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ABSTRACT

Purpose: The aim of this study was to investigate the
relationship between the use of communication and information
technology and social cohesion among the citizens of Borazjan.
Materials and Methods: The present study was an applied study
in terms of the type of purpose, a breadth in terms of breadth in
terms of scope, and a cross-sectional study in terms of time. The
research method in this research was survey method. The
statistical population of the present study was all citizens 18
years and older in Borazjan, whose number was about 85
thousand according to the latest statistics and 384 of them
according to the sample power method as a sample size was
selected. The data collection tool was a researcher-made
questionnaire. Data analysis was performed using SPSS and PLS
Smart statistical software
Findings: The results showed that between the use of
communication and information technology (P = -0.30) and all
its dimensions, ie hardware use (P = -0.24), software use (-0.33)
= P), network use (P = -0.35), telecommunication use (P = -0.27),
social networks (P = -0.31) with the degree of social cohesion
among the citizens of Borazjan and the negative relationship
There are inverse and meaningful.
Conclusion: Based on the research findings, all research
hypotheses are confirmed. Also, the results of the structural
equation model (Smart PLS) show that religiosity has a negative
and moderate effect on social cohesion (-0.47) and the religiosity
variable explains a total of 0.22 of the variance of the social
cohesion variable.
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر که با هدف بررسی ارتباط بین استفاده از
فناوری ارتباطات و اطالعات و انسجام اجتماعی در میان شهروندان
شهر برازجان بود،
مواد و روش ها :پژوهش حاضر از نظر نوع هدف یک بررسی
کاربردی ،از نظر وسعت پهنانگر،از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی
یک بررسی مقطعی بود .روش تحقیق در این پژوهش روش
پیمایش.،جامعه آماری پژوهش حاضر،تمامی شهروندان  18سال به
باالی شهر برازجان بود که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در
حدود  85هزار نفر بود و  384نفر از آنان بر اساس روش سمپل
پاور به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .ابزار جمع آوری داده
ها پرسشنامه محقق ساخته بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده
از نرم افزار آماری  SPSSو  PLS Smartانجام گردید
یافته ها :نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین استفاده از فناوری
ارتباطات و اطالعات(- =P) 0/30و تمامی ابعاد آن یعنی استفاده
سخت افزاری(  ،- =P)0/24استفاده نرم افزاری( ،- =P)0/33
استفاده شبکه ای(  ،- =P)0/35استفاده مخابراتی( ،- =P)0/27
شبکه های اجتماعی( - =P) 0/31با میزان انسجام اجتماعی در
بین شهروندان شهر برازجان ارتباط منفی و معکوس و معنادار
وجود دارد .
نتیجه گیری :بر اساس یافته های پژوهش تمامی فرضیه های
پژوهش تأیید می شوند .همچنین نتایج حاصل از مدل معادله
ساختاری ) (Smart PLSنیز نشان می دهد که دینداری بر
انسجام اجتماعی تاثیر منفی و متوسط داشته ( )-0/47و متغیر
دینداری در مجموع  0/22از واریانس متغیر انسجام اجتماعی را
تبیین می کند.

مقدمه
پایداری و استمرار حیات اجتماعی و فرهنگی یک جامعه در
گرو همبستگی بین اجزا و عناصر سازنده ساختار اجتماعی آن
جامعه است .انسجام ،توافق در ارزشها و نگرشهاست و در
فرایندی اجتماعی متولد میشود و محصول کنش عقالنی است .از
طرف دیگر انسجام اجتماعی پدیدهای نیست که یک بار برای
همیشه بررسی شود ،بلکه نیازمند بازسازی و بازتولید مستمر است.
در گذشته نوعی سرمایه اجتماعی ،مردم شهر و روستا را به هم
پیوند میداد و سادگی سیستم های اجتماعی دارای انسجام درونی
و ساده ای بودند .افزایش در حجم واحدهای اجتماعی پیوسته با
افزایش در پیچیدگی ساختار هایشان همراه است (.)1
افزایش در حجم جوامع که با رشد جمعیت مشخص می شود،
باعث تمایز ساختی و کارکردی در جامعه می شود .تمایز روز
افزون با وابستگی متقابل فزاینده و ادغام هرچه بیشتر اجزا همراه
است .با پیشرفت فرایند تکامل ،همبستگی کارکردها بیشتر می
شود؛ این همبستگی است که هم حیات کل را می سازد و هم
ادامه زندگی اجزا را امکان پذیر می سازد .در نتیجه هرگاه اجزا
تمایز کمی از یکدیگر داشته باشند ،می توانند کارکردهای
یکدیگر را به آسانی انجام دهند؛ اما اگر اجزا به اندازه کافی از
یکدیگر تمایز پیدا کرده باشند ،نمی توانند وظایف یکدیگر را
انجام دهند؛ از این رو ساختار جوامع پیچیده ،شکننده تر از
ساختار جوامع ساده است .با این اوصاف جامعه امروزی جامعه
ای پیچیده است و در آن انسجام شکننده تر از جوامع ساده گذشته
است .وجود رشد آرام و مستمر در جوامعى که دسترسى آزاد به
امکانات و فرصت هاى اقتصادى و اجتماعى براى همه اقشار
جامعه وجود دارد ،نیز بیانگر این واقعیت است که توسعه
اقتصادى ،حاصل رشد سریع تر نیست ،بلکه حاصل نظم و انسجام
اجتماعى در جامعه است که امکان بهره گیرى همگان را از
فرصت هاى اقتصادى ،اجتماعى ،سیاسى و در نتیجه توانایى بیشتر
در مدیریت هزینه ها و فواید ناشى از تغییرات ناگهانى و شدید
را در آن جامعه ،از طریق خلق ایده هاى جدید و کارآمد و دور
انداختن ایده هاى نامناسب فراهم کرده است (.)2
در واقع ،انسجام اجتماعى تضمین مى کند که افراد ،گروه ها و
طبقات مختلف اجتماعى ،به اشتراك ذهنى برسند ،از قوانین و
قواعد جامعه تبعیت کنند ،به استفاده از امکانات آن بپردازند
ودر مقابل توانایى هاى خویش را بازشناسى و پرورش و در اختیار
جامعه قرار دهند که به نوبه خود ،توسعه ظرفیت ها و توانایى
هاى جامعه را پدید مى آورد .در چنین فضایى زمینه هاى مساعد
براى پذیرش اندیشه هاى نو و بکارگیرى و آزمون آنها ،پذیرش
تفکر علمى ،توجه بیشتر به برنامه ریزى و سیاست گذارى حول
محور بهره ورى و کارایى فراهم مى شود .از جمله عوامل مرتبط
با انسجام اجتماعی همانند بسیاری از پدیده های اجتماعی رسانه
های جمعی و به طور کلی فناوری اطالعات و ارتباطات 1می باشد.
در پنجاه سال گذشته بروز تحوالت گسترده در زمینه کامپیوتر و
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ارتباطات ،تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری
به دنبال داشته است .انسان همواره از فناوری استفاده نموده و
کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطالعات و
ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی ،یاد می
شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند .دنیای ارتباطات و
تولید اطالعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد
همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده ،بگونهای که دادهها
و اطالعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان
منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار میگیرد (.)3
اصطالح جامعه اطالعاتی بازگوکننده توسعه تکنولوژی های نوین
اطالعاتی و تجدید سازمان جامعه پیرامون جریان اطالعات است.
امروزه اطالعات در تمام صور خود به کمک شبکه های
انفورماتیک با سرعتی بیش از پیش در دسترس است و این روند با
توجه به کاربرد روزافزون بزرگراه های اطالعاتی درحال سرعت
گرفتن است و اطالعات به عنوان یک کاالی بیش از پیش قیمتی در
عرصه تمدن کنونی جهان ظاهر می شود،هرچند که حداقل انواعی
از اطالعات همیشه و درهمه جوامع ازجنبه های خاصی اهمیت
داشته است .استقرار جامعه اطالعاتی سبب ایجاد صنایع تازه ،مشاغل
تازه ،و محصوالت تازه می گردد واقعیتی که زمینه های اقتصادی
جامعه را با مظاهر تازه ای مواجه می کند .البته این سیستم فنی
بسیار سریع صرف نظر از ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
خود مباحث خاصی را از نظر فلسفی نیز مطرح می کند آیا انسان
خوشبخت تر از قبل خواهد شد .جامعه اطالعاتی یک جامعه چند
ساحتی و چند وجهی است که درآن تمام الیه بندی ها و سطوح
نیازمند اطالعات هستند.نه اینکه فقط بخشی از آن ،برخودار از
اطالعات باشند (.)4
فناوری اطالعاتو ارتباطات ،بدون شک تحوالت گسترده ای را در
تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر
آن بر جوامع بشری بگونهای است که جهان امروز به سرعت در
حال تبدیل شدن به یک جامعه اطالعاتی است .جامعه ای که در
آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش ،دارای نقشی
محوری و تعیین کننده است .گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد
مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین
مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان
را به خود معطوف کرده است و بسیاری از زمینه های زندگی از
جمله انسجام اجتماعی افراد را در برگرفته است .لذا با توجه به
توضیحات ارائه شده بررسی ارتباط بین میزان استفاده از فناوری
ارتباطات و اطالعات با مؤلفه های انسجام اجتماعی مسئله ای اساسی
بوده و پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که
آیا بین استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات با مؤلفه های انسجام
اجتماعی در شهر برازجان ارتباط وجود دارد؟
شهر بُرازجان مرکز شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر در
کشور ایران است و دومین شهر بزرگ استان بوشهر از نظر جمعیت
است .این شهر یکی از شهرهای مهاجرپذیر بوده و افزایش نرخ
جمعیت برازجان بیشتر به خاطر مهاجرت روستاییان به شهر
بودهاست .همچنین در زمان جنگ عدهای از خوزستانیها به
برازجان آمده اند و هم اکنون در این شهر زندگی می کنند که

بررسی موضوع انسجام اجتماعی در این شهر را تبدیل به مسئله ای
مهم نموده است و بررسی این موضوع به ویژه در شرایط کنونی و با
ظهور تکنولوژی های جدید که بافت سنتی را با چالش های اساسی
روبرو ساخته است اهمیت مضاعفی پیدا کرده است .در همین راستا
پژوهش حاضر ارتباط بین استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات
با مؤلفه های انسجام اجتماعی در شهر برازجان را مورد بررسی قرار
خواهد داد .سرایی و فالح حسینی پژوهشی را با عنوان «ارزیابی
تطبیقی تاثیر ویژگی های اجتماعی بر میزان انسجام اجتماعی در
محالت قدیمی و جدید شهر یزد (مطالعه موردی :پشت باغ و فاز
یک آزادشهر)» به انجام رساندند .جامعه آماری ،ساکنین محالت
پشت باغ و فاز یک آزادشهر به عنوان دو محله قدیم و جدید شهر
یزد در سال  1395می باشند .نتایج تحقیق نشان دادند که درآمد و
تحصیالت در آزادشهر آگاهی و مشارکت را افزایش و انسجام را
بیشتر اما در پشت باغ حس تعلق انسجام را تقویت می کند و درآمد
پایین ،سالخوردگی و جمعیت غیربومی به کاهش آن منجر می
گردد (.)5
بختیاری پژوهشی را با عنوان «نقش فناوری ارتباطات و اطالعات
(بازی های اینترنتی و فضای مجازی) بر سازگاری اجتماعی دانش
آموزان» به انجام رساند .روش تحقیق پیمایشی وابزار پژوهش
پرسشنامه است که بر روی  250نفر از دانش آموزان مقطع
راهنمایی منطقه  5تهران از طریق نمونه گیری خوشه ای چند
مرحله ی انتخاب شدند ،صورت گرفته است .بر اساس نتایج تحقیق،
بین سازگاری اجتماعی و استفاده از فضای مجازی ،استفاده از بازی
اینترنتی و استفاده از نرم افزار و بازی آموزشی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .به عبارتی بازی های اینترنتی و فضای مجازی
مجازی و نرم افزارهای آموزشی می تواند در تقویت رفتارهای
سازگار دانش آموزان نقش مثبت داشته باشد و احساس همکاری،
مشارکت ،مسئولیت پذیری ،فرایندیادگیری و خالقیت را افزایش
دهد اما استفاده از فضای مجازی بر ایجاد سازگاری اجتماعی نقشی
ندارد(.)6
هامونی و دیگران پژوهشی را با عنوان «نقش رشد تکنولوژی و
فناوری اطالعات بر میزان تاثیر پذیری و افزایش فرهنگ فردی و
اجتماعی» به انجام رساندند .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه
کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان تهران شامل  167نفر بودند 167
نفر می باشد .نتایج تحقیق نشان داد بین فناوری اطالعات و فرهنگ
فردی و اجتماعی کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان تهران معناداری
وجود دارد (.)7
محرم زاد پژوهشی را با عنوان «نقش و کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات در ارتقای مشارکت اجتماعی شهروندان» به انجام رساند.
نتایج نشان داد که فاکتورهای میزان رضایت از فناوری اطالعات و
ارتباطات ،میزان دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد
اطالعاتی شهروندان موجب افزایش و ارتقای مشارکت اجتماعی
آنان و در نتیجه بهبود مدیریت شهری و توسعه اجتماعی می گردد
(.)8
امام جمعه و دیگران پژوهشی را با عنوان «بررسی رابطه مصرف
رسانه ای و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر تبریز)»
به انجام رساندند .این مطالعه بر روی  384نفر از دختران و پسران
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شهر تبریز صورت گرفته است .با تقسیم انسجام اجتماعی به چهار
متغیر (گرایش به ارزش های اجتماعی ،احساس تعلق اجتماعی،
گرایش به انتظام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) ،به همراه در نظر
گرفتن سه نوع وسایل ارتباط جمعی (رسانه های چاپی ،رسانه های
الکترونیک و رسانه های دیجیتال) ،مشاهده شده است که همبستگی
های معناداری میان مصرف رسانه و انسجام اجتماعی پاسخ گویان
وجود دارد(.)9
نوابخش و فیروزآبادی پژوهشی را با عنوان «انسجام اجتماعی شهری
و عوامل مرتبط بر آن در شهر کرمانشاه» به انجام رساندند .هدف
تحقیق حاضر بررسی برخی عوامل مرتبط با انسجام اجتماعی در
شهر کرمانشاه است .بر اساس یافته های تحقیق رابطه مستقیم و
معناداری بین متغیرهای اعتماد اجتماعی ،اعتماد نهادی و مشارکت
اجتماعی با انسجام اجتماعی وجود دارد .نتایج نشان می دهد که در
مجموع همه متغیرهای مستقل بجز رضایت از زندگی با متغیر
وابسته رابطه معناداری دارند(.)10
راك استال و کوگ 1در مطالعه خود بین  40گروه کاری شامل
 259نفر که هر گروه از افرادی با فرهنگهای مختلف تشکیل شده
بودند نشان دادند که چگونه تنوع فرهنگی بر انسجام بین اعضا و
گروهها موثر است .این پژوهشگر ثابت کرده است که هوش
فرهنگی در این میان میتواند به عنوان یک متغیر تعدیل کننده باشد
به نحوی که تنوع فرهنگی بیشتر اثر منفی بر انسجام بین اعضا می-
گذارد در حالی که هوش فرهنگی باالتر میتواند این اثر منفی را
کاهش دهد( .)11تریکانگاس 2پژوهشی با عنوان «دیدگاه مقایسه ای
تأثیر تنوع فرهنگی بر ارتباطات داخل سازمانی» انجام داده است.
یافته های پژوهش وی نشان داده است که ابعاد مختلف فرهنگ
نیروی انسانی سازمان باعث پیچیده شدن تعامالت بین سازمانی
گردیده است .از طریق مشارکت نظری و نزدیک کردن دیدگاه
کارمندان نسبت به فرهنگ سایر کارمندان و شناخت واقعیت های
موجود می توان سرمایههای بیشتری (اعم از فکری -معنوی و مادی)
را جذب سازمان کرد و زمینه را برای سازگاری بیشتر آنان فراهم
کرد(.)12
چو و لیم 3بیان می کنند که دانشجویان از جمله بیشترین استفاده
کنندگان از شبکه های اجتماعی می باشند .در این راستا بحث
هویت در میان قشر دانشجو به مثابه نقطه کانونی مسأله هویت
از اهمیت شایانی برخوردار است ،و بخاطر گستره شبکه روابط
دانشجویان و ارتباط به نسبت وسیع شان با وسایل ارتباط جمعی
و افراد دارای هویت های مختلف ،بیشتر با مسائل و تنش های
ناشی از هویت سنتی و مدرن و چالشهای ناشی از جامعه اطالعاتی
درگیر هستند .بنابراین دانشجویان در مرکز فرایند تمایز و تشابه
هویتی قرار دارند .عالوه بر جوان بودن ،از یک سو فضای دان
شگاه و سایر متعلقات آن که عمدتا موافق تغییر و تحول ویژگیهای
هویتی است ،دانشجویان را با ویژگیهای هویتی جدید آشنا می کند
و از سوی دیگر بدنه فرهنگی جامعه بزرگتر معموال انتظار این

همانی با فرهنگ سنتی و عناصر هویتی موجود را از آنها می
طلبلد(.)13
ورگالنی 4در پژوهشی با عنوان «انسجام اجتماعی در اروپا به بررسی
رابطه بین انسجام اجتماعی و نابرابری های اجتماعی در
اروپا»پرداخته است .از نظر وی نابرابری در سطحی کلی بر انسجام
اجتماعی تأثیرگذار است؛ بطور دقیقتر ،رابطه معناداری بین دو
فرضیه اصلی تحقیق :نابرابری اقتصادی و انسجام اجتماعی وجود
دارد .همچنین این رابطه تحت تاثیر جنبه های دیگری از نابرابری
های اجتماعی از قبیل موقعیت افراد در نظام قشربندی و سطح
آموزش و پرورش آنهاست( .)14از نظر راجلتون 5و همکارانش
سنجش انسجام اجتماعی با استفاده از داده های جمع آوری شده
توسط فرد اندازه گیری می شود .در اینجا انسجام اجتماعی به عنوان
یک ویژگی از سیستم اجتماعی ،اندازه گیری شده و در سطح کالن
تبیین می شود .شاخص های اصلی مورد استفاده در این پژوهش
عبارتند از:نرخ جرم و جنایت ،نرخ بیکاری،سطح آموزش و پرورش،
نگرش های نژادپرستان ،شاخص نابرابری درآمد ،دسترسی به مزایای
اجتماعی و مشارکت اجتماعی که میزان انسجام را در جامعه تحت
تأثیر قرار داده است (.)15
 کودهری 6در تحقیقی با عنوان «حل تعارض و وفاق اجتماعی درجوامع اسالمی» به جایگاه اجتهاد و شورا در ایجاد وفاق اجتماعی
در کشورهای اسالمی پرداخته است .بر اساس یافتههای وی ،شورا
و اجتهاد ،فرآیندهایی هستند که در آنها بر پایه اصول شریعت،
تصمیمگیریها صورت میگیرد .پذیرش همگانی شریعت از جانب
مخاطبان این نهادها ،باعث میگردد که متابعت مردمی را در پی
داشته باشد و از تعارضات کاسته و بر وفاق بیافزاید(.)16
نظریه های انسجام اجتماعی :اگوست کنت 7را می توان نخستین
جامعه شناسی دانست که به موضوع انسجام اجتماعی پرداخته است.
ریمون آرون 8درباره ی او چنین می نویسد :اما آیین اگوست کنت
مبتنی بر این فکر است که ،اساس هر جامعه ای «توافق اذهان» است.
جامعه به وجود نمی آید مگر آنکه اعضایش اعتقادات واحد داشته
باشند .اگوست کنت مفهوم عوامل اجماع نیز در اینجا مطرح می
شود .اگوست عوامل انسجام اجتماعی را به ترتیب زیر می داند-1 :
دین :دین از نظر او راه و روشی است که همه مداوم زندگیشان را
بر اساس و بر مبنای آن پایه گذاری می نمایند .بنابراین در هر
جامعه ،باید دین "مدنی" جاری شود -2 .زبان :باید زبان مشترکی
ب ر تمام مردم حاکم باشد .اهمیتی ندارد که چه زبانی باشد کافی
است که زبان رسمی کشور ،زبان واحدی باشد که این برای دوری
از اختالف و حفظ انسجام ضروری است -3 .نظام تقسیم کار :در
این نظام بر اساس قراردادهای توافق شده اهداف سیستم تحقق می
پذیرد .برای رسیدن به این هدف باید اجزاء یک سیستم در رابطه
با یکدیگر و در ارتباط با کل عمل کنند تا سالمت جامعه و انسجام
و نظم آن که مهمترین هدف محسوب می شود ،محقق گردد (.)17
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بدین ترتیب به هر کسی باید وظیفه خاصی محول گردد که در واقع
همان کارکرد مثبت او تلقی می شود .این هدف دقیقا بر اساس رابطه
دو جانبه داد و ستدگرایانه و رابطه یک جانبه پایداری استوار می
باشد .به نظر اگوست کنت «تفکیک وظایف اجتماعی سبب رشد و
روحیه سودمند پرورش اجزاء می شود ولی از طرف دیگر به
خاموش کردن یا محدود نمودن آن چیزی که می توانیم نامش را
روح کلی یا جمعی بنامیم گرایش می یابد و آنها را به سوی منافع
شخصی می کشاند .منافعی که بعضا با منافع جمعی مغایرت دارد و
جامعه را در معرض تجزیه شدن بصورت انبوهی از بنگاه های
نامرتبط قرار می دهد».)18( .
دورکیم 1جامعه را مشابه موجود زنده می داند .افراد و اجزاء سیستم
در خدمت کل برای بقاء سیستم می باشند .این کلیت که دورکیم از
آن تحت عنوان «وجدان جمعی» یاد می کند تنها حاصل تجمع
صوری افراد جامعه نیست بلکه بیشتر جدا از آنهاست و هرگاه الزم
باشد از خارج خود را بر تک تک افراد تحمیل می کند از آنجایی
که افراد به دنبال منافع خود هستند ،زمانی جامعه می تواند پایدار
بماند که از طریق فشار اجتماعی ،آنان را به کنترل خود درآورد
دورکیم معتقد است این فشار و تحمیل اجتماعی در نظام ساختاری
از همبستگی اجتماعی ناشی می شود .این روال سالمت جامعه را
منوط به میزان همبستگی اجتماعی دانسته است (.)19
به نظر زیمل« 2اشتباه است اگر فکر کنیم در جامعه یا همبستگی و
انسجام وجود دارد و یا عدم انسجام و تضاد .اگر با یک رهیافت
دیالکتیکی به جامعه بنگریم ،در جامعه هم انسجام وجود دارد و
هم عدم انسجام و تضاد» ( .)20به بیان دیگر فرد اجتماعی شده
پیوسته ارتباطی دوگانه با جامعه دارد ،از یک سو در جامعه عجین
شده است و از سوی دیگر در برابر آن می ایستد .فرد هم در درون
جامعه و هم در بیرون آن قرار دارد .از دید زیمل در جامعه همیشه
هماهنگی با کشمکش ،جذب با دفع و عشق و نفرت همراه است .به
این ترتیب و روابط در جامعه سرشار از ابهام است .یعنی درست
همان کسانی که روابط نزدیکی با هم دارند شاید عالوه بر
احساسات مثبت ،احساسات منفر نیز نسبت به هم داشته باشند.
بنابراین در عالم تجربه گروه یا جامعه ای را نمی توان یافت که
یکسره هماهنگ و عاری از هرگونه تضادی باشد .با توجه به این
دیدگاه زیمل می توان پذیرفت تصور جامعه ای با انسجام اجتماعی
کامل و عاری از هرگونه ستیزه ی اجتماعی ،غیر واقعی و با توجه
به ارتباط جوامع کنونی با یکدیگر غیر ممکن است .همچنین در
تمام جوامع همواره حداقلی از انسجام اجتماعی وجود دارد حتی در
شرایط تضاد و کشمکش .به نظر می رسد پارسونز 3مفهوم اجتماع
نظام یافته یا جمعی شده را با مفهوم همبستگی دورکیم ارتباط داده
است .در حقیقت اجتماع جمعی شده تمام پیوندهایی که میان
همبستگی وجود دارد در بر گرفته ،اعضای جامعه را به هم پیوند
داده ،آنها را به یکدیگر متکی می سازد و حداقل پیوستگی و پیوند
نسبی را برای اجتماعی که آنان به طرز جمعی ساخته اند ،بوجود

می آورد ....به تعبیر دقیق تر به نظر پارسونز اجتماع جمعی شده
نهادها ،طبقات اجتماعی ،پایگاه اقتصادی مشترك ،سازمان ها،
جنبش های اجتماعی گروه های فشار و اجتماعاتی از این قبیل است
که اعضای جامعه را گرد هم آورده از طریق این تجمع به آنها
توانایی می دهد تا از منافع مشترك خود دفاع و به تأمین نیازها و
تحقق اهداف خود بپردازند.)21(.
به نظر پارسونز هرگاه منافع جمعی مطابق با منافع فردی باشد در
آن صورت اجزاء جامعه در جهت حیات کل جامعه حرکت می
کنند و انسجام در جامعه ایجاد می شود .در سطح کالن با وجود
آینکه تمام خرده نظام ها را وابسته به یکدیگر می دانند اما از طریق
نظام فرهنگی و اجتماعی انسجام و همبستگی جامعه به وجود می
آید و جامعه ثبات می یابد .از دیدگاه لومان ،4میتوان گفت که دین
اجازه میدهد انسان طوری زندگی کند که گویی دنیای اجتماعی
یک مجموعه واحد و دارای انسجام است .این دقیقا بدین خاطر
است که دین با نظامهای سمبولیک دیگر تفاوت دارد ،و از این
جهت است که میتواند چنین نقش و عملکردی برای افراد داشته
باشد .پس ،به نظر لومان ،دین برای جامعه دارای نقش و معنایی مهم
واساسی است ،و چون دین با کل جهان ـ به عنوان یک کل و یا
مجموعه واحد ـ سرو کار دارد ،فقط با حفظ جنبه تعالی و برتری
خویش است که میتواند به ایفای این نقش و عملکرد اجتماعی خود
بپردازد .همین امر موجب میشود تا لومان عرفی شدن دین از درون
را مورد انتقاد قرار دهد ،که از آن جمله است برخی تحوالت
مسیحیت در مغرب زمین که بسوی نوعی انسان مداری (اومانیسم)
غیر دینی پیش میرود (.)22
به عقیده هابرماس ،5در شکلگیری جهان اجتماعی« ،کنش ارتباطی»
نقش محوری منحصر به فردی را ایفا میکند .بنا به تعریف وی،
« کنش ارتباطی به تعامل دست کم دو عامل اشاره دارد که قادر به
سخن گفتن هستند ...و روابط شخصی برقرار میکنند ...عامالن در
پی رسیدن به درکی از شرایط و اهداف کنش خود و به دنبال آن
هماهنگ نمودن این کنشها بر اساس توافق هستند» ( .)23به نظر
او ،این کنش صورت مناسبی از عقالنیت مخصوص به خود را دارد
که آن ،عقالنیت ارتباطی است .این عقالنیت خود را از طریق
استدالل 6نشان دهد .استدالل ،شکل انعکاسی کنش ارتباطی است .به
مجرد حصول توافق بر سر هنجارهای اخالقی« ،شکل ارتباطی
خاصی از زندگی» به رسمیت شناخته می شود .تا این جا روشن شد
که عامل محوری در تشکیل حوزه عمومی ،کنش ارتباطی در جهان
اجتماعی مشترك بین افراد است .به نظر هابرماس ،این عامل
«متمایل به دستیابی ،حفظ و تجدید اجماع» است .اهمیت اجماع
در آن است که برای جلوگیری از متالشی شدن جامعه میباید نسبت
معینی از اعتقادات و هنجارهای فردی را به طور مشترك حفظ
کنیم .کنش ارتباطی از این گنجینه اخالق اجتماعی محافظت میکند
و گویندگان و شنوندگان را متعهد میسازد تا به ادعاهای یکدیگر
توجه نمایند .این کنش در پی آن است که اهداف و آرمانهای
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مشخص فردی را با فهمی مشترك از اهداف و اعتقادات جمعی
هماهنگ سازد .در جوامع سنتی ،این عرصه از یک سو با قداست
نهادها و از سوی دیگر با مجموعه نسبتا متجانسی از مفروضات
موجود در پس صحنه محدود میشود (.)24
1
در حالی که آنها میتوانند از طریق «زبانی کردن » قداست و با اتکا
بر فرآیند کنش ارتباطی بیشتر به توافق و اجماع دست یابند .به
عالوه ،با تنوع گسترده شیوههای زندگی ،جهان زیست واحدی که
کل جامعه را شامل میشود ،دیگر امکانپذیر نیست .مسؤولیتی
سنگین به دوش افراد گذاشته شده تا ضمن تشریک مساعی به
یقینیات مشترك نایل شوند .اما نکته مهم در این جا ارتباط اجماع
و حقیقت است .در نگاه هابرماس ،ادعاهای اعتبار و نظریه اخالقی
ناشی از آن بر عنصر اصیلی در ساختار زندگی مبتنی است؛ از این رو
«آنچه نظریه اخالقی میتواند انجام دهد و برای انجام دادن آن باید
مورد اعتماد قرار گیرد توضیح هسته جهان شمول شهودهای اخالقی
ما و  ،بدین سان ،ابطال شکاکیت نسبت به ارزشها است» (.)25
ترنر در قالب نظریه های نظم گرا مقاله ای تحت عنوان نظریه
عمومی برپایی ساخت کالن ارائه می نماید .وی با تأسی به بزرگان
جامعه شناسی کالسیک از جمله اسپنسر و دورکیم سه فرایند
عمومی برای جامعه قائل است .این سه فرایند عبارتند از :فرایند
تجمع ،تفکیک یا تمایز یافتن و فرایند پیوستگی انسجام ( .)19
منظور از تجمع فرایندی است که واحدهای اجتماعی اعم از افراد یا
کنشگران و اجتماهای مختلف را دور یکدیگر جمع می کند.
متغیرهای عمده ی مرتیط در این فرآیند سطح تراکم و شکل توزیع
فضایی ،اندازه و نرخ رشد جمعیت و سطح و شیوه تولید و منابع مالی،
سازمانی و فن شناختی این شیوه تولید است .منظور از فرایند
تمایزیافتگی ،فرایندی است که تقسیم ها و تمایزاتی میان واحدهای
اجتماعی ایجاد می کند .به تعبیر دیگر این تمایزات معلول تراکم
مادی و اخالقی (افزایش تراکم تعامل جمعیت در یک ناحیه) و
تضعیف وجدان جمعی ستیز رقابت و تخصصی شدن فعالیت هاست.
منظور از فرآیند پیوستگی یا انسجام فرایندی است که واحدهای
اجتماعی متمایز را به یکدیگر پیوند می دهد .انسجام اجتماعی نیز
به یک معنای همان انسجام با پیوستگی است .فرایند انسجام در کل
ناظر به میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران ،گروه ها و
خرده فرهنگ های تمایز یافته است (.)19
2
نظریه های فناوری اطالعات و ارتباطات :دانیل بل جامعه اطالعاتی
را به عنوان فراصنعت گرایی معرفی می کند و می گویدکه :ما
درحال ورود به سیستمی نو هستیم .جامعه ای فراصنعتی ،درعین حال
که چندین جنبه متمایزکننده دارد درکل به وسیله حضور فزاینده و
با اهمیت اطالعات تشخیص داده میشود .وی میگویدکه :اهمیت
اطالعات و آگاهی برای جامعه فراصنعتی ،هم ازنظرکمی و هم
کیفی ،تعیین کننده است .از یک سو ابعاد فراصنعت گرایی به
کاربرد فزاینده اطالعات می انجامد و از سوی دیگر بل ،ادعا می
کندکه :در جامعه فرا صنعتی ،تغییری کیفی آشکار است .به عبارت

دیگر ،در جامعه فراصنعتی ،تنها فزونی اطالعات مطرح نیست ،بلکه
نوع متفاوتی از اطالعات جــریان دارد (.)26
بل از غلبه یک بخش بر بخش های دیگر و اضمحالل کارهای
معدنی و کشاورزی سخن می گوید ،برآمدن مشاغل تولیدی با
کارهای کارخانه ای و اکنون افول و اضمحالل آن در فرایندی که
به صنعت زدایی و بالمال برآمدن بخش خدمات انجامیده است.بل
نیز،همچون پورات،به این بخش خدمات یک بخش اطالعات را هم
می افزاید.دانش و اطالعات برای بل متغیرهای اساسی اقتصاد
پساصنعتی اند.منظور بل از اطالعات این است که ذخیره ،بازیابی و
پردازش داده به منابع اصلی جامعه تبدیل شده اند.)27( .
آنتونی گیدنز 3در کتاب خود به نام :دولت – ملت وخشونت به
دوجنبه وابسته به مدرنیته که به وسیله اندیشمندان کالسیک به
بازی گرفته نشده اند تاکید میکند .1 :اهمیت نظارت گسترده در
پیدایش مدرنیته؛  .2تاثیر خشونت ،جنگ و دولت -ملــت در
تـوسعه دنیای معاصر ( .)28گیدنز معتقد است که :برای سازماندهی
زندگی روزمره باید به طور سیستماتیک درباره مردم وفعالیتهای
آنها اطالعات گردآوری شود .ما اگر درحال نظام بخشیدن به زندگی
اجتماعی هستیم باید درباره مردم بدانیم و بنابراین بدانیم آنهاچه
میخرند؟ کجا و در چه ساعتی ،چه تعداد مردم در یک منطقه معین
زندگی میکنند؟ مردم چه ذائقه ای دارند ،سبک زندگی آنها
چگونه است؟ و ...آشکاراست که نظارت روزمره برای سازماندهی
اجتماعی موثرضرورت دارد .گام نهادن درعرصه نظارت برامور
مردم ،نباید موجب تعجب ما شود .ازسرشماری گرفته تا رسیدگی
به صورت هزینه ها ،ازصورتحساب بانکی گرفته تامدارك
درسی(همگی درجهت همکاری با سازمانهای اجتماعی رشدیافته
است (.)29
کاستلز 4از نظریه پردازان سرشناس در باب اطالعات و تغییر شهری
در کتاب معروفش به نام :شهر اطالعاتی می گوید توسعه شبکه های
تکنولوژی اطالعاتی در سراسرجهان ،اهمیت جریانهای اطالعاتی را
برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی افزایش و در عین حال اهمیت
نقاط خاص جغرافیایی را کاهش میدهد .در نتیجه در اقتصاد
اطالعاتی نگرانی عمده سازمانها مدیریت و چگونگی پاسخگویی به
جریان های اطالعات است .اگر صاحبان کسب و پیشه ها بپذیرند
که مسئولیت اجتماعی هم دارند؛ اگر رسانه ها به جای آنکه هدف
پیام باشند به پیام اور تبدیل شوند؛ اگر بازیگران صحنه سیاست
علیه بدبینی اقدام کنند و باور به مردم ساالری را بازسازی کنند؛
اگر فرهنگ براساس تجربه بازسازی شود؛ اگر بشر همبستگی همه
نوع بشر در سراسر جهان را حس کند.اگر ما با در پیش گرفتن
زندگی ای هماهنگ با طبیعت بر همبستگی بین نسلی تأکید
گذاریم؛ اگر ما از کند و کاو نفس خودمان دست برداریم و در
درون خودمان به صلح و آرامش برسیم؛ اگر تا وقتی باقی است و
فرصتی مانده ،همه این اگرها با تصمیم های مشترك،آگاهانه و از
روی علم و اطالع همه ما تحقق یابند ،آنگاه شاید ،دست کم ،بتوانیم
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زندگی کنیم و بگذاریم دیگران زندگی کنند ،دوست داشته باشیم و
بگذاریم دیگران دوستمان داشته باشند (.)30
دیدگاه شیلر 1در مورد جامعه اطالعاتی این است که محیط
اطالعاتی معاصر بیانگر منافع واولویت های سرمایهداری شرکتی و
عنصرضروری ماندگاری اقتصاد سرمایه داری بین المللی است .ادعای
شیلراین است که اصول بازار و مهمترین آنها ،یعنی کسب حداکثر
سود ،کامال مبین تحوالت قلمرواطالعات ،مانند :سایرقلمروهای
سرمایه داری است .بنابراین به عنوان یک قاعده هرجا که چشم
اندازی برای فروش برای سودآوری وجود داشته باشد ،اطالعات
فرآوری شده و در دسترس قرارخواهدگرفت و البته این فرآوری با
باالترین مقدار و کیفیت درجایی صورت میگیرد که بهترین فرصتها
برای سود مهیاباشد .شیلر از این هم پا را فراترگذاشته و میگوید:
مسئولیت نظامیان ،پاسداری و نگهداری سیستم سرمایه داری و
حفظ ویژگیهای بازاری آن است .سیستم نظامی ممکن است
درخواستهای فراوانی برای اطالعات داشته باشد اما از آنجایی که
این امر به منظور تقویت امپراتوری جهانی سرمایه داری صورت
میگیرد ،پس شکلدهنده اصلی قلمرو اطالعات ،اجبار و الزام بازار
در قلب موسسات سرمایه داری است که سیستم نظامی خود را وقف
آن کرده است (.)31
هابرماس 2به مدیریت اطالعات و نابودی گستره همگانی اشاره دارد
و معتقد است مدیریت اطالعات نشانه ای از نابودی گستره همگانی
است .وی عقیده داردکه آگاه سازی واطالع رسانی به مردم به وسیله
کارشناسان روابط عمومی به سمت پذیرش پیام و دستکاری
افکارعمومی ،تغییرجهت داده است .تبلیغات و قانع کردن امروزه به
طور معمول ،به عنوان عملی مغایر با مباحث عقالنی و فعالیتی که
باعث جلوگیری از آگاه شدن مردم میشوند ،مورد نظر قرار دارند.
درحالیکه مفسران پیشین به طورکامل و به روشنی متقاعد شده
بودند که جامعه مدرن بدون شفافیت نمیتواند بصورت آگاهانه
دست به اقدام بزند .شواهد موجود حاکی از رشد روند جهت گیری
به سمت مدیریت افکار و آن چیزی است که به گونهای عمیق به
قلمروسیاسی کشیده میشود (.)32
روژه کلوس ،ضمن بحث درباره ی نقش مطبوعات و رادیو و
تلویزیون و سینما در جوامع معاصر ،وظایف روانی  -اجتماعی
گوناگونی را برای آنها معرفی می کند که از جمله آنها انسجام
اجتماعی ،سرگرمی و درمان روانی است ( .)33لی جان 3معتقد است
که وظیفه ی اساسی فناوری ارتباط جمعی در کشورهای کمتر
توسعه یافته ،تأمین مشارکت بیشتر مردم در امور اقتصادی و ملی،
افزودن مهارت ها و دانش ها ،و همچنین منسجم کردن آنها به
صورت یک ملّت و یاری آنها در یافتن هویت فرهنگی و فردی
خویش است وی معتقد است که به طور کلی نقش ها و وظایف
فناوری ارتباطی را می توان اینگونه برشمرد :تفریحی ،خبری ،همگن
سازی ،آگاه سازی ،احساس تعلق اجتماعی و انسجام اجتماعی .این

نقشها و کارکردها به صور مخلتف ،از طریق فناوری های ارتباطی
سنتی و مدرن ،تحقق می یابد.)33( .
مک لوهان 4با طرح نظریه جبرگرایی رسانه ای معتقد بود تأثیرات
تکنولوژی در سطح نظریات و فرضیات اتفاق نمی افتند ،بلکه آنها
نسبت های بین حواس یا الگوهای تصورات ذهنی ما را بطور مداوم
و بدون هیچ گونه مقاومتی تغییر می دهند .به عبارت دیگر مهمترین
تأثیر رسانه های جمعی این است که عادات تصورات و نحوه تفکر
مخاطبان را تحت تأثیر قرار می دهند .برای نمونه چاپ بر حس
دیداری تأکید می گذارد .در عین حال چاپ ،شیوه تفکر ما را تحت
تأثیر قرار داد و آن را خطی ،مرحله ای ،منظم ،تکراری و منطقی
کرد .در واقع چاپ انسان را وادار کرد که تفکر را از احساس جدا
کند ،چاپ انسان را به تخصصی شدن و تکنولوژی هدایت کرد(.)33
تامپسون 5به انتقال اطالعات ،افکار و سیاست های دولتهای غربی از
طریق رسانه های جمعی توجه گرده است .وی «جریان یکسویه
اطالعات از سوی جوامع غربی به دیگر جوامع را تحت عنوان تهاجم
الکترونیکی،و به عنوان تهدیدی علیه فرهنگ کشورهای کمتر
توسعه یافته می داند».در نتیجه این تهاجم است که فرهنگ
کشورهای توسعه یافته دچار بحران می شود و همین امر تأثیرات
خود را در بخش امنیتی جامعه به وفور نشان می دهد (.)34
در این بخش از پژوهش از نظریاتی استفاده خواهد شد که مبنای
استخراج فرضیه های تحقیق می باشند و فرضیه های تحقیق از آنها
استخراج شده است .بل معتقد است که انفجار اطالعات مجموعه
ای است از روابط دوسویه میان گسترش دانش،و گره خوردن و
وابستگی این دانش به فن آوری های جدید ،تقاضای فزاینده برای
اخبار ،سرگرمی و دانش ابزاری در بستر افزایش سریع جمعیت،
جمعیتی که باسوادتر و تحصیل کرده ترند و در جهانی گسترده تر
و بزرگتر زندگی می کنند و اکنون ،تقریبا به طور همزمان ،به
واسطه کابل ،تلفن یا ماهواره های بین المللی با یکدیگر ارتباط
دارند؛ جهانی که ساکنان اش به واسطه تصاویر زنده تلویزیونی از
یکدیگر باخبر می شوند ،جهانی که ذخایر دادهای بزرگی از
اطالعات رایانه ای شده را در اختیار دارد (.)26
کاستلز هم ،مانند بل ،کارش را با یک نتیجه گیری خوش بینانه به
پایان می برد.او درسخن آخرش می نویسد:رؤیای دوران روشنگری،
اینکه خرد و دانش مشکالت بشر را برطرف خواهند ساخت ،به
تحقق رسیده است .البته هنوز شکاف بسیار بزرگی میان توسعه
یافتگی فن آورانه و توسعه نیافتگی اجتماعی وجود دارد.اقتصاد،
اجتماع و فرهنگ ما بر پایه منافع ،ارزش ها ،نهادها و نظام های
نمایندگی استوار شده اند که روی هم رفته خالقیت جمعی را
محدود می کنند ،محصول فن آوری اطالعاتی را به نفع خود مصادره
می کنند،نیروی ما را صرف رویارویی های خود ویرانگر می کنند
و هدر می دهند .اگر مردم سراسر جهان مطلع ،فعال ،و مرتبط
باشند؛ اگر صاحبان کسب و پیشه ها بپذیرند که مسئولیت اجتماعی
هم دارند؛ اگر رسانه ها به جای آنکه هدف پیام باشند به پیام اور
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تبدیل شوند؛ اگر بازیگران صحنه سیاست علیه بدبینی اقدام کنند و
باور به مردم ساالری را بازسازی کنند؛ اگر فرهنگ براساس تجربه
بازسازی شود؛ اگر ما از کند و کاو نفس خودمان دست برداریم و
در درون خودمان به صلح و آرامش برسیم؛ اگر تا وقتی باقی است
و فرصتی مانده ،همه این اگرها با تصمیم های مشترك،آگاهانه و
از روی علم و اطالع همه ما تحقق یابند ،آنگاه شاید ،دست کم،
بتوانیم زندگی کنیم و بگذاریم دیگران زندگی کنند ،دوست داشته
باشیم و بگذاریم دیگران دوستمان داشته باشند.)30( .
روژه کلوس ،ضمن بحث درباره ی نقش مطبوعات و رادیو و
تلویزیون و سینما در جوامع معاصر ،وظایف روانی  -اجتماعی
گوناگونی را برای آنها معرفی می کند که از جمله آنها انسجام
اجتماعی ،سرگرمی و درمان روانی است ( .)33لی جان معتقد است
که وظیفه ی اساسی فناوری ارتباط جمعی در کشورهای کمتر
توسعه یافته ،تأمین مشارکت بیشتر مردم در امور اقتصادی و
ملی،افزودن مهارت ها و دانش ها ،و همچنین منسجم کردن آنها به
صورت یک ملّت و یاری آنها در یافتن هویت فرهنگی و فردی
خویش است وی معتقد است که به طور کلی نقش ها و وظایف

فناوری ارتباطی را می توان اینگونه برشمرد :تفریحی ،خبری ،همگن
سازی ،آگاه سازی ،احساس تعلق اجتماعی و انسجام اجتماعی.این
نقشها و کارکردها به صور مخلتف،از طریق فناوری های ارتباطی
سنتی و مدرن،تحقق می یابد.
بنابراین از نظریه های بل ،کاستلز ،روژه کلوس و لی جان این فرضیه
اصلی استخراج می شود که :فرضیه اصلی - :بین استفاده از فناوری
ارتباطات و اطالعات و انسجام اجتماعی ارتباط وجود دارد .فرضیه
های فرعی - :بین استفاده سخت افزاری از فناوری ارتباطات و
اطالعات و انسجام اجتماعی ارتباط وجود دارد - .بین استفاده نرم
افزاری از فناوری ارتباطات و اطالعات و انسجام اجتماعی ارتباط
وجود دارد - .بین استفاده شبکه ای از فناوری ارتباطات و اطالعات
و انسجام اجتماعی ارتباط وجود دارد - .بین استفاده مخابراتی از
فناوری ارتباطات و اطالعات و انسجام اجتماعی ارتباط وجود دارد.
 بین میزان استفاده از استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی وانسجام اجتماعی ارتباط وجود دارد.
استفاده سخت افزاری

انسجام سیاسی

استفاده نرم افزاری
فناوری ارتباطات و

انسجام فرهنگی

اطالعات

انسجام اجتماعی

استفاده شبکه ای

استفاده مخابراتی
انسجام ارزشی
استفاده از شبکه های اجتماعی
مجازی

شکل  .1مدل نظری پژوهش
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مواد و روش ها
تحقیق حاضر بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده،
تحقیقی کمی است و از لحاظ نوع برخورد با مسأله مورد بررسی
و ورود به آن مطالعه ای میدانی است .تکنیک مورد استفاده در
این پژوهش پیمایش می باشد .در مطالعه میدانی ،برای جمع آوری
اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پیش از
آغاز پیمایش ،پرسشنامه ی ابتدایی مورد آزمون اولیه قرار گرفت و
با استفاده از نتایج به دست آمده ،نقایص موجود برطرف و پرسشنامه

نهایی تنظیم شد .امعه آماری پژوهش حاضر ،تمامی شهروندان 18
سال به باالی شهر برازجان می باشد که تعداد آنها بر اساس آخرین
سرشماری (سرشماری سال  )1395در حدود  85000نفر می باشد.
از آنجا که به طور طبیعی امکان مطالعه دیدگاه های تمامی ساکنان
وجود نداشت از شیوه ی «نمونه گیری» برای تبیین نظریات افراد
مورد مطالعه استفاده شده است و بر اساس روش سمپل پاور تعدادی
از افراد ( 384نفر) که معرف جامعه آماری تشخیص داده شدند به
عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شده است.

بررسی ارتباط بین استفاده از فناوری ارتباطات و30 ...

فصلنامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

یافته ها
یافته های توصیفی :آمار توصیفی متغیر فناوری ارتباطات و
اطالعات:

دوره 5زمستان 1400

] [ Downloaded from islamiclifej.com on 2023-01-09

حجم نمونه 384 :نفر
خطا0/05 :
حجم اثر0/15 :
نمودار فوق حجم نمونه مورد نیاز را با توجه به قدرت آزمون و
آلفا برای حجم اثر  0/15نشان می دهد .همان گونه که مشاهده می
شود برای خطای  0/05و قدرت آزمون  ،0/80که مورد توافق
پژوهشگران است ،حجم نمونه  384نفر مورد نیاز است .در
پژوهش حاضر حجم اثر  0/15در نظر گرفته شده است .بنابراین بر
اساس آلفای  0/05و قدرت آزمون  0/80و حجم اثر  0/15تعداد
 384نفر از طریق محاسبات نرم افزار سمپل پاور محاسبه گردید.
روش ن مونه گیری در پژوهش حاضر خوشه ای و تصادفی ساده در
دو مرحله می باشد .بدین صورت که با استفاده از نمونه گیری
خوشه ای تعدادی از محله های شهر برازجان انتخاب و از هر محله
به صورت تصادفی نمونه نهایی استخراج می شود .پس از گردآوری
داده ها تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار آماری
 SPSSو  PLS Smartانجام گردید ودر این رابطه برای
آزمون فرضیات ،تست های آماری متناسب با هر فرضیه بکار گرفته
شد .در این رابطه جهت اطمینان از اعتبار الزم به مشاوره و بهره
گیری از نظرات اساتید و کارشناسان مربوطه و همچنین از آزمون
آلفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه اقدام شده است و بر اساس
ضریب آلفا ضریب پایایی تمامی متغیرها باالتر از  0/7می باشد.
جدول  .1پایایی پرسشنامه نهایی بر اساس ضریب آلفای کرون باخ
ضریب
شاخص
متغیر
آلفا
0/852
استفاده سخت افزاری
0/793
استفاده نرم افزاری
0/842
استفاده شبکه ای
0/721
فناوری ارتباطات و استفاده مخابراتی
اطالعات
استفاده از شبکه های
0/725
اجتماعی
0/825
انسجام سیاسی
0/814
انسجام فرهنگی
انسجام اجتماعی
0/730
انسجام ارزشی

توان آزمون0/80 :
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش :فناوری ارتباطات و
اطالعات :تعریف مفهومی :همان طور که به وسیله انجمن فناوری
اطالعات آمریکا تعریف شده است« ،به مطالعه ،طراحی ،توسعه،
پیادهسازی ،پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر رایانه،
خصوصا برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه میپردازد».
بهطور کوتاه ،فناوری اطالعات ،با مسایلی مانند استفاده از رایانههای
الکترونیکی و نرمافزار سروکار دارد تا تبدیل ،ذخیره ،حفاظت،
پردازش ،انتقال و بازیابی اطالعات و در تعریف دیگری (که به نظر
میرسد کاملتر و دقیقتر باشد) فناوری اطالعات به کلیه
فناوریهایی اشاره میکند که در شش حوزه جمعآوری،
ذخیرهسازی ،پردازش ،حفاظت ،انتقال و نمایش اطالعات کاربرد
داشته و اثرگذار هستند ( .)4تعریف عملیاتی :در پژوهش حاضر
فناوری ارتباطات و اطالعات با شاخص های استفاده سخت افزاری،
استفاده نرم افزاری ،استفاده شبکه ای ،استفاده مخابراتی و استفاده از
شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
انسجام اجتماعی :تعریف مفهومی :انسجام اجتماعی داللت بر توافق
جمعی میان یک جامعه دارد .به عبارتی «انسجام در کل ناظر به
میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران ،گروه ها وخرده
فرهنگ های تمایز یافته است .از نظر پاتنام ،آنچه که مشارکت
همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرآیندهای تولیدی امکان
پذیر ساخته بود ،حس فراگیر درستکاری بود که به وسیله حس
تعلق به اجتماع یکپارچه تقویت شده بود ( .)2تعریف عملیاتی :در
پژوهش حاضر انسجام اجتماعی با شاخص های انسجام سیاسی،
انسجام فرهنگی و انسجام ارزشی مورد بررسی قرار گرفته شده
است.

 31بهادر صادقی و همکاران

مؤلفه های فناوری
ارتباطات و اطالعات
استفاده سخت افزاری
استفاده نرم افزاری
استفاده شبکه ای
استفاده مخابراتی
استفاده از شبکه های
اجتماعی
میزان کل

جدول  .2توزیع پاسخگویان بر حسب دینداری و ابعاد آن
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
2/86 5/21
20 17/96 69 45/31 174 20/57 79 10/94 42
2/92 7/81
30 17/96 69 42/71 164 20/57 79 10/94 42
3/39 18/23 70 31/51 121 29/42 113 13/29 51
7/55
29
3/45 20/31 78 28/65 110 32/03 123 14/06 54
4/95
19
14

4/42

26

8/34

یافته های استنباطی :بررسی وضعیت نرمال توزیع داده ها :برای
استفاده از آزمونهای پارامتریک ،پیش شرطهایی وجود دارد که
عبارتند از :شرط نرمال بودن داده ها .جهت بررسی نرمال بودن
عاملها از آزمون تک نمونهای کلموگروف ـ اسمیرنف به قرار زیر
استفاده می شود.
دادهها از توزیع نرمال برخوردارند Ho:
دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند H1:

جدول  .4آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش
شبکه های
استفاده
استفاده شبکه
استفاده نرم
استفاده سخت
اجتماعی
مخابراتی
ای
افزاری
افزاری
384
384
384
384
384
2/39
2/28
2/14
3/02
2/01
0/14

0/21

با توجه به جدول شماره  4میتوان نتیجه گرفت که چون مقادیر
سطح معناداری کلیه متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/05می باشند
پس میتوان گفت که این عامل نرمال بودن توزیع دادهها را میرساند
Volume 5, Winter 2021

0/28

0/071

0/066

انسجام
اجتماعی
384
2/47
0/17

و میتوان در تحلیل فرضیههای پژوهش ،آزمون های پارامتریک را
بکار گرفت.
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تعداد
مقادیر کلموگروف-
اسمینرف
سطح معناداری (دو
دامنه)

استفاده شبکه ای ( )3/39و استفاده مخابراتی ( )3/45و میانگین کلی
استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات نیز ( )3/25می باشد که
میزان آن کمی باالتر از متوسط است.
آمار توصیفی متغیر انسجام اجتماعی و ابعاد آن

جدول  .3توزیع پاسخگویان بر حسب انسجام اجتماعی و ابعاد آن
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
3/03 10/41 40 27/34 105 30/46 117 16/15 62 15/62 60
3/39 18/23 70 31/51 121 29/42 113 13/29 51
7/55
29
3/63 18/23 70 43/23 166 25/78 99
8/34
32
4/42
17
3/35

جدول شماره  3مربوط به متغیر انسجام اجتماعی و مؤلفههای آن،
نشان میدهد که در میان مؤلفه های انسجام اجتماعی بیشترین
میانگین مربوط به انسجام ارزشی ( )3/63و کمترین میانگین مربوط
به انسجام سیاسی ( )3/03می باشد .میانگین انسجام فرهنگی ()3/39
و میانگین کلی انسجام اجتماعی نیز ( )3/35می باشد که میزان آن
باالتر از متوسط است.

خرده مقیاسها

108

3/25

جدول شماره  2مربوط به متغیر فناوری ارتباطات و اطالعات و
مؤلفههای آن ،نشان میدهد که در میان مؤلفه های فناوری
ارتباطات و اطالعات بیشترین میانگین مربوط به استفاده از شبکه
های اجتماعی ( )3/64و کمترین میانگین مربوط به استفاده سخت
افزاری ( )2/86می باشد .میانگین استفاده نرم افزاری (،)2/92

مؤلفه های انسجام
اجتماعی
انسجام سیاسی
انسجام فرهنگی
انسجام ارزشی
میزان کل انسجام
اجتماعی

25/78

170

43/23

66

18/23

3/64

بررسی ارتباط بین استفاده از فناوری ارتباطات و32 ...

آزمون فرضیه ها - :بین ابعاد مختلف استفاده از فناوری ارتباطات و
اطالعات (استفاده سخت افزاری ،استفاده نرم افزاری ،استفاده شبکه
ای ،استفاده مخابراتی و استفاده از شبکه های اجتماعی) با انسجام
اجتماعی شهروندان ارتباط وجود دارد.

جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است .یافته ها به شرح جدول زیر می باشد:

جدول  .5همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
انسجام اجتماعی
نام متغیر
شاخص ها
ضریب همبستگی سطح معناداری
0/002
-0/24
استفاده سخت افزاری
0/000
-0/33
استفاده نرم افزاری
استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات
0/000
-0/35
استفاده شبکه ای
0/001
-0/27
استفاده مخابراتی
0/000
-0/31
شبکه های اجتماعی
0/000
-0/30
میزان کل استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات

_________________________________
1

. Communality
فصلنامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

. Redundancy
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یافته ها حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد استفاده از فناوری
ارتباطات و اطالعات و همچنین میزان کل آن با انسجام اجتماعی
از دیدگاه شهروندان رابطه منفی و معکوس و معنادار وجود دارد.
در این میان رابطه بین استفاده شبکه ای و انسجام اجتماعی (-0/35
= )Pدارای بیشترین ضریب همبستگی و رابطه بین استفاده سخت
افزاری و انسجام اجتماعی دارای کمترین ضریب همبستگی (-0/24
= )Pمی باشند.
همچنین رابطه بین بعد استفاده نرم افزاری ( ،)P= -0/33بعد شبکه
های اجتماعی ( )P = -0/31و استفاده مخابراتی ( )P= -0/27با
انسجام اجتماعی از دیدگاه شهروندان دارای ضریب همبستگی منفی
و معنادار می باشد .بنابراین می توان استدالل کرد که هر چه میزان
میزان استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات ( )P= -0/30و ابعاد
آن بیشتر شود میزان انسجام اجتماعی شهروندان کمتر می شود و
تمامی فرضیه های پژوهش حاضر تأیید می شوند.
مدل معادله ساختاری ) :(Smart PLSبه منظور تعیین شدت و
جهت بررسی تأثیر ابعاد مختلف استفاده از فناوری ارتباطات و
اطالعات بر انسجام اجتماعی در بین شهروندان شهر برازجان از یک
مدل معادله ساختاری بهره گرفته شده است .در این پژوهش با
استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری به آزمون مدل های
معادله ساختاری پژوهش پرداخته می شود .رویکرد در این قسمت،
رویکرد دو مرحله ای است .بدین معنی که پس از تدوین مدل نظری

پژوهش الزم است تا به بحث برآورد مدل یا به عبارتی دیگر برآورد
پارامترهای آزاد در مدل و تحلیل شاخص های جزئی و کلی مدل
پرداخت تا مشخص شود که آیا داده های تجربی در مجموع حمایت
کنندهی مدل نظری تدوین شده هستند یا خیر.
مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات ()PLS
برخالف روش کواریانس محور (نرم افزارهایی نظیر
 LISREL ،AMOSو  )EQSفاقد شاخصهای برازش مدل
مبتنی بر کای دو جهت بررسی میزان مطابقت مدل نظری با دادههای
گردآوری شده میباشد ،این امر به ماهیت پیشبین محور PLS
بستگی دارد .بنابراین شاخصهای برازش که به همراه این رویکرد
توسعه یافتهاند مربوط به بررسی کفایت مدل در پیشبینی متغیرهای
وابسته میشوند؛ مانند شاخصهای افزونگی 1و حشو 2یا
شاخص  GOFمیباشد .در واقع این شاخصها نشان میدهند که
برای مدل اندازهگیری معرفها تا چه حد توانائی پیشبینی سازه
زیربنایی خود را دارند و برای مدل ساختاری ،متغیرهای برونزا تا
چه حد و با چه کیفیتی توانائی پیشبینی متغیرهای درونزا مدل را
دارند .برآوردهای مربوط به شاخص های ارزیابی کلیت مدل
ساختاری و پارامترهای اصلی این مدل (اثر متغیر استفاده از فناوری
ارتباطات و اطالعات بر انسجام اجتماعی) در شکل و جداول زیر
گزارش شده است:
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شکل .2مدل معادله ساختاری اثر استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات بر انسجام اجتماعی در بین شهروندان
جدول  .6برآورد شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری
NFI
SRMR
GOF
شاخص
0/90
0/081
0/83
مقدار

متغیر مستقل
فناوری ارتباطات و اطالعات

شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری در مجموع
بیانگر این است که داده ها مدل نظری پژوهش را حمایت می
کنند ،به عبارت دیگر برازش داده ها به مدل برقرار است و
شاخص ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.

جدول  .7برآورد اثر متغیر دینداری بر رضایت اجتماعی
ضریب اثر
ضریب
متغیر وابسته
مسیر
تعیین
-0/476
0/226
انسجام اجتماعی
<---

نتیجه گیری
همان طور که ذکر شد انسجام اجتماعى تضمین مى کند که افراد،
گروه ها و طبقات مختلف اجتماعى ،به اشتراك ذهنى برسند ،از
قوانین و قواعد جامعه تبعیت کنند ،به استفاده از امکانات آن
بپردازند ودر مقابل توانایى هاى خویش را بازشناسى و پرورش و
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در اختیار جامعه قرار دهند که به نوبه خود ،توسعه ظرفیت ها
و توانایى هاى جامعه را پدید مى آورد .در چنین فضایى زمینه
هاى مساعد براى پذیرش اندیشه هاى نو و بکارگیرى و آزمون
آنها ،پذیرش تفکر علمى ،توجه بیشتر به برنامه ریزى و سیاست
گذارى حول محور بهره ورى و کارایى فراهم مى شود .با توجه
به اهمیت موضوع بررسی ارتباط بین استفاده از فناوری ارتباطات و
اطالعات و انسجام اجتماعی در پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی
ارتباط بین بین استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در ابعاد
مختلف (استفاده سخت افزاری ،استفاده نرم افزاری ،استفاده شبکه
ای ،استفاده مخابراتی و استفاده از شبکه های اجتماعی) به عنوان
متغیرهای مستقل و انسجام اجتماعی در میان شهروندان شهر
برازجان به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد.
یافته ها حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد استفاده از فناوری
ارتباطات و اطالعات و همچنین میزان کل آن با انسجام اجتماعی
از دیدگاه شهروندان رابطه منفی و معکوس و معنادار وجود دارد.
در این میان رابطه بین استفاده شبکه ای و انسجام اجتماعی (-0/35
= )Pدارای بیشترین ضریب همبستگی و رابطه بین استفاده سخت
افزاری و انسجام اجتماعی دارای کمترین ضریب همبستگی (-0/24
= )Pمی باشند .همچنین رابطه بین بعد استفاده نرم افزاری (-0/33
= ،)Pبعد شبکه های اجتماعی ( )P = -0/31و استفاده مخابراتی
( )P= -0/27با انسجام اجتماعی از دیدگاه شهروندان دارای ضریب
همبستگی منفی و معنادار می باشد .بنابراین می توان استدالل کرد
که هر چه میزان میزان استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات
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مقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است )1 :متغیر استفاده
از فناوری ارتباطات و اطالعات در مجموع  -0/47از واریانس
متغیر انسجام اجتماعی را تبیین می کند ،با مدنظر قرار دادن مقادیر
مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد
متوسط ( )0/22برآورد می شود ،به عبارت دیگر متغیر استفاده از
فناوری ارتباطات و اطالعات در ابعاد مختلف در حد متوسط توان
تبیین واریانس متغیر انسجام اجتماعی در بین شهروندان را دارد)2 .
اثر متغیر استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات بر انسجام
اجتماعی در بین شهروندان شهر برازجان به لحاظ آماری معنادار
است .بنابراین فرضیه ی کلی پژوهش مبنی بر اینکه متغیر استفاده
از فناوری ارتباطات و اطالعات بر متغیر انسجام اجتماعی تأثیر
دارد ،تأیید می شود .با توجه به مقدار ضریب تأثیر می توان گفت
اثر متغیر استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات بر متغیر انسجام
اجتماعی منفی ،معکوس و در حد متوسط برآورد می شود ،به این
معنا که افزایش میزان استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات می
تواند در حد متوسط منجر به کاهش انسجام اجتماعی در بین
شهروندان شهر برازجان گردد.

مقدار
بحرانی
½

سطح
معناداری
0/001
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