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ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم
■ شجاعت پورصدیقی ،1شادی ضابط ،2سیدعلیرضا افشانی
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چکیده

نتایج برخی تحقیقات ،نشاندهندۀ تأثیر ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در روابط خانوادگیاند.
هدف این تحقیق ،بررسی نقش ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی در برقراری صلۀ رحم بین جوانان

و اعضای خانواده است .بهبیاندیگر ،این پژوهش میکوشد نقش استفاده از ّفناوریهای ارتباطی
دیجیتال مانند رایانه ،تلفن همراه ،اینترنت و نظایر آنها را در برقراری صلۀ رحم فیزیکی (برقراری
ارتباطات رودررو) و صلۀ رحم دیجیتالی (برقراری ارتباط با خویشاوندان از طریق ّفناوریهای ارتباطی)
مطالعه کند .روش این مقاله از نوع پیمایش است و از پرسشنامۀ محققساخته برای گردآوری دادهها
استفاده شد .جامعۀ آماری این پژوهش شامل جوانان  15تا  29سالۀ شهر یاسوج بود که با استفاده
از فرمول کوکران 384 ،نفر از آنان از طریق نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .تجزیهوتحلیل
دادهها بهوسیلۀ نرمافزار  SPSS21اجرا شد .نتایج تحقیق نشان میدهد ،هرچه میزان استفاده از
ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی افزایش یابد ،میزان صلۀرحم از طریق ابزارهای ارتباطی دیجیتال هم
تقویت میشود .بین استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و کمرنگترکردن صلۀرحم فیزیکی،
رابطۀ معناداری وجود ندارد .بهبیاندیگر ،نتایج این پژوهش نهتنها نشان میدهند که این ابزارها به
برقراری نوع جدیدی از صلۀ رحم یعنی صلۀ رحم دیجیتالی کمک میکنند ،بلکه مدعیاند که استفاده
از این ّفناوریها نقشی در کمکردن صلۀ رحم فیزیکی ندارد.
واژگان کلیدی

ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی دیجیتال ،فضای مجازی ،صلۀ رحم ،فناوری ارتباطی و
اطالعاتی ،روابط بینفردی.
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مقدمه
ّ
ظهور فناوریهای نوین ارتباطی در عصر حاضر ،تغییراتی در روابط فردی و اجتماعی به وجود
آورده است .از زمانی که این ّفناوریها وارد فضای زندگی انسان شدهاند تا به امروز ،برخی
دغدغهها و نگرانیهایی را برای خانوادهها ،محققان ،مسئوالن کشور و  ...به وجود آوردهاند.
ازجملۀ این نگرانیها ،جذبشدن بیش از اندازۀ افراد به ابزارهای مختلف ّفناوریهای
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ارتباطی دیجیتال و کمشدن یا قطع رابطۀ آنان با اعضای خانواده در دنیای واقعی و ارتباطات
رودررو و گرفتارشدن در دام انزواست.
برخی معتقدند ّفناوریهای جدید باعث جمعزدایی میشوند و توجه بیشازحد به آنها
منجر به افزایش فاصلۀ بین افراد شده است .چنین مسئلهای موجب شده هر فرد ساعاتی از
وقت خود را در شبکههای اجتماعی مجازی و شبکههای اینترنتی بگذراند .افزایش چنین
روندی به اختالالت رفتاری و فردگرایی (جمعزدایی) دامن میزند (مهدیزاده.)48 :1391 ،
تحقیق دیگری نشان داده که کاربران این شبکهها بیشتر ترجیح میدهند در محیطی آرام و
خلوت از اینترنت استفاده کنند تا بتوانند با تمرکز و سرعت بیشتر ،از اطالعات آن بهره ببرند؛
اما این نوع خلوت و انزوا در طوالنیمدت برخی مشکالت روانی مانند گوشهگیری و درنهایت
افسردگی را در پی دارد .کیسلر و همکارانش معتقدند :بسیاری از روانشناسان این نگرانی
را داشتهاند که آسانی ارتباطات اینترنتی ،چه بسا افراد را وا میدارد تا زمان بیشتری را در
تنهایی بگذرانند ،بهصورت آنالین با غریبهها صحبت کنند و ارتباطات سطحی برقرار سازند
و این کارها را به قیمت ازدستدادن گفتوگوهای رودررو و ارتباطات خانوادگی و دوستانه
انجام میدهند
(مرشدیزاده .)408-409 :1391 ،تحقیقات متعددی دربارۀ آسیبشناسی استفاده از
ّفناوری ارتباطی و اطالعاتی دیجیتال انجام شده است که ازجملۀ آنها میتوانیم به تحقیق
بیان و لیانگ )2014( 1اشاره کنیم که نشان داد بین اعتیاد به تلفن هوشمند و خجالتزدگی
و تنهایی رابطه وجود دارد.
اما ّفناوریهای ارتباطی این توانایی را دارند که باعث تقویت ارتباطات بینفردی شوند.
خصوصیات ّفناوری دیجیتال مانند الزمانی و المکانی ،امکان «حضور» در هرزمان و همهجا را
پیش روی انسانها قرار داده که با استفاده از آن بتوانند با مخاطبان بیشتری سخن بگویند.
این امکان برقراری ارتباط را میتوانیم در مقولۀ صلۀرحم نیز به کار بگیریم.
ّ
صلۀ رحم یکی از دستورات مؤکد دین مبین اسالم و یکی از مهمترین آداب اجتماعی
است که با عمل صحیح به آن ،ریشه بسیاری از کمبودها و نیازها از بین میرود .صله به
1. Bian & Leungl
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معنای وصل است و در اصطالح به احسان و اظهار عطوفت و رعایت حال دیگران گفته
میشود (مجلسی .)1374 ،شرفالدین در کتاب تحلیلی اجتماعی از صلۀ رحم میگوید«:از
آنجا که شرایط زمانی و مکانی جوامع ،اوضاع و احوال محیط و اشخاص متفاوتاند ،شر ع
مرجعیت عرف را همچون سایر موارد به میان کشیده است .اینگونه نیست که صلۀ رحم
فقط با رفتوآمد و دیدوبازدید تحقق پیدا کند ،بلکه این راه یکی از موارد تحقق صلۀ رحم
است .تلفنزدن ،احوالپرسی ،مکاتبه ،فرستادن هدیه ،انفاق مال به اقوام و  ...میتوانند از
ً
مصادیق دیگر صلۀ رحم باشند .البته باید ببینیم که ارحام چه انتظاری از ما دارند؛ مثال ا گر از
ما انتظار دارند که به دیدن آنان برویم و این کار برای ما مقدور است ،باید آن را انجام دهیم،
ولی ا گر با یک تلفنزدن انتظارشان برآورده میشود ،صلۀ رحم به جا آورده شده است .پس
ً
مصادیق صلۀرحم ممکن است با توجه به عرف و انتظارات طرفین از همدیگر تغییر کند .مثال
ا گر دید و بازدید با پسرعمو به علت وجود مشکالت چند ماه یک بار انجام شود ،اما ارتباط
تلفنی وجود داشته باشد ،ممکن است بسته به نوع مشکالت و عرف و انتظارات ،صلۀ رحم
انجامشده باشد؛ اما چند ماه یک بار سر زدن به پدر و مادر (جز در موارد خاص) ،کوتاهی
در صلۀ رحم محسوب میشود و ا گر مشکل خاصی وجود نداشته باشد ،در سرزدن به پدر و
مادر ،باید انتظارات آنان را برآورده کنیم .همچنین صلۀ ارحام افراد ثروتمند برای خویشان
فقیرشان کمک مالی و تأمین نیازهای مادی ایشان است (عالوه بر دیدوبازدید) و بهطورقطع،
ً
ّ
مستمر ایشان هرچند عرفا از مصادیق صلۀ رحم محسوب میشود ،اما آنها را از وظیفۀ
سرکشی
دینیشان یعنی ادای صلۀ مطلوب (کمک مالی) معاف نمیسازد (شرفالدین.)44 :1378 ،
امروزه با پیشرفت ّفناوریهای ارتباطی و همچنین استفادۀ روزافزون از این نوع ابزارها،
ارتباطات جدیدی شکلگرفتهاند .در این نوع ارتباطات ،عالوه بر ایجاد امکان گفتگوهای
صوتی ،ارتباطات نوشتاری هم تقویت شدهاند .این شکل جدید ارتباطات ،بنا بر نظر مراجع
عظام تقلید ،میتوانند صلۀ رحم محسوب شوند که در این مقاله از آنها بهعنوان صلۀ رحم
دیجیتالی یاد شده است .این عبارت ،در برابر صلۀ رحم فیزیکی قرار میگیرد.
با این تفاصیل ،پژوهش پیشرو به دنبال آن است که نقش ّفناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی را در برقراری صلۀ رحم در بین جوانان  15تا  29سالۀ شهر یاسوج بررسی کند .انجام
این مقاله بدین سبب ضروری به نظر میرسد که تغییرات بهوجودآمده در انجام فرایض دینی
و ازجمله صلۀ رحم را در اثر استفاده از ّفناوریهای ارتباطی مطالعه میکند ،تغییراتی که اغلب
به ضرر این ابزارها تشخیص داده شدهاند و آنها را عامل انزوا ،افسردگی و گسستن رابطه با
خویشاوندان میداند .این پژوهش از آنجا حائز اهمیت است که نوع جدیدی از ارتباطات را
که از طریق این ّفناوریها شکل میگیرد و سبب انجام یکی از احکام اسالمی میشود ،مطالعه
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قرار میکند و در پی پاسخگفتن به این پرسش است که :آیا بین میزان استفاده از ّفناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و برقراری صلۀ ارحام فیزیکی رابطه وجود دارد؟ آیا بین میزان استفاده از
ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و برقراری صلۀ ارحام دیجیتالی رابطه وجود دارد؟
این تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و دو فرضیۀ فرعی مرتبط با پرسشهای اصلی است:
فرضیۀ اصلی :هر چه میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی افزایش یابد،
میزان صلۀرحم و ارتباط با خویشاوندان هم بیشتر میشود؛
ّ 1.فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در ایجاد و تقویت صلۀ رحم دیجیتالی نقش دارند؛
ّ .2فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در کمرنگکردن صلۀرحم فیزیکی نقش دارند؛

پیشینۀ پژوهش
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دهقــان و همــکاران ( )1397در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی رابطۀ میزان اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی مجــازی بــا روابــط اجتماعــی دانشآمــوزان» ،بــا اســتفاده از روش پیمایشــی بــه ایــن
نتایــج رســیدند کــه نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی موبایلــی ،بــر عضویــت در
گروههــای مجــازی ،تعامــات و روابــط اجتماعــی مجــازی ،تأثیــر مثبــت معنــادار دارد .عضویــت
در گروههــای مجــازی بــر افزایــش دوســتی و حمایــت عاطفــی تأثیــر مثبــت معنــادار دارد؛ امــا
وابســتگی زیــاد بــه اینترنــت ،بــر کاهــش روابــط واقعــی بــا اطرافیــان تأثیــر منفــی معنــادار دارد.
افزایــش تعامــات مجــازی بــا اطرافیــان ،بــر افزایــش دوســتی و حمایــت عاطفــی تأثیــر مثبــت
معنــادار دارد .همچنیــن نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی موبایلــی ،بــر انــزوا و
نیــز آشــنایی بــا دوســتان بزهــکار اینترنتــی تأثیــر معنــادار نــدارد ،امــا آشــنایی بــا دوســتان بزهــکار
اینترنتــی ،بــر همنشــینی افتراقــی تأثیــر مثبــت معنــادار دارد.
کنعانـی و همـکاران ( )1393در پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی رابطـۀ اسـتفاده از اینترنـت
بـا نگـرش بـه دوسـتی اینترنتـی بـا جنـس مخالـف در میـان دانشـجویان دانشـگاه گیلان» ،بـا
اسـتفاده از روش پیمایشـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه متغیـر نگـرش بـه دوسـتی اینترنتـی بـا
جنـس مخالـف و نحـوۀ اسـتفاده از اینترنـت ،در نگـرش مثبـت بـه دوسـتی اینترنتـی بـا جنـس
مخالـف تأثیرگـذار بـوده اسـت.
فرکوش و همکاران ( ،)1392پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر استفاده از تلفن همراه
در ارتباطات چهرهبهچهره از نظر دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی واحد تهران شرق»
با حجم نمونۀ  384نفر با استفاده از روش پیمایشی و نمونهگیری تصادفی ساده انجام
دادند .در این پژوهش پنج فرضیه مطرح شد که در نتیجۀ تحقیق درخصوص کاهش یا
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افزایش اعتمادبهنفس ،با توجه به آزمون دوجملهای ،فرضیۀ تحقیق با 95درصد اطمینان و
5درصد خطا رد شد .درمورد استفاده از تلفن همراه و رشد مهارتهای کالمی در فرایند ارتباط
چهرهبهچهره ،طبق نتایج بهدستآمده از آزمون دوجملهای ،فرضیۀ تحقیق با 99درصد
اطمینان و یکدرصد خطا تأیید شد .درمورد استفاده از تلفن همراه و رشد مهارتهای غیرکالمی
در فرایند ارتباط چهرهبهچهره ،طبق نتایج بهدستآمده از آزمون دوجملهای ،فرضیۀ تحقیق
با 99درصد اطمینان و یکدرصد خطا تأیید شد .درمورد استفاده از تلفن همراه و کاهش
مهارت گوشدادن در فرد ،طبق نتایج بهدستآمده از آزمون دوجملهای ،فرضیۀ تحقیق با
99درصد اطمینان و یکدرصد خطا تأیید گردید .همچنین درمورد استفاده از تلفن همراه و
کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع ،مطابق نتایج بهدستآمده از آزمون دوجملهای ،فرضیۀ
تحقیق با 95درصد اطمینان و 5درصد خطا رد شد.
مهدیزاده و خیال ( )1392در پژوهشی با عنوان «تلفن همراه و روابط اجتماعی در میان
دانشجویان شهید بهشتی» با حجم نمونۀ  323نفر ،با استفاده از نمونهگیری تصادفی و روش
پیمایشی به این نتیجه رسیدند که بین الگوی مصرف تلفن همراه و میزان روابط اجتماعی
رابطه وجود دارد.
ربیعی و همکاران ( )1391در پژوهشی که با عنوان «آسیبشناسی فضای مجازی؛ بررسی
تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان» با استفاده از روش پیمایشی انجام
دادند ،به این نتایج دست یافتند که یکی از متغیرهایی که بیشترین اثر را بر انزوای اجتماعی
دارد ،استفادۀ اجتماعی از اینترنت است و همچنین استفادۀ اجتماعی از اینترنت با بتای
24درصد ،دارای تأثیر مستقیمی بر انزوای اجتماعی است.
عقیلــی و همــکاران ( )1390در پژوهشــی بــا عنــوان «تأثیــر شــبکههای اجتماعــی مجــازی
بــر ارتباطــات بینفــردی کاربــران» ،بــا اســتفاده از روش مصاحبــه ،بــه ایــن نتایــج دســت
یافتنــد کــه همــۀ پاسـخدهندگان معتقــد بــه تأثیرگــذاری شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر روی
نفــردی (رودررو) هســتند و اذعــان داشــتهاند کــه یافتــن دوســتان و آشــنایان
ارتباطــات بی 
قدیمــی در فیسبــوک ،باعــث ارتبــاط بیشــتر آنــان بــا یکدیگــر و برقــراری ارتبــاط مجــدد شــده
اســت .همچنیــن شــش نفــر تمایــل بــه عضویــت در گروههــا و اجتماعــات مختلــف انســانیای
کــه در شــبکۀ اجتماعــی فیسبــوک تشــکیل میشــود داشــته و چهــار نفــر نیــز تمایلــی بــه حضــور
در گروههــای انســانی فیسبــوک نداشــتهاند .همچنیــن هفــت نفــر گفتهانــد کــه بــا حضــور
در شــبکۀ اجتماعــی فیسبــوک و فعالیــت در آن ،تغییراتــی در برنامــۀ روزانــۀ آنــان و کارهــای
ّ
روزمرهشــان ایجــاد شــده اســت.

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

119

مقاله علمی _ پژوهشی

کاروالهو 1و همکاران ( )2017در تحقیقی با عنوان «عملکرد خانواده و ّفناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی :چگونه اینها به هم مربوطاند؟» ،رابطۀ این دو متغیر را بررسی کردهاند .محققان
یادشده ،در این تحقیق 45 ،مقاله را از سالهای  1998تا  2013در این حوزه بررسی و به پنج ُبعد
توجه کردهاند .1 :نگرش به ّفناوریهای اطالعات و ارتباطات؛  .2انواع ّفناوریهای ارتباطی
و اطالعاتی و الگوی استفاده از آنها؛  .3همبستگی خانواده  .4نقش خانواده ،مناقشات
بیننسلی؛  .5مرزهای خانواده .نتایج نشان میدهند که ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی،
تغییرات کیفی در عملکرد خانواده اعمال کرده و یک حالت جدید از تعامالت و الگوهای روابط
خانوادگی به وجود آوردهاند.
لوئیز 2و همکاران ( )2016تحقیقی را با عنوان «تأثیر عملکرد خانواده بر استفاده از رسانههای
اجتماعی بهوسیلۀ نوجوانان افسرده» در ملبورن استرالیا انجام دادهاند .این تحقیق به روش
مادر افراد  12تا 18سالۀ دچار افسردگی
کیفی و جمعآوری دادهها بهوسیلۀ مصاحبه با پدر و ِ
در سالهای  2012-2014انجام شده است .در این مقاله با  39پدر و مادر مصاحبه کردهاند.
نتایج نشان میدهند که پدر و مادرها رسانۀ جمعی را تهدیدی برای انسجام خانواده و اقتدار
والدین میدانند و اعتقاد دارند که رسانههای جمعی میتوانند عوامل آسیبزا را بر روی
کودکان دچار افسردگی تشدید کنند.
ِ
3
روبرتز و دیوید ( )2016در مقالهای با عنوان «زندگی من بهخاطر تلفن همراهم ،دچار یک
فابینگ شریک و رضایت از روابط در میان شرکای عاشقانه» که
بیاعتنایی عمده شده است:
ِ
نمونۀ آن را  308نفر از بزرگساالن آمریکایی تشکیل میدادند ،به بررسی بیاعتنایی زوجین به
شریکشان به نفع تلفن همراه و تأثیر آن بر رضایت از زندگی پرداختهاند که نتایج حا کی از این
است که تأثیر فابینگ بر رضایت از رابطه ،بهدلیل تعارض بر سر استفاده از تلفن همراه است.
در ضمن باید گفته شود که سبک دلبستگی نیز بر میزان تعارض تلفنی مؤثر است و آنهایی که
سبک دلبستگی مضطرب دارند ،نسبت به آنهایی که سبک دلبستگی کمترمضطرب دارند،
بیشتر دچار تعارضاند .درنهایت ،این مقاله بیان میدارد که رضایت از رابطۀ زوجین که تحت
تأثیر فابینگ است ،بر رضایت از زندگی و افسردگی آنها نیز مؤثر است.
دویت )2009( 4در پژوهشی با عنوان «بررسی پیامدهای مثبت و منفی استفاده از تلفن
همراه در روابط اجتماعی جوانان» به این نتایج دست یافت که جوانان از تلفن همراه بهندرت
1. Carvalho
2. Lewis
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3. Roberts and David
4. Devitt
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برای معاشرت با پدر و مادر استفاده میکنند ،بلکه اغلب رابطۀ آنها با والدین ،از طریق تلفن
ً
همراه با یک هدف خاص بوده است؛ مثال خبر از دیرآمدن به خانه .همچنین تمام جوانان
مورد مطالعه اظهار داشتند که فایدۀ اصلی تلفن همراه برای آنها ،تنظیم سریع مالقاتها و
اطالع به پدر و مادر است درمورد اینکه کجا هستند و چه زمانی به خانه بر میگردند و از این
جهت احساس استقالل میکنند .تمام جوانان معتقد بودند که داشتن تلفن همراه ،سبب
افزایش ایمنی آنهاست ،چون درصورت بروز خطر ،بالفاصله میتوانند با پلیس و والدین خود
تماس بگیرند و از طرفی تمام والدین معتقد بودند که تلفن همراه به نفع جوانان است و سبب
تسهیل روابط اجتماعی و افزایش احساس امنیت آنها شده است و نیز امکان نظارت والدین
بر جوانانشان را فراهم میکند و درعینحال عدهای بر این باورند که تلفن همراه ممکن است
یک احساس امنیت کاذب به جوانان بدهد و سبب بروز خطرات بیشتر برای آنها شود.
در یک جمعبندی کلی میتوانیم بگوییم که مباحث مربوط به پیشینۀ تحقیق ،هرکدام
بحثهای مختلفی را در مورد مسئله پژوهش به خود اختصاص دادهاند .این مباحث از
بعضی جهات دارای نکات مثبت و مهمی هستند .یافتههای این مطالعات نشان دادهاند که
این ّفناوریها بهدلیل دسترسی آسان و مداوم و سادگی برقراری ،به یکی از مهمترین ابزارهای
ارتباطی در سطح جامعه و جهان تبدیل شدهاند و همچنین میانگین ّ
سنی استفاده از این
ّفناوریها بهشدت کاهش یافته است .ازاینرو پرداختن به مسائل مربوط به این قشر عظیم
جامعه یعنی جوانان ،از ضروریات است.
صلۀ رحم در اسالم
در مورد صلۀ رحم ،در اسالم (اعم از قرآن کریم و احادیث و روایات) سفارشات بسیاری
شده است .با توجه به محدودیتهای مقاله ،تنها به موارد مختصری اشاره میکنیم.
خداوند متعال در قرآن کریم ،صلۀ رحم را در ردیف پرستش خودش آورده است و میفرماید:
ً
َ ً
ُ ُ
ُ
َ
بالوالدین احسانا و ِبذی القربی( ...سورۀ مبارکۀ نساء ،آیۀ
التشرکوا ِبه شیئا و
واعبدواااهلل و
ِ
)36؛ خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و خویشان نیکی کنید.
َ َّ
َّ
َ
ُ
َ َ
واالرحام َّان َ
اهلل َ
سائ َ
کان علیکم
لون ِبه
اهلل الذی ت
واتقوا
در آیۀ ِاول همین سوره میفرماید:
ً
رقیبا؛ «بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست میکنید و دربارۀ ارحام کوتاهی
نکنید .همانا خداوند مراقب شماست ».پیامبر ا کرم (ص) آن را جزئی از دین دانستهاند:
«به حاضر و غایب امتم و آنانى که از اصالب مردان و ارحام زنان تا روز قیامت به دنیا مىآیند
سفارش مىکنم صلۀ رحم کنند ،ا گرچه به فاصلۀ یک سال راه باشد؛ زیرا صلۀ رحم جزو دین
است» (مجلسى1403 ،ق ،ج  ،72باب ،3روایت .)73
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در برخی از روایات و احادیث از ائمه علیهمالسالم ،صلۀ رحم یکی از واجبات دین اسالم
َ
َ
صلۀ االرحام َلمن موجباتاالسالم َّان َ
اهلل
معرفی شده است :حضرت علی (ع) میفرمایندّ :ان
َ
سبحانه أمر ِبإ کرامها؛ «همانا صلۀ رحم از واجبات دین اسالم است و خداوند سبحان نسبت
به ا کرام ارحام و خویشان امر فرموده است» (آمدی ،406 :1362 ،ح .)9290
امام رضا (ع) میفرماید« :فردی صلۀ رحم انجام میدهد ،در حالی که سه سال از عمر
او باقی مانده است و خدا ّ
سن او را به  30سال افزایش میدهد ،خدا هرچه بخواهد انجام
میدهد» (کلینی.)151/2 ،1367 ،
یکی از شیرینترین آداب اجتماعی اسالم که در تحکیم روابط خانوادگی نقش کلیدی
دارد ،صلۀ رحم است که نکات فراوانی در فرهنگ اسالمی دربارۀ آن وجود دارد .مسلمین
موظفاند ارتباط بین اجزای خانوادۀ خود را تنگاتنگ ،گرم و صمیمی نگهدارند ،از تنشهایی
که موجب بههمخوردن روابط خوب خانوادگی است جلوگیری کنند و از امور جزئی که موجب
سوءظنهای بیجا و سردیهای بیمورد است بهراحتی بگذرند.
توصیۀ ا کید به صلۀرحم و دوریگزیدن از قطع رحم ،یکی از مهمترین راهبردهای اخالقی
و حقوقی اسالم در ایجاد همبستگی و تحکیم پیوندهای اجتماعی میان اعضای شبکۀ
خویشاوندی است .جامعۀ اسالمی ما نیز بهرغم تأ کیدهای مبرم اسالم و جایگاه فرازین این
سنخ آداب اجتماعی در نظام ارزشی و هنجاری آن ،بهعلت وقوع برخی تغییرات ساختاری،
از این عارضۀ ناخوشایند در امان نمانده است .بنابراین به مهمترین عوامل مؤثر بر ضعف
و قطع صلۀ رحم میپردازیم .شرفالدین ( )365-340 :1378پنج عامل را برای این امر
شناسایی کرده است« :ضعف اعتقادات مذهبی ،عدم بهرهگیری کافی از فرمانها و تعالیم
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مذهبی (بهخصوص در ادیانی همچون اسالم که مجموعۀ قابلتوجهی از تعالیم و دستورهای
اجتماعی را فرا راه انسانها نهاده است) در زندگی اجتماعی؛ کمرنگشدن ارزشهای اخالقی
و هنجارهای منبعث از آن ».این عوامل ،از عمدهترین دالیل ضعفّ ،
تشتت یا ازهمگسیختگی
پیوندهای اجتماعی در جوامع امروز قلمداد میشوند.
یکی دیگر از عواملی که بهنوعی در تضعیف عالیق افراد برای رعایت اقتضائات وابستگیهای
خویشاوندی مؤثر بوده ،مسألۀ تحصیالت علمی و تنوع رشتههای مختلف تحصیلی است که
منجر به ایجاد نظام تقسیم کار در جامعه میشود .بیتردید تنوع در تخصصها و موقعیتهای
شغلی و بهتبع آن در سبکهای زندگی ،موجب تنوع در جهانبینیها ،نگرشها ،ارزشها،
هنجارها ،خلق و خویها و رفتارها میشود و این خود بهنوعی به مرزبندی و ایجاد فاصلۀ
روانی و اجتماعی میان انسانها کمک میکند.
تحرک فیزیکی و مهاجرت ،اعم از داخلی و خارجی نیز ازجمله عواملی است که در جامعۀ
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امروز بهتناسب وضعیت و موقعیت تمدنی آن ،بهوفور و در گسترۀ وسیع امکان تحقق یافته
است .وقوع مهاجرتهای پرتنوع به اقتضای ضرورتهایی همچون کاریابی ،تحصیل ،رهایی
از محدودیتهای فرهنگی ،فعالیتهای بازرگانی -تجاری و مسائل و مشکالت سیاسی-
اجتماعی در عصر و زمان حاضر ،یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد فاصله میان افراد وابسته
به یک شبکۀ خویشاوندی است.
ّ
یکی دیگر از ویژگیهای جامعۀ جدید در مقایسه با جامعۀ سنتی پیشین ،طیف وسیع
و تنوع بیش از ّ
حد بینشها ،نگرشها ،باورهای فرهنگی ،خلقوخویها ،سلیقهورزیها،
نوگرایی و ُمدپرستی است که خود بهنوعی موجب ناهمگونی میان افراد جامعه شده و
فاصلههای طبیعی میان افراد را تشدید میکند.
عقالنیت ابزاری و خلقوخوی سودا گرانه و محاسباتی نیز ازجملۀ بازتابهای ذهنی ـ روانی
تمدن صنعتی در انسان امروز است .این نگرش ،انسان را بهنوعی فردگرایی ،خودمحوری و
منفعتجویی سوق میدهد که فرهنگ جامعه و بهتبع آن همۀ ارتباطات اجتماعی را متأثر
ساخته است.
مبانی نظری پژوهش
ّ
بــا ظهــور و گســترش فراینــد فناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی ،تغییراتــی در زندگــی افــراد
پدیــد آمــده کــه باعــث گســترش فعالیتهــای ارتباطــی جامعــه شــدهاند؛ امــا ایــن تغییــرات،
ریشــۀ عمیقــی در فرهنــگ جامعــه دارنــد .بخــش نخســت نظریههــای ایــن تحقیــق برآمــده از
نظریههــای مربــوط بــه خصوصیــات ّفناوریهــای ارتباطــی دیجیتــال و رابطــۀ اســتفاده از ایــن
ّفناوریهــا و فرهنــگ اســت .یکــی از رایجتریــن دیدگاههــا در مــورد ّفنــاوری ارتباطاتــی ،جبرگرایــی
فــن یــا ّفناورانــه اســت کــه ّفنــاوری را مخلــوق انســان ،امــا خار جشــده از کنتــرل وی فــرض میکنــد
کــه مســیر خــود را طــی میکنــد و آنچــه بخواهــد بــا زندگــی انســان میکنــد (امیدعلــی و حســینی،
 .)29 :1391امــا ایــن دیــدگاه بــا انتقادهایــی روب ـهرو شــد کــه در ادامــۀ بحــث خواهیــم گفــت.
2
دســتۀ دوم نظریههــای ایــن مقالــه ،دیدگاههــای جامعهشناســانی نظیــر باومــن 1و گیدنــز
دربــارۀ دنیــای جدیــد اســت .ایــن نظریههــا از ایــن جهــت در تحلیــل دادههــا مفیدنــد کــه صلــۀ
رحــم امــری متعلــق بــه جامعــۀ سـ ّـنتی تلقــی میشــود و ایــن نظریههــا نشــان میدهنــد روابــط
انســانی دنیــای جدیــد ،دچــار گسســت و ضعــف شــده اســت و ورود ّفناوریهــای اطالعاتــی و
ارتباطــی میتوانــد تشــدیدکنندۀ ایــن امــر تلقــی شــود.
1. Bauman
2. Giddens
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ّ
خصوصیات فناوری دیجیتال
محققــان ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی مشــخصاتی را بــرای ایــن ّفناوریهــا در نظــر
میگیرنــد .مــک کوایــل( 1مهــدیزاده )1389 ،چهــار مؤلفــۀ اصلــی ّفناوریهــای دیجیتــال یــا
چیــزی کــه وی رســانههای جدیــد مینامــد را شناســایی و معرفــی میکنــد :نخســت وی ایــن
نفــردی میدانــد .ایــن مــورد شــامل تلفــن ،تلفــن همــراه و ایمیــل
ابزارهــا را رســانۀ ارتباطــات میا 
اســت .او معتقــد اســت محتــوای چنیــن ارتباطاتــی خصوصــی و دارای تاریــخ انقضــای کوتــاه
متــر از اطالعــات انتقالیافتهانــد .دومیــن خصوصیــت ایــن
اســت و روابــط شــکلگرفته مه 
ابزارهــا بــه نظــر ایــن نویســنده ،ایفــای نقــش تعاملــی انســان و ماشــین اســت کــه شــامل بازیهــای
ویدئویــی و رایان ـهای و وســایل و امکانــات واقعیــت مجــازی میشــود .ســومین مؤلفــه ،امــکان
جســتجوی اطالعــات بهوســیلۀ اینترنــت اســت کــه منبــع گســتردهای بــرای دسترســی تلقــی
ً
میشــود .اینترنــت همچنیــن مجرایــی بــرای بازیابــی و اصــاح اطالعــات اســت و نهایتــا مــک
کوایــل ایــن ابزارهــا را رســانۀ مشــارکت جمعــی میدانــد ،بدیــن علــت کــه اســتفاده از اینترنــت
بــرای مشــارکت و مبادلــۀ اطالعــات ،عقایــد ،تجربــه و توســعۀ روابــط شــخصی فعــال اســت .دامنــۀ
اســتفاده حتــی بــه جنبههــای احساســی و عاطفــی نیــز گســترش مییابــد.
جبرگرایی تکنیکی
ّ
ّ
رویکرد جبرگرایی فناورانه ،رابطۀ فناوری و جامعه را رابطۀ ّ
علی -معلولی در نظر میگیرد
و ّفناوری را دارای نقش فعالی در نظام اجتماعی بازی میداند .بهاینترتیب ،سهم عوامل
اجتماعی نادیده گرفته میشود .باورمندان به این رویکرد معتقدند این ّفناوری است
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که فعالیتهای اجتماعی را رهبری و انتخابها و حدود آنها را مشخص میکند و تغییرات
ً
اجتماعی را منحصرا به ورود و استفاده از یک ّفناوری ربط میدهند.
این گفتمان که بین چند گروه ازجمله نمایندگان سازندگان و عرضهکنندگان ّفناوری،
رسانههاّ ،فناوریشناسان و سیاستمداران رایج است ،دو فرضیۀ اصلی دارد :نخست
ً ّ
اینکه اختراع یک ّفناوری جدید و ورود آن به جامعه ،الزاما مولد تغییرات اجتماعی است.
بهعبارتدیگر فرد ،فرهنگ ،جامعه یا اقتصاد ،تحت تأثیر مستقیم ّفناوری یا رسانهاند و این
ّفناوری است که باعث ایجاد دگرگونی در آنها میشود .معتقدان به این رویکرد ،همزمان
با تولید و بهبازارآمدن یک ّفناوری« ،نتایج» یا «تأثیرات» آن را بر جامعه حدس میزنند و
تغییرات اجتماعی را محصول ورود ّفناوریهای جدید میدانند .دوم اینکه همزمان با خلق
ّفناوری جدید و ارائه آن به بازار ،میتوانیم پیشبینی کنیم که مردم چه استفادهای از آن
1. McQuail

ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم

میکنند (ضابط و چشمهسهرابی.)1388 ،
ّ
پس از جنگ جهانی دوم تا دهۀ  70میالدی ،رویکرد جبرگرایی فناورانه ،گفتمان برتر بود،
زیرا در این دورهّ ،فناوریهای مختلفی وارد تمامی فعالیتهای صنعتی و اجتماعی شدند و
این موضوع محققان را بر آن داشت که تغییرات عظیم اجتماعی آن زمان را مدیون تحوالت
ّفناورانه بدانند .این رویکرد ،از دهۀ هشتاد میالدی با تردید روبهرو شد و برخی از پژوهشگران
را بر آن داشت که پاسخی برای پرسشهای زیر بیابند :چرا استفادهکنندگانّ ،فناوری خاصی را
رد میکنند؟ یا چرا در استفاده از بعضی ّفناوریها مشکل ایجاد میشود؟ بهبیاندیگر ،مطالعه
درزمینۀ «تصاحب اجتماعی» ّفناوری در زندگی فردی و اجتماعی افراد که اسکاردیگلی از آن
بهعنوان منطق اجتماعی یاد میکند آغاز شد .ازاینرو بهتدریج تفکر ّ
«فناوری مقتدر» که
قادر است بهتنهایی جهان بشری را تغییر دهد کنار رفت و محققان دریافتند که برای فهم
سرنوشت اجتماعی هر ّفناوری جدید ،باید به مطالعۀ انسانهایی بپردازیم که آن را تولید
و مصرف میکنند؛ بنابراین محققان بهسوی مطالعۀ مردم و جامعه رفتند و دالیل تغییر در
جامعه را در خود آن جستجو کردند .در ّ
سنت بریتانیایی ،پژوهشهای سیلورستون 1دربارۀ
اهلیسازی ّفناوری ارتباطی ،به نقش بستر اجتماعی و فرهنگ خانوادگی در استفاده از
ّفناوریها پرداختهاند (فرقانی ،بدیعی )1394 ،و در فرانسه و آمریکای شمالی ،این مطالعات
با عنوان «جامعهشناسی استفاده از ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی» شناخته میشوند
(ضابط ،چشمه سهرابی .)1388 ،ازاینرو نگاههای جامعهشناختی و برآمده از مطالعات
فرهنگی به ّفناوری ،نظریۀ جبرگرایی را زیر سؤال برد .بهعبارتدیگر« ،میتوانیم مالحظه کنیم
که نظریۀ فرهنگی اروپایی نیز بر این نکته تأ کید میکند که ّفناوری بهخودیخود فرهنگ را
دگرگون نمیسازد ...این هستۀ اصلی همۀ تحلیلهای فرهنگی اروپایی از ّفناوری است» (ون
لون.)98 :1388 ،
ّ
ّ
دیدگاه جبرگرایی فناورانه دربارۀ رسانههای سنتی نیز مطرح است .چهرۀ برجستۀ این
تفکر ،مک لوهان 2آمریکایی است که با جملۀ معروف «رسانه پیام است» ،در شکلدادن به
این باور جبرگرایانه که رسانهها تأثیری مستقیم بر جامعه دارند ،نقش مهمی ایفا کرده است.
ّ
اهلیسازی فناوری ارتباطاتی
مفهوم اهلیسازی به عنوان یک جریان نظری ،در تقاطع بین سه ّ
سنت جامعهشناختی
متفاوت قرار دارد :مطالعاتی دربارۀ علم و ّفناوری ،مطالعات رسانهای و مطالعات فرهنگی.
1. Silverstone
2. McLuhan
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نویسندگان اصلی این نظریه مطالعاتشان را در زمرۀ کارهای مطالعات فرهنگی بریتانیایی
میدانند.
سیلورستون ،یکی از پژوهشگران مهم این نظریه ،معتقد است اهلیکردن ،چیزی مشابه
اهلیکردن حیوان است ،یعنی فرایندی که توسط آن این حیوان به زندگی تحت نظر و در
جوار محل زندگی انسان عادت میکند؛ فرایند رامکردن یا کنترلی که از ابزار یک عضو دیگر
خانواده میسازد یا اینطور در نظر گرفته میشود .او تصحیح میکند که اهلیکردن مستلزم
واردکردن ابزارهایی از محیطهایی نظیر حوزههای عمومی ،مغازهها ،نمایشگاهها ،حوزۀ کار،
کارخانهها ،مزار ع کشاورزی و حرفهها به منزل است .عبور یا انتقال اشیا از مرزی که حوزۀ
عمومی و حوزۀ خصوصی را از هم جدا میکند ،یک جنبۀ اصلی چیزی است که وی اهلیشدن
مینامد (سیلورستون.)168 :1994 ،
سیلورستون و دیگران از نظریهپردازان این جریان ،با مطالعاتی که دربارۀ تلویزیون در
ً
خانواده انجام دادند نتیجه گرفتند که خانوادهها الزاما از دنیای رسانه و بهطورعام ّفناوری
تاثیر نمیپذیرند ،چرا که هر خانواده یک اقتصاد اخالقی خاص دارد که با اقتصاد رسمی حوزۀ
عمومی فرق میکند .این اقتصاد اخالقی روی دانشها ،ارزشها ،قواعد و سالیق خانواده و
ً
اعضای آن تکیه و مشخص میکند ابزارها و معناها چطور در سپهر خانواده ادغام و احیانا از آن
خارج میشوند (.)Lohisse, 2009: 135
یکی از فرضیات اصلی این نظریه این است که مصرف رسانهای باید در بسترش مطالعه
شود .مصرف ّفناوری حتی ا گر فردی باشد ،در خأل اتفاق نمیافتد .محققان نشان دادند بستر
اجتماعی در قالب قوانین ،هنجارها و انتظارات ،بر استفادۀ فردی از ّفناوری چه در خانوادهها
و چه در گروههای دیگری که مورد مطالعه قرار گرفته بودند اثر میگذارد .مطابق این نظریه،
استفاده از ّفناوری ،رفتاری خصوصی نیست ،چرا که فرد هم از لحاظ رفتاری و هم از نظر
نمادین ،در حال انجام کاری در بستر فرهنگ عمومی است (فرقانی و بدیعی.)1394 ،
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ّ
نظریههای جامعهشناسی استفاده از فناوریهای ارتباطی
از دهــۀ هشــتاد میــادی در فرانســه و آمریــکای شــمالی نیــز سلســله مطالعاتــی پیرامــون اســتفاده
از ّفناوریهــای دیجیتــال شــروع شــد کــه در آن زمــان نویــن خوانــده میشــدند .ایــن پژوهشهــا
کــه در زمینــۀ جامعهشناســی اســتفاده از ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی انجــام شــدهاند ،بــه
مطالعــۀ نحــوۀ اســتفاده از ّفنــاوری ارتباطــی پرداختهانــد .روش تحقیــق ایــن مطالعــات روش
کیفــی و پرســش اصلــی آنهــا ایــن بــود :مــردم چــه اســتفادهای از ّفناوریهــای جدیــد ارتباطــی و
اطالعاتــی میکننــد؟

ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم

نظریههای جامعهشناسی استفاده از ّفناوری دیجیتال به سه دستۀ متفاوت تقسیم
میشوند .1 :نظریههایی که به مطالعۀ زمان نوآوری و مسائل اجتماعی حول آن میپردازند؛
 .2نظریههایی که بر بحث گسترش ّفناوری و دالیل پخش و عدمپخش آن متمرکز میشوند؛
 .3نظریههایی که به بحث تصاحب ّفناوری میپردازند.
محققان این رویکرد با زیرسؤالبردن دیدگاه جبرگرایانه (که به موجب آن تغییرات
ً
بهوجودآمده در جامعه منحصرا به ورود ّفناوری مربوط میشود و نقش هرگونه عامل
اجتماعی ،فرهنگی ،کنش و وا کنش فعاالن اجتماعی و نظایر آن در نظر گرفته نمیشود) به
میان مردم میروند و با روش مشاهده و مصاحبههای عمیق ،استفادههای واقعی مردم از یک
ّفناوری جدید را مطالعه و بررسی میکنند .آنها نشان دادهاند كه ّفناوریهای جدید ارتباطی
جای خود را در عرصههای فرهنگی و اجتماعی و تعامالت خانوادگی قبلی پیدا میکنند ،به
این معنا كه با ورود یك ّفناوری جدید ،فرهنگ استفاده از آن از نا كجاآباد وارد نمیشود ،بلكه
استفادهکنندگان ،از آن ابزار ارتباطی ،در چارچوب فرهنگ ،آداب و رسوم و سنن قبلی خود
استفاده میکنند (ضابط ،چشمه سهرابی.)1388 ،
دستۀ دوم نظریههای این پژوهش به نظریههای جامعۀ نوین و نقش مؤلفههای آن
در استفاده از ّفناوریهای دیجیتال ارتباطی و تغییراتی که این ّفناوریها در صلۀ رحم و
بهطورکلی ارتباطات انسانی ایجاد کردهاند اشاره میکنند.
تلفن همراه و ارتباط ّ
سیال (باومن)
باومــن ازجملــه متفکــران و فیلســوفان مشــهور ُپس ـتمدرن و صاحــب نظریــۀ مدرنیتــۀ سـ ّـیال
اســت .ایــن دانشــمند لهســتانی بــا تقســیم مدرنیتــه بــه دو مرحلــۀ مدرنیتــۀ جامــد و مدرنیتــۀ
سـ ّـیال ،تفاوتهــا و تغییــرات نحــوۀ زندگــی بــا اعصــار گذشــته را توضیــح میدهــد .او در مدرنیتــۀ
سـ ّـیال معتقد اســت که پیوندهای انســانی سســت و شــکننده میشــوند و همۀ تعهدات و عشق
افــراد نســبت بــه یکدیگــر موقتــی و زودگذرنــد کــه ایــن خــود موجــب شــکنندگی و مصرفیشــدن
روابــط افــراد نســبت بــه یکدیگــر میشــود (باومــن .)1384 ،عینیــت نظریــۀ باومــن را میتوانیــم
امــروزه در خانوادههــا و افــرادی کــه در اســتفاده از اینترنــت و تلفــن همــراه افــراط و زیــادهروی
میکننــد مشــاهده کنیــم .افــراد خانــواده بهظاهــر در کنــار یکدیگــر حضــور دارنــد ،ولــی هرکــدام از
آنهــا بــا تلفــن همــراه خــود در دنیــای مجــازی خــود ســیر میکنــد و هیــچ ارتبــاط کالمــی و عاطفــی
در محیــط خانــه و خانــواده برقــرار نمیســازد .محیــط خانــه تنهــا بهعنــوان خوابــگاه بــرای آنــان
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن زندگــی مجــازی و شــبکههای اجتماعــی ،الگــوی ارتباطــات
سـ ّـنتی دنیــای حقیقــی را از بیــن بــرده و از شــکلگیری ارتباطــات بهماننــد گذشــته ممانعــت
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یبــرد ،بهگونـهای کــه افــراد انــزوا را بــر روابــط اجتماعــی و خانوادگــی
میکنــد .افــراد را بــه عزلــت م 
خــود ترجیــح میدهنــد .ایــن موضــوع ،روابــط عاطفــی افــراد را کمرنــگ و ســرد میســازد و
مســئولیتهای متقابــل آنــان را نســبت بــه هــم از بیــن میبــرد .بنابرایــن باومــن معتقــد اســت
ّفناوریهــای ارتباطــی و صنعــت ارتباطــات قادرنــد همزمــان مرزهــای زمــان و مــکان را بشــکنند
و فضــای مجــازیای ایجــاد کننــد کــه افــراد در آن بــه تعامــل بــا یکدیگــر میپردازنــد .چنیــن
تعاملــی بهخصــوص در روابــط و ازدواجهــای اینترنتــی دیــده میشــود .بنابرایــن میتوانیــم
بگوییــم کــه باومــن معتقــد بــه تأثیــر ّفناوریهــای ارتباطــی بــر زندگــی اجتماعــی اســت .بــه نظــر
باومــن ،ارتبــاط بیــن انســانها تغییــر کیفــی کــرده و مهمتریــن عامــل ایــن تغییــر ،رشــد زندگــی
نویــن بــا ویژگیهــای عقالنــی و حســابگرایانهاش یعنــی شهرنشــینی و ّفناوریهــای ارتباطــی
و وســایل ارتباطجمعــی اســت .بنابرایــن ،باومــن معتقــد اســت مدرنیتــۀ سـ ّـیال ،انســانهای
سـ ّـیال و درحالحرکــت را میآفرینــد کــه نمیتواننــد در کنــار پریزهــای تلفــن منتظــر بماننــد.
چنیــن افــرادی نیــاز بــه تلفــن همــراه دارنــدّ .فناوریهــای نویــن ارتباطــی باعــث میشــوند
تفاوتهــای مکانــی از بیــن برونــد و تغییــرات مهمــی در ارتبــاط ایجــاد شــوند .وقتــی افــراد تلفــن
همــراه بــا خــود دارنــد ،هی ـچگاه غایــب نیســتند؛ حاضرنــد ،امــا اســیر یــک محــل نیســتند؛ امــا
چنیــن انقالبــی بســیاری از ویژگیهــای ارتبــاط انســانی را از بیــن بــرده اســت و معنــای جدیــد
بــرای آن خلــق میکنــد .بنابرایــن تلفنهــای همــراه تأثیــرات عمیقــی بــر روابــط انســانی گذاشــته
و موجــب ظهــور همجــواری مجــازی شــدهاند .در همجــواری مجــازی بهطــور همزمــان شــاهد
افزایــش ّکمــی پیوندهــا و ســطحی و کوتاهترشــدن آنهــا هســتیم .همجــواری مجــازی بــه بهتریــن
شــکل ،ارتبــاط انســانی را در مدرنیتــۀ سـ ّـیال نمایــش میدهــد (امیرپــور و بهرامیــان.)1393 ،
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تجدد و چالشهای انسان در جهان معاصر
در سالهای پایانی قرن بیستم میالدی ،صحبت پیرامون مسألۀ تجدد در جامعهشناسی ،به
یکی از موضوعات مهم تبدیل شد .گیدنز ازجمله نظریهپردازانی است که دراینزمینه بحث
کرده و تالش میکند تا از طریق ارائه مباحثش در دو حوزۀ جامعهشناسی و روانشناسی ،به
ارائه دیدگاههایش بپردازد.
گیدنز در پی این است تا به توضیح این بههمریختگی در درون انسان معاصر و جهانش
بپردازد .وی به دنبال این است تا به پرسش چگونه باید در جهان ا کنون زندگی کنم پاسخ
ّ
روزمره پدید میآورد و بر خصوصیترین وجوه
دهد .تجدد ،تغییرات ریشهای در کیفیت زندگی
«خود» ما
تجربیات ما تأثیر مینهد؛ تغییراتی که بهطور مستقیم بر زندگی فردی و بنابراین با
ِ
در هم میآمیزد .درواقع تجدد در اندیشۀ گیدنز ،به معنای سخنگفتن از سازمانها نیست،

ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم

بلکه سخنگفتن از سازماندهی است ،به معنی کنترل منظم و قاعدهمند روابط اجتماعی در
فواصل زمانی و فضایی نامحدود (گیدنز.)34 :1386 ،
دنیایــی کــه در آن زندگــی میکنیــم ،دنیــای فـ ّـرار (گیدنــز )35 :1386 ،و آهنــگ تغییــرات و
تحــوالت در آن بهشــدت ســریع اســت ،بهنحویکــه تأثیــر خــود را بــر همــۀ ابعــاد زندگــی بشــر و
در جهــان بیــرون و درون او میگــذارد .خصلــت درحالتغییربــودن ،ایــن چنیــن جهانــی را بــا
واژۀ بحــران در ذهــن همــراه میســازد و یــادآور ایــن مســأله اســت کــه فضــا مملــو از تهدیــد ،خطــر
و ابهــام اســت؛ فضایــی کــه انســان را بهطــور مــداوم درگیــر فراینــد خویشــتنیابی و تــاش بــرای
کســب مفهــوم جدیــد هویــت میکنــد .گیدنــز بــرای توضیــح پویایــی و تحــرک بســیار بــاالی ایــن
جهــان ،از ســه عنصــر اصلــی یــاد میکنــد و بــا توضیــح آن ،بــه تبییــن ایــن مســأله میپــردازد.
ایــن ســه عنصــر عبارتانــد از :جدایــی زمــان و فضــا ،ســاختارهای تکهبنــدی (ازجا کندگــی) و
بازتابندگــی.
از آنجــا کــه جدایــی زمــان و فضــا و از جا کندگــی بــه پژوهــش مــا مربــوط میشــود ،بــه توضیــح
ایــن دو مــورد میپردازیــم .زمــان و فضــا در نظریــۀ گیدنــز ،متغیرهــای تعیینکننــدهای هســتند.
در جوامــع ماقبــل مــدرن ،زمــان و مــکان بــه نحــو غیرقابلتفکیکــی بــر هــم منطبــق بودنــد« .چــه
ً
وقــت» تقریبــا همــه جــا بــا «کجــا» مرتبــط بــود و یــا بــا رخدادهــای منظــم طبیعــی تشــخیص داده
ً
میشــد .اختــراع ســاعت مکانیکــی و اشــاعۀ آن در میــان تقریبــا همــۀ اعضــای جامعــه ،اهمیــت
تعیینکننــدهای در جدایــی زمــان از مــکان داشــت .ســاعتُ ،بعــد یکنواختــی از زمــان «تهــی» را
بیــان کــرد ،زمانــی کــه بــه چنــان شــیوهای کمیــت پیــدا کــرد کــه تعییــن دقیــق نقــاط روز را ممکــن
ســاخت (گیدنــزّ .)22 :1386 ،فناوریهــای ارتباطــی دیجیتــال نیــز ایــن الزمانــی و المکانــی را
امکانپذیــر میکننــد.
دومین مفهوم موردنظر ،ازجا کندگی است .منظور از این مفهوم ،کندهشدن روابط
اجتماعی از محیطهای محلی «همکنش» و تجدید ساختار این محیطها در راستای پهنههای
نامحدود زمانی -مکانی است (گیدنز .)26 :1386 ،درواقع جهانی که در آن زندگی میکنیم ،با
جهان پیشین متفاوت است ،چرا که این جهان ،قطعهقطعه شده و بسیار تخصصی میباشد.
برایناساس ،اطالعات و دانشی که ما داریم محدودند ،چرا که بیشتر مختص به یک حوزهاند.
روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات ّکمــی اســت و بــه روش پیمایشــی انجــام شــده اســت .جامعــۀ
آمــاری آن شــامل تمــام جوانــان  15تــا  29ســالۀ شــهر یاســوج اســت کــه طبــق سرشــماری ســال
 ،1395جعیــت جوانــان ایــن شــهر  39097نفــر میباشــد .جامعــۀ این پژوهــش از آن جهت جوان
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ً
انتخــاب شــد کــه عمدتــا جوانــان گرایــش بیشــتری بــه ّفناوریهــای دیجیتــال دارنــد و اســتفاده
ً
از ایــن ابزارهــا در بیــن ایــن قشــر عمدتــا بــا مقاومــت کمتــری روبـهرو میشــود .درعینحــال ،ایــن
قشــر بیشــتر از ســایر اقشــار متهــم بــه قطــع رابطــه بــا قــوم و خویــش و حتــی اعضــای خانــواده در اثر
مشــغولیت بــه ّفنــاوری ارتباطیانــد .انتخــاب اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد نخســت بهدلیــل
ســهولت دسترســی محقــق اســت .دوم اینکــه ایــن اســتان هنــوز بــه بســیاری از سـ ّـنتهای بومــی
خــود پایبنــد اســت کــه از جلوههــای آن میتوانیــم بــه حفــظ پوشــا ک ّ
ســنتی اشــاره کنیــم،
چیــزی کــه در ســایر اســتانهای کشــور کمتــر یافــت میشــود .ایــن نکتــه از جهــت برجتهبــودن
نقــش فرهنــگ در اســتفاده از تکنولــوژی ارتباطــی در پژوهــش مــا حائــز اهمیــت اســت .حجــم
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول ســکوکران 384 ،نفــر تعییــن و بــرای انتخــاب نمونههــا ،از روش
نمونهگیــری خوش ـهای اســتفاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،اعتبــار پرسشــنامه ،اعتبــار
محتوایــی و آن هــم از نــوع اعتبــار صــوری اســت؛ یعنــی بــا مراجعــه بــه داوران متخصــص ،اعتبــار
پرسشــنامه تأییــد شــده اســت .بــرای تعییــن پایایــی ،از هماهنگــی درونــی ابــزار بــه روش آلفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .بهمنظــور ســنجش پایایــی پرسشــنامه ،قبــل از انجــام نهایــی
تحقیــق 30 ،پرسشــنامه تکمیــل و بــا کمــک نــرم افــزار  ،spssآلفــای کرونبــاخ محاســبه شــد .مقدار
بــاالی آلفــای ســازهها و عدمناهماهنگــی در بیــن آیتمهــا ،دلیلــی بــر مناس ـببودن پرسشــنامه
اســت .در ایــن پژوهــش ،میــزان پایایــی ّفناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی  ،0/725صلــۀ رحــم
فیزیکــی 0/743 ،و صلــۀ رحــم دیجیتالــی 0/700 ،بــود.

یافتههای پژوهش
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الف) آمار توصیفی پژوهش
در قســمت آمــار توصیفــی پژوهــش ،ویژگیهــای کلــی پاســخگویان بهلحــاظ ویژگیهــای
جمعیتــی و دیگــر متغیرهــای ّکمــی تحقیــق ذ کــر میشــود .براســاس نتایــج توصیفــی متغیرهــای
جمعیتــی ،از مجمــوع  384نفــر پاســخگو 232 ،نفــر (60/4درصــد) مــرد و  152نفــر (39/6درصد)
زن هســتند 111 .نفــر (28/9درصــد) از آنــان در گــروه سـ ّـنی  15تــا  20ســال 170 ،نفــر (44/3درصد)
در گــروه سـ ّـنی  21تــا  25ســال و  103نفــر (26/8درصــد) از آنــان در گــروه سـ ّـنی  26تــا  29ســال قــرار
گرفتهانــد کــه میانگیــن سـ ّـنی آنهــا  23ســال اســت 280 .نفــر (72/9درصــد) از پاســخگویان مجــرد
و  104نفــر (27/1درصــد) متأهلانــد .ازلحــاظ میــزان تحصیــات 93 ،نفــر (24/2درصــد) از آنــان
نتــر 74 ،نفــر (19/3درصــد) فوقدیپلمــه 174 ،نفــر (45/3درصــد) کارشــناس و
دیپلمــه و پایی 
 43نفــر (11/2درصــد) از آنــان کارشناسارشــد و باالترنــد.

ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم
جدول  .1خالصۀ وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق و بررسی نرمال بودن آنها
شاخصهای آماری

متغیرها

میانگین نظری میانگیننمونه انحراف معیار حداقل حدا کثر

كشیدگی

چولگی

میزان استفاده از
ّفناوریهای ارتباطی
و اطالعاتی

3

3/24

0/597

-0/202 4/67 1/56

0/142

میزان صلۀ رحم

3

3/05

0/631

1/20

5

0/099

-0/536

میزان صلۀ رحم
دیجیتالی

3

3/38

0/792

1/40

5

0/030

-0/668

میزان صلۀ رحم
فیزیکی

3

2/72

0/821

1

5

0/207

-0/599

سن

-

22/71

3/85

15

29

-0/968 -0/065

همانطور كه در جدول شمارۀ  1مشاهده میشود ،شاخصهای آماری تمامی سازههای
پژوهش گزارش شده است و با توجه به میانگینهای بهدستآمده ،میزان استفادۀ
ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و میزان صلۀ رحم ارتباطی پاسخگویان در ّ
حد باالست ،میزان
صلۀ رحم آنها در ّ
حد متوسط و صلۀ رحم فیزیکی آنها کمتر از متوسط است .میزان چولگی و
کشیدگی متغیرها (در بازه  +1و  )-1نشان میدهد که دادهها از توزیع نرمال برخودارند.
ب) آمار استنباطی پژوهش
در بخش استنباطی تحقیق ،برای بررسی رابطۀ بین متغیرهای پژوهش ،از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است .در جدول زیر (شمارۀ  ،)2نتایج فرضیات گزارش شدهاند:
جدول  .2نتایج ماتریس همبستگی بین سازههای ّکمی پژوهش ()n = 384
سنجش رابطۀ بین متغیرها

()1

میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ()1

1

میزان صلۀ رحم ()2

*0/128

میزان صلۀرحم دیجیتالی ()3
میزان صلۀرحم فیزیکی ()4
سن ()5

		
** P <0/01

()2

()3

1

*0/774** 0/122

1

0/226** 0/792** 0/079
0/078

()4

()5

-0/085

* P <0/05

1

-0/096 -0/036

1
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براساس نتایج جدول شمارۀ  ،2مشاهده میشود که بین میزان استفاده از ّفناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی و میزان صلۀ رحم ،رابطۀ معناداری وجود دارد ( 0 P </05و )r = 0/128
و ضریب همبستگی مثبت و مستقیم بین دو متغیر میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی
و اطالعاتی و میزان صلۀ رحم نشان میدهد هرچه میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی جوانان افزایش یابد ،میزان صلۀ رحم آنان هم افزایش مییابد.
همچنین بین میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و میزان صلۀ رحم دیجیتالی،
رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد ( ،)P <0/05اما بین میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی و میزان صلۀ رحم فیزیکی ،رابط ه معنیداری وجود ندارد ( .)P >0/05باز براساس نتایج
جدول شمارۀ  ،2بین سن و سایر متغیرها ،رابطۀ معنیداری وجود ندارد (.)P >0/05
مقایسۀ میزان استفاده از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و میزان صلۀ رحم بین گروههای
مستقل (زنان و مردان ـ مجردها و متأهلها).
ّ
جدول  .3نتایج آزمون  tدو گروه مستقل برای مقایسۀ میزان استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و
میزان صلۀ رحم بین گروههای مستقل (زنان و مردان ـ مجردها و متأهلها).
متغیر

گروههای
مستقل

میانگین

تعداد

انحراف
استاندارد

میزان استفاده از
ّفناوریهایارتباطی
و اطالعاتی

مرد

3/30

232

0/639

زن

3/15

152

0/515

مرد

3/01

232

0/650

زن

3/11

152

0/600

مرد

3/24

232

0/768

زن

3/58

152

0/786

مرد

2/78

232

0/845

زن

2/63

152

0/776

مجرد

3/24

280

0/621

متأهل

3/25

104

0/530

مجرد

3/06

280

0/667

متأهل

3/01

104

0/523

مجرد

3/34

280

0/783

متأهل

3/46

104

0/812

مجرد

2/78

280

0/852

متأهل

2/57

104

0/711

میزان صلۀرحم
میزان صلۀ رحم
دیجیتالی
میزان صلۀ رحم
فیزیکی
میزان استفاده از
ّفناوریهای ارتباطی
و اطالعاتی

میزان صلۀ رحم
میزان صلۀ رحم
دیجیتالی
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میزان صلۀ رحم
فیزیکی

نمرۀ t

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

2/526

382
365/75

0/012

1/437

382
340/74

0/152

4/170

382
317/72

0/000

1/737

382
341/79

0/078

0/190

382
214/29

0/839

0/768

382
233/55

0/443

1/256

382
178/63

0/210

2/282

382
219/03

0/023

ّ
نقش فناوریهای ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم

بــا توجــه بــه آزمــون فــوق ،زنــان و مــردان بهلحــاظ میــزان اســتفاده از ّفناوریهــای ارتباطــی
و اطالعاتــی ،تفــاوت معنــاداری بــا هــم دارنــد و بــا توجــه بــه میانگینهــای بهدس ـتآمده در
جــدول آمارههــای دو گــروه (بــرای مــردان  3/30و بــرای زنــان  ،)3/15قابــل ذ کــر اســت کــه
مــردان در میــزان اســتفاده از ّفناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی ،میانگیــن بیشــتری نســبت بــه
زنــان بــه خــود اختصــاص دادهانــد .همچنیــن بهلحــاظ میــزان صلــۀ رحــم دیجیتالــی ،تفــاوت
معنــاداری بــا هــم دارنــد و بــا توجــه بــه میانگینهــای بهدس ـتآمده در جــدول آمارههــای دو
گــروه (بــرای مــردان  3/24و بــرای زنــان  ،)3/58قابــل ذ کــر اســت کــه زنــان در میــزان صلــۀ رحــم
دیجیتالــی ،میانگیــن بیشــتری را نســبت بــه مــردان بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ امــا ازلحــاظ
میــزان صلــۀ رحــم و صلــۀ رحــم فیزیکــی ،تفــاوت معنــاداری بــا هــم ندارنــد.
مجردهــا و متأهلهــا بهلحــاظ میــزان صلــۀ رحــم فیزیکــی ،تفــاوت معنــاداری بــا هــم دارنــد و
بــا توجــه بــه میانگینهــای بهدســت آمــده در جــدول آمارههــای دو گــروه (بــرای مجردهــا 2/78
و بــرای متأهلهــا  ،)2/57قابــل ذ کــر اســت کــه مجردهــا در میــزان صلــۀ رحــم فیزیکــی ،میانگیــن
بیشــتری نســبت بــه متأهلهــا بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ امــا ازلحــاظ میــزان اســتفاده از
ّفناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی ،میــزان صلــۀ رحــم و میــزان صلــۀ رحــم دیجیتالــی ،تفــاوت
معنــاداری بــا هــم ندارنــد.
بحث و نتیجهگیری
ورود ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی بــه جنبههــای مختلــف زندگــی انســان ،ســبب تغییــرات
زیــادی شــده اســت .ایــن تغییــرات گاه مثبــت و گاه منفــی ارزیابــی میشــوند .ایــن پژوهــش،
نــوع خاصــی از تغییــر مبتنــی بــر ایجــاد یــا ازبینبــردن صلــۀ رحــم توســط جوانــان را بررســی کــرده
اســت .هرچنــد كــه برخــی پژوهشــها نشــان دادهانــد ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی دیجیتــال
ســبب ایجــاد ارتبــاط بیشــتر بــا دوســتان و همســاالن میشــوند ،لیكــن ایــن ابزارهــا در گفتمــان
برخــی سیاســتمداران ،كارشناســان و حتــی محققــان ،مسـ ّـبب قطــع رابطــه بــا خویشــاوندان و
عدمبرقــراری رابطــه بــا ایشــان تلقــی هســتند.
نبــردن رابطــه
ایــن پژوهــش نشــان داد كــه ایــن ذات ّفنــاوری نیســت كــه ســبب ایجــاد یــا ازبی 
میشــود ،بلكــه كاربــر ،نحــوۀ اســتفاده و خصوصیــات فرهنگــی وی هســتند كــه در برقــراری
ارتبــاط یــا عــدم آن نقــش دارنــد.
ّ
براسـاس نتایـج بهدسـتآمده ،بیـن اسـتفاده از فناوریهـای ارتباطـی و اطالعاتـی و صلـۀ
رحـم ،رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد؛ یعنـی بـا افزایـش میـزان اسـتفادۀ جوانـان شـهر یاسـوج از
ّفناوریهـای ارتباطـی و اطالعاتـی ،نهتنهـا نمیتوانیـم ّفنـاوری اطالعاتی و ارتباطـی را در کاهش
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صلـۀ رحـم فیزیکـی مؤثـر بدانیـم ،بلکـه میـزان صلـۀرحـم دیجیتالـی نیـز تقویـت میشـود.
درحقیقــت خصوصیــت تعاملــی ،ناهمزمانــی و المکانــی ایــن ابزارهاســت کــه امــکان برقراری
گفتگــو را بــه اســتفادهکنندگان میدهــد .همانطــور کــه در بخــش نظــری مطــرح شــد ،باومــن
در اســتفاده از تلفــن همــراه ،از همجــواری مجــازی صحبــت میکنــد ،بــه ایــن معنــا كــه ایــن ابــزار
ّفناورانــه ایــن امــكان را بــه اســتفادهکنندگان میدهــد كــه درعینحــال كــه از هــم دورنــد ،بــا هــم

شماره پنجاهوسوم
ســــال بیـستودوم
بهــار  1400

134

ارتبــاط برقــرار كننــد و از احــوال هــم باخبــر شــوند .در همجــواری مجــازی ،بهطورهمزمــان شــاهد
افزایــش ّکمــی پیوندهــا و ســطحی و کوتاهترشــدن آنهــا هســتیم.
مــا در ایــن تحقیــق ،بهدلیــل نــوع آن ،قــادر بــه قضــاوت دربــارۀ ســطحی و کوتاهترشــدن یــا
نشــدن ایــن روابــط نیســتیم .نکتــۀ قابلتوجــه یافتههــای ایــن تحقیــق ،تقابــل آنهــا بــا نتایــج
تحقیقــات و پیشقضاوتهایــی اســت کــه دربــارۀ ایــن ّفناوریهــا وجــود دارنــد و مقصــر کاهــش
رابطــه بــا خویشــاوندان تلقــی میشــوند.
ّ
در تحلیــل ایــن یافتــه میتوانیــم بگوییــم کــه فناوریهــای ارتباطــی ،بــه ایــن دلیــل كــه بــه
افــراد امــكان تعامــل همزمــان و قلمروزدایــی میدهنــد ،مرزهــای زمــان و مــکان را میشــکنند و
فضــای مجــازیای ایجــاد میکننــد کــه افــراد در آن بــه تعامــل بــا یکدیگــر میپردازنــد.
بــه همیــن دلیــل ،باومــن معتقــد اســت ارتبــاط بیــن انســانها تغییــر کیفــی کــرده و مهمتریــن
عامــل ایــن تغییــر را رشــد زندگــی نویــن بــا ویژگیهــای عقالنــی و حســاب گرایانـهاش ،شهرنشــینی
و ّفناوریهــای ارتباطــی و وســایل ارتباطجمعــی میدانــد.
ازســویدیگر ،مطابــق نظریههــای جامعهشناســی ،اســتفاده از ّفنــاوری دیجیتــال و
اهلیکــردن ّفنــاوری و اســتفاده از ّفنــاوری جدیــد ،ریشــه در فرهنــگ خانوادگــی و جامعــۀ
اســتفادهکننده دارد ،بــه ایــن معنــا كــه بــا ورود یــك ّفنــاوری جدیــد ،فرهنــگ اســتفاده از آن از
نا كجاآبــاد وارد نمیشــود ،بلكــه اســتفادهکنندگان ،از آن ابــزار ارتباطــی در چارچــوب فرهنــگ،
آداب و رســوم و ســنن قبلــی خــود اســتفاده میکننــد.
در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ،بهدلیــل داشــتن گویشهــای خــاص (لــری و ترکــی)،
بافــت عشــایری و روســتایی ،آداب و رســوم خاصــی کــه مبتنــی بــر ارزشهــای دینــی و ایرانــی
هســتند وجــود دارنــد .اغلــب مــردم کــه اســتفاده کنندههــای ّفنــاوری بخشــی از آنــان هســتند
نیــز بــه ایــن ارزشهــا پایبنــد و در چارچــوب ایــن ارزشهــا از ایــن ّفناوریهــا اســتفاده میکننــد؛
بنابرایــن برقــراری و افزایــش صلــۀ رحــم دیجیتالــی میتوانــد بهدلیــل اقتضائــات فرهنگــی
اســتفادهکنندگان ایــن ابزارهــا باشــد.
شاید بتوانیم به این نتیجه برسیم که دیدگاه جبرگرایانۀ تکنیکی که تغییرات اجتماعی را
ً
منحصرا به ّفناوری نسبت میدهد ،دیدگاه درستی برای تحلیل پدیدههای اجتماعی نیست.
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تکنیــک بهتنهایــی نمیتوانــد عامــل ایجــاد تغییــر در یــک جامعــه باشــد ،چرا کــه
اســتفادهکنندگان ّفنــاوری ،بــا توجــه بــه فرهنــگ اجتماعــی ،قومــی ،خانوادگــی و نظایــر آن بــا
ّفنــاوری روب ـهرو میشــوند و آن را در زندگــی روزم ّــره بــه کار میگیرنــد .بــرای مطالعــۀ تغییــرات
اجتماعــی ،نبایــد بــه مطالعــۀ شــیوه و روش بســنده کنیــم ،بلکــه بایــد بــه جامعــه و فرهنــگ
اســتفادهکنندههای آن جامعــه رجــوع نماییــم و اســتفاده از ّفنــاوری را در بســتر فرهنــگ آن
جامعــه مطالعــه کنیــم.
ّ
بــا اینکــه از ورود اینترنــت و راهانــدازی اولیــن اپراتــور تلفــن همــراه در ایــران بیــش از دو دهــه
میگــذرد ،امــا گســترش و در واقــع جهــش ّفنــاوری ارتباطــات ســبب شــده تعامــات و ارتباطــات،
در بســیاری از اوقــات از طریــق ایــن ابزارهــا صــورت پذیــرد.
بــا فرهنگســازی مناســب و تعــادل میــان ارتباطــات مجــازی و مناســبات واقعــی انســانها
و همچنیــن بــا بهره گیــری از آیینهــا و ســنن مفیــد ،میتوانیــم تعادلــی ضــروری میــان ارتباطــات
مجــازی امــروز و روابــط سـ ّـنتی کهــن برقــرار کنیــم.
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