ،اقتصاادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ارزیابی میشود .آنچه در جامعه اطالعاتی در حاوزه فرهنا در حاا
وقوع است ،بروز یک فرهن نوپاست که تحو و تغییر اساسی در شایوه زنادگی و توساعه دامناه
تعامل و تقابل گسترده فرهن ها در سراسر جهاان باه دنلاا دارد .ایاا تعامال بایا فرهنا هاا
میتواند به استیالی فرهن هایی منجار شاود کاه تدکیاد بی اتری بار باهکاارگیری اطالعااو و
بی پروایی و صراحت در تلاد اطالعاو گوناگون دارند .تحقیق حاضر به بررسی رابطه شالهههاای
اجتماعی مجازی با ارزشهای خانواده (شهروندان بجنوردی در سا  )1394پرداخته است .در ایاا
پژوهش از روش پیمای ی اساتااده شاده و نموناه براساام فرماو کاوکران شاامل  382ناار از
شهروندان بجنوردی  17تا  40ساله است کاه باا روش نموناهگیاری تصاادفی خوشاهای انتخاا
شدهاند .ابزار اصلی جمع آوری اطالعاو ،پرس نامه است که از طریق آمار توصیای و اساتنلاطی باا
استااده از نرمافزار  spssتجزیه و تحلیل قرار گرفته است .یافتههاا ن اان مایدهاد شااخ هاای
متغیر مستقل :گمنامی ،سابقه کاربری ،میازان اساتااده و تعااملی باودن ارتلاطااو در شالهههاای
اجتماعی مجازی بهترتیب به میزان 0 /494 ،0/822 ،1/069و  0/163توانستهاناد متغیار وابساته را
تلییا کنند و بی تریا تدثیرگذاری را در ارزشهای خانواده داشته باشند.
واژگان كليدي :شلهههای اجتماعی مجازی ،ارزش ،خانواده و ارزشهای خانواده.
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مقدمه
ش ییرودی ولییعسا گ ییار ی ر جربییا شروااالییا و شال ی رسییاما ر دییا وقییع شس ی کییا
چیم شموشد کا ً افاووا شد فهعی و جحتکیر وییریر رسیاما ر برشبیر شلومیینرشر قیرشر ش ی
شس  .ش د ولع کا ب یاری نر رش ولع شمق بیا ر جربیا شروااالیا و شیرو شیارش ش حا
وو و ر دموگا وعش ع ش رودی اخعشمنوه ظهعر و وعسعا دیر نور رسامامیای میع د ر
وهار ش رود شس کا ر د اما کعوای ر سرشسر وهار گ ارش افایا و هیمویر د شیکو و
نشکارور د لصع نر ش نارم و شاکامای شواحاجا جادی شس  .بیا ورو وکنعسیع ی و
وسا و شروااط وحعا [ ر بعو وسیع و سارسا نسار و نما با شاکامای شواحاجا جیادی
ر خامعش یماه شردشمای خامعش یما ول ویریر قرشر گرفاا و عوب شوی وا شیامو ویییرشویا
ر رفاار و گفاحار م وما باشیم .ش د شاکاما ج وی بر مقیاط قیع شرشی مقیاط ییعفا میم
م انو .وسا و شروااط وحعا فعشبو رش ماشو و اکننوه محچنار کا ووشر بید شم ارما رش میز
وا دوو د یا ی شیفا ویر یاسیادمو (شسیتع ده  .)83 :1380نمچیا ر خیامعش ی شد شمحیی
برخعر شر شس ه وعوا با شردشمای نر شس  .شردشمیای خیامعش ی شد شساسیاویر د جنابیر
ک مظای شواحاجا م انو کا شد الر ق کنار و موش نمها اوعشر وا عیا رش بیا دوش و یا
با وعاسا کیامو .ب یاری شد شمیحنوشر و بادبمظیرشر جتیعی شواحیاجا بیر ش ید باورمیو کیا
ورکیب و محنرش ا فناوریمای شال جاوا و شروااالا و وجو و ساخاار مظای سیر ا ا شری ر
ما شخیر ا رش وشر جصیر و وا عیا ویادیشی کیر ی کیا شمییو بیو نر رش وا عیا فرشبینعاا
کاساتزه وا عا شاکاشی و وا شئع شو ا سائع نر رش وا عیا شال جیاوا ما ییوی شسی  .بیا سیاب
گ ارش ش نا ویریر رسامامای وحعاه باو لی ش نارم و شاکامای شواحاجا جادیه وا عیا
شال جاوا ش رودی بعوی وهاما شیوش کر ی و نلصر با کیعر ا کیعرمای خابا محاشع .
جیر ی ( ) 1389عاقیو شسی ن نیوی ف یای ش نارمی ر شبعیا شواحیاجاه فرمننییا و
سیاسییا اعتییق بییا شییاکامییای شواحییاجا شس ی  .دییووش شییور شمییعش مع ی مییای تییاه
خامعش گاه شاها شفکنا ر شجاقا ش و بارومیای نیا یر ی و ییار وهیا کیر ر ویور جا
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شج ای وا عا شد فرمنگ تا و مع خع شد همور د ویریرش شاکامای شواحیاجا شسی
کا اوعشمو بر ؤسفامای سادموی ش نی شواحاجا شرر نفا ششاا باشو (فاولاه .)107:1391
شردش ما و منجارما با بعر ما رئا ر مر وشدو شواحاجا امنو خیامعش یه سیاد ار و...
د عر شئم شرمو .سذش ویریرش ثای و نفیا شیاکامیای شواحیاجا جیادی بیر شردشمیای
خامعش ی ش د یرور رش میار ا مو کیا ر ش ید ولقییق بیا بررسیا رشبنیا ش ید شیاکامیا و
شردش مای خامعش گا بپر شد م وا باعشمیم با شناخ رشبنا ویعی عوع و یزشر شررگیذشری
نر با ک شسنعی مظری ر وه شرشئا رشمکارمای رشمار ی و کاربر ی س ابیم.
قرر دایر رش ورشر وزسز شردشما ما ییویشمیو (وعدییوسعه  .)79 :1388خیامعش یه شا یا
بنیا د شواحا ه ستع سادموی دموگا شم یار و خیی بنیای وا عیا و کیامعر شبیتا دفی
سن ماه منجارما و شردشمای شواحاجا شس نمچا ر نر شد شمحی برخعر شر شس ه وعویا
با شردشما و باو لی شردشمای شواحاجا شس (کفاشیاه  .)55 :1388شردشمیای شواحیاجا
شد شساساور د جنابر ک مظای شواحاجا م انو کا شد الر ق کنار و موش نمها یاویعشر
وا عا رش با دوش و ا با وعاسا کیامو (کفاشاه .)56 :1388
دا ش د سؤش نرح شس کا فناوری (شاکامای شواحیاجا جیادی) ر فرمنیگ یا
چا مقیا شر ؟
شر و نر ولکیم شا یامیای فرمننیا وا عیا .ر
ر وعش ع بنعاا و ورر ک مق
شر :
وا عا ا و مق
 .1وقع بنیار فرمننا و (شواحاجا) وا عا و شرشئا خو ا رفاما با ساکنار
 .2ودر ب ا و عیف بنیارمای فرمننا و (شواحاجا) وا عا و سد ورکر ر دمیوگا
برشی ساکنار وا عا (ف داه .)12 :1391
ش رودی شاکا مای شواحاجا جیادی ر دیا وییییر و گرگیعما شردشمیا و منجارمیا
م ییانو بییاالییعری کییا ن نییوی خییامعش ی وشی ییا فروشاشییا نر رش کییا محییعشری شد هییموییر د
ییعسا وا عاشناسار بع یه ول ویریر قرشر ش یشمو .ر قاسا دایره لقیق وی ش شر
ش د عیع رش یعر ناسعیا قیرشر میو کیا شیاکامیای شواحیاجا جیادی چیا وییریری ر
شردشمای خامعش گا شهروموشر بجنعر ی شر ؟ ن ا اوعشر شذجیار ششی کیا وقع ی یا
و عیف شردشمای خامعش گا شهروموشر بجنیعر ی اییرر شسیافا ی شد شیاکامیای شواحیاجا
جادی شس ؟ ن ا رشبناشی بید سارسا شهروموشر بجنعر ی با شاکامای شواحاجا جادی
و شردشمای خامعش گا ووع شر ؟ ن ا رشبناشی بید شسافا ی بییار شیهروموشر بجنیعر ی شد
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شاکامای شواحاجا جادی و شردشمای خیامعش گا وویع شر ؟ ن یا رشبنیاشی بیید ییزشر
وشب انا شهروموشر بجنعر ی با شاکامای شواحاجا جادی و شردشمای خامعش گا ووع
شر ؟ ن ا رشبناشی بید لیط وعا تا شاکامای شواحیاجا جیادی و شردشمیای خیامعش گا
ووع شر ؟ با جااروا نره ن ا شهروموشر بجنعر ی کا با شیاکامیای شواحیاجا جیادی
سارسا شرموه شرشی شردشمای خامعش گا افاووا م انو؟
شد وحتا شموش ش د ولقیق:
شسف) شناخ ویع عوع شردشمای خامعش گا ر بید شهروموشما بجنعر ی
ب) شییناخ رشبنییا یییزشر شررگییذشری شییاکامییای شواحییاجا جییادی و شردشمییای
خامعش گا شهروموشر بجنعر ی
ج) سایابا با ک شسنعی مظری ر خصعص وایید شردشمای خیامعش گا شیهروموشر
بجنییعر ی کییا شد شییاکامییای شواحییاجا جییادی شسییافا ی ییاکننییوه ر وه ی شرشئییا
رشمکارمای رشمار ی.
پيشينه پژوهش
ر رشبنا با نابع و شییینا ولقیق اوعشر گف میچ ناعا با جنعشر قیق ش د شلوم ه کا بیا
شییکو قیییق و محییا واماییا بییا بررسییا رشبنییا شییاکامییای شواحییاجا جییادی و شردشمییای
خامعش گا شر شخاا باشوه ووع موششاا شس  .ر وشقیعه یاویعشر گفی بیا وعویا بیا ش نکیا
شاکامای شواحاجا جادی شو وی شی وقربیاً وو و و معظهعر م انو و شد الرفیاه شردشمیای
خییامعش گا شد کییاما م ییا بییا کییار نییر و شد د ییاما وییا د ییار نییر افییاو م ییانوه
مظر ا شر شدی ر ش د د ینا ب یار کم بعر گرفاا و نابع ر ش د د ینا بییار قاسا شس  .شد
یار ناسعا شمجای شوی ر ش د د ینا اوعشر با عشر د ر ششاری کر :
کفاشا ( )1388ر شلوم خع با جنعشر «بررسا ویریر ش نارم بر شردشمای خامعش ی»
با ش د مایجا س اف کا بید اییرمای اقو شا و :سارسیا شمییجع ار بیا ش نارمی ه
لیط وعا تاه ف ای بحیحی ه روشبط شد اساه وشر شور شمیجع ار ر بلی و نیاظری
گروماه شذ رفاا شور نمها ر لیط وعا تا ش نارمااه شد اس رییا شد گحنیای بیع ر ر
ش نارم ه یزشر شال خامعش ی ر عر شسافا ی فردموشر شد لیطمای ش نارماا و اییر وشب اا
شردشمای خامعش یه رشبنا ن اری عکعس ووع شر .
ویریر وجربا ف ای سا ارمایک بر مع شواحاجا ر سا سنح خامعش یه گروی مح االر
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و وا عا وعسط بهزش ورشر ( )1382عر بررسا قرشر گرفاا شس  .ماا ج ش د شلوم رشبنا
عنا شری رش یار وجربا ف ای سا ارمایک و مر ک شد سا سینح مع ی شواحیاجا (مع ی
خامعش گاه مع مح االر و مع تا) شاسدنع ار یدص م یاخ ه و مییار یا میو
کا ش نارم بر مع شواحاجا ویریر موشر  .ر ش د ولقیق شسافا ی شد ش نارم و جیوی شسیافا ی
شد ش نارمی و یییزشر شسیافا ی شد ش نارمی اییییرمیای ییاقتا بع مییو کیا شد شمحیی فرشوشمییا
برخعر شر شس .
دی مع و واماوار وا ( )2001ویریر ش نارم رش ر د ینیا شواحیاجا شد سیا بعیو کیارکر
خامعش یه فعاسی مای شوقا فرشغی ه ندش ی میای یوما و شنهیار کیاری یعر بررسیا قیرشر
ش ی شمو .ر عر کارکر خامعش یه فعاسی با شج ای خامعش ی شس کا بید شسافا یکننوگار و
جوی شسافا یکننوگار وفاو عنا شری با ووع انور  .ر عر شوقا فرشغ ه سا ایییر
شد شنج اییر رودما ا خعشموره گعش ش ر با رش ع و وحاشای وتع ز عره شروااط با وسیاار ر
بید شسافا ی کننوگار و ک اما کا شد ش نارم شسافا ی محاکننو وفاو عنیا شری شر  .وییریر
بر ندش ی مای وما ربعط با خیعم و لاعشی وقیح و با س نور ر مع وساار شس ه
کا ر بید شسافا یکننوگار و جوی شسافا یکننوگار وفاو عنا شری ووع شر .
ماییا ج شییلوم شیرسییا ( )2000و امییگ ( )1999روشیید ییاسییاد کییا یییک
رسیا و شییتا ر
خامعش گا چعر سر ی روشبیط بیید خیامعش یه میزش ه الی که ییک
خامعش یما ا کا فردموشر نمها وشب اا با ش نارم م انوه د ا شس .
جوساشعر و نرشر ( )1392ر شلومییا ولی جنیعشر «دیعدی جحیع ا و گفانیع ر
ف ای جادی شاکامای شواحاجا جادی» مایجیا یاگیرمیو کیا میر چنیو شفیزش ش کیار
برقرشری شروااط و ش و ساو شال جیا ر شیاکامیای شواحیاجا جیادیه ش کیار گفانیع رش
یعر مظیر شساسیاً شد
شروقاء ا مو ش ا لوو و دووشکننوی نر میم شسی  .لیوو
وعد ع مابرشبر ش کارمای رواط با ش دگعما فناوریما ماشا اشع و وییعی خیاص دیعدی
جحع ا جادی میم گفانیع ییار فرمنیگمیا رش دیووش یاکنیو .ر وشقیعه شیاکامیای
شواحاجا جادی با وشسنا دعدی جحع ا جادی کا شو و انورموه گفانع یار فرمنگما
رش لوو و دووش اسادمو.
شرشی مکیا ثای و هحیا
ر ک وحعبنوی کتا اوعشر گفی شیییینا شیلوم
شس  .ش ا بییار شلوم مای بعر گرفاا با ویریر و شیا ومای ش نارم بر شردشمای خامعش ی
شر شخااشمو و وقر ااً میچ شلوم هحا ر د ینا بررسا رشبنا شاکامای شواحاجا جادی و
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شردشمای خامعش گا بعر منرفاا شس  .ر ش د قاسا سعا شوی با وعوا با فرشگییر بیع ر
شاکا شواحاجا جادیه با ویریر و ویرر نر بر شردشمای خامعش گا شر شخاا شع .
ر بد ااما مظریه شد و عریمای د ا ی شسافا ی شوی شس ش ا شد ش د ییاره و یعری
گفانعی بع یعر ر عر جوی د عر فیز کا و گحنا اه وگای مظر یا کین شروایاالا
مابر اسه و مظر ا کِتا و وسدار ر عر ویریر گروی و مظر ا شروااط وحعیا وشسیوما بیا
شخاصار ششاری اشع .
نظریه کِلی و ولخارت در مورد تأثير گروه
کتا و وسدار ر افانو شفرش ی کا شد شمنییزی بیاال ا بیرشی دفی ج یع فیر رگیروی
برخعر شرمو و بنابرش د وشب انا بییاری با وی یو شرموه بعیو با مظر ارسو کیا شروااالیا و
شیایما ا رش قاع محا نو کا مقنا قابو منجارما و شردشمای گروی م انو فر با یو عشفقی
و وی یو رش با س نور (کعمده .)345 :1378ر ش نجا یاویعشر بیاشیذ رش وعسیط گیروی
وعایر کر ه عنا ش د کا شج ا مر چا بییار عر شذ رش گروی قیرشر بنیرمیوه شداحیا وییریر
شیای برگروی بییار شس  .ناظری گروما م ا با سدنرشماما شد شرربدیا العالما یو ویری
ر ویییر منرش ما برخعر شر شس  .محچنید شگر ش د ناظری گروما باالیعر ندش شمیا برگیزشر
شع ه ویریر بییاری ش جا اکنو (محار .)120:مرچا کیاربر ش نارمایا شد یاس کنیو کیا ر
لیط ش نارم بییار عر شذ رش وشقع اشع ه شداحاالً باج خعشمو شو کا بیر شردشمیای
خامعش ی ؤرر وشقع شع و محچنید مرچا کاربرشر بییار وشر بل و ناظری گرومیا شیعموه
شداحاالً باج نرح کر ر عیعجا خع با لیطمای وعا تا ش نارم یاشیعمو و کحایر
ائو خع رش با خامعش ی نرح یا کننیو و ش ید ش یر باجی کیم شمحیی شیور شردشمیای
خامعش ی مز ش د شفرش اشع .
دیدگاه مورد نظر بودیشون :گفتگو
شروااالا شواحاجاه دصعباً گفانعه ج وی بر میاد شم ار باجنعشر یک عویع شواحیاجاه
ر شناخ و رشو شو میز ویریر شر  .شم ار بوور شروااالیا شواحیاجا محیاوعشمیو بیا دمیوگا
خع ش ش ا مو .با دجم بع ییعره کیع ( (شیدص) بیا لییط و شالرشفییار خیع شدالر یق
کاما مای داتف و با چنو د مع ه شروااط برقرشر اکنو .یحد هم بع ر وکویک شمیعش
شروااالا ه شروااالا لاوریشی شد وا نای ب یار هحا برخعر شر شسی  .ر وشقیعه شروااالیا
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لاوری شی شفرش رش بییار شد بقیا شروااالا با مم مز ک یاکنیو ( نیا یه 1380ه ب) د یرش
رشد وره بهار و بییار اوعشر شد الر ق لاوریه شیای و شد اس رش با نیری شماقیا ش  .بیا
شجاقا بع یعره شروااالا د اما برقرشر اشع کا شمنیزی یا لرکیا وویع ششیاا باشیو
(محار .)10 :یحناً ر مر شروااالا ک شیای منوی ووع شر ه ک شیایگیرمیوی و کامیاسا ر
ش د بید کا شیای رش شماقا ا مو .مر شیا ا میز شرشی لاعش شس  .با بیاور بع ییعره کامیا
شروااالا همور شد لاعشی شیای شس (محار )13 :د یرش کامیا بهایره شییای رش بیاخیعبا شماقیا
ا مو .ر داسا کا حکد شس لاعشی شیای ب یار خعب باشو وسیا کامیا شماقیا خیعب
ماع ی و قور شماقا شیای رش موششاا باشو .ر مایجاه شییای بیامیو و بیاشریر بیاقا یا امیو.
الایعااًه ر بید کاما مای شروااالاه کاما لاوریشی رشد وره بهار و سر عور جحو یاکنیو.
ر عر شماقا فرمنگ وا عا و خامعش ی بیا م یو وو یو وا عیاه بع ییع عاقیو شسی کیا
لاوری داا ر عر کع کار میز فیوور شس (محار .)16 :ر وشقع فر و ا وا عیاشی کیا
شد گفانع بییار شسافا ی اکنیو و گفانیع ر نر رش یجویر شسی ه ر شماقیا فرمنیگ خیع
عفق ور شس  .شرشرور میز عفقی شماقا فرمنگ رش مز وشسو د با فردمیوشر کامیا شروایاالا
ا شمو کا نظعر وی محار گفانع شس ( نا یه .)72 :1385
شگر شاخصا شبتا وگای بع یعر کا شروااط لاوریشی ا دبیاما (گفانیع) شسی رش
ر قابو گحنا ا و جوی د عر فیز کا کیا شد شاخصیامیای شبیتا شیاکامیای شواحیاجا
جادی شس قرشر میمه اوعشمیم چنید وسا رش ورسیم کنیم.
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ابراز احساساو

فضای محاورهای و
زبانی (گاتگو)

به وجود آوردن فضای
صمیمیت

ورود به یک
فضای گاتگو

فضای گمنامی و عدم
حضور فیزیهی

تغییراو تدریجی مثلت و منای بر
ارزشهای خانواده و ...
شکل  .1ارتباط محاورهاي ،گمنامي ـ عدم حضور فيزیکي

ر وشقع ر ف ای لاوریشی و دباما عر مظر بع یعره گفانع یا شماقیا شییای بیا د یعر
فیز کا و شناخ شد شفرش بعر اشذ ر کا ر ش د شروااط شواحاجا شد شمیعش شروایاط.1 :
شروااالا فرشدبیاما یا درکایا  .2شروااالیا چهیریشی یا وصیع ری .3شروااالیا بع یا ا .4
شروااالا ال اشی وه شماقیا شییای شسیافا ی یاشیع  .دیا نمکیا ر ف یای شیاکامیای
شواحاجا جادیه جوی د عر فیز کا و گحنا اه لینا رش برشی شفرش فرشمم انور کیا
ر نر[ ...ما رئا بع ر ش د ورأ رش با شفرش ا مو کا با وامیا ا برومیو وکارمیا ا کننیو
کا ر خارج شد شاکامای شواحاجا جادی محاکر مو .ما ر ا بع ر بیا گحنیا ا میمشعشیا
شر  .ر شروااطمای انا نرشر محاوعشمنو شحا رش بایننو ا بوشی شحا رش بینعمو و شحا مییز
محاوعشمیو بوشی نمها رش بینع و و نمها رش باینییو .شفیرش ر ش یدگعمیا شروایاطمیا منیرشر ش ید
مدعشمنو بع کا شد سعی ک ا وهو و شعموه د رش مر کاری کا شمجای منیو گحنیای خعشمنیو
امو (سعیویه  .)58 :1384ر وشقع د اما کا شفرش ر یک ف یای بیحیحاما بیا گفانیع و
شبرشد شد اسا اشر شدموه بابعر وور جا س با ویییرش ثای و نفیا شردشمیای
خامعش ی و وا عا ادمنو.
نظریه کنش ارتباطی هابرماس
قاو شد شر شخاد با مظر یا کین شروایاالا مابر یاسه شبایوش بیا دیعدی جحیع ا یعر مظیر شو
ا شر شد م .دعدی جحع اه گعماشی ف ای جحع ا شس کا ر نر .1 :شفرش با شیعی جق ما
با بل اشر شدمو .2 .ش د بل با وعشفقا نجر اشع  .3 .قیور ر ش ید بلی خیاساا
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موشر  .4 .شفرش محنا اوعشمنو ر ش د بل بابعر برشبر شیرک کننیو (مایع واعیی.).
 .5مر عیع اوعشمو ر ش د بل نرح شع (ندش ی) .6 .ر ش ید بلی میا جتنیا بیع ر
ووع شر ه عنا شفرش اوعشمنو داا ائو خصعبا خع رش نرح و ماا ج اادی رش ر
عرض جحعی قرشر منو و  .7ش د بل محییا باد شس و محعشری اوعشر با نر روع کیر
و وباری ر باری نر بل کر عنا محییا شداحا خنا ووع شر و میچ مایجاشی قنعیا
می (ندش شر کا و ش ا اه .)65 :1383
دعدی جحع ا مابر اس جرباشی شس کا ر نر شفرش بیا نظیعر ییارک ر اادی
باد و جتنا گر مم ا ن نو و شد کن شروااالا الر ق بیاره گفانع ولقق ا ابیو .ر ف یای
لیط مای وعا تا ش نارم بل «شرش ط نر اما سدد» عر مظر مابر اس ولقق یا ابیو و
اوعشر نر رش بو د گعما نرح کر  :مابر اس عاقو شس میادمای شساسیا یا شبییو عینیا
ووع شر کا وحای شفرش کا ً ندش نمها رش شرمو و ش د میادما وعسط میرک کیا بیحیحاما
وشر ک گفانعی جحتا شع ه یرورواً کیف خعشمو شو (شستع ده.)70 :1380
با مناما بیا کین شروایاالا و ف یای دیعدی جحیع ا مابر یاس و ف یای عویع ر
شاکامای شواحاجا جادیه کا ر نر وعوش ی شد شفرش و گرویما و ا جحعی یر ی بیا شییعی
جق ما و شخایاری و بابعر ندش شماه با ور شد مرگعما واعی.ه خاس و ا شجحا قور
ر ییعر ییائو خصعبییا (جکی ه فیییتم و )...و جحییع ا (فرمننییاه شواحییاجاه سیاسییاه
شقاصا ی و )...با کو نر با گفانعه بل و ناظری اشر شدموه ش د ااد محییا بیاد و ر
عرض جحعی ر ی قرشر اگیرموه رساا و ا ما رساا نر ما یدص و میچ مایجاشی قنعا
موشر  .ش اوعشر با ویعح کن شروااالا و دعدی ف ای جحع ا یعر مظیر مابر یاس رش
ر شاکا مای شواحاجا جادی یاموی کر  .کا شگر بدعشمیم نر رش بابیعر یوسا جتیا
رنور مه چنید فرن نوی خعشمیم شش :

شکل  .2تركيب كنش ارتباطي و فضاي حوزه عمومي هابرماس و شبکههاي اجتماعي مجازي

ش لیط وعا تا شاکامای شواحاجا جیادی رش یاویعشر ف یای ر مظرگرفی کیا
کاربرشر ر نر با ش جا ک ف ای بل وگفانعی بحیحاما و با بیار و شبیرشد شد اسیا و
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عوع با شرشئا مظر ر عر ائو جحع ا و خصعبا اشر شدمو کا ووشوی ش ید
یک
ائو اوعشمو ویییرش وور جا ثا و نفا رش بر شردشمای فر یه خیامعش گا و وا عیا
بنذشر .
نظریههای ارتباط جمعی والدهال
وشسوما شد فرشر بع ر لاعی شروااالا بلا اکنو جا تا کا شداحا ولصیو شریرش رش
کام ا مو .با شجاقا شو« :شررش رشد و بی شد شررش کعوای و یعر وعویا قیرشر
اگیر » (و نوش و محکارشر )330 :1376باگعماشی کا شگر شد یک شییای بیاالیعر الیعالما
و شسافا ی شع ه ویریر نر شیای بییار شس  .ک شر ج وی بر وکرشر شیایه و د یار شییای رش
میز ر مظر ا گیر وا برما ا باعشمو باالور د شرر حکد رش ششیاا باشیو .شد ش ید و مظر یا میم
ا وعشر و د ار شسافا ی شد ش نارم و میم الیع یو سارسیا بیا ش نارمی و محچنیید
وشو شسافا ی شد ش نارم رش (رودشماه مفاناه اماما) بیاجنیعشر ایییرمیای یاقو وهی
ویریر ش نارم بر شردشمای خامعش ی باکار بر ه چرش کا مر کوشی شد ش د جعش و باج کیام
ر ش نجیا نمچیا
روشبط رور خامعش ی و ر مها کام شردشمای خامعش ی اشیع  .شی
مق هحا بادی اکنوه الع و سارسا با ش نارمی شسی  .محچنیید شد ش ید مظر یا شد
یزشر شسافا ی شد ش نارم میز اوعشر شسافا ی کر بیو دگعمیا کیا مرچیا شد ش نارمی بیییار
شسافا ی شع ه ش د یزشر شسافا ی شداحاالً باج کم شور شروااط با خامعش یه و نجر با کیام
شردشمای خامعش ی مز فر اشع  .محچنید اویعشر شد ش ید مظر یا ر یعر شسیافا ی شد
ش نارم باالعر روب و شرشکنوی شسافا ی کر بو د بعر کا بید شسافا ی رودشمیاه مفانیا
عنا شری ووع شر .
و اماما شد ش نارم و ویریر نر بر شردشما شخا
رباری وشب انا با رساماما بر ش د باورمو کیا
ی فتعر و با روکیچ ر شسنعی خع
شرط همه برود شررش یزشر وشب انا با بع ا رسامامای شروااالا شس  .جرش ا کا یر ی
برشی با س نور ر شال جا هم م ا با نر شد اس وشب انا اکننیوه ویعشر بیییاری
برشی ش جا شررش شر وا جرش ا کا وفاووا با جاری نر میوشر و شال جیاوا کیا فیرشمم
اکنو فاقو شمحی شس (محار .)370 :با کحک ش د مظر ا اوعشر وشب انا با ش نارمی رش
نرح کر بو د بعر کا کاربر ش نارماا با وشب اا شور با ش نارم فرب کحاری بیرشی
شر شخاد با خامعش ی شر و ش د حکد شس باج کم شمحی شور خامعش ی مز کیاربر و ر
مایجا کام شردشمای خامعش ی شع (دمجامادش یه .)1384
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الف) فرضيههای تفاوتی

 .1شردش مای خامعش گا شیهروموشر بجنیعر ی کیا بیا شیاکامیای شواحیاجا جیادی
سارسا شرموه ر قای قیاس با شهروموشر بجنعر ی کیا بیا شیاکامیای شواحیاجا جیادی
سارسا موشرمو افاو شس .
 .2شردشمای خامعش گا شهروموشر بجنعر ی یر و در کیا بیا شیاکامیای شواحیاجا
جادی سارسا شرمو افاو شس .
 .3شردش مای خامعش گا شیهروموشر بجنیعر ی کیا بیا شیاکامیای شواحیاجا جیادی
سارسا شرموه با وفکیک الع سارسا (رودشماه مفانا و اماما) با شاکامیای شواحیاجا
جادی افاو شس .
و
 .4شردش مای خامعش گا با وفکیک ون ه سده وییعی ویمیوه ییزشر ولصیی
قع ی افاو شس .

شکل  .3رابطه شبکههاي اجتماعي مجازي و ارزشهاي خانواده

ب) فرضيههای رابطهای

 .1بید یزشر شسافا ی شد شیاکامیای شواحیاجا جیادی و شردشمیای خیامعش گا رشبنیا
ووع شر .
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 .2بید سابقا کاربری ر شاکامای شواحیاجا جیادی و شردشمیای خیامعش گا رشبنیا
ووع شر .
 .3بید وعا تا بع ر شروااالا شیاکامیای شواحیاجا جیادی و شردشمیای خیامعش گا
رشبنا ووع شر .
 .4بید گحنا ا ر شاکامای شواحاجا جادی و شردشمیای خیامعش گا رشبنیا وویع
شر .
 .5بید جوی د عر فیز کا ر شاکامیای شواحیاجا جیادی و شردشمیای خیامعش گا
رشبنا ووع شر .
 .6بییید گ ییار گا ف ییای شرواییاالا ر شییاکامییای شواحییاجا جییادی و شردشمییای
خامعش گا رشبنا ووع شر .
روش شلوم ر ش د قاساه شیحا یاه وعبییفا ی وایینیا شسی کیا بیا روش وصیا فا
خعشییاشی محعمییاگیییری شد شییهروموشر بجنییعر ی شرشی  17 - 40سییاسا بییا وحعیاییا عییا
 140739مفر و با شسافا ی شد فر ع برنور کیعکرشر بیا ییر ب شالحینیار  %95شمیوشدی دجیم
محعما وعیید شو.
ر شلوم دایره  pشرشبع ر بف عر بررسا عا 0/05ه  qفقوشر بف یعر
بررسا عا 0/05ه  dخنیای محعمیاگییری عیا 0/05ه  tشداحیا بیل گفایار عیا
1/96ه  Nوعوش شهروموشر (وعوش محعما عر بررسا  382مفر) شس .
شبزشر سنج میز شرسینا ا لقق ساخاا شس  .سعشال با جنا ی بیا شمیوش ولقییق و
امی عیعجا شلوم با شکو چهار گز نا و ب ااه شرشی  6گع یا د ینیاشی و  44گع یا
برشی اییرمای اقو و وشب اا بر شساس الع قیاس  5رواشی سیکر (مییچ وقی ه کیمه
وادوو یه د ا ه خیتا د ا ) و ش ایاد رواما باوروییب شد  0ویا  4بیرشی گع یامیای ثای و
عکعس برشی گع امای نفا الرشدا شوی شس .
وعوش سؤشال ماظر بر سنج میر شیاخص ر ش ید شرسیینا ا الایق ویوو شیحاری 1
شس .
پایایی ابزار اندازهگيری
برشی سنج شا ا ا شد نسفای کرومااخ شسافا ی شو .ر شا ا ا شبزشر سیاخاا شیوی بیر روی 45
مفر شد ساکنار شهر بجنعر رخصعص گع امای ربعط با شاکامیای شواحیاجا جیادی و
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شردشمای خامعش ی نسفای کرومااخ لاساا شو کا یر ب با سی
میامنر مح اما روما قعی بید گع امای شبزشر بع .
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ن یوی بیا ییزشر 0/902

جدول  .1ميزان ضرایب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي پرسشنامه

متغیر

مستقل
وابسته

شاخ ها
تاهیک طو دسترسی (روزانه و )..به شلهههای اجتماعی
مجازی
میزان استااده از شلهههای اجتماعی مجازی
سابقه کاربری در شلهههای اجتماعی مجازی
تعاملی بودن ارتلاطاو شلهههای اجتماعی مجازی
گمنامی در شلهههای اجتماعی مجازی
عدم حضور فیزیهی در شلهههای اجتماعی مجازی
گستردگی فضای ارتلاطی در شلهههای اجتماعی مجازی
ارزشهای خانوادگی

تعدادگویهها

آلاای کرونلاخ

3

0/706

2
2
17
4
4
4
8

0/837
- 0/875
0/917
0/829
0/787
0/744
0/712

آلاای کرونلاخ

0/902

روایی ابزار اندازهگيری
شجااار بر ش د ش ر الس شر کا شیعی ا شبزشر وحعنوری ش یما وا چا دیو رسیاا نمچیا رش
کا قرشر شس ب نجوه اسنجو ( یردش اه  .)171 :1389ر ش د شلوم برشی بررسا روش ا
شرس ما ا شد روش ا لاعی شسافا ی شو .بو د نظعره شرسینا ا با چنو مفر شد بادبمظرشر
و شسییاویو ش ی و شد نمهییا ر ییعر سییعشال ه شرد ییابا و مظرخییعشما شییو .رمها ی روش ییا
شرسینا ا وی یو شو.
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جدول  .2ماتریس متغيرها و تعریف نظري و عملي متغيرها

شاخ ها

میزان استااده از شلهههای
اجتماعی مجازی

تعاملی بودن ارتلاطاو در
شلهههای اجتماعی مجازی

عدم حضور فیزیهی در
شلهههای اجتماعی مجازی

گمنامی در شلهههای اجتماعی
مجازی

کراگر ()2010

ارزشهای خانواده

نظریه کنش ارتلاطی هابرمام و نظریه دیدگاه مورد نظر بودی ون :گاتگو و ارتلاط محاورهای –
کِلی و ولخارو در مورد تدثیر گروه
فضای موجود در شلهههای اجتماعی مجازی

طو دسترسی (روزانه و ) ...به
شلهههای اجتماعی مجازی
گستردگی فضای ارتلاطی
درشلهههای اجتماعی مجازی

نظریههای ارتلاط جمعی

سابقه کاربری در شلهههای
اجتماعی مجازی

ملنای
نظری

تعریف نظری

تعریف عملی

والدها معتقد است اثراو
درازمدو بیش از اثراو
کوتاهمدو مورد توجه قرار
میگیرد .کالپر عالوه بر
تهرار پیام ،مدو زمان پیام
را نیز در نظر میگیرد.

سا ورود و مدو عضویت به
شلهههای اجتماعی مجازی
میزان استااده روزانه ،میزان استااده
روزانه در هر بار ورود به شلهههای
اجتماعی و...
مراجعه روزانه ،مراجعه هاتگی،
مراجعه ماهانه

محیط تعاملی شلهههای
اجتماعی مجازی را میتوان
فضای در نظرگرفت که
کاربران در آن با ایجاد یک
فضای بحث وگاتگوی
صمیمانه و با بیان و ابراز
احساساو و م هالو
موجود به ارائه نظر در مورد
مسائل عمومی و خصوصی
میپردازند.

از اینهه با افراد زیادی در شلهههای
اجتماعی مجازی در ارتلاط هستم
احسام رضایت دارم .از اینهه در
شلهههای اجتماعی مجازی
محدودیت ارتلاط با دیگران وجود
ندارد احسام رضایت دارم و...

ناشناخته بودن و حضور
نداشتا در گاتگوها
بهصورو مستقیم.

در شلهههای اجتماعی مجازی
نسلت به محیط واقعی و رودر رو
راحتتر مطاللم را بیان میکنم و
ترجیح میدهم در شلهههای
اجتماعی مجازی با دیگران رابطه
داشته باشم تابهصورو حضوری و
رودررو و ...
سعی میکنم جنسیت خود را در
استااده از شلهههای اجتماعی
مجازی آشهار نهنم .سعی میکنم
خود را بهعنوان شخصیتهای دیگر
در شلهههای اجتماعی مجازی
معرفی کنم.

اموری همچون افهار خو ،
نیاو خیر و اعما نیک که
برای اعضای خانواده ،اعم از
افراد دارای سللی و نسلی
ماید بوده ،به کمالی در آنها
منجر شود.

شام خوردن با اعضای خانواده،
تاریح با اعضای خانواده ،پذیرش
افهار و عقاید والدیا ،م ورو با
خانواده و ...

بررسي رابطه اعتماد نهادي با گونههاي مشاركت سياسي...
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یافتههای تحقيق
افاامای شلوم دایر ر و بد قابو شرشئا شس  :بدی وعبییفا کیا بیا عرفیا
سیحای شاسدنع ار اشر شد و بد شسانااالا کا بیا ند یعر فریییا ولقییق شخاصیاص
شر .
جدول  .3توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب مشخصات جمعيتشناختي

مرد

زن

مجموع

فراوانی
درصد

186
48/7

196
51/3

382
%100

قومیت
فراوانی
درصد
گروه سنی
فراوانی
درصد

فارم
115
30/1
17-20
125
32/7

کرد
70
18/3
21-24
61
16/0

کرمانج
77
20/2
25-28
87
22/8

مجرد
256
68/6
ترک
48
12/6
29-32
68
17/8

ترکما
23
6/0
33-36
25
6/5

مجموع

جنسیت

وضعیت تدهل
متدهل دارای
فرزند
41
0/11

متدهل بدون
فرزند
76
20/4

382
%100

تاو
20
5/2
37-40
16
4/2

مجموع
353
%100
مجموع
382
%100

ماا ج ن اریمای وعبیفا میار ا مو شردشمای خیامعش گا شیهروموشر بجنیعر ی کیا بیا
شاکامای شواحاجا جادی سارسا شرموه بیا وفکییک (ون یی ه سیده وییعی ویمیو و
قع ی ) افاو بع ی و بییار د شفرش ی کا با د اب کاربری خع ر شاکامیای شواحیاجا
جادی وشر شویشموه شد مظر ون یی دمیاره شد مظیر سید گیروی سینا  17-20سیا ه شد مظیر
ویعی وامو جر ما و شد مظر قع ی ه فارسا دبارما م انو.
فرییا  )1شردش میای خیامعش گا شیهروموشر بجنیعر ی کیا بیا شیاکامیای شواحیاجا
جادی سارسا شرموه ر قای قیاس با شهروموشر بجنیعر ی کیا بیا شیاکامیای شواحیاجا
جادی سارسا موشرموه افاو شس .

جدول  .4آزمون آماري ارزشهاي خانوادگي نسبت به دسترسي و عدم دسترسي به شبکههاي اجتماعي مجازي

متغیر

یومان ویتنی ()U

Z

سطح معناداری
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ارزشهای خانواده

5848/500

-4/558

0/000

مایجا ند عر ع ار و انا برشی بررسا وفاو بید اییرما میار ا مو :وفیاو ل عسیا
بید شردشمای خامعش گا خامعش یما ا کا شد شاکامای شواحاجا جادی شسافا ی محیاکننیو
و خامعش یما ا کا شد شاکامای شواحاجا جادی شسافا ی اکننیو وویع شر  .ایییرمیا ا
کا باجنعشر شردش مای خامعش ی ر مظر گرفاا شویه وعسط خیامعش یمیا ا کیا شد شیاکامیای
اشیع و
شواحاجا جادی شسافا ی محاکننوه بییار ر وحع خامعش ی شذ رفاا شوی و رجا
ر وشقع شاکامای شواحاجا جادی شردشمای خامعش ی رش ر یر نفیا ولی وییریر قیرشر
ش ی شس .
فرییا  )2شردش میای خیامعش گا شیهروموشر بجنیعر ی یر و در کیا بیا شیاکامیای
شواحاجا جادی سارسا شرمو افاو شس .
جدول  .5آزمون آماري ارزشهاي خانوادگي شهرونداني كه به شبکههاي اجتماعي مجازي دسترسي دارند،
بهتفکيک جنسيت

متغیر
ارزشهای خانواده

یومان ویتنی ()U
10173/500

Z

-4/050

سطح معناداری
0/000

مایجا ند عر ع ار و انا برشی بررسا وفاو بید اییرما میار ا مو :بید ر شر و دمیاما
کا شد شاکامای شواحاجا جادی شسافا ی یاکننیوه شد مظیر شیذ رش و رجا ی شردشمیای
خامعش گا ر خامعش ی وفاو ل عسا ووع شر  .ر وشقع دمار بییار شد ر شر اییرما ا
رش کا باجنعشر شردشمای خامعش ی ر مظر گرفاا شویه ر خامعش ی عر شسیافا ی قیرشر ش ی و
اکننو.
رجا
فرییا  )3شردش میای خیامعش گا شیهروموشر بجنیعر ی کیا بیا شیاکامیای شواحیاجا
جادی سارسا شرموه با وفکیک الع سارسا (رودشماه مفانا و امیاما) بیا شیاکامیای
شواحاجا جادی افاو شس .

جدول  .6تفاوت ارزشهاي خانوادگي شهروندان بجنوردي كه به شبکههاي اجتماعي مجازي دسترسي دارند
بهتفکيک طول دسترسي (روزانه ،هفتگي و ماهيانه)
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ارزشهای خانوادگی
روزانه
هاتهای
ماهیانه

کای -اسهور
75/661
100/934
89/548

درجه آزادی
5
4
4
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سطح معناداری
0/000
0/000
0/000

مایجا ند عر کای شسکعر برشی بررسا وفیاو بیید ایییرمیا مییار یا میو :مرچیا وعیوش
رشوعا با د اب کاربری ر شاکامای شواحاجا جیادی شد رودشمیا بیاسیح مفایاشی و
امیاما شی ارو ه وفاو ل عسیا یوی یاشیع  .ر وشقیع ایییرمیا ا کیا بیاجنیعشر
شردشمای خامعش ی ر مظر گرفاا شویه کحار ر بید خامعش یماشذ رفایا و رجا ی یاشیع
عنا با شفزش وعوش رشوعیا بیا د یاب کیاربریه ییزشرشیذ رش و رجا ی شردشمیای
خامعش ی ر بید خامعش یما کام ا ابو.
و
فرییا  )4شردش مای خامعش گا با وفکیک سده وییعی ویمیوه ییزشر ولصیی
قع ی افاو شس .
جدول  .7تفاوت ارزشهاي خانوادگي به تفکيک سن ،وضعيت تأهل ،ميزان تحصيالت و قوميت

ارزشهای خانوادگی
سا
وضعیت تدهل
میزان تحصیالو
قومیت

کای -اسهور
49/427
12/222
67/816
26/306

درجه آزادی
5
2
2
5

سطح معناداری
0/000
0/002
0/000
0/000

مایجا ند عر کای شسکعر برشی بررسا وفاو بید اییرمای میار یا میو :شاسیدنع ار شد
و شد میر قیع یاا ایییرمیا ا رش کیا
مر گروی سنا و با مر ویعی ویمو و یزشر ولصی
باجنعشر شردشمای خامعش ی ر مظر گرفاا شوی بابعر افاووا شرد ابا اکننو .بیا وعویا
با ش نکا وا عا ن اری عر بررسا شد قع ی مای داتفا شکو گرفاا و گنجیا فرمنیگمیا
مای شر ه با الاع با و شد شردشمای خامعش گا افاووا برخعر شر باشو.

جدول  .8نتيجه سنجش همبستگي با آزمون آماري اسپرمن

تعداد
332
254

سطح معناداری
0
0/000

ضریب هملستگی
1000
**-0/281

شاخ متغیرها
ارزشهای خانوادگی
میزان استااده از شلهههای اجتماعی مجازی

190
263
178
237
263
255
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0/000
0/000
0/010
0/669
0/567

**

0/305
**-0/280
*-0/167
-0/026
-0/036

سابقه کاربری در شلهههای اجتماعی مجازی
تعاملی بودن ارتلاطاو در شلهههای اجتماعی مجازی
گمنامی در شلهههای اجتماعی مجازی
عدم حضور فیزیهی در شلهههای اجتماعی مجازی
گستردگی فضای ارتلاطی در شلهههای اجتماعی مجازی

ماا ج دابو شد ند عر محا انا شسیپر د مییار یا میو :مرچیا ییزشر سیاج شسیافا ی شد
شاکامای شواحاجا جادی بییار اشع ه یزشرشذ رش و رجا شردشمای خیامعش گا ر
بید شج ای خامعش ی کاساا اشع و برجک ه مرچیا ییزشر سیاج شسیافا ی شد شیاکامیای
شواحاجا جادی کحایر یاشیع ه ییزشرشیذ رش و رجا ی شردشمیای خیامعش گا ر بیید
ا ابو .ر وشقعه شاکامای شواحاجا جیادی ایییرمیا ا رش کیا
شج ای خامعش یما شفزش
باجنعشر شردش مای خامعش ی ر مظر گرفاا شویه ولی وییریر نفیا قیرشر یا منیو (ویوو
شحاری .)8
و شروااالیا ر شیاکامیای شواحیاجا
مر شموشدی یزشر سابقا کاربری و یزشر وعیا
اییرما ا کا باجنیعشر شردشمیای خیامعش ی
ا ابوه یزشرشذ رش و رجا
جادی شفزش
ر مظر گرفاا شوی ر بید شج ای خامعش یما کیام یا ابیو (ویوو شیحاری  .)8محچنیید
یا ابیوه
مرچا یزشر گحنا ا و شیناخاا مییور ر شیاکامیای شواحیاجا جیادی شفیزش
اییرما ا کا باجنعشر شردشمای خامعش ی ر مظر گرفاا شوی ر بیید
یزشرشذ رش و رجا
شج ای خامعش یمیا کیام یا ابیو (ویوو شیحاری  .)8د یعر فیز کیا ششیاد ر یک
شواحا ه ر قا ا با جوی د عر فیز کا ر شواحاجا کا ر شاکامیای شواحیاجا جیادی
یزشرشذ رش و رجا اییرمیا ا کیا بیاجنیعشر
وی اشع ه رشبناشی با کام ا شفزش
شردشمای خامعش ی ر مظر گرفاا شوی شس ر بید شج ای خامعش یما موشر (ویوو شیحاری
 .)8گ ار گا ف ای شروااالا ر شاکامای شواحاجا جادی رشبناشی با کام یا شفیزش
اییرما ا کا باجنعشر شردشمای خامعش ی ر مظر گرفایا شیوی شسی
یزشرشذ رش و رجا
ر بید شج ای خامعش یما موشر (ووو شحاری .)8
تحليل رگرسيون
با وشر کر ر شردشمیای خیامعش گا بیاجنیعشر ایییر وشب یاا و 7ایییر یاقو شیاکامیای
شواحاجا جادی ( یزشر شسافا یه سیابقا کیاربریه وفکییک الیع سارسیاه وعیا تا بیع ر
شروااالا ه گحنا اه گ ار گا ف ای شروااالا و جوی د عر فیز کا) بیاجنیعشر ایییرمیای
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شی بید ر و رگرسیعر چنوگاما خنا و شورشی نر با روش محز اره ماا ج د ر دابو
شوی شس :
قییوشر  0/743بییرشی یییر ب محا ییانا چنوگامییا بیییامنر قییوشر یییر ب محا ییانا
چنوگاما بید اییر وشب اا و اییر اقو شس عنیا شردشمیای خیامعش گا بیا جحعجیا 7
اییر فعک (با جااروا با برنور نر شد روی عا سا رگرسیعر ش د  7ایییر) شرشی محا یانا
عنا شری با یزشر  74/3ربو شس کا ش د قوشر یر ب بیامنر محا انا باالی بید ایییر
وشب اا و اییرمای اقو باالعر وعشی شس  .یر ب وعیید و بیا ییزشر  0/55بیا نر عنیا
شس کا  55ربو شد ویییرش و شرشکنوگا شردشمای خیامعش ی وعسیط ایییرمیای یاقو
باالعر وعشی وایید ا شع  .و قوشر خنای شسااموشر برنور میار ا میو قیوشر شیی بینیا
شوی اییر شاسخ وعسط ش د و باالعر اعسط دوو  5/37وشدیو بیا قیوشر وشقعیا فابیتا
شر  .ر خرووا وجز ا و ولتیو وشر ام میز با عنا شری و رگرسیعر شر شخااش م کا بیا
وعوا با قوشر Fکا برشبر  25/592سنح عنا شری کحار شد  0/01شس دکا شد عنیا شر
بییع ر رشبنییا ر سیینح  %99و وی یییو ییو رگرسیییعما و رشبنییا خنییا بییید اییرمییا شر و
اییرمای اقو قا ر با شی بینا ویییرش اییر وشب اا شس .
جدول  .9خالصه مدل در تحليل رگرسيوني ارزشهاي خانواده

ضریب هملستگی
چندگانه
0/734

ضرایب هملستگی
ضریب تلییا
ضریب
تصحیح شده
تلییا
0/531
0/553

خطای استاندارد
برآورد
5/37278

تحلیل واریانس
سطح
F
معناداری
0/000
25/592
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جدول  .10متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون و ضرایب تأثير آنها

متغیر
 𝑥1استااده از شلهههای اجتماعی
مجازی
 𝑥2سابقه کاربری در شلهههای
اجتماعی مجازی
 𝑥3تاهیک طو دسترسی به
شلهههای اجتماعی مجازی
 𝑥4تعاملی بودن ارتلاطاو در
شلهههای اجتماعی مجازی
 𝑥5گمنامی در شلهههای اجتماعی
مجازی
 𝑥6گستردگی فضای ارتلاطی در
شلهههای اجتماعی مجازی
 𝑥7عدم حضور فیزیهی در شلهههای
اجتماعی مجازی

 Bضریب تدثیر
استاندارد ن ده
13/752

ضریب بتا -خطای
ضریب تدثیراستاندار

کمیت t

5/983

سطح
معناداری
0/000

1/268

0/494

5/290

0/000

4/480

0/822

10/252

0/000

-1/902

-1/021

-11/259

0/000

0/098

0/163

1/362

0/175

2/289

1/069

9/540

0/000

-1/364

-0/742

-4/777

0/000

-0/681

-0/364

-4/356

0/000

محارگعما کا ووو فعک میار ا موه قوشر راب برشبر بیا  13/752شسی
و رگرسیعر بر شساس یر ب ویریر شسااموشر میوی با شکو ذ و شس :

و بیرنور

ر وشقع میار ا مو کا مر ک وشدو ویییر (با فرض راب بیع ر سیا ر ایییرمیا) ر
شاخصمای ایییر یاقو (شد  x7ویا  ) x1باجی ش جیا وییییر بیا ییزشر ( )Bر شردشمیای
خامعش ی اشع  .باجاارواه مر ک وشدو ویییر ر اییرمای یاقو باجی ش جیا وییییرش
ثا و نفا ر شردشمای خامعش ی شوی شس  .ایییرمیای ثای شردشمیای خیامعش گا رش
شفزش و اییرمای نفا باج ویییری ر شردشمای خامعش گا محاشعمو.
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میزان استااده از شلههها

سابقه کاربری در شلههها

=0/494
=0/822

=-1/021
ارزشهای خانواده

تاهیک طو دسترسی به شلههها

تعاملی بودن ارتلاطاو در شلههها

=0/163
=1/069
=-0/742

گمنامی در شلههها
گستردگی فضای ارتلاطی در شلههها

=-0/364
عدم حضور فیزیهی در شلههها

شکل  .4بررسي اثرات مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته

* معناداری مد

برشساس شاخصمای اییر اقو :شرر اقیم اییرمیای ییزشر شسیافا ی شد شیاکامیای
شواحاجا جادی با یزشر  49/4ربوه سابقا کیاربری ر شیاکامیای شواحیاجا جیادی بیا
یزشر  82/2ربوه وعا تا بع ر شروااالا ر شاکامیای شواحیاجا جیادی بیا ییزشر 16/3
ربو و گحنا ا ر شاکامای شواحاجا جیادی بیا ییزشر  106/9ربیوه وییریر عنیا شر و
کامنویشی بر اییر شردشمای خامعش ی ششاا شس .
اییرمای الع سارسا با شاکامای شواحاجا جادیه گ یار گا ف یای شروایاالا و
جوی د عر فیز کا ر شاکامای شواحاجا جیادی وییریری بیر ایییر شردشمیای خیامعش ی
موششااشمو.
ماا ج میار ا مو شد بید اییرمای اقو نرح شویه اییرمای یزشر شسافا یه سیابقا
کاربری وعا تا بع ر شروااالا وگحنیا ا ر شیاکامیای شواحیاجا جیادی وعشم یااشمیو ر
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شد  55ربو ویییرش

اییر وشب اا رش وایید کننو.

جمعبندی و نتيجهگيری
ولقیق دایر ک مو شساسا رش مایا کیر ی و نر بررسیا رشبنیا شیاکامیای شواحیاجا
جادی با شردشمای خامعش ی شس .
برشی وایید ش د ش ر شد و عریما و ماا ج ولقیقا شییید شسافا ی شوی شس کا ر د ر با
بررسا یزشر کاربر ی بع ر نمها ر وا عا ن اری عر ناسعا شر شخاا اشع :
برالاق مظر ا کِتا و وسدار ر عر ویریر گرویه مرچا کاربر شد اس کنو بیییار ر
لیط شاکامای شواحاجا جادی عر شذ رش وشقع اشع ه شداحاالً باج خعشمو شیو بیر
شردشمای خامعش ی ؤرر وشقع شیع و محچنیید مرچیا کیاربرشر بیییار وشر بلی و نیاظری
گروما شعموه شداحاالً باج نرح کر ر عیعجا خع با لیطمای وعا تا شیاکامیای
شواحاجا جادی ا شع و کحار ائو خع رش بیا خیامعش ی نیرح یاکننیو و باجی کیم
شمحی شور شردشمای خیامعش ی میز فیر یاشیع  .محچنیید گفاییم کیاه دیعدی جحیع ا
مابر اس جرباشی شس کا ر نر شفرش با نظعر یارک ر ااد باد و جتنیا گیر میم
ان نو و شد کن شروااالا الر ق بیاره گفانع ولقق ا ابو .ر ف ای لییطمیای وعیا تا
شاکامای شواحاجا جادی بل «شرش ط نر اما سدد» عر مظر مابر اس ولقق یا ابیو
و اوعشر نر رش بو د گعما نرح کر  :مابر اس عاقو شس میادمای شساسا ا شبیو عینا
ووع شرمو کا وحای شفرش کا ً ندش نمها رش شرمو و ش د میادما وعسط مرک کا بیحیحاما
وشر ک گفانعی جحتا شع ه یرورواً کیف خعشمو شو (شستع ده  .)70 :1380ووشوی ش د
ائو اوعشمو ویییرش وور جا ثا و نفا رش بر شردشمای فر یه خیامعش گا و وا عیا
بنذشر  .کفاشا ( )1388ر ولقیق خع با ش د مایجا رسیوی بع کا لییط وعیا تا عویع
ر ش نارم (شاکامای شواحاجا جادی) باجنعشر ک اییر اقوه رشبنا ن اری عکعسیا
بییا شردشمییای خییامعش گا شر  .ولقیییق دایییر میییز رشبنییا بییید لیییط وعییا تا عوییع ر
شاکامای شواحاجا جادی و شردشمای خامعش گا رش وی یو کر ی شسی و بیر قابیو کیاربر
مظر یا
بع ر نر ر وا عا ن اری عر ناسعا بلا گذششی  .ر ش ید ولقییقه بیر خی
کیین شرواییاالا مابر ییاس و دییعدی جحییع ا ییعر مظییر شوه گ ییار گا ف ییای شرواییاالا ر
شاکامای شواحاجا جادی رشبنا عنیا شری بیا شردشمیای خیامعش گا میوشر و گ یار گا
ف ای شروااالا بر شردشمای خامعش ی ویریرگذشر می .
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برالاق وگای عر مظر بع یعر ر خصعص گفانیعه ر بیید کامیا میای شروایاالاه
کاما لاوریشی رشد وره بهار و سر عور جحو اکنو .ر یعر شماقیا فرمنیگ وا عیا و
خامعش ی با م و وو و وا عاه بع یعر عاقیو شسی لیاوری دایا ر یعر کع کیار مییز
فیوور شس  .ر وشقع فر ا وا عاشی کا شد گفانع بییار شسافا ی یاکنیو و گفانیع ر نر
رش جور شس ه ر شماقا فرمنگ خع عفقور شس  .شرشرور میز عفقیی شماقیا فرمنیگ رش
مز وشسو د با فردموشر کاما شروااالا ا شمو کا با مظر یارسیو نظیعر وی محیار گفانیع
باشو ( نا یه  .)72 :1385دا نمکیا ف یای شیاکامیای شواحیاجا جیادیه جیوی د یعر
فیز کا و گحنا ا لینا رش بیرشی شفیرش فیرشمم یانور کیا ر نر[ ...میا رئا بیع ر ش ید
ورش رش با شفرش ا مو کا با واما ا برومو وکارمای بکننو کیا ر خیارج شد شیاکامیای
شواحاجا جادی محا کر مو .ما ر ا بع ر با گحنا ا ممشعشیا شر  .ر شروایاطمیای انیا
نرشر محاوعشمنو شحا رش بایننو ا بوشی شحا رش بینعمو و شحا میز محاوعشمیو بیوشی نمهیا رش
بینع و و نمها رش باینیو .شفرش ر ش دگعما شروااطما منرشر ش د مدعشمنو بع کا شد سعی ک ا
وهو و شعموه د رش مر کاری کا شمجای منوه گحنای خعشمنو امو (سعیویه  .)58 :1384و ر
وشقع د اما کا ر ک ف ای بحیحاما با گفانع و شبرشد شد اسا اشر شدمیوه بیابیعر
وور جا س با ویییرش ثا و نفا شردشمای خامعش ی و وا عا ادمنو.
کفاشا ( )1388ر ولقیق خع با ش د مایجا رسیوی بع کا شد اس رییا شد گحنیای
بع ر ر ش نارم (شاکامای شواحاجا جادی)ه باجنعشر کیا شد ایییرمیای یاقوه رشبنیا
ن اری عکعسا با شردشمای خامعش گا شر  .ولقیق دایر میز رشبنا بیید گحنیای بیع ر ر
شاکامای شواحاجا جادی و شردشمای خامعش گا رش وی یو و بر قابیو کیاربر بیع ر نر ر
وا عا ن اری عر ناسعیا بیلا گذششی مرچنیو جیوی د یعر فیز کیا ر شیاکامیای
شواحاجا جادی رش ر کر ی شس .
برالاق مظر ا شروااط وحعاه وشسوما شد فرشر بع ر لاعی شروایاالا بیلا یاکنیو
جا تا کا شداحا ولصیو شررش رش کام ا مو .شو عاقو شس «شریرش رشد یو بیی
شد شررش کعوای و عر وعوا قرشر اگیر » (و نیوش و محکیارشره  )33 :1376بیا میعجا
شگر شد ک شیای باالعر العالما و شسافا ی شع ه ویریر نر شیای بییار شس  .ک شر ج وی بیر
وکرشر شیایه و د ار شیای رش میز ر مظر اگیر وا برما ا باعشمو باالور د شرر حکد رش ششاا
باشو .شد ش د و مظر ا مم اوعشر و د ار شسافا ی شد شاکامای شواحیاجا جیادی و میم
الییع ییو سارسییا بییا شییاکامییای شواحییاجا جییادی و محچنییید ییوشو شسییافا ی شد
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شاکامای شواحاجا جادی رش (رودشماه مفانا و اماما) باجنعشر ایییرمیای یاقو وهی
ویریر شاکامای شواحاجا جادی بر شردشمای خامعش ی باکار بر ه چرش کا میر کیوشی شد ش ید
جعش و باج کام روشبط رور خامعش ی و ر مها کام شردشمای خامعش ی یاشیع .
ر ش نجا نمچا مق هحا بادی اکنوه الع و سارسا بیا شیاکامیای شواحیاجا
ش
جادی شس  .محچنید شد ش د مظر ا شد یزشر شسافا ی شد شاکامای شواحاجا جادی اویعشر
شسافا ی کر بو دگعما کا مرچا شد شاکامای شواحاجا جادی بیییار شسیافا ی کنییمه ش ید
یزشر شسافا ی شداحاالً باج کم شور شروااط با خامعش ی و اعاقااً کام شردشمیای خیامعش ی
مز فر اشع  .محچنید اوعشر شد ش د مظر ا ر یعر شسیافا ی شد شیاکامیای شواحیاجا
جادی باالعر روب و شرشکنوی شسافا ی کر بو د بعر کا بید شسافا ی رودشمیاه مفانیا
عنیا شری وویع
و اماما شد شاکامای شواحاجا جادی و ویریر نر بیر شردشمیا شخیا
شر  .ر ش د ولقیق میز ر وی یو مظر ا شروااط وحعا الع سارساه سابقا کاربری و ییزشر
شسافا ی شد شاکامای شواحاجا جادی عر وی یو قرشر اگیر و اویعشر بیر قابیو کیاربر
بع ر نر ر وا عا ن اری عر ناسعا بلا گذشش  .بهزش ورشر ( )1382ر ولقیق ویریر
وجربییا ف ییای سییا ارمایک بییر مع ی شواحییاجا بیییار ییاکنییو :یییزشر شسییافا ی شد ش نارم ی
(شاکامای شواحاجا جادی) باجنعشر کا شد اییرمای اقوه رشبنا عنا شری با میر یک
شد سا سنح مع شواحاجا (مع خامعش گاه مع مح االر و مع تیا) میوشر  .کیا
نر ر ش د ولقیق رشبنا عنا شر بید یزشر شسافا ی شد شاکامای شواحاجا جادی و
بر خ
شردشمای خامعش ی ووع شر .
ر وهاما کا ا ر نر وهار دموگا اکنیم و فناوری ر نر رو با گ یارش شسی ه
میچ فرمننا و شواحاجا با راا مدعشمو بع  .شا و شموکا رویر وسیا وییییر خعشمیو کیر ه
چرش کا یا ر مکیوی وهیاما خیعشمیم بیع ویا ا کیا نیر ونیع فرمننیاه وفیاو ر
شردشماه دبارمای داتفه قع ی و قاا و داتفه وا عا سناا و ورر رمگ یابادمیو و
کو ش د مکوی ر ک قاسب شکو اگیر و با شی خعشمو رف .
ا محاوعشمیم شاکامای شواحاجا جادی رش بابعر کا و ر یا وی ییو کنییم .شریرش
ثا و نفا فرشوشما ر ش د جربا ووع شر و ا میاد نو شناسامور شیا وما و رومو وعسعا
شاکامای شواحاجا جادی با برما ار زشره و رشر و وصحیمگیرشر م یایم ویا وشقعیی میا رش
ر( کییر ی و شمی کییافا و الدی رش بییا سی نورمییو و رو کر مییای دییاکم و شررگییذشر
شاکامای شواحاجا جادی رش شرد ابا کننو.

بررسي رابطه اعتماد نهادي با گونههاي مشاركت سياسي...

197

ر جحع ه با وعوا با ویریر ییزشر شسیافا یه سیابقا کیاربریه وعیا تا بیع ر شروااالیا
وگحنا ا ر شاکامای شواحاجا جادی بر شردشمای خامعش ی اوعشر گف :
 منایما باسح و سعی ن نیویمنیری شیاکامیای شواحیاجا جیادی و بیاالیعر کتیا
فناوری و شروااط فناوری با شم اره فرمنگه شواحا و وا عا درک اکنو.
 شد همور د ائتا کا اوعشمو چاس مای شاکامای شواحاجا جادی رش کیام و
باسح ثا سعک موه گفانع لاوریشی و شروااالا د عری و فیز کا ر بیید
شج ییای خییامعش ی و وا عییا شسیی کییا ر ش یید رشسییاا با ییو برما ییار ییزیمییا و
سیاس گذشریمای ک ر ر سنح وا عا بعر شذ ر .
 شفزش نگاما و شناخ شفیرش وا عیا و خیامعش یمیا م یا بیا یائو عویع ر
شاکامیای شواحیاجا جیادی و چیاس میای شداحیاسا ن نیوی بیا شدی برما یامیای
ن عدشا داتف شد بوش و سیحا.
و
 برگزشری کارگایمای ن عدشا هار میای شروایاالا بیرشی عشوهیا بیا ییک
وعاریا و شف ر گامای شداحاسا ر برقیرشری شروایاط بیا کیو نر ر شیاکامیای
شواحاجا جادی.
 برما ار زی وهی وقع ی برما یا میای شواحیاجا و فرمننیا بیا ویکییو بیر شسیاحرشر
شردشمای جحیق داکم بر ساخاار خامعش ی.
 شفزش سعش رساماشی معوعشماره وعشمار و خامعش یما ر برخعر با لایعش و ناسیب
شاکامای شواحاجا جادی.
 بهری گیری شد وجربیا کیعرما ا کا ر مظیای ن عدشیا نمهیا خیامعش یمیا ر وحیای
فرش نو وعتیم و وربی یارک ش ی شویشمو.
 برما ار زی فرمننا و شواحاجا برشی گرویمای سنا خابیا کیا قصیو شرمیو وشر
ف ای سا اری و شاکامای شواحاجا جادی شعمو .بیاالیعر ثیا ه ر بیعروا فیر
یاوعشمیو بیا ف ییای سیا اری و شیاکامیای شواحییاجا جیادی ورو شییوش کنیو کییا
وریمای ن عدشا با سرفصومای اناسب با ف ای سا اری و شیاکامیای شواحیاجا
جادی رش با عفقی گذرشموی باشو .ش ید هیم یاوعشمیو شد الر یق مها نیا کیر ر و
وا عاشذ ریه و ا شد الر ق ش جا د رساخاارما بعر شذ ر .
 برما ار زی شبعساه ویوو د قیامعر و سیاسی میای شیفا و ییدص ربیاری مظیای
خییامعش ی و چنییعمنا یییارک نمهییا ر کناییر و ییو ر شییاکامییای شواحییاجا
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جادی.
وییوو د و شمایییار وییزوش و کا یابمییای و ییلی وه ی شسییافا ی ناسییب و مقا شمییا شد
شال جییا عوییع ر شییاکامییای شواحییاجا جییادی ر سیینح جحییعیه ییوشرس و
شمینایما.
مکاا شا اما ش نکا شگر قرشر باشو برشی کیام شریرش شیاکامیای شواحیاجا جیادی
ماییا ییک جا ییو کتیییوی باشیییمه ش یید جا ییو خییامعش ی شس ی ه د ییرش شییکو و مییع
وا عاشذ ری شوسیا شفرش ر خامعش یما شار زی اشع  .بنابرش د خامعش یما اوعشمنیو
با وربیی رسی فردمیوشر و کنایر بهینیا نمیاره نسییبمیای شداحیاسا عویع ر
شاکامای شواحاجا جادی رش ر وا عا با دوشقو برسامنو.
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