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چکیده

در دهههــای اخیــر ،شــبکههای اجتماعــی همــراه ،موردتوجــه بســیاری از افــراد جامعــه قــرار گرفتهانــد ،چــرا کــه

اش��کال جدی��دی از ارتباطـ�ات انســانی هستــند .امــروزه گســترش
گیری
ای��ن شــبکهها ،از عوام��ل ظه��ور و ش��کل
ِ
ِ
روزافــزون اســتفاده از ایــن شــبکهها در میــان جوانــان و تبدیــل شــدن آنهــا بــه ابژههــای مشـ ِ
ـترک نســلی ،توجــه

پژوهشــگران علــوم ارتباطــات را بــه بررســی نقــش و پیامدهــای ایــن شــبکهها بــر روابــط بیــن نســلی جوانــان بــا
والدی��ن معط��وف ک��رده اس��ت .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،شــناخت نقــش شــبکههای اجتماعــی همــراه در
مناســبات نســلی دانشــجویان دانشــگاه عالمــه طباطبایــی اســت .روش پژوهــش ،پیمایشــی و ابــزار گــردآوری
دادههــا نیــز پرســشنامۀ محققســاخته اســت .بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران ،از جامعــۀ آمــاری -کــه تمــام
دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در دانشــکدههای ارتباطــات ،حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
را شــامل میشــد 400 -نفــر بهعنــوان حجــم نمونــه انتخــاب و بررســی شــدند .یافتههــای پژوهــش نشــان
میده��د بیــن مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و تحکیــم مناســبات نســلی دانشــجویان بــا
والدی�نـ ،همبسـ�تگی منف�یـ وج��ود دارد .همچنی�نـ بی��ن مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و
نــوع مناســبات نســلی دانشــجویان ،بهلحــاظ انســجام و همبســتگی ،روابــط چهرهبهچهــره بــا والدیــن و اعضــای
خان��واده و میاــن میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع مناســباتنســلی دانشــجویان ،از منظــر
تضعی��ف پیون��د عاطف��ی در خان��واده ،رابط��ۀ معن��اداری وجـ�ود دارد .در مقابلــ ،بی��ن میــزان اســتفاده از شــبکههای
اجتماع��ی همرــاه و نوــع مناس��باتنس��لی دانش��جویان ،از منظـ�ر ش��کاف نگرش��ی در خان��واده ،رابطــۀ معنــادار تأییــد
نش��ده اســت .ش��بکههای اجتماع��ی هم��راه ،رون�دـ نوس��ازی در عرص��ۀ رواب��ط خانوادگ��ی را تســریع و پيوندهــای
ســنتی در خانــواده را تضعیــف میکننــد ،در ایــن زمینــه ،بــا تقویــت پیوندهــای عاطفــی میــان والدیــن و فرزنــدان،
میت��وان از ب��روز بسیــاری از عواقــب جبرانناپذیــر جلوگیــری کــرد.
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مقدمه
در دهههــای اخیــر در میــان چندرســانهایها ،شــبکههای اجتماعــی همــراه (تلفیــق دو
فنــاوری تلفنهــای همــراه هوشــمند و شــبکههای اجتماعــی) موردتوجــه بســیاری از افــراد
قــرار گرفتهانــد ،چــرا کــه ایــن شــبکهها ،ترکیبــی از تمامــی رســانههای دیــداری ،شــنیداری،
نوشــتاری و گفتــاری را فراهــم آوردهانــد و از عوامــل ظهــور و شــکلگیری اشــکال جدیــدی
از تعامــات اجتماعــی هســتند .اینــک بخــش عظیمــی از تعامــات اجتماعــی بشــر ،دچــار
تحــول رســانهای ارتباطــی شــده اســت؛ بهطوریکــه افــراد در گذشــته ،بــرای برقــراری ارتبــاط
و تبــادل اطالعــات ،محــدود بــه یــک زمــان و مــکان فیزیکــی مشــترک بودنــد ،امــا بــا
گذشــت زمــان و بهیــاری ارتباطــات مجــازی ،تعامــات رودررو از جبــر زمــان و مــکان فیزیکــی
خــارج شــده و قســمت اعظمــی از الیههــای زندگــی بشــر ،تحتتأثیــر ایــن تحــوالت قــرار
گرفتــه اســت؛ از جملــه روابــط و مناســبات نســلی خانوادگــی کــه بــا شــتاب روزافــزون
ارتباطــات الکترونیکــی دســتخوش تغييــرات اساســی شــد ه اســت.
دگرگونیهــای رخداده در چنــد دهــۀ اخیــر ،نشــان میدهنــد کــه نســل امــروز ،در
معــرض جریــان وســیع اطالعــات قــرار دارنــد و ارتباطــات آنهــا در دنیــای پیشــرفته ،موجــب
پیدایــش پیدرپــی ارزشهــای نــو شــده اســت؛ بهطوریکــه تعامــات فرزنــد و والدیــن در
درون بنیادیتریــن مرکــز شــکلگیری ســاختار فــرد یعنــی خانــواده ،در معــرض چالشهــای
جــدی قــرار گرفتــه؛ چالشهایــی کــه شــکل ســنتی خانــوادۀ ایرانــی را بــا تغییراتــی اساســی
ی شــبکههای اجتماعــی ،از عوامــل
مواجــه نمــوده اســت .در ایــن رونــد ،اســتفاده از فنــاور 
زمینهســاز تحــوالت میــان نســل امــروز (فرزنــد) و نســل دیــروز (والدیــن) اســت کــه
امــکان بــروز فاصلــه و تفــاوت در مناســبات بیــن نســلی خانــواده را افزایــش داده و جوهــرۀ
ارزشهــا و هنجارهــای جامعــه را دگرگــون ســاخته اســت .شــاید هیچیــک از نوآوریهــای
بشــر ،ماننــد ارتباطــات مجــازی ،تــا ایــن انــدازه موجــب ایجــاد تغییــر و دگرگونــی در روابــط
میــان نســلها نشــده اســت .ایــن تحــوالت میتوانــد طيفــی از نتايــج بالقــوه مثبــت و
منفــی را در زمینــۀ تعامــات میــان فرزنــدان و والدیــن ،بــه همــراه داشــته باشــد .در بــاب
نقــش شــبکههای اجتماعــی در تعامــات و ارتباطــات افــراد دو دیــدگاه عمــده وجــود
دارد :دیــدگاه نخســت از منظــری خوشبینانــه بــه ارتباطــات مجــازی مینگــرد ،براســاس
ایــن دیــدگاه ،شــبکههای اجتماعــی ،پیشــرفت و دگرگونــی را در جوامــع بــه وجــود آورده و
نقشــی مثبــت در ایجــاد روابــط و تعامــات افــراد ایفــا میکننــد .نیــاز روزافــزون افــراد بــه
دوره 4
پیاپی 12
تابستان 1400

102

نقش شبکههای اجتماعی همراه در مناسبات نسلی ...

اجتماعــی همــراه -فرصتهــای بســیاری را بــرای
رســانههای جدیــد -بهویــژه شــبکههای
ِ
کاربــران در انســجام ملــی ،مشــارکت سیاســی و همدلــی اجتماعــی فراهــم ســاخته و فــارغ از
الزاماتــی همچــون :جنســیت ،طبقــه ،قــوم ،نــژاد و مــکان ،در قالــب کارکردهــای متنــوع ،بــه
نیازهــای جامعــه پاســخ میگویــد ،کارکردهایــی همچــون :اطالعرســانی ،پوشــش خبــری،
انتقــال اطالعــات علمــی و آموزشــی ،پرکــردن اوقــات فراغــت و ســرگرمی .ایــن گــروه ،فضــای
مجــازی را پشــتوانۀ اشــکال نویــن ارتباطــات الکترونیکــی میداننــد کــه ســبب تقویــت و
تکامــل روابــط فیزیکــی کنونــی میشــود .ایــن شــبکهها امــکان برقــراری ارتبــاط افــراد را بــا
خانــواده ،دوســتان ،آشــنایان و خویشــان و حتــی افــرادی کــه در ســفرهای خــارج بــه ســر
میبرنــد ،فراهــم میکنــد .شــبکههای اجتماعــی ،امــکان شــکلگیری اجتماعــات جدیــد
را بــرای کاربــران فراهــم میکننــد .ایــن اجتماعــات آنالیــن ،میتواننــد حــول محــور عالیــق
مشــترک کاربــران شــکل بگیرنــد .در دهههــای اخیــر ،ایرانیهــا بخــش وســیعی از فضــای
مجــازی را شــکل دادهانــد و حجــم عظیمــی از وبســایتها و شــبکههای اینترنتــی ،بــه
ایــران ،ایرانیــان و مســائل مرتبــط بــا جامعــه و فرهنــگ ایرانــی اختصــاص داشــته اســت
(نیــازی و نصرآبــادی.)13-14 :1390 ،
دیــدگاه دوم از دریچــهای دیگــر بــه ارتباطــات مجــازی نــگاه میکنــد ،براســاس آن:
شــبكههای اجتماعــی مجــازی ،فراينــد جامعهپذيــری نســل جديــد را بــر عهــده دارنــد و
باعــث از بيــن رفتــن وحــدت ارزشــی و جايگزينــی كثــرت ارزشــی شــدهاند ،ایــن شــبکهها
ّ
حــد و مرزهــا و محدودیتهــا در برقــراری ارتباطــات رو در رو میــان افــراد،
بــا ایجــاد
ً
نهایتــا انســان را بــه
ســبب سســت شــدن تعامــات در درون روابــط خانوادگــی شــده و
ازهمگســیختگی و از خودبیگانگــی میکشــانند .امــروزه در خانوادههــا والديــن و فرزنــدان،
ســاعتهای متمــادی در كنــار يكديگــر مینشــينند ،بــدون آن كــه حرفــی بــرای گفتــن
داشــته باشــند .اغلــب افــراد در درون محیــط خانــواده ،ســرگرم رایانههــای شــخصی و
تلفنهــای همــراه خــود هســتند .حامیــان ایــن دیــدگاه ،بــر ایــن باورنــد کــه هــر قــدر
اوقــات بیشــتری صــرف شــبکههای اجتماعــی شــود ،فاصلــۀ افــراد در تعامــل بــا خانــواده
افزایــش یافتــه و روابــط رو در رو و عمیــق خانوادگــی کمرنــگ میگــردد .همانطورکــه در
ســا لهای اخيــر ،نتايــج برخــی از پژوهشهــا ،نشــانگر برجســته شــدن مســئلۀ شــکاف و
گسســت روابــط بيننســلی فرزنــدان بــا والدیــن در ايــران اســت کــه یکــی از عوامــل مهــم
و تأثیرگــذار آن ،شــبکههای اجتماعــی بــوده کــه ســاختارهای فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه
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را در میــان جوانــان دگرگــون ســاخته اســت .بــه عبــارت دیگــر ،در خانــوادۀ معاصــر ،بــه
داليلــی مختلــف ،ماننــد :افزايــش فردگرايــی ،اهميــت يافتــن حقــوق فــردی ،كاهــش اقتدار
والديــن (بهويــژه پــدر) و افزايــش ســريع ارتباطــات جمعــی ،فرزنــدان فاصلــه بيشــتری بــا
والديــن پيــدا كردهانــد (زمانيــان.)81: 1387 ،
ـی همــراه در دوران معاصــر و تغییــر نیازهــای قشــر
بنابرایــن ،حضــور شــبکههای اجتماعـ ِ
جــوان ،در تحــول الگوهــای فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه ،عاملــی مؤثــراســت و ممکــن
اســت موجــب ایجــاد شــکافهای فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی شــکافهای نســلی میــان
فرزنــدان و والدیــن شــود .بــه نظــر میرســد مديريــت روابــط نســلی در دنيــای امــروز،
بــرای انتظــام و پويايــی فرهنگــی و اجتماعــی از اهميتــی فوقالعــاده برخــوردار باشــد.
مســئلۀ اصلــی در ایــن پژوهــش ،نقــش شــبکههای اجتماعــی همــراه در مناســباتنســلی
دانشـ�جویان اس��ت؛ دانشــجویان بهدلیــل فرهیختگــی و جایگاهشــان بهعنــوان ســرمایۀ
اجتماعــی یــک ملــت ،نقشــی تأثیرگــذار در تحــوالت سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی یــک
جامعــه ایفــا میکننــد و ضــروری اســت نســبت بــه ایــن قشــر از جامعــه ،حســاس و دقیــق
عمــل شــود .از ایــن رو ،شــناخت نقــش شــبکههای اجتماعــی در زندگــی دانشــجویان،
تالشــی اســت بــرای حفــظ و مراقبــت از آیندهســازان جامعــه .در ایــن پژوهــش ،نقــش
شــبکههای اجتماعــی همــراه ،متغیــر مســتقل و مناســباتنســلی دانشــجویان ،متغیــر
وابس��ته را ش��کل میدهنــد .همچنی��ن بــرای یافتــن مصادیــق عینــی و ســنجشپذیر و
شناســایی جلوههــای مشــاهدهپذیر مناســبات نســلی ،شــش شــاخص عمــده بــا نظــرات
و پیشــنهادهای کارشناســان ّ
مدنظــر قــرار گرفــت کــه عبارتانــد از :نحــوۀ گذرانــدن اوقــات
فراغــت دانشــجویان ،پیامدهــای وضعیــت موجــود بــر انســجام و همبســتگی خانوادگــی،
روابــط چهــره بــه چهــرۀ فرزنــدان بــا والدیــن ،نقــش ایــن شــبکهها در تضعیــف پیونــد
عاطفــی ،شــکاف نگرشــی در خانــواده و انتقــال ارزشهــا و باورهــا در خانــواده .بــا توجــه بــه
اهمیــت نقــش شــبکههای اجتماعــی همــراه و فهــم مناســبات نســلی دانشــجویان و نــوع
تعامــات آنهــا بــا والدیــن و اعضــای خانــواده ،بهدنبــال پاســخ بــه ســؤال اصلــی پژوهــش
هســتیم کــه عبــارت اســت از :شــبکههای اجتماعــی همــراه چــه نقشــی در مناســبات نســلی
دانشــجویان ایفــا میکننــد؟
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پیشینۀ پژوهش
جامعــۀ در حــال توســعۀ ایــران ،در کمتــر از ســه دهــه ،تغییــر و تحــوالت عمیقــی را
بــه خــود دیــده و تغییــرات گســتردهای را در فراینــد نوســازی ،تجربــه کــرده اســت ،از ایــن
رو ،مطالعــه درخصــوص نســلها ،همبســتگی و روابــط بیــن نســلی و نقــش شــبکههای
اجتماعــی همــراه در تعامــات خانوادگــی ،ضــرورت دارد ،بهویــژه کــه ایــن مســئله ،تاكنــون
كمتــر موضــوع تحقيــق -بهخصــوص در ايــران -بــوده اســت .درخصــوص نــوآوری پژوهــش
نویــن ارتباطــات الکترونیــک ،روابــط چهــره بــه
میتــوان گفــت بــا ظهــور تکنولوژیهــای
ِ
چهــرۀ افــراد متحــول گردیــده و از ســطوح مختلفــی ماننــد :ســطح کالمــی ،غیرکالمــی و
تعامــل مســتقیم عبــور کــرده و ترکیبــی دگردیسشــده از ارتباطــات ،نمــود یافتــه اســت.
بــا حضــور در شــبکههای اجتماعــی همــراه و جهانــی شــدن تکنولــوژی و فرهنــگ ،مرزهــای
جغرافیایــی ،در هــم شکســته و معـــادالت زمـــانی و مکـــانی گذشـــته ،بــر هم خورده اســت،
بهطوریکــه فشــردگی فاصلههــا موجــب شــده نســل جدیــد در هــر جامعــهای -جــدا از
مســائل مرتبــط بـــا روحیــات و شــرایط محیطــی خــود -از طریــق ایــن شــبکهها در معــرض
ارزشهــا ،هنجارهــا و فرهنگهــای گوناگــون قــرار بگیــرد و ایــن امــر ،منجــر بــه گسســت
و شــکاف نســلی میــان افــراد بــا نســل قبــل شــده اســت .بهدلیــل گســتردگی حــوزۀ
شــبکههای اجتماعــی همــراه در جوامــع امــروزی و برخــورداری ایــن پدیــده از ویژگــی سـ ّیال
بــودن و حرکــت پویامدارانــه ،الزم اســت همــگام بــا رشــد و تکامــل تکنولــوژی و محتوایــی
ایــن شــبکهها ،در ابعــاد مختلــف -و بهویــژه در زمینــۀ نقــش آنهــا در تحــوالت روابــط
بیــن نســلی -مطالعــۀ علمــی و پژوهشــی دقیــق صــورت بگیــرد .از عوامــل اهمیــت یافتــن
مطالعــۀ نس ـلها در کشــورهای درحا لتوســعه ،میتــوان بــه رشــد فزاینــدۀ تکنولوژیهــای
ارتباطــی اشــاره کــرد .از آن جــا کــه اکنــون ،جامعــۀ ایــران در حــال گــذار از مرحلــۀ ســنت
بــه مدرنیتــه اســت ،شــرایط ایجــاد تفــاوت و فاصلــۀ نس ـلها در بیــن جوانــان و والدیــن
بــه وضــوح دیــده میشــود .در ســا لهای اخیــر ،رشــد بیامــان شــبکههای اجتماعــی
همــراه ،توجــه صدهــا میلیــون کاربــر را -بــا هــر انگیــزهای -بــه خــود جلــب کــرده اســت؛ در
ایــن میــان ،قشــر جــوان ،جــزء کاربــران و مصرفکننــدگان عالقهمنــد بــه فضــای مجــازی
هســتند کــه ممکــن اســت بهدلیــل حضــور در عصــر اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی
همــراه ،تجــارب نســلی متفاوتــی را بــه خــود دیــده و حــس مشــترک و همدلــی آنهــا بــا
نســل قبــل کمرنــگ گــردد .آنچــه ضــرورت توجــه بــه موضــوع میــزان حضــور جوانــان –و
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بهویــژه دانشــجویان -در شــبکههای اجتماعــی را بیشــتر میســازد ،عالقــهای اســت کــه
جوانــان بهدلیــل جذابیــت ســاختارهای اجتمــاع شــبکهای و ارضــای نیازهــای اجتماعــی ،بــا
عضویــت در ایــن شــبکهها بــه دســت میآورنــد.
ازجملــه تحقیقــات انجامشــده در ایــران ،میتــوان بــه پژوهــش غفــوری و صالحــی
( )1399اشــاره کــرد کــه بــا عنــوان «تجربــۀ زیســته بزرگســاالن از فرصتهــا و تهدیدهــای
فضــای مجــازی» انجــام شــده اســت؛ آنهــا دریافتنــد اســتفاده از اینترنــت ،ســبب دگرگونــی
ارزشهــا شــده و ایــن فضــا بــر ســامت خانــواده و روابــط خانوادگــی و اجتماعــی نیــز
تأثیرگــذار اســت؛ بهطوریکــه میــزان اســتفاده از اینترنــت ،میتوانــد روابــط بیــن اعضــای
خانــواده -بهویــژه زوجیــن -را از روابــط رودررو بــه روابــط مجــازی ،تغییــر دهــد و زمینهســاز
ایجــاد دلســردی و گاهــی جدایــی عاطفــی شــود.
پژوهــش شــالچی و کالهــی ( )1397بــا هــدف بررســی نقــش شــکاف میاننســلی در
تبییــن آســیبپذیری در مقابــل اعتیــاد بــه اینترنــت در نوجوانــان ،نشــان میدهــد یکــی
از دالی��ل اصلــی شــکاف میاننســلی ،فقــدان ارتبــاط میــان والدیــن و فرزنــدان اســت .در
چنیــن شــرایطی ،نوجوانــان بــرای جبــران ایــن کمبــود ،خــود را بــا اینترنــت و فناوریهــای
جدیــد مشــغول میکننــد و اهمیــت خانــواده و روابــط خانوادگــی و اجتماعــی را نادیــده
میگیرنــد .همچنیــن نوجوانــان تأثیــر بیشــتری از اینترنــت میپذیرنــد و اوقــات فراغــت
خــود را بــه فضــای مجــازی اختصــاص میدهنــد.
علیــزاده و محمــدی ( )1394در بررســی نقــش رســانۀ اجتماعــی وایبــر در شــکلگیری
هویــت نســلی جوانــان ،دریافتنــد کــه وایبــر ،ماننــد دیگــر شــبکههای اجتماعــی آنالیــن،
درحــال تبدیــل شــدن بــه ابــژۀ نســلی بــرای جوانــان اســت کــه نوعــی افتــراق هویتــی را
بیــن آنهــا و نسـلهای دیگــر بــه وجــود آورده و ســبب تقویــت شــکاف نســلی میــان افــراد
و خانــوادۀ آنــان میشــود.
پژوهــش فتحــی و مطلــق ( )1390بــا هــدف تبییــن نقــش فناوریهــای ارتباطــی نویــن
همچــون اینترنــت در فاصلــۀ نســلی ،نشــان میدهــد جوانــان بیشــتر اوقــات فراغــت خــود
را در اینترنــت گذرانــده و حضــور در دنیــای مجــازی ،ســبب شــده خودگشــودگی را بیشــتر بــا
فضــای مجــازی تجربــه کننــد تــا بــا والدیــن خــود .همچنیــن اســتفادۀ مــداوم از شــبکههای
اجتماعــی ،زمینــۀ فردگرایــی را مهیــا ســاخته و ســطح تعامــل بیــن افــراد خانــواده را کاهــش
داده اســت.
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ذكايــی و ولـیزاده ( )1388در پژوهشــی بــا عنــوان «فرهنــگ جوانــان و تلفــن همــراه» به
ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه جوانــان ،برقــراری روابــط دور از نظــارت خانــواده ،گســترش
روابــط دوســتی و عاطفــی ،احســاس امنیــت و اعتمادبهنفــس را از جملــه مهمتریــن
امکاناتــی میداننــد کــه تلفــن همــراه در اختیــار آنهــا میگــذارد .تلفــن همــراه ،آزادی و
اســتقالل بیشــتری را بــرای جوانــان فراهــم مـیآورد و بهنوعــی ،جایگزیــن خانــواده یــا ســایر
افــراد نزدیکــی میشــود کــه بــودن در کنــار آنهــا بــه جوانــان احســاس امنیــت میدهــد،
بنابرایــن ،فراینــد فردیــت یافتــن جوانــان را تقویــت میکنــد.
در پژوهشهــای انجامشــده در خــارج از ایــران ،ســعیدا ســلطان ( )2017در مطالع ـهای
بــا هــدف بررســی رابطــۀ میــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی و تأثیــرات آن بــر روابــط
خانوادگــی در بیــن جوانــان  ،دریافــت کــه اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همچــون
فیسبــوک و اینســتاگرام ،منجــر بــه محدودیــت زمــان برقــراری ارتبــاط بــا اعضــای خانــواده
و همچنیــن تضعیــف انســجام و همبســتگی روابــط میــان جوانــان و والدیــن میگــردد کــه
ایــن رونــد ،گسســت روابــط خانوادگــی را بــه دنبــال دارد.
برایــان و دونگــی ( )2015در پژوهشــی بــا هــدف تأثیــر رســانههای اجتماعــی بــر
ـلی
تفاوتهـ�ای نســلی ،دریافتنــد میــان نسـلهای قدیــم و بومیــان دیجیتــال ،تفــاوت نسـ ِ
بــارزی وجــود دارد .براســاس ایــن پژوهــش ،رســانههای اجتماعــی بــرای تعامــل بــا خانــواده
و خویش��اوندان ،مفی�دـ واق��ع نشـ�ده و بـ�ا اس��تفاده از آنهـ�ا ،الگوهــای همبســتگی میــان
افــراد مســن و جــوان تــا حــدودی دچــار دگرگونــی شــده اســت.
دیگــو و همکارانــش ( )2013در پژوهشــی بــا هــدف درک تعامــات بیننســلی درون
خانــواده ،ســه نســل جوانــان ،بزرگســاالن و ســالخوردگان را موردبررســی قــرار دادنــد.
یافتههــا نشــان میدهــد اســتفاده از خدمــات شــبکههای اجتماعــی ،الگوهــای تعامــل
ارتبــاط بیننســلی را بــه چالــش کشــیده و بــر ســامت جســمی و روانــی افــراد مســن ،تأثیــر
منفــی میگــذارد .همچنیــن ســبب تفــاوت در دورههــای زمانــی کــه اعضــای خانــواده در
کنــار یکدیگــر هســتند ،شــده و در تعامــات همزمــان و غیرهمزمــان بــا خانــواده ،تأثیــر
منفــی میگــذارد.
یونــان چــن ،جینــگ ون و بــو زی ( )2012در بررســی الگوهــای ارتباطــی مبتنــی
بــر بازیهــای شــبکههای اجتماعــی ،بــه ایــن ســوال پاســخ دادهانــد :چگونــه
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شــبکههای اجتماعــی ،بــر روابــط خانوادگــی بیــن نســلها تأثیــر میگــذارد
؟ آنهــا دریافتنــد ارتباطــات مبتنــی بــر شــبکههای اجتماعــی ،جایگزیــن ارتبــاط چهرهبهچهــره
نشــده ،امــا الیــۀ جدیــدی را بــه الگوهــای ارتباطــی موجــود در خانــواده اضافــه کــرده اســت؛
درنتیجــه ،ابــزار جدیــدی اســت بــرای فراهــم آوردن روابــط میــان نســلی اعضــای خانــواده تــا
در تمــاس مســتقیم بــا یکدیگر باشــند.
کاوری ســابرامانیام و دیویــد اســماهیل ( )2011در پژوهشــی بــا عنــوان «صمیمیــت
و اینترنــت» ،روابــط گــروه همســاالن ،روابــط عاشــقانه و روابــط درون خانــواده
 ،در زندگـ�ی جوان��ان را مــورد بررســی ق��رار دادن��د .يافتههــا نشــان میدهــد پیامرســانهای
فــوری ،عمدتـ ً
ـا جایگزیــن گفتوگوهــای شــخصی و تعامــات رو در رو بــا همســاالن شــده
اســت و شــرايط ارتبــاط بــا افــراد ناشــناس و ايجــاد روابــط عاشــقانۀ ســطحی را فراهــم
میكننــد .همچني��ن مي��زان اســتفاده از تلفــن همــراه و شــبکههای اجتماعــی ،ســبب
محــدود شــدن ارتبــاط چهرهبهچهــره بــا اعضــای خانــواده و خويشــاوندان شــده كــه ايــن
امــر ،ســبب تغییــر در نقشهــای ســنتی خانــواده و اختــال در روابــط خانوادگــی شــده
اســت.
مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
شبکههای اجتماعی همراه
شــبکههای اجتماعــی همــراه ،نســل جديــدی از وبگاههــای اينترنتــی مســتقر در تلفــن
همــراه هوشــمند هســتند .در ايــن وبگاههــا ،كاربــران اينترنتــی تلفــنهمــراه ،حــول
محــوری مشــترك ،بهصــورت مجــازی ،دور يكديگــر جمــع میشــوند و اجتماعــات آنالیــن
را تشــكيل میدهنــد (کیــان و قلیپــور)106 :1395 ،؛ آنهــا ضمــن برقــراری ارتبــاط تعاملــی
بــا یــک شــخص یــا گــروه ،بــا ســایر افــراد و گروههــای مرتبــط بــا وی نیــز در ارتبــاط قــرار
گرفتــه و بهصــورت داوطلبانــه و انتخابــی ،بــه تبــادل و اشــتراکگذاری افــکار ،عقایــد و
عالقهمندیهــای خــود میپردازنــد و ایــن نقطۀقــوت و قــدرت شــبکههای اجتماعــی

ً
ن همــراه اســت (زمانــی .)47 :1394 ،ایــن
خصوصــا شــبکههای مبتنــی بــر تلفــ 
مجــازی،
ش�بـکهها از مؤلفههایــی همچــون :پروفایــل (نمایــه) ،وال (دیــوار) ،صفحــات ،گروههــا و
کانا لهــای ارتباطــی کــه زیرســاختهای اصلــی آن را تشــکیل میدهنــد ،شــکل گرفتهانــد؛
حــاوی اطالعــات متکثــر و متنــوع بــوده و بهصــورت بخشــی از واقعیــت اجتماعــی عصــر
دوره 4
پیاپی 12
تابستان 1400

108

نقش شبکههای اجتماعی همراه در مناسبات نسلی ...

جدیــد ،فضــای اصلــی تعاملهــای اجتماعــی را کموبیــش در اختیــار گرفتهانــد .در چنیــن
شــرایطی ،الگوهــای ارتبــاط اجتماعــی ،بیــش از پیــش ،دچــار تغییــر و تحــول شــده و ثبــات
ه وجــود آمــده بــود
و تعــادل اجتماعــی کــه براســاس شــبکههای ارتباطــی عصــر صنعتــی بـ 
را بــه چالــش کشــیده اســت (کاســتلز.)18 :1380 ،
ویژگیهــا و قابلیتهــای ایــن شــبکهها بســیار متنــوع اســت و متناســب بــا نــوع
موض��وع فعالیتش��ان ،امکانات��ی را در اختی��ار کارب��ر ق��رار میدهن��د ،از قبیـ�ل :تســهيل
ِ
ارتباطــات مجــازی خانوادگــی ،برقــراری ارتبــاط ارزان و کمهزینــه ،گســترش ارتباطــات
دوســتانۀ مجــازی ،تقویــت هویــت فــردی ،تقويــت بحــث و تباد لنظــر جمعــی و افزایــش
سـ�طح اطالعرس��انی و آگاه��ی .امــا در کنــار ایــن قابلیتهــا ،شــبکههای اجتماعــی همــراه،
كاركردهــای آشــكار و پنهــان منفــی متعــددی هــم دارنــد؛ از جملــه :تغییــر در باورهــا و
ارزشهــای مذهبــی ،بیتوجهــیبــهروابــطومســئولیتهایخانوادگــی ،عــدم رعایــت
احتــرام متقابــل ،کاهــشاعتمــاد بهدیگــران و برقــراری ارتباطــات ســطحی و زودگــذر
(زمانــی.)47 :1397 ،
نسل و مناسبات نسلی
در یــک تعریــف جامــع از «نســل» میتــوان گفــت« :یــک نســل ،بــه افــرادی کــه در
یــک دورۀ تاریخــی یکســان متولــد شــدهاند ،اشــاره دارد؛ کســانیکه در یــک فضــای
اجتماعــی -تاریخــی یکســان ،زندگــی میکننــد و از تجربیاتــی مشــابه در ســالهای
شــکلگیری هویتشــان برخوردارنــد» (تابــش و قاسمیســیانی.)47 :1390 ،
بــه بــاور آزاد ارمکــی ،در تعبیــر جامعهشناســانه ،مفهــوم نســل ،همچــون «روابــط
بیننســلی» در نظــر گرفتــه میشــود؛ مفهــوم روابــط بیننســلی بــا مناســبات نســلی
یکســان اســت ،زیــرا درحالیکــه نســل بــه کنشــگر اطــاق میشــود ،روابــط بیننســلی
بــه وضعیتــی تعاملــی و یــا تقابلــی گفتــه میشــود .نســلها در موقعیتهایــی قــرار
میگیرنــد و ایــن موقعیتهــا دارای ســاختار هســتند ،در نتیجــه ،ســاختار نســلها بــا
یکدیگــر مرتبــط ،متعامــل و یــا متعــارض اســت (آزاد ارمکــی.)15 :1389 ،
وجــوه گوناگــون مناســبات نســلی در چهــار مقولــۀ توافــق نســلی ،گسســت نســلی،
تغییــر نســلی و شــکاف نســلی ،قاب ـل بررســی و مطالعــه اســت؛ در تعریــف توافــق نســلی
میتــوان گفــت :در صورتــی پيــش میآيــد كــه نســلها براســاس بســتر واحــد فرهنگــی
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و وحــدت رويــه ،صورتهــای عملــی يكســان داشــته و توافــق اجتماعــی و فرهنگــی شــكل
ت نســلی بــه وضعیتــی اطــاق میشــود كــه نس ـلها امــكان تعامــل
گرفتــه باشــد .گسس ـ 
و رابطــه بــا يكديگــر را ندارنــد .تغییــر نســلی بهمعنــای قبــول حضــور همزمــان ســه نســل
مســتقل مرتبــط بــا يكديگــر در متــن اجتماعــی -فرهنگــی اســت .هــر نســل بــا توجــه بــه
درك و فهمــی كــه از اوضــاع و موقعيتهــای پيرامونــی دارد ،هويــت مســتقل يافتــه و در
عيــن حــال نيــز بهلحــاظ حضــور همزمــان ،رابطــۀ تعاملــی پيــدا میكنــد .شــكاف نســلی
بهمعنــی وجــود تفاوتهــای دانشــی ،گرایشــی و رفتــاری بيــن نســلهای موجــود در
خانــواده از قبيــل والديــن و فرزنــدان ،بــا وجــود پيوســتگیهای كالن متأثــر از ســاختارهای
اجتماعــی ،فرهنگــی و تاريخــی اســت (آزاد ارمکــی.)573 :1383 ،
نقش شبکههای اجتماعی همراه در مناسبات نسلی
رســانهها بهعنــوان يكــی از مهمتريــن عوامــل تأثیرگــذار در جامعهپذيــری نســلها،
هــم در انتقــال ميــراث فرهنگــی و اجتماعــی و ارزشهــای ســنتی بــه نســل جديــد و
هــم در تزريــق الگوهــای نويــن بهجــای فرهنگهــا ،ارزشهــا و الگوهــای ســنتی در
مناســبات نســلی تأثيرگــذار هســتند .بهطوریكــه ســنتها را بــه چالــش میكشــند
و بهعنــوان مانعــی در انتقــال تجربيــات نســل گذشــته بــه نســل جديــد عمــل
میكننــد (يوســفی .)8: 1388 ،بــا تغييــر شــرايط فرهنگــی ،ارزشهــا و هنجارهــای
اجتماعــی ،بهعنــوان يكــی از اصلیتريــن عناصــر فرهنگــی ،تغييــر میكننــد و بســتر
را بــرای ايجــاد دگرگونــی فراهــم میآورنــد (جعفرزادهپــور .)2 :1396 ،مــک لوهــان
(1979ـ )1911در رویکــرد تغييــر در فراينــد جامعهپذيــری معتقــد اســت« :زمانیکــه مــا
فنــاوری جديــدی را وارد جامع ـهای میکنيــم ،آن جامعــه را بــرای هميشــه عــوض کردهايــم
و جوانــان بهدليــل نوگرايــی و آمادگــی بــرای پذيــرش تازگیهــا ،بيشــتر از افــراد مســن کــه
افکــار و عقايدش�اـن ش��کل گرفتــه ،تحتتأثيرــ اي�نـ تغيي��رات قــرار میگيرن��د» .از ای ـنرو،
نســل الكترونيــك يــا ديجيتــال ،نســلی اســت كــه بهلحــاظ اجتماعــی و فنــاوری ،آگاهتــر
از نســل والديــن بــه نظــر میرســد و ايــن مســئله ،باعــث بهوجودآمــدن شــكاف ميــان
فرزنــدان مطلــع و والديــن كماطــاع از ايــن فضــا شــده و منجــر بــه شــكلگيری نوعــی
كمارتباط��ی يـ�ا ب��دارتباطـ�ی مي��ان رواب��ط آنه��ا ش��ده اس��ت (نصیــری و بختیــاری:1395 ،
 .)134كســانیكه بيشــتر از رســانه اســتفاده میكننــد ،بــر ايــن عقيدهانــد كــه چيزهايــی
كــه در آن ،معرفــی يــا نشــان داده میشــود ،بازتــاب جهــان خــارج اســت ،آنهــا اعتقــادات
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خــود را براســاس اطالعــات ارائهشــده توســط رســانه ،شــكل میدهنــد (جعفرزادهپــور،
 .)12 :1396بنابرایــن ،مناســبات نســلی كــه عملكــرد اصلــی آن فرهنگپذيــری ،انتقــال
ارزشهــای اخالقــی و هويتيابــی افــراد يــك جامعــه اســت ،مختــلشــده و تضــاد و تنــازع
بيــن نسـلها منجــر بــه وقــوع چندگانگیهــای ارزشــی ،فرســايش فرهنگــی ،بحــران هويــت
و زوال اخالقــی جامعــه میشــود (دانــش و دیگــران.)2 :1393 ،
چهارچوب نظری
جامعۀشبکهای
كاسـ�تلز ،از مشــهورترين جامعهشناســان حــوزۀ جامعهشناســی شــهری ،در نظریــۀ جامعــۀ
شــبکهای تأکیــد دارد کــه جامعــۀشــبکهای ،یعنــی ســاختار اجتماعــی غالــب و مســلط در
«زمــان بیزمــان
عصــر اطالعــات ،حــول شــکلهای نویــن زمــان و فضــا ســازمان مییابــد؛
ِ
و فضــای جريانهــا و گــردش اطالعــات» .منظــور كاســتلز از زمــان بیزمــان ،بهكارگرفتــن
بیوقفــه و مــداوم فنــاوری اطالعاتــی ارتباطــی نويــن بــرای از ميــان برداشــتن زمــان،
فشــردن ســا لها و تبديــل آنهــا بــه دقيقــه و فشــردن دقيقههــا و تبديــل آنهــا بــه لحظــه
اســت (مکكــی و دیگــران .)52 :1394 ،از نظــر وی ،جامعــۀشــبکهای ،جامعــهای اســت
کــه ســاختارهای اجتماعــیاش ،پیرامــون شــبکهها فعالشــده ،از طریــق فناوریهــای
ل گرفتــه و انســانها در پیونــد بــا تولیــد ،مصــرف ،بازتولیــد،
ی و ارتباطــی شــک 
اطالعاتــ 
تجربهانــدوزی و درک قــدرت ،آن را معنــا میدهنــد کــه ایــن ،بهصــورت فرهنگــی تجلــی
مییابــد (کاســتلز .)83: 1393 ،از نظــر کاســتلز ،عصــر اطالعــات ،اســتقالل فرهنــگ در
برابــر بنیانهــای مــادی تجربــۀ ماســت؛ بــه ایــن ســبب ،فرهنگــی کــه برآمــده از یکپارچگــی
ارتباطــات الکترونیــک و حاکــی از پایــان عصــر مخاطبــان گســترده و شــکلگیری شــبکههای
تعاملــی اســت،فرهنــگ مجــاز واقعــی و یــا واقعیــت مجــازی اســت کــه موجــب میشــود
قــدرت جریانهــای متکثــر و متغیــر بــر جریانهــای قــدرت در مفهــوم قدیــم آن پیشــی
بگیــرد (کاســتلز.)22 :1393 ،
کاســتلز معتقــد اســت اینترنــت ،جامعــۀ شــبکهای را پشــتیبانی میکنــد و مهمتریــن
نقــش اینترنــت ،کمــک آن بــه الگــوی جدیــد جامعــۀ مبتنــی بــر فردگرایی اســت .شــبکههای
آنالیــن ،خــود ،یــک جامعــۀشــبکهای هســتند کــه دوســتان ،خویشــاوندان ،همســایگان و
ســایر افــراد را بــه یکدیگــر متصــل میکننــد .همچنیــن کاســتلز فوایــد اجتماعــی شــبکههای
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آنالیــن را بــه دو دســته تقســیم میکنــد :الــف) حفــظ پیوندهــای ضعیــف :کــه در نبــود
اینترنــت و شــبکههای آنالیــن ممکــن بــود در تعــادل میــان ارزش ارتبــاط و تــاش الزم
بــرای مالقــات فیزیکــی از بیــن بــرود؛ ب) حفــظ پیوندهــای قــوی :روابــط خانوادگــی عصــر
حاضـ�ر در اثـ�ر تحـ�رک جغرافیایـ�ی و تغییـ�ر شـ�کل خانـ�وادۀ متوسـ�ط ،تضعیـ�ف شـ�ده اسـ�ت.
نظریــۀ جامعــۀ شــبکهای ،تأثیــر شــبکههای اجتماعــی مجــازی را بــر همــۀ ابعــاد زندگــی
آشــکار میکنــد و نشــان میدهــد کــه چگونــه شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،ســبب تغییــر
ســبک زندگــی افــراد شــده و نهــاد خانوادههــا را در معــرض تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی
جــدی قــرار داده اســت.
جامعهشناختی نسلها
کارل مانهایــم را میتــوان نخســتین نظریهپــردازی دانســت کــه برخــاف رویکــرد رایــج
بــه نســل ،بهمعنــای تبارشناســی و هـمدورهای ،مفهــوم نســل را بــه معنایی جامعهشــناختی،
براســاس ریتــم زیستشــناختی تولــد و مــرگ بــه کار بــرد .وی یکــی از راههــای تعییــن
تفاوتهــای مهــم بیــن طبقــه و نســل را توجــه بــه مفهــوم زمــان و دوره میدانــد .بنابرایــن،
بایــد بیــن همزیســتی (افــرادی کــه در زمانــی مثــل هــم زندگــی میکننــد) و همزمانــی
(افــراد همســن) تفــاوت قائــل شــد .از نظــر وی ،نســل ،درگیــر ســازمان هویــت زمانــی و
ی اســت و واحـ ِ
ـد نســلی -کــه مهمتریــن بحــث اوســت -دارای ویژگیهایــی
حافظــۀ جمع ـ 
همچــون :محــل و موقعیــت ســاختاری مشــترك در جریــان اجتماعــی و تاریخــی ،سرنوشــت
و علقــۀ مشــترك براســاس طبقهبنــدی اقتصــادی -اجتماعــی و هویــت واحــد و خودآگاهــی
براســاس تجربــۀ مشــترك اســت (آزاد ارمکــی و غفــاری.)29-30 :1383 ،
ـل انتقــال و تــداوم و جهتگيری فكــری و فرهنگ
نس��ل از دی��دگاه مانهای��م ،محــو ِر محمـ ِ
جديــدی اســت کــه در بســتر اجتماعــی و تاريخــی ويــژهای ريشــه دارد که بهصــورت اهداف،
تكامــل ظهــور يــك
نيتهــا و راهحلهــای نــو بــرای مشــكالت حياتــی جامعــه ،بهصــورت
ِ
ســبك نســلی ظاهــر میشــود کــه دارای ايدههــا و تفكــرات جديــد هســتند .نســلهای
نــو ،ايدههــا و ارزشهــای خــود را چيــزی برتــر از ارزشهــای مربــوط بــه جريانهــای
ايدئولوژيــك و فكــری میداننــد و دســت بــه بازتعريــف افــكار و ايدئولوژیهــای رايــج
میزننــد کــه منجــر بــه تعــارض فکــری و عقیدتــی بــا نســلهای پیشــین آنهــا خواهــد
شــد .بهعقي��دۀ مانهايـ�م ،نسلــهای ن��و بـ�ا تفک��رات و اندیش��ههای جدی��د خــود ،دســت
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بــه نوآوریهــای ارزشــی ،فرهنگــی و توليــد ســبك زندگــی نــو میزننــد و ارزشهــا و باورهــای

فرهنگــی -اجتماعــی جامعــۀ خــود را بــا دگرگونیهــای جــدی روب ـهرو میکننــد كــه معمــوالً
نس ـلهای قبــل را كــه بــه ســبكهای معمــول و جــاری انديشــه و عمــل ،عــادت كردهانــد
و ذهنيــات و انتظاراتــی متفــاوت بــا ســبكهای نــو دارنــد ،آشــفته و بدبیــن میكنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،آنهــا راههــای تغییــرات اجتماعــی را همــوار کــرده و تغییــر ارزشهــای
قدیــم و جدیــد در هــر دور ،موجــب بــروز تعارضــات جــدی نســلی میشــود .درنتیجــه،
نظــام آموزشــی جديــدی الزم میآيــد كــه اينــان (نسـلهای قبــل) را طــوری تربيــت مجــدد
كننــد كــه خــود را در برابــر تغييــرات فرهنگــی و اجتماعــی تــازه ،نبازنــد و بتواننــد بــا آن
كنــار بياينــد .امــا اگــر جامعهپذیــری از نســل پیشــین بــه نســل جدیــد بهدرســتی صــورت
بگیــرد ،میتوانــد محلــی از همگرایــی میــان نســلها باشــد؛ چنانکــه نســل پیشــین
(بهلحــاظ ســن) بــه نســلهای بعــدی میآمــوزد و بهدلیــل تعاملــی کــه بــا نســلهای نــو
دارد ،خــود نیــز فــرا میگیــرد و همیــن امــر ،موجــب همگرایــی ارزشهــا میــان نس ـلها و
افــراد جامعــه میشــود (مانهایــم.)۱۱۲: ۱۳80 ،
مدل مفهومی پژوهش بهصورت محققساخته در زیر ،بدينشكل است:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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فرضیههای پژوهش
فرضیۀ اصلی:
● ●بــه نظــر میرســد میــان مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و
مناســبات نســلی دانشــجویان ارتباطــات و حقــوق دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،رابطــۀ
معنــاداری وجــود دارد.
فرضیههای فرعی:
ی فــردی (وضعیــت تأهــل) دانشــجویان و مناســبات
● ●بــه نظــر میرســد میــان ویژگـ 
نســلی آنهــا در خانــواده ،رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
● ●بــه نظــر میرســد میــان ویژگــی اجتماعــی (وضعیــت اشــتغال) دانشــجویان و
مناســبات نســلی آنهــا در خانــواده ،رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
● ●بــه نظــر میرســد میــان مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و
نــوع مناســبات نســلی دانشــجویان ،از منظــر انســجام و همبســتگی در خانــواده،
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
● ●بــه نظــر میرســد میــان مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و
نــوع مناســباتنســلی دانشــجویان ،از منظــر تعامــل چهـره بــه چهــره بــا والدیــن و
اعضــای خانــواده ،رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
● ●بــه نظــر میرســد میــان میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه در
کاهــش فعالیــت (رســیدگی بــه مشــغلههای شــغلی و تحصیلــی) دانشــجویان و
تضعیــف پیونــد عاطفــی در خانــواده ،رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
● ●بــه نظــر میرســد میــان میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه در
ت (تفریــح بــا دوســتان) دانشــجویان و شــکاف نگرشــی در خانــواده،
کاهــش فعالیـ 
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
● ●بــه نظــر میرســد میــان نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع
مناســباتنســلی دانشــجویان ،از منظــر انتقــال ارزشهــا و باورهــا در خانــواده،
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
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● ●بــه نظــر میرســد میــان نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع
مناســباتنســلی دانشــجویان ،از منظــر ســرگرمی و اوقــات فراغــت در خانــواده،
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
روش پژوهش ،جامعه و نمونۀ آماری
روش تحقیــق ،1چهارچــوب عملیاتــی یــا اقدامــات جســتوجوگرانه بــرای تحقــق هــدف
پژوهــش ،بهمنظــور آزمــودن فرضیــه یــا پاســخ دادن بــه ســؤا لهای تحقیــق را فراهــم
م ـیآورد (ســرمد و دیگــران .)22 :1392 ،ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه ماهیــت آن ،از نظــر
کمــی 3بــوده،
هــدف ،در دســتۀ پژوهشهــای کاربــردی 2قــرار میگیــرد؛ پژوهــش حاضــرّ ،
یعنــی روش آن ،پیمایــش 4و ابــزار جمعــآوری آن ،پرس ـشنامه اســت .پرس ـشنامه ،بینــام
و از نــوع ســؤاالت بســته 5و براســاس مقیــاس لیکــرت 6طراحــی شــده اســت ،بهنحویکــه
امــکان پاس ـخگویی آزادانــه بــه هــر یــک از گویههــای پرس ـشنامه فراهــم شــود و بتوانــد
یکــی از پنــج گزینــۀ هــر گویــه را کــه بــا دیــدگاه پاسـخگو همخوانــی بیشــتری دارد ،انتخــاب
و عالمتگــذاری کنــد .بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع ایــن پژوهــش« ،نقــش شــبکههای
اجتماع��ی همـ�راه در مناس�بـات نس�لـی» اس�تـ ،واحــد تحلیــل 7در ایــن پژوهــش را فــرد
تشــکیل میدهــد .جامعــۀ آمــاری 8پژوهــش ،تمــام دانشــجویان دانشــکدههای ارتباطــات،
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی اســت.
در ایــن پژوهــش ،بــرای محاســبۀ حجــم نمونــۀ آمــاری 9مناســب ،از فرمــول کوکــران
اســتفاده شــده اســت .حجــم نمونــه پــس از محاســبه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران،10
بــا توجــه بــه خطــای اندازهگیــری  ،0/05ســطح اطمینــان  ،0/95تعــداد  400نفــر تعییــن
1. Research Method
2. Applied Research
3. Quantitative Method
4. Survey
5. Closed-ended question
6. Likert scale
7. Unit of Analysis
8. Statistical Population
9. Statistical Sample Size
10. Cochran Formula
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ش��د .الزم بـ�ه ذک�رـ اس��ت عــدم پاســخگویی و یــا امــکان مخــدوش بــودن برخــی از
پرســشنامهها پیشبینــی شــده بــود ،بدینمنظــور ،تعــداد  420پرســشنامه ،تکثیــر و
در اختیــار نمونــه قــرار گرفــت و در نهایــت پــس از بررســی پرس ـشنامههای تکمیلشــده،
تعــداد  400پرســشنامۀ مناســب و کامــل در تحلیــل نهایــی ،موردبررســی قــرار گرفــت.
در ایــن پژوهــش ،از روش نمونهگیــری تلفیقــی یــا ترکیبــی بــا تکنیــک چندمرحلــهای و
ســهمیهای اســتفاده شــده اســت .ابتــدا محقــق ،جامعــۀ آمــاری را بــه چندیــن طبقــه
تقســیم میکنــد .ســپس ســهم هــر طبقــه را مشــخص میکنــد و در آخــر ،بــه میزانــی از
نمونههایــی کــه در دســترس هســتند ،نمونــه انتخــاب میکنــد کــه انــدازۀ موردنظــر بــرای
هــر طبقــه ،کامــل شــود (گــودرزی .)57 :1388 ،همچنیــن در میــان ایــن دو دانشــکده،
 400عــدد پرســشنامه بهصــورت اتفاقــی بیــن دانشــجویان دختــر و پســر توزیــع شــده
اســت.
در ایــن پژوهــش ،آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و بــرای
تحلیــل دادههــا و پــردازش اطالعــات ،از نرمافــزار آمــاری «اس.پــی.اس.اس »1اســتفاده
شــده اســت .از آمــار توصیفــی بــرای تلخیــص دادههــا و در بخــش آمــار تبیینی و اســتنباطی
نی��ز بــا توجــه بــه ســطوح ســنجش متغیرهــا و بهمنظــور بررســی رابطــۀ بیــن متغیرهــای
پژوهــش از آزمونهــای کای اســکوئر ،2همبســتگی پیرســون t ،3نمونههــای مســتقل 4و
آزمــون اف (تحلیــل واریانــس یکطرفــه) یــا آنــوا 5اســتفاده شــده اســت.

1. SPSS
2 . X2: Chi-Squared Test
3. Pearson Correlation
4. Independent Samples T-Test
(5 F-Test: ANOVA )Analysis of Variance, One-Way ANOVA
دوره 4
پیاپی 12
تابستان 1400

116

نقش شبکههای اجتماعی همراه در مناسبات نسلی ...

متغيرهای پژوهش؛ تعاريف نظری و عملی

مدتزمان استفاده از شبکههای

اجتماعی همراه

میزان استفاده از شبکههای

اجتماعی همراه

مناسبات نسلی

نام متغیر

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

مناسبات نسلی به آن دسته از روابطی

در این پژوهش ،شش شاخص عمده بهمنظور

بازمیگردد که اعضای متعلق به یک نسل

سنجش مناسبات نسلی دانشجویان مدّ نظر قرار

با اعضای نسلهای پیشین خود در ارتباط

گرفت که عبارتاند از :انسجام و همبستگی

هستند .به عبارت دیگر ،مناسبات نسلی

در خانواده ،تعامل چهره به چهره با والدین

شيوههايی از انتقال تجربيات و فرهنگ از

و اعضای خانواده ،پیوند عاطفی در خانواده،

نسلی به نسل دیگر است که در هر جامعه،

شکاف نگرشی در خانواده ،انتقال ارزشها و

با توجه به شيوههای فرهنگی خاص همان

باورها در خانواده ،سرگرمی و اوقات فراغت در

جامعه شكل میگيرد.

خانواده.

عبارتاست از مدتزمانی از شبانهروز
( 24ساعت) که فرد از شبکههای اجتماعی
همراه استفاده میکند.

در این پژوهش ،مدتزمان استفادۀ کاربران از
شبکههای اجتماعی همراه به پنج طبقه تقسیم
شده است .1 :کمتر از یکساعت؛  .2دوساعت؛
 .3سهساعت؛  .4چهارساعت؛
 .5پنجساعت و بیشتر.

در این پژوهش ،مدتزمان استفاده از
عبارت است از مدتزمانی که فرد به

شبکههای اجتماعی همراه بر کاهش دو سطح

شبکههای اجتماعی همراه دسترسی دارد و از

تأثیرگذار بوده است که عبارتاند از .1 :رسیدگی

آن استفاده میکند.

به مشغلههای شغلی و تحصیلی؛  .2تفریح با
دوستان و آشنایان.

نوع استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

در این پژوهش ،محتوا و امکانات مورداستفادۀ
کاربران از شبکههای اجتماعی همراه به شش
طبقه (اولویت) تقسیم شده است که عبارتاند
از :اولویت اول( :چت و گفتوگوی آنالین)،
مقصود ،محتوا و امکانات شبکههای

اولویت دوم( :خواندن اخبار مختلف شبکههای

اجتماعی همراه است که توسط کاربران ،مورد

اجتماعی همراه) ،اولویت سوم( :فعالیت در

استفاده قرار میگیرد.

شبکههای اجتماعی همراه ،نظیر اینستاگرام
و ،)...اولویت چهارم( :خواندن اطالعات آموزشی
و علمی) ،اولویت پنجم( :چرخزنی در شبکههای
اجتماعی همراه برای گذراندن وقت) ،اولویت
ششم( :دانلود فیلم ،عکس ،موسیقی از
شبکههای اجتماعی همراه).
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اعتبار و پایایی پژوهش
در ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه اهمیــت حصــول اطمینــان از وســیلۀ جمعــآوری اطالعــات
کــه پرســشنامه اســت ،از روایــی 1محتــوای پرســشنامه بهواســطۀ اعتبــار صــوری

2

(بهــره گرفتــن از نظــرات  10تــن از اســتادان ارتباطــات و جامعهشناســی و کارشناســان
مســلط بــه حــوزۀ روششــناختی) اطمینــان حاصــل شــده اســت .عــاوه بــر روایــی ،پــس
از تهیــه و تدویــن معرفهــا و طراحــی صــورت اولیــۀ پرســشنامه ،مطالعهــای مقدماتــی
انجــام گرفــت .هــدف ایــن مطالعــۀ مقدماتــی (پیشآزمــون) ،3تعییــن میــزان پایایــی

4

پرســشنامۀ پژوهــش بــود .ایــن مطالعــه بــر روی یــک نمونــۀ  40نفــری از دانشــجویان
ـردن آنهــا
بــه اجــرا درآمــد و بعــد از اســتخراج نمــرات مربــوط بــه هــر پرسـشنامه و وارد کـ ِ
در نرمافــزار اس.پــی.اس.اس ،از آزمــون آلفــای کرونبــاخ 5اســتفاده شــد کــه ضریــب آلفــای
محاسبهشــدۀ مربــوط بــه هــر متغیــر در جــدول زیــر آمــده اســت.
جدول 1؛ محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ
متغیر

آلفبای کرونباخ

مناسبات نسلی

%81

مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

%72

میزان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

%73

نوع استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

%71

یافتههای توصیفی
ســن :پاس ـخگویان در هفــت گــروه ســنی دســتهبندی شــدند 18 :تــا  21ســال 22 ،تــا 25
ســال 26 ،تــا  29ســال 30 ،تــا  33ســال 34 ،تــا  37ســال 38 ،تــا  41ســال و  42تــا 45
ســال .گــروه ســنی  18تــا  21ســال 54 ،نفــر (معــادل  15.5درصــد از پاس ـخگویان) ،گــروه
ســنی  22تــا  25ســال 95 ،نفــر (معــادل  23.7درصــد) ،گــروه ســنی  26تــا  29ســال101 ،
نفــر (معــادل  25.2درصــد) ،گــروه ســنی  30تــا  33ســال 100 ،نفــر (معــادل  25درصــد)،
گــروه ســنی  34تــا  37ســال 40 ،نفــر (معــادل  10درصــد) ،گــروه ســنی  38تــا  41ســال،
 9نفــر (معــادل  2.4درصــد) و گــروه ســنی  42تــا  45ســال 1 ،نفــر (معــادل
بودنــد.

0.2
ـد)1
درصـ1.
Validity

2 2. Face Validity
3 3. Pre-test

ـادل
جنــس :یافتههــای توصیفــی حاصــل از پژوهــش ،نشــان میدهــد کــه  229نفــر (معـ
4 4. Reliability
5 5. Cronbach’s Alpha
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 57.2درصـ�د) از افــراد موردمطالعــه را مــردان و تعــداد  171نف��ر (معــادل  42.8درصـ�د) از
افــراد تشــکیلدهندۀ نمونــۀ آمــاری پژوهــش را زنــان تشــکیل میدهنــد.
میــزان تحصیــات :پاســخگویان در ســه مقطــع تحصیلــی کارشناســی ،کارشناســی
ارشدــ و دکتــرا موردمطالعــه قــرار گرفتنــد .تعــداد دانشــجویان مقطــع کارشناســی  162نفــر
بــود کــه معــادل  40.5درصــد از پاســخگویان هســتند .دانشــجویان مقطــع کارشناســی
ارشــد  168نفــر ،معــادل  42.5درصــد و دانشــجویان دکتــرا نیــز  70نفــر ،معــادل  17درصــد
هســتند.
وضعیــت اشــتغال :یافتههــای توصیفــی حاصــل از پژوهــش ،نشــان میدهــد کــه 308
نفــر (معــادل  77درصــد) از افــراد موردبررســی ،شــاغل هســتند و تعــداد  92نفــر (معــادل
 23درصـ�د) از افــراد تشــکیلدهندۀ نمونــۀ آمــاری پژوهــش شــاغل نیســتند.
وضعیــت تأهــل :از بیــن پاســخگویان شــرکتکننده در پژوهــش ،تعــداد  268نفــر،
مجــرد ( 67درصــد) و  132نفــر ( 33درصــد) نیــز متأهــل هســتند.
تحلیل یافتهها
در ایــن بخــش ،یافتههــای پژوهــش را از طریــق روشهــای آمــاری توصیفــی و آمــار
اســتنباطی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میدهیــم .همچنیــن بــه بررســی روابــط بیــن
متغیرهــا پرداختــه و بــه نتایــج فرضیههــا اشــاره میکنیــم.
مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و مناسبات نسلی دانشجویان
بیــن دو متغیــر مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و مناســبات
نســلی دانش��جویان ،براســاس آزمــون کای اســکوئر محاسبهشــده بــه میــزان 25/765
بــا  5درصــد خطــا و  95درص��د اطمین�اـن ،رابطــۀ معنــیدار وجــود نــدارد و ایــن فرضیــه
رد میشــود .بهطوریکــه مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه در طــول
شــبانهروز در نــوع تعامــل و روابــط افــراد بــا والدیــن نقــش نداشــته اســت .همچنیــن
میتــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه میــان مدتزمانــی کــه دانشــجویان در طــول شــبانهروز
صــرف شــبکههای اجتماعــی همــراه میکننــد بــا تعامــل و مناســبات بیــن نســلی میــان
خوــد و والدینشاــن ،رابط�هـای وج�وـد ن��دارد .بیش��ترین نس��بت مدتزمــان اســتفاده از
شــبکههای اجتماعــی همــراه بــه میــزان «دو ســاعت» و کمتریــن نســبت بــه میــزان «کمتــر
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از یــک ســاعت» ذکــر شــده اســت.
جدول  .2فراوانی و درصد مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و مناسبات نسلی دانشجویان
مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

استفاده از
شبکههای اجتماعی

کمتر از یک

در تحکیم مناسبات

ساعت

نسلی دانشجویان

دو ساعت

سه ساعت چهار ساعت

پنج ساعت

کل

و بیشتر

ارتباطات و حقوق
دانشگاه عالمه

فراوانی

درصد

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

درصد

فراوانی درصد

خیلی کم

6

15

36

35

28

30.1

23

23

17

26.6

110

27.5

کم

3

7.5

10

9.7

12

12.9

6

6

6

9.3

37

9.2

تا حدودی

13

32.5

41

39.8

26

28

42

42

28

43.8

150

37.5

زیاد

5

12.5

7

6.8

9

9.7

13

13

5

7.8

39

9.8

خیلی زیاد

13

32.5

9

8.7

18

19.3

16

16

8

12.5

64

16

جمع

40

100

103

100

93

100

100

100

64

100

400

100

طباطبایی

sig =0.057

d.f = 16

χ = 25.765
2

ویژگی فردی (وضعیت تأهل) دانشجویان و مناسبات نسلی آنها در خانواده
درخصــوص رابطــۀ میــان ویژگ ـی فــردی (وضعیــت تأهــل) دانشــجویان و مناســبات نســلی
زندگــی
آنهــا بــا والدیــن ،بــه نظــر میرســد کــه فــرد متأهــل ،بهدلیــل کار و مشــغلههای
ِ
مشــترک ،زمــان کمتــری را بــرای حضــور در کنــار والدیــن -بــه نســبت فــرد مجــرد -داشــته
باشــد .از ایــن جهــت ،ایــن دو متغیــر ،مــورد آزمــون قــرار گرفــت تــا مشــخص شــود کــه
وضعیــت تأهــل افــراد در مناســبات نســلی آنهــا در خانــواده تــا چــه انــدازه نقــش دارد.
ب�اـ اس��تناد ب��ه نتای��ج بهدس��تآمده و باتوجــه بــه آزمــون کای اســکوئر محاسبهشــده
بــه میــزان  9.052بــا  5درصــد خطــا و  95درصــد اطمینــان ،رابطــۀ دو متغیــر ،معن ـیدار
نیس��ت .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن ویژگــی فــردی (وضعیــت تأهــل) و
مناســبات نســلی دانشــجویان در خانــواده ،رابطــۀ معنـیداری وجــود نــدارد و ایــن فرضیــه
رد میشــود .همچنیــن در توصیــف جــدول ( )3بایــد اظهــار داشــت :بیشــترین نســبت
وضعیــت تأهــل افــراد« ،مجــرد» و کمتریــن نســبت افــراد« ،متأهــل» ذکــر شــده و بیشــترین
نســبت مدتزمــان گفتوگــو و تعامــل دوســویۀ دانشــجویان بــا والدیــن بــه میــزان
«متوســط» و کمتریــن نســبت بــه میــزان «خیلــی کــم» ذکــر شــده اســت .میتــوان چنیــن
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برداشــت کــرد کــه وضعیــت تأهــل افــراد تأثیــر چندانــی بــر میــزان روابــط و مناســبات
نســلی بــا والدیــن نــدارد.
جدول  .3فراوانی و درصد ویژگی فردی (وضعیت تأهل) دانشجویان و مناسبات نسلی آنها در خانواده
وضعیت تأهل

توگو و
وضعیت مدتزمان گف 
مجرد

تعامل دوسویۀ دانشجویان با

جمع

متأهل

والدین

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

خیلی کم

11

4.1

0

0

11

2.8

کم

55

20.5

36

27.3

91

22.8

متوسط

155

57.8

67

50.8

222

55.5

زیاد

39

14.6

25

18.9

64

16

خیلی زیاد

8

3

4

3

12

3

جمع

268

100

132

100

400

100

sig =0.060

d.f = 4

χ = 9.052
2

ی اجتماعی (وضعیت اشتغال) دانشجویان و مناسبات نسلی آنها در خانواده
ویژگ 
ی اجتماعــی (وضعیــت اشــتغال) دانشــجویان و مناســبات نســلی
دربــارۀ رابطــۀ میــان ویژگـ 
آنهــا در خانــواده ،بــه نظــر میرســد کــه فــرد شــاغل ،بهدلیــل اشــتغال و مشــغلههای
شــغلی ،زمــان کمتــری را بــرای حضــور در کنــار والدیــن و برقــراری ارتبــاط چهــره بــه چهــره
بــا آنهــا -بــه نســبت فــردی کــه شــاغل نیســت -داشــته باشــد .از ایــن جهــت ،ایــن دو
متغیــر ،مــورد آزمــون قــرار گرفــت تــا مشــخص شــود کــه وضعیــت اشــتغال افــراد تــا چــه
می��زان در مناس��بات نس��لی آنه��ا در خان��واده نق��ش دارد .بناب��ر یافتهه��ای پژوه��ش و
باتوجــه بــه آزمــون کای اســکوئر محاسبهشــده بــه میــزان  7.333بــا  5درصــد خطــا و
 95درصــد اطمینــان ،رابطــۀ بیــن دو متغیــر ،معنــیدار نیســت .بــه عبــارت دیگــر ،میــان
ویژگ ـی اجتماعــی (وضعیــت اشــتغال) دانشــجویان و مناســبات نســلی آنهــا در خانــواده،
رابط��ۀ معنــاداری وج��ود ن��دارد و ای��ن فرضی��ه رد میشــود .همچنیــن در توصیــف جــدول
( )4بایــد اظهــار داشــت :بیشــترین نســبت وضعیــت اشــتغال در «افــراد شــاغل» و کمترین
نســبت در افــرادی اســت کــه «شــاغل نیســتند» و بیشــترین نســبت احســاس تعلــق و نیــاز
فــردی دانشــجویان بــه والدیــن بــه میــزان «خیلــی زیــاد» و کمتریــن نســبت بــه میــزان
«متوســط» ذکــر شــده اســت.
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جدول  .4فراوانی و درصد ویژگی اجتماعی (وضعیت اشتغال) دانشجویان و مناسبات نسلی آنها در خانواده
میزان احساستعلق و نیاز فردی
دانشجویان به والدین
خیلی کم

وضعیت اشتغال
شاغل هستم

جمع

شاغل نیستم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

34

11

8

8.7

42

10.5

کم

86

27.9

18

19.6

104

26

متوسط

10

3.2

8

8.7

18

4.5

زیاد

55

17.9

17

18.4

72

18

خیلی زیاد

123

40

41

44.6

164

41

جمع

308

100

92

100

400

sig =0.119

d.f = 4

100

χ = 7.333
2

مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع مناســبات نســلی
دانشــجویان بهلحــاظ انســجام و همبســتگی
دربــارۀ رابطــۀ میــان مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع مناســبات
نســلی دانشــجویان ،از منظــر انســجام و همبســتگی در خانــواده ،میتــوان گفــت کــه بــا
توجــه بــه نظریــۀ جامعــۀ شــبکهای ،اینترنــت ،جامعــۀ شــبکهای را پشــتیبانی میکنــد کــه در
ایــن شــبکهها ،دوســتان و آشــنایان و ســایر افــراد جامعــه را میتــوان بــه یکدیگــر متصــل
کــرد .عــاوه بــر تقویــت روابــط موجــود ،میتوانــد بــه تضعیــف روابــط درونخانوادگــی نیــز
دامــن بزنــد .بهطوریکــه مدتزمــان اســتفاده از شــبكههای اجتماعــی همــراه میتوانــد
باعــث بــه وجــود آمــدن یــک فضــای شــبهواقعی شــده ،فرصــت تعامــات رو در رو را کمتــر
کنــد و موجــب تضعیــف روابــط فــرد در درون خانــواده شــود .یافتههــای بهدسـتآمده از
نتای��ج پژوه�شـ در ایـ�ن خصـ�وص و براســاس آزمــون کای اســکوئر محاسبهشــده بــه میــزان
 41.404بــا یــک درصــد خطــا و  99درصــد اطمینــان ،رابطــۀ بیــن دو متغیــر ،معنــیدار
اس��ت .ب��ه عب��ارت دیگ��ر ،می��ان مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و
ن��وع مناس��بات نس��لی دانش�جـویان ،بهلحاــظ انس��جام و همبس��تگی ،رابطــۀ معنــاداری
وج��ود دارد و فرضی��ه تأیی��د میشــود .درواقــع ،مدتزمانــی کــه دانشــجویان در طــول
شــبانهروز از شــبکههای اجتماعــی همــراه اســتفاده میکننــد ،در انســجام و همبســتگی
بــا والدیــن نقــش دارد .همچنیــن در توصیــف جــدول ( )5بایــد اظهــار داشــت :بیشــترین
نســبت از افــراد موافــق بــا کاهــش میــزان همبســتگی و انســجام دانشــجویان نســبت
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بــه خانــواده بــه میــزان «دوســاعت» و کمتریــن نســبت بــه میــزان «یــک ســاعت» بــوده

و بیشــترین نســبت از افــراد کامــاً مخالــف بــا کاهــش میــزان همبســتگی و انســجام
دانشــجویان نســبت بــه خانــواده ،بــه میــزان «ســه ســاعت» و کمتریــن بــه میــزان «یــک
ســاعت» بــوده اســت.
جدول  .5فراوانی و درصد مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و نوع مناسبات نسلی دانشجویان
بهلحاظ انسجام و همبستگی
مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

کاهش میزان
همبستگی

کمتر از یک

و انسجام

ساعت

دانشجویان نسبت

دو ساعت

سه ساعت

چهار ساعت

پنج ساعت و

کل

بیشتر

به خانواده از زمان
عضویت در شبکۀ

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کامالً مخالفم

0

0

0

0

5

5.4

4

4

2

3.1

11

2.8

مخالفم

3

7.5

27

26.2

18

19.4

26

26

24

37.5

98

24.5

تا حدودی

10

25

18

17.4

28

30.1

23

23

4

6.2

83

20.8

موافقم

14

35

46

44.7

29

31.1

34

34

26

40.7

149

37.2

کامالً موافقم

13

32.5

12

11.7

13

14

13

13

8

12.5

59

14.7

جمع

40

100

103

100

93

100

100

100

64

100

400

100

اجتماعی همراه

sig =0.000

d.f = 16

χ = 41.404
2

مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع مناســبات نســلی
دانشــجویان از منظــر تعامــل چهــره بــه چهــره بــا والدیــن و اعضــای خانــواده
درخصــوص رابطــۀ میــان مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع
مناســبات نســلی دانشــجویان ،از منظــر تعامــل چهــره بــه چهــره بــا والدیــن و اعضــای
خانــواده ،میتــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی
همــراه میتوانــد متغیــری تأثیرگــذار در نــوع مناســبات نســلی از نظــر تعامــل رو در روی
اف�رـاد ب��ه حس�اـب آی��د .بهطوریک��ه یافتهه��ای بهدس��تآمده از پژوهـ�ش و نتیجــۀ آزمــون
کای اســکوئر محاسبهشــده بــه میــزان  40.176بــا یــک درصــد خطــا و  99درص��د اطمین��ان،
نشاــن میده�دـ ک��ه رابط��ۀ بینــ دو متغی�رـ ،معن��یدار اســت .بــه عبــارت دیگــر ،میــان
مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع مناســبات نســلی دانشــجویان
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از لح�اـظ روابـ�ط چه�رـه ب��ه چه��ره بــا والدی��ن و اعضاــی خان��واده ،رابطــۀ معنــاداری وجــود
دارد و اینــ فرضی��ه تأیی�دـ میش��ود .گفتن��ی اسـ�ت مدتزمانــی کــه دانشــجویان در طــول
شــبانهروز از شــبکههای اجتماعــی همــراه اســتفاده میکننــد ،در تعامــل رو در رو بــا
والدیــن و اعضــای خانــواده تأثیرگــذار بــوده اســت .همچنیــن در توصیــف جــدول ( )6بایــد
اظهــار داشــت :بیشــترین نســبت افــراد موافــق بــا کاهــش میــزان گفتوگــو و تعامــل رو
در رو بــا والدیــن و اعضــای خانــواده بــه میــزان «دوســاعت» و کمتریــن نســبت بــه میــزان
«کمتــر از یــک ســاعت» بــوده و بیشــترین نســبت افــراد کامــاً مخالــف بــا کاهــش میــزان

گفتوگــو و تعامــل رو در رو بــا والدیــن و اعضــای خانــواده بــه میــزان «چهارســاعت» و
کمتریــن نســبت بــه «میــزان پنــج ســاعت و بیشــتر» بــوده اســت .در ایــن راســتا ،بایــد بــه
ایــن امــر توجــه کــرد کــه ورود تکنولوژیهــای نویــن ارتباطــی در بســتر خانــواده و جــذاب
بــودن آن و فعالیتهایــی کــه از طریــق ایــن شــبکهها انجــام میشــود ،بهنوعــی ،باعــث
جــذب کاربــران بــه ایــن رســانههای اجتماعــی شــده و ایــن امــر ســبب تغییــر در فضــای
روابــط خانوادگــی میــان والدیــن و فرزنــدان شــده اســت.
جدول  .6فراوانی و درصد مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و نوع مناسبات نسلی دانشجویان از
منظر تعامل چهره به چهره با والدین و اعضای خانواده
مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

کاهش میزان
گفتوگو و تعامل
رو در رو با والدین و

کمتر از یک
ساعت

اعضای خانواده از زمان
عضویت در شبکههای

دو ساعت

سه ساعت

چهار ساعت

پنج ساعت و

کل

بیشتر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کامالً مخالفم

2

5

2

2

3

3.2

5

5

0

0

12

3

مخالفم

3

7.5

15

14.6

22

23.7

19

19

16

25

75

18.8

تا حدودی

10

25

22

21.3

40

43

40

40

23

36

135

33.8

موافقم

17

42.5

53

51.4

23

24.8

27

27

21

32.8

141

35.2

کامالً موافقم

8

20

11

10.7

5

5.3

9

9

4

6.2

37

9.2

جمع

40

100

103

100

93

100

100

100

64

100

400

100

اجتماعی همراه

sig =0.001

d.f = 16

χ2 = 40.176

میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه در کاهــش فعالیــت (رســیدگی بــه
مشــغلههای شــغلی و تحصیلــی) دانشــجویان و تضعیــف پیونــد عاطفــی در خانــواده
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درخصــوص رابطــۀ میــان میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه در کاهــش
ت (رســیدگی بــه مشــغلههای شــغلی و تحصیلــی) دانشــجویان و تضعیــف پیونــد
فعالیــ 
عاطفــی در خانــواده ،میتــوان چنیــن برداشــت کــرد زمانــی را کــه فــرد َصــرف انجــام یــک
پدیــدۀ خــاص میکنــد ،طبیعــی اســت کــه از انجــام ســایر فعالیتهــا کاســته شــود.
بدینترتیــب ،چنانچــه فــرد ،زمــان زیــادی را صــرف اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی
همــراه و امکانــات موجــود در آن کنــد ،از ســایر فعالیتهــای روزمــرۀ خــود بازمانــده و
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه میــزان صمیمیــت و پیونــد عاطف ـیاش بــا والدیــن و دیگــر
اعض��ای خانـ�واده کاه��ش یاب��د .براساــس یافتههـ�ای بهدس��تآمده از پژوهــش و باتوجــه
بــه نتایــج آزمــون کای اســکوئر محاسبهشــده بــه میــزان  11.356بــا  5درصــد خطــا و 95
درصدــ اطمین�اـن ،رابط��ۀ بی��ن دو متغیــر ،معن�یـدار اس��ت .ب��ه عباــرت دیگـ�ر ،میـ�ان میــزان
اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه (رســیدگی بــه مشــغلههای شــغلی و تحصیلــی)
و نوــع مناسبــاتنسلــی دانش��جویان ،از منظــر تضعیــف پیونــد عاطف�یـ در خان��واده ،رابطــۀ
معن��اداری وج��ود دارد و فرضی��ۀ موردنظ�رـ در اینــ س��طح اثب��ات میشـ�ود .همچنیــن در
توصیــف جــدول ( )7بایــد اظهــار داشــت :بیشــترین نســبت از افــراد موافــق بــا کاهــش
میــزان صمیمیــت و پیونــد عاطفــی بــا والدیــن و دیگــر اعضــای خانــواده ،بــه میــزان «خیــر»
و کمتریــن نســبت بــه میــزان «بلــه» ذکــر کردهانــد و نیــز بیشــترین و کمتریــن نســبت از

افــراد کامــاً مخالــف بــا کاهــش میــزان صمیمیــت و پیونــد عاطفــی بــا والدیــن و دیگــر
ی خانــواده بــه میــزان برابــر ذکــر کردهانــد.
اعضــا 

دوره 4
پیاپی 12
تابستان 1400

125

نقش شبکههای اجتماعی همراه در مناسبات نسلی ...
جدول  .7فراوانی و درصد میزان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه در کاهش فعالیت (رسیدگی به
مشغلههای شغلی و تحصیلی) دانشجویان و تضعیف پیوند عاطفی در خانواده
کاهش میزان صمیمیت

آیا میزان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه ،در کاهش

و پیوند عاطفی با والدین

فعالیت رسیدگی به مشغلههای شغلی و تحصیلی نقش دارد؟

و اعضای خانواده از زمان
عضویت در شبکههای

بله

جمع

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کامالً مخالفم

1

0.6

1

0.4

2

0.5

مخالفم

35

20.5

33

14.4

68

17

تا حدودی

27

15.8

65

28.4

92

23

موافقم

80

46.8

86

37.6

166

41.5

کامالً موافقم

28

16.3

44

19.2

72

18

جمع

171

100

229

100

400

100

اجتماعی همراه

sig =0.023

d.f = 4

χ2 = 11.356

میــزان اس��تفاده از ش�بـکههای اجتماع��ی همرــاه در کاه��ش فعالیـ�ت (تفریــح با دوســتان
و آش��نایان) دانش��جویان و شــکاف نگرشــی در خانواده
بــه نظــر میرســد میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه کــه در کاهــش
اوقــات فراغــت افــراد نقــش داشــته ،فضــای نگرشــی و عقیدتــی میــان افــراد و اعضــای
خانــواده را کمرنــگ کــرده و بــر گســیختگی عاطفــی میــان والدیــن و فرزنــدان دامــن زده
اســت .نتایــج نشــان میدهــد میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه کــه در
کاهــش تفریــح بــا دوســتان تأثیرگــذار بــوده ،بــر فضــای نگرشــی و عقیدتــی میــان افــراد و
اعض��ای خان��واده تأثیــر چندانیــ برــ ج��ای نداش��ته اس��ت .باتوجــه بــه آزمــون کای اســکوئر
محاسبهشــده بــه میــزان  7.738بــا  5درصــد خطــا و  95درصــد اطمینــان ،رابطــۀ دو
متغی��ر ،معن��یدار نیستــ .ب��ه عباــرت دیگ��ر ،میاــن میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی
همــراه (تفریــح بــا دوســتان و آشــنایان) و نــوع مناســباتنســلی دانشــجویان ،از منظــر
ش��کاف نگرش��ی در خان��واده ،رابطــۀ معنــاداری وجــود نــدارد و فرضیــۀ موردنظــر در ایــن
س��طح ،رد میشـ�ود .همچنیــن در توصیــف جــدول ( )8بایــد اظهــار داشــت :بیشــترین
نسبــت میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه کــه در کاهــش فعالیــت (تفریــح
بــا دوســتان و آشــنایان) نقــش دارد ،بــه میــزان «خیــر» و کمتریــن نســبت بــه میــزان «بلــه»
ذکــر شــده و نیــز بیشــترین نســبت افزایــش میــزان شــکاف نگرشــی و گســیختگی عاطفــی
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در خانــواده ،بــه میــزان «موافــق» و کمتریــن نســبت بــه میــزان «کامــاً مخالــف» ذکــر شــده
اســت.
جدول  .8فراوانی و درصد میزان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه در کاهش فعالیت
(تفریح با دوستان و آشنایان) دانشجویان و شکاف نگرشی در خانواده
افزایش میزان شکاف نگرشی

آیا میزان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه ،در کاهش
فعالیت تفریح با دوستان و آشنایان نقش دارد؟

و گسیختگی عاطفی (میان

بله

والدین و فرزندان) با عضویت

جمع

خیر

در شبکههای اجتماعی همراه

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کامالً مخالفم

0

0

2

0.6

2

0.5

مخالفم

19

22.6

55

17.4

74

18.5

تا حدودی

33

39.3

89

28.2

122

30.5

موافقم

25

29.8

124

39.2

149

37.3

کامالً موافقم

7

8.3

46

14.6

53

13.2

جمع

84

100

316

100

400

100

7.738 = χ2

4 = d.f

0.102= sig

نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع مناســباتنســلی دانشــجویان ،از
منظــر انتقــال ارزشهــا و باورهــا در خانــواده
درخصــوص رابطــۀ میــان نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع
مناســباتنســلی دانشــجویان ،از منظــر انتقــال ارزشهــا و باورهــا در خانــواده ،میتــوان
گفــت کــه براســاس مــدل شــبکه ،شــبکههای اجتماعــی همــراه ،امکاناتــی منحصربهفــرد
را بــرای برقــراری ارتبــاط بــا افــراد فراهــم آورده اســت .از جملــۀ ایــن امکانــات میتــوان بــه
دسترســی بــه اطالعــات آموزشــی و علمــی ،خوانــدن اخبــار مختلــف شــبکههای اجتماعــی
همــراه ،چــت و گفتوگــوی آنالیــن ،دانلــود فیلــم ،عکــس و موســیقی از شــبکههای
اجتماعــی همــراه ،فعالیــت در شــبکههای اجتماعــی همــراه نظیــر اینســتاگرام و ...و
چرخزنــی در شــبکههای اجتماعــی همــراه بــرای گذرانــدن وقــت ،اشــاره کــرد کــه چنیــن
امکاناتــی ،میتوانــد زمینــۀ ارتبــاط گســتردهتری را بــرای کاربــران بــا دیگــر افــراد آشــنا
و ناآشــنا فراهــم آورد .امــا همیــن امکانــات اجتماعــی -مجــازی میتوانــد بــر فرهنــگ و
ی گذشــته را کمرنــگ
ارزشهــای خانــواده تأثیــر گذاشــته و ســنتهای پیشــین نســلها 
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کنــد .بــه تعبیــر رایزمــن ،1رســانهها قــادر بــه تغییــر ســنتها و ایجــاد اختــاف ارزشــی
بیــن خانوادههــا هســتند ،بهگونهایکــه فــرد در پــی حــذف روابــط ســنتی و پابرجــای
خانوادگــی و خویشــاوندی اســت و در برابــر رســانهها و گرداننــدگان قدرتمنــد آن
و همچنیــن وسوســههای ناشــی از آن آســیبپذیر اســت .در ایــن میــان ،بایــد در نظــر
داشــت کــه نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه ،میتوانــد در اثــرات آن
نقــش داشــته باشــد .یافتههــای بهدســتآمده از پژوهــش (جــدول  )9و نتایــج آزمــون
کایاســکوئر در ایــن زمینــه نشــان میدهــد کــه در فعالیتهایــی نظیــر :خوانــدن اطالعــات
آموزشــی و علمــی ،خوانــدن اخبــار مختلــف شــبکههای اجتماعــی همــراه ،فعالیــت در
شــبکههای اجتماعــی همــراه نظیــر اینســتاگرام و ...و چرخزنــی در شــبکههای اجتماعــی
همــراه بــرای گذرانــدن وقــت ،بــا  1درصــد خطــا و  99درصــد اطمینــان ،رابطــۀ بیــن دو
متغیــر ،معنــیدار اســت ،امــا در همیــن خصــوص ،درمــورد فعالیتهایــی نظیــر :چــت و
گفتوگــوی آنالیــن و دانلــود فیلــم ،عکــس و موســیقی از شــبکههای اجتماعــی همــراه ،بــا
 5درصــد خطــا و  95درصــد اطمینــان ،رابطــۀ بیــن دو متغیــر ،معنـیدار نیســت .بــا اســتناد
بــه نتایــج ایــن پژوهــش ،فعالیـت چــت و گفتوگــوی آنالیــن و اســتفاده از امــکان دانلــود
فیلــم ،موســیقی و عکــس بهعنــوان امکانــات شــبکههای اجتماعــی همــراه ،در انتقــال
ارزشهــا و باورهــای خانوادگــی تأثیــر چندانــی نداشــته ،امــا فعالیتهــای دیگــر نظیــر:
دسترســی بــه اطالعــات آموزشــی و علمــی ،خوانــدن اخبــار مختلــف شــبکههای اجتماعــی
همــراه ،فعالیــت در شــبکههای اجتماعــی همــراه نظیــر اینســتاگرام و ...و چرخزنــی در ایــن
شــبکهها بــرای گذرانــدن وقــت ،در نــوع مناســباتنســلی افــراد از حیــث انتقــال ارزشهــا
و باورهــای فرهنگــی از نســل پیشــین (والدیــن) بــه نســل امــروز (فزنــدان) نقــش داشــته و
میــزان بهرهمنــدی از هــر یــک از ایــن امکانــات دارای اهمیــت اســت.

1 1. David Riesman
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جدول  .9فراوانی و درصد نوع استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و نوع مناسباتنسلی دانشجویان ،از منظر
انتقال ارزشها و باورها در خانواده
رابطۀ میان نوع استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و نوع مناسباتنسلی دانشجویان ،از منظر انتقال ارزشها و باورها در خانواده
اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت

دانشجویان:

اولویت پنجم

اولویت ششم

دانشجویان:

دانشجویان:

چهارم

دانشجویان:

دانشجویان:

نوع استفاده از

(چت و

(خواندن

(فعالیت در

دانشجویان:

(چرخزنی در

(دانلود فیلم،

امکانات شبکههای

گفتوگوی

اخبار مختلف

شبکههای

(دسترسی

شبکههای

عکس و

آنالین)

شبکههای

اجتماعی همراه

به اطالعات

اجتماعی همراه

موسیقی از

اجتماعی

نظیر اینستاگرام

آموزشی و

برای گذراندن

شبکههای

همراه)

و)...

علمی)

وقت)

اجتماعی همراه،
براساس اولویتها

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

درصد

فراوانی درصد فراوانی

جمع

اجتماعی همراه)

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی درصد

سستی نسبت به
باورها و ارزشهای
والدین با عضویت در
شبکههای اجتماعی

1

0.9

0

0

1

2.3

0

0

0

0

3

4.5

5

1.2

همراه
کامالً مخالفم
سستی نسبت به
باورها و ارزشهای
والدین با عضویت در
شبکههای اجتماعی

23

22.8

18

22.5

8

18.1

6

11.8

5

8.7

18

27.3

78

19.5

همراه
مخالفم
سستی نسبت به
باورها و ارزشهای
والدین با عضویت در
شبکههای اجتماعی

24

23.8

17

21.3

6

13.7

12

23.6

17

29.3

25

37.9

101

25.3

همراه
تاحدودی
سستی نسبت به
باورها و ارزشهای
والدین با عضویت در
شبکههای اجتماعی

33

32.6

20

25

17

38.7

19

37.2

27

46.5

18

27.3

134

33.5

همراه
موافقم
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ادامه جدول  .9فراوانی و درصد نوع استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و نوع مناسباتنسلی دانشجویان ،از
منظر انتقال ارزشها و باورها در خانواده
رابطۀ میان نوع استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و نوع مناسباتنسلی دانشجویان ،از منظر انتقال ارزشها و باورها در خانواده
اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت

دانشجویان:

اولویت پنجم

اولویت ششم

دانشجویان:

دانشجویان:

چهارم

دانشجویان:

دانشجویان:

نوع استفاده از

(چت و

(خواندن

(فعالیت در

دانشجویان:

(چرخزنی در

(دانلود فیلم،

امکانات شبکههای

گفتوگوی

اخبار مختلف

شبکههای

(دسترسی

شبکههای

عکس و

اجتماعی همراه،

آنالین)

شبکههای

اجتماعی همراه

به اطالعات

اجتماعی همراه

موسیقی از

اجتماعی

نظیر اینستاگرام

آموزشی و

برای گذراندن

شبکههای

همراه)

و)...

علمی)

وقت)

اجتماعی همراه)

براساس اولویتها

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

درصد

فراوانی درصد فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

جمع

فراوانی درصد

سستی نسبت به
باورها و ارزشهای
والدین با عضویت در
20

شبکههای اجتماعی

25

19.9

31.2

27.2

12

14

9

27.4

15.5

2

3

82

20.5

همراه
کامالً موافقم
101

جمع

100

: 28.981 χ

100

100

: 40.453 χ

: 54.536 χ

: 44.058 χ

: 41.572 χ

: 28.102 χ

20 : d.f

20 : d.f

20 : d.f

20 : d.f

20 : d.f

20 : d.f

0.088 :sig

0.004 :sig

0.000 :sig

0.001 :sig

0.003 :sig

0.107 :sig

2

آماره

80

100

44

51

100

58

100

66

2

2

2

2

400

100

2

نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه و نــوع مناســباتنســلی دانشــجویان ،از
منظــر ســرگرمی و اوقــات فراغــت در خانــواده
دربــارۀ رابطــۀ میــان نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه (دسترســی بــه اطالعــات
آموزشــی و علمــی و مطالعــۀ آنهــا ،خوانــدن اخبــار مختلــف شــبکههای اجتماعــی همــراه،
چــت و گفتوگــوی آنالیــن ،دانلــود فیلــم ،عکــس و موســیقی از شــبکههای اجتماعــی
همــراه ،فعالیــت در شــبکههای اجتماعــی همــراه نظیــر اینســتاگرام ،چرخزنــی در شــبکههای
اجتماعــی همــراه بــرای گذرانــدن وقــت) و نــوع مناســباتنســلی دانشــجویان ،از منظــر
ســرگرمی و اوقــات فراغــت در خانــواده ،میتــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه بــا توجــه بــه
امکانــات گســترده و مجذوبکننــدۀ شــبکههای اجتماعــی همــراه و اســتفادۀ بســیاری از
افــراد از ایــن شــبکهها ،بــا  1درصــد خطــا و  99درصــد اطمینــان ،رابطــۀ بیــن دو متغیــر
در تمامــی امکانــات ذکرشــده ،معنــیدار اســت .در ایــن راســتا ،بــه نظــر میرســد کــه
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نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه در ســرگرمی و اوقــات فراغــت افــراد نقــش
داشــته و اســتفاده از ایــن شــبکهها ،توانســته میــزان ســرگرمی و اوقــات فراغــت افــراد را
در درون خانــواده کاهــش دهــد (توضیحــات بیشــتر در جــدول .)10
جدول  .10فراوانی و درصد نوع استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و نوع مناسباتنسلی دانشجویان ،از منظر
سرگرمی و اوقات فراغت در خانواده
رابطۀ میان نوع استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و نوع مناسباتنسلی دانشجویان ،از منظر سرگرمی و اوقات فراغت در خانواده
نوع استفاده
از امکانات
شبکههای
اجتماعی
همراه،

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت چهارم

اولویت پنجم

اولویت ششم

دانشجویان:

دانشجویان:

دانشجویان:

دانشجویان:

دانشجویان:

دانشجویان:

(چت و

(خواندن

(فعالیت در

(دسترسی

(چرخزنی در

(دانلود فیلم،

گفتوگوی

اخبار مختلف

شبکههای

به اطالعات

شبکههای

عکس و

آنالین)

شبکههای

اجتماعی همراه

آموزشی

اجتماعی همراه

موسیقی از

اجتماعی

نظیر اینستاگرام

و علمی و

برای گذراندن

شبکههای

همراه)

و)...

مطالعۀ آنها)

وقت)

اجتماعی همراه)

براساس
اولویتها

فراوانی درصد فراوانی درصد

فراوانی

درصد

فراوانی درصد فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

جمع

فراوانی

درصد

کاهش میزان
تفریح و
سرگرمی با
خانواده در

6

5

0

0

3

7.4

1

1.9

0

0

3

4.8

13

3.2

هنگام اوقات
فراغت
کامالً مخالفم
کاهش میزان
تفریح و
سرگرمی با
خانواده در

25

20.4

11

18

2

4.9

13

25

20

32.8

13

20.7

84

21

هنگام اوقات
فراغت
مخالفم
کاهش میزان
تفریح و
سرگرمی با
خانواده در

45

36.9

25

41

23

56

22

42.3

23

37.8

29

46

167

41.8

هنگام اوقات
فراغت
تاحدودی
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ادامه جدول  .10فراوانی و درصد نوع استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و نوع مناسباتنسلی دانشجویان ،از
منظر سرگرمی و اوقات فراغت در خانواده
رابطۀ میان نوع استفاده از شبکههای اجتماعی همراه و نوع مناسباتنسلی دانشجویان ،از منظر سرگرمی و اوقات فراغت در خانواده
نوع استفاده
از امکانات
شبکههای
اجتماعی
همراه،

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت چهارم

اولویت پنجم

اولویت ششم

دانشجویان:

دانشجویان:

دانشجویان:

دانشجویان:

دانشجویان:

دانشجویان:

(چت و

(خواندن

(فعالیت در

(دسترسی

(چرخزنی در

(دانلود فیلم،

گفتوگوی

اخبار مختلف

شبکههای

به اطالعات

شبکههای

عکس و

آنالین)

شبکههای

اجتماعی همراه

آموزشی

اجتماعی همراه

موسیقی از

اجتماعی

نظیر اینستاگرام

و علمی و

برای گذراندن

شبکههای

مطالعۀ آنها)

وقت)

براساس
اولویتها

همراه)
فراوانی درصد فراوانی درصد

و)...
فراوانی

درصد

فراوانی درصد فراوانی

درصد

جمع

اجتماعی همراه)
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کاهش میزان
تفریح و
سرگرمی با
خانواده در
هنگام اوقات

21.3

26

19.7

12

14.7

6

28.9

15

14

22.9

25.4

16

89

22.2

فراغت

موافقم
کاهش میزان
تفریح و
سرگرمی با
خانواده در
هنگام اوقات

16.4

20

21.3

13

7

17

1.9

1

6.5

4

3.1

2

47

11.8

فراغت
کامالً موافقم
جمع

100

122

47.077 χ2
آماره

100

61

38.578 χ2

:

:

20 : d.f

20 : d.f

0.001 :sig

0.008 :sig

41

100

: 37.017 χ2
20 : d.f
0.012 :sig

100

52

59.552 χ2
:
20 : d.f
0.000 :sig

61

100

63

100

: 44.458 χ2

: 62.640 χ2

20 : d.f

20 : d.f

0.001 :sig

0.000 :sig

400

100

یافتههای تبیینی و استنباطی
 .1باتوجــه بــه آزمــون همبســتگی پیرســون محاسبهشــده بــه میــزان  -0.015بــا 5
درصــد خطــا و  95درصــد اطمینــان (مطابــق بــا جــدول  ،)11همبســتگی بیــن دو متغیــر،
منف��ی و معکــوس اســت .بــه عبــارت دیگــر ،میــان مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای
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اجتماعــی همــراه و تحکیــم مناســبات نســلی دانشــجویان بــا والدیــن ،همبســتگی ناچیــز
و معکــوس وجــود دارد.
 .2بــا توجــه بــه آزمــون ت ـی دو نمونــه مســتقل محاسبهشــده بــه میــزان  2.563بــا
 5درصــد خطــا و  95درصــد اطمینــان (براســاس دادههــای جــدول  ،)11تفــاوت میــان زن
و مــرد ،معن ـیدار اســت .بــه عبــارت دیگــر ،یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه میــان
میانگیــن جنــس مذکــر بــه میــزان  3.25و میانگیــن جنــس مؤنــث بــه میــزان  2.93از
لحــاظ مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه ،تفــاوت معنــیداری وجــود
دارد .بهطوریکــه میــان وضعیــت جنســیتی و مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی
همــراه ،رابطــۀ معن ـیداری وجــود دارد.
 .3براســاس نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس محاسبهشــده (منطبــق بــا جــدول ،)11
بــه میــزان  0.587بــا  5درصــد خطــا و  95درصــد اطمینــان ،تفــاوت میــان دو میانگیــن،
معن��یدار نیســت .بــه عبــارت دیگــر ،میــان مقطــع تحصیلــی دانشــجویان و مدتزمــان
اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه ،تفــاوت معنــیداری وجــود نــدارد.
 .4بــا توجــه بــه آزمــون تــیدو نمونــه مســتقل محاسبهشــده بــه میــزان  2.541بــا 5
درصــد خطــا و  95درصــد اطمینــان ،تفــاوت میــان شــاغلین و افــرادی کــه شــاغل نیســتند،
معنـیدار اســت .بــه عبــارت دیگــر ،نتایــج جــدول ( )11نشــان میدهــد کــه میــان میانگیــن
افــراد شــاغل بــه میــزان  3.20و میانگیــن افــرادی کــه شــاغل نیســتند بــه میــزان 2.83
از لحــاظ مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه ،تفــاوت معنــیداری وجــود
دارد .بهطوریکــه میــان وضعیــت اشــتغال و مدتزمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی
همــراه ،رابطــۀ معنـیداری وجــود دارد.
 .5نتایــج آزمــون تــی دو نمونــه مســتقل محاسبهشــده در جــدول ( ،)11بــه میــزان
 1.792بــا  5درصــد خطــا و  95درصــد اطمینــان نشــان میدهــد تفــاوت میــان افــراد مجــرد
و متأهــل ،معنـیدار نیســت .بــه عبــارت دیگــر ،یافتههــای بهدســتآمده بیانگــر ایــن اســت
کــه میــان میانگیــن افــراد مجــرد بــه میــزان  3.19و میانگیــن افــراد متأهــل بــه میــزان
 2.95در تحکیــم مناســبات نســلی آنهــا بــا والدینشــان از زمــان عضویــت در شــبکههای
اجتماعـ�ی همــراه ،تفــاوت معنــیدار وجــود نــدارد .بهطوریکــه میــان وضعیــت تأهــل و
تحکیــم مناســبات نســلی بــا والدیــن از زمــان عضویــت در شــبکههای اجتماعــی همــراه،
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رابطــۀ معنــیداری وجــود دارد.
جدول  .11یافتههای حاصل از روابط بین متغیرهای پژوهش
( :)1تحکیم مناسبات نسلی دانشجویان با والدین از زمان عضویت در شبکههای اجتماعی همراه

متغیر

پیرسون

آزمون
مدتزمان استفاده از

فراوانی

( )Sigمعناداری

مقدار همبستگی پیرسون

شبکههای اجتماعی همراه

400

0.772

- 0.015

وجود رابطه

نوع رابطه

دارد

منفی

( :)2وضعیت جنسیت دانشجویان و مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

متغیر

جنسیت

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

مذکر

229

3.25

1.230

مؤنث

171

2.93

1.235

آزمون
مدتزمان استفاده از

وجود تفاوت

 Tنمونههای مستقل
(Sig.)tailed-2

درجۀ آزادی

معناداری

()df

واریانس برابر

0.319

0.011

398

2.563

واریانس نابرابر

0.319

0.011

365.576

2.561

شبکههای اجتماعی همراه

اختالف میانگین

متغیر

مدتزمان استفاده از

0.081
0.094
نوع تفاوت

مقدار آزمون تی
دارد

مثبت

( :)3مقطع تحصیلی دانشجویان و مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

آزمون

شبکههای اجتماعی همراه

خطای
متوسط

آزمون  Fیا آنوا ANOVA
درجۀ
آزادی

مجموع

()Sig

میانگین

معناداری

()df
2

0.905

بینگروهی

1.810

1.542

درونگروهی

612.128

397

جمع

613.937

399

0.557

وجود تفاوت

نوع تفاوت

مقدار آزمون اف
ندارد

^o^o

0.587

( :)4وضعیت اشتغال دانشجویان و مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

متغیر

وضعیت اشتغال
شاغل هستم

308

3.20

1.257

شاغل نیستم

92

2.83

1.145

0.119
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وجود تفاوت

 Tنمونههای مستقل
(Sig.)tailed-2

درجۀ آزادی

معناداری

()df

واریانس برابر

0.372

0.011

398

2.541

واریانس نابرابر

0.372

0.008

162.115

2.673

شبکههای اجتماعی همراه

متوسط
0.072

آزمون
مدتزمان استفاده از

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

خطای

اختالف میانگین

نوع تفاوت

مقدار آزمون تی
دارد

مثبت
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ادامه جدول  .11یافتههای حاصل از روابط بین متغیرهای پژوهش
( :)5وضعیت تأهل دانشجویان و مدتزمان استفاده از شبکههای اجتماعی همراه

متغیر

وضعیت تأهل

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

مجرد

268

3.19

1.198

0.073

متأهل

132

2.95

1.313

0.114

آزمون
مدتزمان استفاده از
شبکههای اجتماعی همراه

خطای

 Tنمونههای مستقل
اختالف میانگین

وجود تفاوت

(Sig.)tailed-2

درجۀ آزادی

معناداری

()df

متوسط

نوع تفاوت

مقدار آزمون تی

واریانس برابر

0.236

0.074

398

1.792

واریانس نابرابر

0.236

0.084

240.684

1.738

دارد

مثبت

بحث و نتیجهگیری
بــا گذشــت چندیــن دهــه از ظهــور اینترنــت ،تــا بــه امــروز ،تأثیــرات مســتقیم و
غیرمســتقیم ایــن پدیــده بــر روابــط بیــننســلی جوانــان و والدیــن در جامعــۀ ایــران،
ه و بررســی قــرار نگرفتــه اســت .طبیعــی اســت شــبکههای اجتماعــی
چنــدان مــورد مطالع ـ 
همــراه بهســبب عمــر کوتــاه خــود ،بســیار کمتــر از ســایر پدیدههــای ارتباطــی ،مــورد
شــناخت و تحلیــل قــرار گرفتهانــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســطح جهــان ،مطالعــۀ
نقــش و ماهیــت شــبکههای اجتماعــی مجــازی و تأثیــرات عمــدۀ آن ،بیشــتر از جامعــۀ
علمـ�ی و پژوهش��ی ایــران مورداســتقبال محقق��ان ق��رار گرفت��ه اس��ت .همچنیــن بــا توجــه
بــه اهمیــت فرایندهــای بیننســلی و تأثیــر آن بــر حیــات جامعــه ،در جوامــع غربــی در
فواصــل زمانــی معیــن ،توســط ســازمانهای پژوهشــی و دولتــی مختلــف ،پیمایــش
تحقیقــات مرتبــط بــا مناســبات نســلی صــورت میگیــرد ،امــا در جامعــۀ ایــران ،تاکنــون
اینگون��ه پیمایشهاــ رواج نیافت��ه و نهادین��ه نش��ده اس��ت .از منظــر نــوآوری پژوهشــی،
در ارتبــاط بــا نقــش شــبکههای اجتماعــی همــراه بــر روابــط میــان نســلی جوانــان -بهویــژه
دانشــجویان -تاکنــون پژوهشــی بــا ایــن مضمــون در کشــور مطالعــه و اجــرا نشــده اســت.
بــا وجــود ایــن ،بایــد اشــاره داشــت کــه برخــی از الیههــای مرتبــط بــا روابــط بیننســلی،
شــامل :توافــق نســلی ،تفاوتهــای نســلی ،شــکاف نســلی و فاصلــۀ نســلی ،در پــارهای از
تحقیقــات پیشــین ،مــورد مطالعــه و ســنجش قــرار گرفتــه اســت .در دورهای کــه در آن،
دانــش و اطالعــات بــا ســرعت بســیاری تولیــد و بازتولیــد میشــود ،طبیعــی اســت کــه
افــراد ،نیــاز مبرمــی بــه حضــور در شــبکههای اجتماعــی همــراه را بیــش از پیــش احســاس
کننــد .همچنیــن ایــن شــبکهها تأثیــری غیرقابلانــکار بــر نحــوۀ ارتبــاط و تعامــل افــراد بــا
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یکدیگــر میگذارنــد؛ بهطوریکــه در عرصــۀ خانــواده -کــه یکــی از مهمتریــن بنیانهــای
اولیــۀ جامعــهاســت -تأثیــر شــبکههای اجتماعــی همــراه بــر مناســبات نســلی فــرد بــا
والدیــن ،بیــش از گذشــته ،بــه صــورت آشــکارا نمایــان میشــود .چــرا کــه اســتفاده از ایــن
شــبکهها ،تأثیــری مســتقیم بــر ارتبــاط و تعامــل بیننســلی میــان والدیــن و فرزنــدان بــر
جــای گذاشــته اســت.
کمــی پژوهــش ،اســتقبال زیــاد از شــبکههای اجتماعــی همــراه-
بــا تأمــل بــر یافتههــای ّ
بهویــژه شــبکههای خارجــی -در بیــن کاربــران جــوان ،خــود ،نشــانگر جذابیــت اســت و
ایــن امــر ،میتوانــد مؤیــد نقــش بســزای شــبکههای اجتماعــی در ابعــاد مختلــف زندگــی
دانشــجویان -بهویــژه در تعامــل بــا والدیــن در خانــواده -باشــد؛ همانطــور کــه کاســتلز
عنــوان میکنــد ،منطــق جامعــۀ شــبكهای ،در حــال ســرايت بــه تمــام فضاهــای زندگــی
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی اســت .اســتقبال زیــاد کاربــران از شــبکههای اجتماعــی
همــراه -بهویــژه در میــان آقایــان بــه نســبت بانــوان جامعــۀآمــاری -نشــان میدهــد کــه
افــراد مجــرد ،در ایــن شــبکهها فعا لتــر هســتند و افــراد متأهــل و مشــغول بــه کار ،بــا
توجــه بــه مســئولیت فــردی و خانوادگــی ،زمــان کمتــری را صــرف حضــور در ایــن شــبکهها
میکننــد .همچنیــن بــا توجــه بــه حضــور افــراد شــاغل کــه بیــش از دو ســوم از کاربــران
شــبکههای اجتماعــی همــراه را تشــکیل میدهنــد ،نشــان میدهــد کــه آنهــا بیشــترین
مدتزمــان را بــا توجــه بــه نیازهــای شــغلی و حرفــهای ،صــرف ایــن شــبکهها میکننــد.
نیمــی از کاربــران شــبکههای اجتماعــی همــراه بــا والدیــن در ارتبــاط مســتقیم هســتند و در
کنــار آنهــا و دیگــر اعضــای خانــواده زندگــی میکننــد ،بهطوریکــه زمینــۀ تعامــل و ارتبــاط
میــان دو نســل (والدیــن و فرزنــدان) در چنیــن شــرایطی کامــاً فراهــم اســت .بیشــترین
اســتفادۀ کاربــران از شــبکههای اجتماعــی ،میانگیــن بیــن  2تــا  4ســاعت در طــول
شــبانهروز اســت؛ بهطوریکــه ایــن مدتزمــان ،ارتبــاط مســتقیمی بــا کاهــش روابــط چهــره
بــه چهــره میــان کاربــران بــا والدیــن و دیگــر اعضــای خانــواده دارد و ایــن خــود ،مصــداق
بــارز شــکلی از جامعــۀ شــبکهای اســت؛ چنیــن جامعـهای ،روابــط خــود را در بیــن شــبکههای
رســانهای ســامان میدهــد و ایــن شــبکهها بهتدریــج ،جایگزیــن شــبکههای اجتماعــی
چهــره بــه چهــره و ارتباطــات انســانی خواهــد شــد .از ایــن رو ،والدیــن و فرزنــدان ،مــدت
زیــادی از وقتشــان را کنــار هــم ،امــا دور از هــم هســتند .تــداوم ایــن روش ،بهمــرور،

تمایــل اعضــای خانــواده را بــرای گفتوگــو کاهــش میدهــد ،جــای ارتباطــات چهــره بــه
چهــره را گرفتــه و موجــب میشــود کــه فضــای انفــرادی ،بهجــای فضــای جمعــی و عاطفــی
در خانــواده ،میــان فرزنــدان (نســل جدیــد) و والدیــن (نســل قدیــم) حاکــم شــود.
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عــاوه بــر ایــن ،مدتزمــان بیــن  2تــا  4ســاعت اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی
همــراه ،میتوانــد در انســجام و همبســتگی میــان فرزنــدان و والدیــن در خانــواده
تأثیرگــذار باشــد .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد افــرادی کــه مدتزمــان بیشــتری را
در طــول شــبانهروز ،صــرف حضــور در ایــن شــبکهها میکننــد ،احســاس همبســتگی و
مسئولیتشــان کمرنگتــر بــوده و وابســتگی میــان خــود و والدیــن را کمتــر احســاس
میکننــد .گســترش ایــن شــبکهها ،ارتبــاط مســتقیمی بــا فردگرایــی داشــته و منجــر
بــه دوری از فضــای روانــی و عاطفــی خانــواده میشــود .همانطــور کــه آنتونــی گيدنــز
معتقــد اســت« :مهمتریــن پيامــد جهانــی شــدن ،تغييــر در تلقــی فــرد از خــود و ظهــور
فردگرايــی جديــد اســت .یکــی از مؤلفههــای مهــم فردگرایــی ،بــه اعتقــاد او ،انتخاب اســت؛

بهطوریکــه فــرد در جامعــۀ مــدرن بــا امکانــات متنوعــی روبهــرو اســت و از میــان آنهــا بــه
انتخــاب میپــردازد» (خالــدی ،مهــدوی و ســاروخانی.)1395 ،
براســاس یافتههــای پژوهــش ،بهدلیــل حضــور کاربــران در شــبکههای اجتماعــی
همــراه و میــزان اســتفاده از آن ،امــکان برقــراری روابــط رو در رو بــا والدیــن و رســیدگی بــه
مشــغلههای تحصیلــی و شــغلی آنهــا کاهــش یافتــه اســت .رواج ســرگرمیهای مجــازی و
ديجيتــال ،میتوانــد ترويجکننــدۀ فراغــت منفعــل و تعامــات كمتــر جوانــان بــا اعضــای
خانــواده باشــد ،ضمــن اينکــه بالقــوه و بهواســطۀ تســلط بيشــتر جوانــان بــه زبــان و فناوری،
ايــن رســانهها میتواننــد مانعــی بــرای ارتبــاط دوســويۀ جوانــان بــا والدیــن خويــش نيــز
باشــند.
کاهــش اوقــات فراغــت در میــزان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی همــراه ،رابطــۀ
مســتقیمی بــا کاهــش میــزان صمیمیــت و پیونــد عاطفــی میــان والدیــن و دیگــر اعضــای
خانــواده دارد .بهزعــم مانهايــم ،افــرادی كــه در نســلها ،براســاس تجربههــای مشــترك،
ديــدگاه مشــترك دارنــد ،از افــرادی كــه چنیــن وضعیتــی را ندارنــد ،متمایــز هســتند؛ بــر ایــن
اســاس ،افــراد در اجتمــاع مجــازی کــه در ایــن شــبکهها تشــکیل شــده ،بــا عالیــق و ســایق
مشــترک ،در کنــار یکدیگــر قــرار میگیرنــد ،بهنحویکــه در جامعــۀ شــبکهای ،عالیــق فــرد
میتوانــد مــکان را درنــوردد و بــا افــراد مشــابه خــود از راه دور ارتبــاط برقــرار کنــد .همیــن
امــر ،ســبب بــه وجــود آمــدن فضــای شــبهواقعی شــده و فــرد ،بیشــتر بــا افــراد آشــنا و
ناآشــنایی کــه دارای اشــتراکات نســلی هســتند ،در فضــای مجــازی ،بــه ارتبــاط میپــردازد.
از ایــن رو ،کمتــر در محافــل خانوادگــی شــرکت کــرده و در اوقــات فراغــت ،ســرگرم فضــای
مجــازی اســت .چــه بســا والدیــن و فرزنــدان ،کمتــر در فضاهــای مشــترک فیزیکــی ،عاطفــی،
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اطالعاتــی و تفریحــی واقعــی ،حضــور یافتــه و خاطــرات مشــترکی را بــا هــم تجربــهکننــد.
ایــن کاهــش اشــتراکات عاطفــی ،فکــری و اطالعاتــی ،بــه تفــاوت در عقیــده و دیــدگاه آنهــا
دامــن زده و ســرانجام هــر کــدام از ایــن دو نســل ،زندگــی را از دیــد خــود تفســیر میکننــد.
همانطــور کــه مانهايــم اشــاره میکنــد ،جامعــۀ بشــری بهطــور عــادی ،دارای تغييــر و
تحــول اساســی و جــدی اســت كــه حاصــل آن ،ظهــور نســلهايی بــا ايدههــا و تفكــرات
جديــد اس��ت .نســلهايی نــو كــه ايدههــا و ارزشهــای خــود را بهمنزلــۀ امــری برتــر از
ارزشه��ای مرب��وط ب��ه جريانهــای ايدئولوژي��ك و فكرــی میدانن��د .در چنيــن جامعــهای،

بــه نظــر نمیرســد جوانــان و بزرگســاالن ،بهطــور معنــادار و مكــرر ،بــا يكديگــر در كنــش
متقابــل باشــند ،بلكــه جوانــان بــا ديگــر جوانــان و بزرگســاالن بــا ديگــر بزرگســاالن در كنــش
ل هســتند ،درنتیجــه مناســبات نســلی بیــن آنهــا بهدرســتی صــورت نمیگیــرد.
متقاب ـ 

یافتههــا نشــان میدهــد کاربــران شــبکههای اجتماعــی همــراه در نــوع اســتفاده از
امکانــات ایــن شــبکهها ،بیشــترین اســتفاده را بهترتیــب از چــت و گفتوگــوی آنالیــن،
خوانــدن اخبــار و اطالعــات و فعالیــت در شــبکههای اجتماعــی همــراه نظیــر :اینســتاگرام
و تلگــرام و ...دارنــد .بهطوریکــه نــوع اســتفاده از ایــن شــبکهها ،ارتبــاط مســتقیمی بــا
سســتی نســبت بــه باورهــا و ارزشهــای والدیــن در خانــواده دارد و چهبســا ایــن افــراد
ارزشهــا و باورهــای نــو و جدیــدی را در جامعــۀ مــدرن تعریــفکننــد .بــه عقیــدۀ مانهايــم،
ً
اساســا از كاركردهــای
نوآوریهــای ارزشــی و فرهنگــی و توليــد ســبكهای زندگــی نــو،
نسـلهای نوظهــور تاريخــی اســت .در چنیــن دورانــی ،تغييرات فرهنگی و ارزشــی ،با ســرعت
بســیاری رخ میدهــد و ميراثهــای فرهنگــی و ســنتی برجایمانــده از نس ـلهای گذشــته،
از س��وی بخ��ش مهم�یـ از نسـ�لهای جديدــ ،ب��ه چال��ش كش��يده میشــود .در ایــن راســتا،
نظــام آموزشــی جديــدی الزم اســت كــه نسـلهای پیشــین را بهگونهــای آمــوزش دهــد كــه
خ�وـد را در براب��ر تغيي��رات فرهنگ��ی ت��ازه نبازنـ�د و بتوانندــ ب��ا آن كن��ار بياين��د .بدینســان،
رســانه -بهعنــوان منبــع نشــر و اشــاعۀ نوآوریهــا و ایدههــای نو -به تعبیــر رونالــد اینگلهارت
(یوســفی )1386 ،بــر تفــاوت ارزشــی بیــن نســلها تأثیرگــذار خواهــد بــود و ســبب
فاصلــه گرفتــن افــراد از ســبک زندگــی و فرهنــگ والدیــن میشــود و احتمــاالً بــه ایجــاد
فاصلــۀ نســلی میــان آن دو ،دامــن خواهــد زد كــه میتوانــد ســنتها و الگوهــای فرهنگــی،
اجتماعــی و نســلی جوامــع و همچنيــن روابــط نســلی آنهــا را دســتخوش چالــش و دگرگونــی
كنــد .نــوع اســتفادۀ کاربــران از شــبکههای اجتماعــی همــراه ،ارتبــاط مســتقیمی بــا کاهــش
تفریــح و ســرگرمی بــا خانــواده در هنــگام اوقــات فراغــت دارد .کاربــران جــوان این شــبکهها
در هنــگام فراغــت خــود ،بیشــتر مشــغول بــه اســتفاده از امکانــات شــبکههای اجتماعــی
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همــراه هســتند و کمتــر در تفریحــات خانوادگــی شــرکت میکننــد و ایــن نیــز میتوانــد
یکــی از پیامدهــای منفــی جامعــۀ شــبکهای باشــد؛ بهطوریکــه فــرد در کنــار والدیــن و
اعضــای خانــواده قــرار گرفتــه و بهطــور مکــرر ،بــه اســتفاده از امکانــات ایــن شــبکهها
میپــردازد؛ چــه بســا ایــن اســتفاده ،بهمــرور ،تبديــل بــه عــادت شــده و افــراد بهجــای
پرداختــن بــه تفريحــات خانوادگــی ،تماشــای دســتهجمعی فيلـم و ســريا لهای تلويزيونــی،

رفتــن بــه مکانهــای گردشــی بهصــورت دســتهجمعی ،انجــام بازیهــای خانوادگــی و...
مدتزمــان زيــادی را در فضــای مجــازی ســپری کــرده و کوتاهتريــن مکالمــات و ارتباطــات
فيزيکــی و کالمــی را بــا يکديگــر برقــرار کننــد .بایــد توجــه داشــت کــه شــبکههای اجتماعــی
همــراه -بــا توجــه بــه کارکردهــای متنــوع و ویژگیهــای جدیــد و جــذاب -در زندگــی افــراد،
ش مهــم و غیرقابــل انــکاری را ایفــا میکننــد .ایــن شــبکهها بــه درون
بهویــژه جوانــان ،نقـ 
روابــط و تعامــات خانوادگــی راه یافتــه و توانســتهاند برخــی از مناســبات بیننســلی میــان
نســل پیشــین (والدیــن) و نســل امــروز (فرزنــدان) را دچــار دگردیســی کننــد .رســانههای
اجتماعــی ،از جملــه شــبکههای اجتماعــی همــراه ،رونــد نوســازی در عرصــۀ روابــط خانوادگــی
و مناســبات بیــن نس ـلها را تســریع و در جهــت تضعيــف پيوندهــای ســنتی در خانــواده،
عمــل میکننــد .بــا تقویــت پیوندهــای عاطفــی میــان والدیــن و فرزنــدان و نزدیکــی نگــرش
والدیــن بــه عقایــد جوانــان و گســترش فرهنــگ اســتفادۀ بهتــر از شــبکههای اجتماعــی
همــراه ،بهگونهایکــه ایــن ابزارهــا در خدمــت انســان باشــد ،نــه شــکلدهندۀ رفتــار او،
میتــوان از بســیاری از عواقــب جبرانناپذیــر در بنیــان خانــواده ،جلوگیــری کــرد .در پایــان،
یافتههــای عینــی پژوهــش را میتــوان در قالــب نمــودار زیــر ارائــه کــرد:
شکل  .2نمودار یافتههای عینی پژوهش
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