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 تعامالت آن الین پلی برای حفظ حمایت های اجتماعی سرزمین مادری

   رحمت هللا امیراحمدی ، زهرا زارع

 

 چکیده 

تکنولوژی های نوین ارتباطات با قابلیت های خود توانسته اند نقش مهمی در برقراری، بسط و حفظ تعامالت بدون در نظر 

ارزان بودن و آسانی استفاده این امکان را فراهم می کند تا مهاجران به گرفتن بعد مکان داشته باشند؛ دسترسی راحت ، 

این مطالعه نحوه تعامالت آن الین و حمایت های . خارج از کشور و وابستگان آنها در ایران پیوندهای خود را حفظ کنند

 .ر پرسشنامه بررسی کرده استموجود در آن با رویکرد کمی و با توجه به ماهیت مسئله به روش پیمایش اینترنتی با ابزا

با وابستگان ... اکثر پاسخگویان از طریق تلگرام و پس از آن شبکه های اجتماعی دیگر چون واتس آپ، ایمو و اسکایپ و

افراد غالبا . خود در تماس هستند که این تعامل با اعضای خانواده درجه یک در فاصله زمانی کمتری صورت می گیرند

در تماسند و زنان بیش از مردان " مشاوره و رد و بدل کردن اطالعات" و پس از آن " هم صبحتی درد دل و"حول محور 

افراد احساس وابستگی زیادی به این تعامل آن الین دارند، مردان وابستگی . حمایت عاطفی و مصاحبتی دریافت می کنند

چه رابطه با فرد ساکن در خارج از کشور نزدیک هر . بیشتری به تعامالت آن الین با وابستگان زن خارج از کشور دارند

همچنین امنیت خاطر زیادی از دسترسی راحت به تعامالت آن . ، این وابستگی بیشتر است( مثل خانواده درجه یک)تر باشد 

 . الین احساس می شود

واسطه فقدان تعامل مهاجران به واسطه زندگی در فرهنگ جدید و متفاوت و همچنین وابستگان آنها در داخل کشور به 

الین این فرصت را بیشتر فراهم می کند که آنها با هم در  امکان تعامل آن. حضوری و نزدیک چالش هایی را تجربه می کنند

 . تماس بوده و پیوندهای خونی ، عاطفی و دوستی خود را حفظ و سازگاری بیشتری با شرایط موجود خود نشان دهند

 عامل آن الین ، حمایت اجتماعی، تکنولوژی ارتباطات ، سرزمین مادریشبکه اجتماعی، ت :کلید واژه 
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 مقدمه 

تعامل مهم ترین بخش زندگی اجتماعی است و درک ما از جهان اجتماعی و خود بیشتر مرهون این روابط متقابل 

د از طریق می باشد؛ این روابط و پیوندهای اجتماعی سرمایه اجتماعی هر فرد محسوب می شوند و فرد می توان

در گذشته مکان و نزدیکی جغرافیایی در . آنها بر منابع و حمایت های موجود در این پیوندها دسترسی پیدا کند

شکل گیری، بسط و حفظ این تعامالت نقش به سزایی داشت؛ در نتیجه دوری همواره تهدیدی برای گسست این 

النی ممکن بود بخشی از شبکه اجتماعی خود را در روابط قلمداد می شد و افراد با مهاجرت یا مسافرت های طو

گذر زمان بواسطه فقدان یا ضعف ابزارهای ارتباطی دوجانبه از دست بدهند و در نتیجه حمایت های اجتماعی رد 

و بدل شده در این تعامالت نیز دستخوش تغییراتی می شد که این مسئله برای مهاجران و افراد دور از سرزمین 

الش برانگیز است، چرا که بسیاری از شبکه های اجتماعی در زمان طوالنی و تحت تاثیر زبان مادری بیشتر چ

 .مشترک و یا پیوندهای خونی شکل گرفته اند که جایگزینی آنها زمان بر، دشوار و گاها هزینه بر است

د و متفاوت است که نکته قابل توجه دیگر ، مساله سازگاری مهاجران خصوصا مهاجران بین المللی با فرهنگ جدی

. روند و میزان این سازگاری برای فرد می تواند هزینه های جسمی ، روانی ، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد

؛ 931 احمدرش  و عیدی، )مهاجرت می تواند بر  سالمت جسمی، روانی و اجتماعی مهاجران تاثیر بگذارد

این مساله (.  911 و ایمان و مرادی  931 بیگدلی ،؛ 93 ؛ مرادی و همکاران ، 939 برومندزاده و نوبخت ، 

بنابراین . می تواند برای وابستگان این افراد به شکلی دیگر بواسطه فقدان پیوندهای قبلی با فرد مهاجر بروز کند 

 .حفظ پیوند و ارتباطات اجتماعی با سرزمین مادری منبع حمایتی خوبی برای هر دو طرف قلمداد شود

اجتماعی در سازگاری، سالمت ، حس خوب ، استرس، افسردگی و نظایر آن در بسیاری مطالعات تاثیرات حمایت 

؛ رازورل و 1 1 ؛ لیو و همکاران ، 931 ؛افشانی و شیری دمحم آباد، 931 مرادی و جمشیدی ، )تایید شده است 

تاثیری که از  و خصوصا در مهاجرت و( 313 ؛ ولمن و ورتلی؛  1 ؛ پارک و همکاران، 9 1 همکاران ، 

جوئن و )تغییرات شبکه بواسطه فقدان حمایت های سرزمین مادری می گذارد، مورد بررسی قرار گرفته است 

؛   1 ؛ لی و همکاران ، 19  ؛ پویات،9 1 ؛ زو و چی ،2 1 ؛ چادویک و کالینز،1 1 همکاران، 

ایتهای موجود در آن کمک می کند تا ؛ بنابراین حفظ پیوندهای سرزمین مادری و حم(1 1 استورات و همکاران 

افراد در مکان جدید تنش های کمتری داشته و سازگاری بهتری در گذر زمان داشته باشند و استرس کمتری را 

 . تجربه کنند

تکنولوژی های نوین ارتباطات مبتنی بر اینترنت با قابلیت های خود توانسته اند نقش مهمی در برقراری، بسط و 

دون در نظر گرفتن بعد مکان داشته باشند؛ دسترسی راحت ، ارزان بودن و آسانی استفاده، توانایی حفظ تعامالت ب

شگفت انگیزی به افراد می دهند تا بتوانند بدون در نظر داشتن زمان و مکان، تعامل را مدیریت کنند و نوشتاری، 

ز مزایای یک شبکه وابسته به مکان صوتی یا تصویری به صورت آن الین با هم در تماس باشند و از بسیاری ا

بهره برند که قطعا یکی از این مزایا رد و بدل شدن حمایت های اجتماعی بین فرد و اعضای شبکه در سرزمین 

اشاره می کنند که حمایت اجتماعی آن الین نقش مثبتی در ( 2 1 )چنانچه وانگ و همکاران . مادری است

نیز در مطالعه خود به این ( 1 1 )سوهل و والدینگر . بین الملی داردسازگاری اجتماعی و فرهنگی دانشجویان 

موضوع می پردازد که بسیاری از مهاجران بخشی از پیوندهای مادری خود را با افراد کوچکی با شدت زیاد حفظ 

را  نیز اشاره می کند که تکنولوژی ارتباطات پیوندهای مهاجرین با سرزمین مادری( 111 )می کنند؛ سامرویل 

 . حفظ می کند

حفظ پیوندهای سرزمین مادری بسیاری حمایت ها را از سوی خانواده، دوستان و وابستگان فرد آماده و مهیا می 

این موضوع از آن جهت اهمیت زیادی دارد که این حمایت ها هم برای فرد مهاجر و هم برای وابستگان وی . کند

مطالعه تالش کرده است تا به بررسی وضعیت و نحوه حفظ بر این اساس این . در سرزمین مادری مهم است 
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پیوندهای افراد با اعضا شبکه اجتماعی شان که در خارج از ایران زندگی می کنند بپردازد و تمرکز اصلی بر 

بنابراین سوال اصلی در این مطالعه این . پیوندها و حمایت هایی است که طریق اینترنت و آن الین شکل می گیرند 

ه چگونه تکنولوژی ارتباطات کمک می کند تا افراد شبکه های اجتماعی خود را صرفنظر از مکان حفظ است ک

کنند؟ و افراد از چه روش های آن الینی برای دریافت یا ارائه حمایت اجتماعی شان استفاده می کنند؟ این تحقیق به 

ستگان آنها در خارج از ایران زندگی می کنند، روش اینترنتی از افرادی که ساکن ایران هستند و حداقل یکی از واب

 .نحوه تعامالت آن الین و حمایت های موجود در آن را مورد بررسی قرار داده است 

 :بر این اساس، فرضیاتی که در تحقیق مد نظر است این که 

 .مهاجران با وابستگان خود از طریق شبکه های اجتماعی در تعامل هستند -

 .ا از طریق تعامل آن الین رد و بدل می کنندحمایت های اجتماعی ر  -

 .به این تعامالت اعتماد دارند و به آن وابسته هستند -

 .و هر چه نزدیکی فرد با مهاجر بیشتر باشد این ارتباط آن الین میزان تماس بیشتر و تداوم بیشتری دارد -

 مبانی نظری

اد،حفظ یا منحل و یا احتماال اینکه دوباره این ای را ایج  محققان شبکه به بررسی اینکه چرا مردم روابط شبکه

سیر این . اند دهند و عایدی آن چیست، پرداخته کنند و اینکه چه افرادی این روابط را شکل می ارتباط را برقرار می

 . آمده است رویکردها و تحوالت به صورت خالصه در جدول

 (91: 111 کاواناق، :منبع )های شبکه جدول نظریه: جدول شماره 

 رهیافت
وسعت 

 شبکه
 شبکه( شمول )داراییها ای  کنش شبکه

رابطه اجزا 

 با کل

نیروهای بیرونی 

 شکل دهنده شبکه

معنی /عاملیت 

 ساکن در
 مثال

تحلیل شبکه 

 اجتماعی
 پیوندهای شخصی کنش محدود جهانی

هویت حفظ 

 شده

شکل گیرنده بوسیله 

 فرهنگ
 ها ساکن در گره

خویشاوند

 ی

تحلیل شبکه 

اعی اجتم

 آمریکایی

 پیوندهای شخصی کنش ممکن خاص
هویت حفظ 

 شده

شکل گیرنده بوسیله 

 انتخاب
 ساکن در گره ها

اعضای 

 کلوپ

تئوری شبکه 

 کنشگر–
 خاص

به عنوان 

موجودیت 

 منسجم

عین)اشیاء/متون/مردم

 ...و(یت ها

هویت گم 

 شده

پیروزی یا /هدف

 شکست
 برآمده از هدف

کالس 

 درس

 خاص کاستلز

به عنوان 

وجودیت م

 (وابسته)منسجم 

/ کارکردها/موقعیت ها

تکنولوژی 

 های بزرگ شبکه/ها

هویت حفظ 

شده رو به 

 گسترش

 برآمده از هدف روابط قدرت جهانی

سازمان 

ملل متحد 

 G1گروه /

هارت و 

 نگری
 جهانی

کنش / وسیع

 ممکن

جهت /ها  انگیزه/مردم 

 ها گیری

هویت حفظ 

شده رو به 

 گسترش

 ها آشوب آمده از پیوندهابر روابط قدرت جهانی

دلوز و 

 گاتاری
 خاص

جریان تسهیل 

 شده
 روابط شبکه

هویت سیال 

 است

شکل گیرنده بوسیله 

 جریان ها
 حمل و نقل برآمده از شبکه

تئوری 

پسا )اینترنت 

 (ساختارگرایی

 پیوندهای شخصی کنش ممکن جهانی
هویت سیال 

 است

شکل گیرنده بوسیله 

 پیوندها
 fansites برآمده از شبکه

معماری 

 اینترنتی
 جهانی

جریان تسهیل 

 شده

/ سرورها/قراردادها 

/ داده/ کد/کامپیوترها

 فیبر نوری

تحول اجزا 

 با هم
 برآمده از هدف هدف/ اثربخشی

/ اینترنت

 کانال ها

اینترنت 

 اجتماعی
 خاص

کنش / وسیع

 ممکن

/ انگیزه ها/مردم 

 سازمان ها/متون

هویت حفظ 

شده رو به 

 گسترش

نده بوسیله شکل گیر

 پیوندها
 برآمده از شبکه

اشتراک 

 فایل

در این میان اینترنت نقش مهمی در تعامالت امروزی بازی می کند، نزد چارلز اس اینترنت به راحتي مادر همه 

شبكه اینترنت انعطاف پذیر، سازگار، غیر سلسله مراتبي، داراي ساختار جهاني . شبكه ها محسوب مي شود
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به عقیده محققین ( 111 كاواناق، )ون نقاط مركزي، اصول سازمان یافته و سلسله مراتب استریزومي ها ، وب بد

درست مانند جاده . شبكه اجتماعي، اینترنت در حمایت از پیوندهاي مستحكم و چندگانه در بین افراد بسیار تواناست

، اینترنت نیز ابزار زیرساختاري كه ابزار زیرساختاري هستند تا جریان مبادالت تجاري آف الین را تقویت كنند

عالوه بر آن، اینترنت همچنین مي تواند دامنه شبكه هاي . است كه مبادالت اجتماعي آنالین را میسر می سازد

ترلو و )اجتماعي را با قادر ساختن مردم براي ارتباط با افراد بیشتري نسبت به گذشته،افزایش دهد

تیره و تار ساختن –در حال دگرگون كردن سیماي زندگي روزانه است از دید گیدنز اینترنت (. 913 همكاران،

مرزهاي میان امر جهاني و امر محلي،ایجاد مجراهاي تازه براي ارتباطالت و تعامل و امكان پذیر ساختن انجام 

 (. 911 گیدنز،)اي وظایف هر چه بیشتري به صورت شبكه

دگی اجتماعی و شخصی افراد غیرقابل انکار است ، ولیکن تحقیقات اخیر نشان می دهد که تاثیر اینترنت در زن

مثبت یا منفی بودن این تاثیر همچنان مورد مناقشه و در دست بررسی است؛ از جمله بعضی از اخیرترین تحقیقات 

معتقد ( 931 )خلیلی جولرستانی : داخلی این موضوع را از برخی از جنبه های منفی مورد بررسی قرار داده اند

رساني صحیح در حوزه اینترنت آن را به تهدید امنیت اجتماعی تبدیل کرده ، وی  عدم آموزش و اطالع است که

آمار باالی دسترسی به سایتهاي مستهجن، مخاطره انگیزو دوستیابي توسط ایرانیان را به عنوان دلیل عنوان کرده 

ستفاده از شبكه هاي مجازي در گرایش در تحقیق خود اشاره کرده اند که ا( 931 )است؛ طالب پور و همکاران 

عضویت در شبکه های ( 931 )همچنین قربانی و خسروی . جوانان به انواع ناهنجاري هاي اجتماعي نقش دارد

نیز در بررسی خود اشاره ( 931 )عامری و همکاران . اجتماعی را در بروز رفتارهای پرخطر موثر دانسته اند

عي تلگرام موجب كاهش میزان سرمایه اجتماعي بین كاربران این شبكه مي کرده اند که عضویت در شبكه اجتما

اند که با افزایش میزان مدت زمان  در بررسی خود نتیجه گرفته(931 )در ادامه رسول زاده اقدم و اکبرپور . گردد

سوي كاربران، عضویت، میزان استفاده، نوع استفاده و واقعي تلقي كردن محتواي مطالب ارائه شده در فیسبوك از 

 .میزان احساس امنیت فرهنگي و اجتماعي آنها كاهش پیدا میكند

اشاره ( 93 )آذری و تابان : از طرف دیگر در تحقیقات دیگری بر جنبه های مثبت آن تمرکز داشته اند ، از جمله 

ش می دهد، و کرده اند که میزان ارتباط با دیگران در شبکه های اجتماعی مجازی سرمایه اجتماعی را افزای

پر كردن اوقات فراغت، سازماندهي گروه هاي اجتماعي، امكان گفت و گو و آشنایي ( 931 )توالیی و همکاران 

در ( 931 )همچنین امانی کالریجانی و تافته . با فرهنگ ها را فرصت های شبکه های اجتماعی مجازی می دانند

ا داشتن ارتباط با دیگر افراد در شبكه های مجازی و از نتایج تحقیق خود شرط الزم براي بازاندیشي در هویت ر

 . جمله تلگرام می دانند

اگر چه تحقیق مستقل داخلی و خارجی در خصوص نقش تعامالت آن الین بر حفظ پیوندهای سرزمین مادری و 

ه اجتماعی و حمایت اجتماعی موجود در این پیوندها مشاهده نشد، اما برخی مطالعات نقش آن را در افزایش سرمای

؛ سامرویل 1 1 ؛ سوهل و والدینگر ،931 آذری و تابان ،) حفظ و توسعه شبکه اجتماعی این افراد بر شمرده اند 

، 111.) 

شبكه فردي به ارتباطات و پیوندهاي افراد به عنوان كانون و مركز با سایر افراد و گروهها توجه دارد، معموالً 

، ویژگیهاي تعاملي ...(اندازه، تراكم و )ویژگیهاي ساختي : در سه بعدمحققان ویژگیهاي شبكه اجتماعي را 

صالحي ) طبقه بندي مي كنند( انواع حمایت )ویژگیهاي كاركردي ...( فراواني، صمیمي، متقابل بودن،دوام و)

مهـم  اگر چه شبكه هاي اجتماعي مساوي حمایتهاي اجتمـاعي نیسـتند،اما یكـي از كـاركرد هـاي(. 911 هیكویي،

شبكه هاي فردي در مقابـل بحـران هـاي زنـدگي از افـراد حمایـت مـي . شـبكه هـاي اجتماعي،حمایت اجتماعي است

حمایت اجتماعی را به عنوان پیوند اجتماعی، همبستگی اجتماعی و روابط گروه اولیه تعریف ( 333 )ترنر .كننـد 

به عنوان هر فرایندی که از طریق آن روابط اجتماعی حمایت اجتماعی را ( 111 )می کند؛ کوهن و همکاران 

 (.   1 به نقل از سانگ و همکاران ، )سبب سالمت و حس خوب شود، در نظر می گیرند 
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تعمیق ( دریافت واقعی کمک )حمایت دریافتی : به سه واقعیت اصلی حمایت اجتماعی توجه دارد ( 111 )کانیستی 

اعتقاد بر این است که کمک در صورت لزوم در )و حمایت درک شده ( رانکیفیت و نوع روابط با دیگ)اجتماعی 

شش نوع ( 319 )، دسته بندی حمایت های اجتماعی متنوع است ، برای مثال؛ باررا و اینلی (دسترس خواهد بود

حمایت مادی، کمک رفتاری، تعامل صمیمی، هدایت، بازخورد و تعامل : حمایت اجتماعی را تفکیک کردند

دو دسته اصلی را در این زمینه ( 111 )اگر چه سیمن (. 311 به نقل از بارینگ و همکاران ،)ی مثبتاجتماع

حمایت ) و ابزاری ( که باعث می شود ما احساس عشق و مورد توجه بودن داشته باشیم ) عاطفی : مطرح می کند

جتماعی را در تحقیقشان سه نوع حمایت ا( 1 1 )و گاهی حمایت اطالعاتی و یا هوانگ و وسترن ( ملموس

در چهار دسته حمایت (   1 )چن و چوهی. حمایت عاطفی، حمایت ابزاری و مصاحبت اجتماعی: بررسی کردند

حمایت .حمایت اطالعاتی، حمایت عاطفی، حمایت ملموس و حمایت مصاحبتی: اجتماعی را گروه بندی کردند

نت نیز می تواند از طریق شبکه های اجتماعی آن الین اجتماعی کارکرد مهم شبکه اجتماعی است که امروزه اینتر

 .در بسط و حفظ آن در بین افراد و خصوصا افراد با فاصله جغرافیایی زیاد نقش مهمی داشته باشد

 روش شناسی 

. این مطالعه با رویکرد کمی و با توجه به ماهیت مسئله به روش پیمایش اینترنتی با ابزار پرسشنامه انجام شده است

ویژگی های فردی : متغیر 2سوال بسته سنجیده شده و شامل  1 متغیر این تحقیق درپرسشنامه ای کوتاه با  1 

سن و جنس و نسبت فرد ساکن در خارج از کشور و سن و )پاسخگو و وابسته ساکن در خارج از کشور است 

ل سواالتی در مورد دفعات متغیر نحوه ارتباط آن الین را مورد سنجش قرار می دهد و شام 2و (جنس پاسخگو

تماس، طریقه تماس، حمایت های اجتماعی مبادله شده،میزان احساس وابستگی به رابطه آن الین و میزان احساس 

شایان ذکر است بدلیل ترغیب افراد به . امنیت خاطر از دسترسی راحت از طریق آن الین و اینترنتی است

 .نها پرسیده شده استپاسخگویی تعداد سواالت کم شده و مهم ترین آ

در ( خانواده ، دوست و آشنایان )جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افرادی است که حداقل یکی از وابستگان آنها 

با توجه به ماهیت مسئله که در مورد تعامل آن الین است و عدم دسترسی راحت . خارج از کشور زندگی می کنند

لوله برفی استفاده شده است ؛ بدین طریق که ابتدا پرسشنامه ها برای گیری گ به جامعه آماری از روش نمونه

تعدادی از افراد که احتمال می رفت شرایط نمونه را دارند از طریق شبکه های اجتماعی آن الین چون تلگرام، 

اشاره وایبر و واتس آپ فرستاده شده و افراد می بایست در صورت تمایل و داشتن شرایط پاسخ ها را به شماره 

شده در پرسشنامه ارسال می کردند و در صورت امکان این پرسشنامه را برای افراد دیگری با همین شرایط 

پاسخنامه قابل اطمینان دریافت شد و برخی به دلیل ناقص بودن   9 با این اوصاف در نهایت . ارسال می کردند

 .حذف گردید

از شاخص های شبکه اجتماعی استخراج شده است و بارها  سواالت پرسشنامه دارای اعتبار سازه است ، چرا که

در مطالعات متعدد خارجی و داخلی مورد سنجش قرار گرفته اند، قابلیت اعتماد تحقیق بدلیل اجرای اینترنتی 

پرسشنامه قابل توجه است ، از یک طرف با اجرای تحقیق در فضای مسئله تحقیق ، حذف نقش عوامل انسانی و 

  9 تعداد . بودن سواالت به نظر می رسد، اجرای تحقیق در شرایط خوبی انجام شده باشدواضح و کوتاه 

نامه عمال نتایج  پاسخنامه نیز قابلیت اعتماد قابل قبولی را ایجاد می کند، شایان ذکر است که با افزایش تعداد پاسخ

 .تحقیق تغییر کمی داشته است

: استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند ، در آمار توصیفی یافته های این تحقیق از طریق آمار توصیفی و

 .توزیع فراونی و درصد ، میانگین و نما و در آمار استنباطی تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است

 یافته ها

سال  91با میانگین سنی حدود ( درصد  1. 9)مرد  11و ( درصد  .11)زن  21 نفر شامل   9 در این مطالعه 

 19.9)مرد  11 و ( درصد 21.1)زن   9 این افراد میزان و نوع ارتباط آن الین خود را با . سن شرکت کرده اند
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سال که یکی از اعضای خانواده ، دوستان و یا آشنایان آنهاست و در خارج از  91با میانگین سنی حدود ( درصد

 .اند ایران زندگی می کنند، بیان کرده

والدین ، )درصد عضو خانواده درجه یک فرد  11خارج از کشور با فرد پاسخگو ،حدود نسبت فرد ساکن در 

خاله ، عمه، عمو، دایی، برادرزاده ، )درصد عضو خانواده درجه دو   .  ، (خواهر و برادر، همسر، فرزندان

خانواده همسر  درصد 1، ( فرزندان خاله ، عمه، عمو و دایی)درصد عضو خانواده درجه سه  1.1 ، (خواهرزاده 

درصد آشنایان فامیل  9درصد دوست و  2 ، ...(خواهر و برادرشوهر، دختر خواهر شوهر، خواهر زاده شوهر و)

 .بوده است...( عروس عمه، دوست خانوادگی، استاد، همکار و)و غیرفامیل

چون واتس آپ  و پس از آن  از طریق شبکه های اجتماعی دیگر(دصد 1. 1)اکثر پاسخگویان از طریق تلگرام 

نمره )و  احساس امنیت خاطر زیادی . با وابستگان خود در تماس بوده اند... ، ایمو و اسکایپ و(درصد 1.2 )

 . از دسترسی راحت به تماس آن الین داشته اند( 11 از  11.1میانگین 

درصد  11حدود ، دفعات تماس آن الین با فرد خارج از کشور را نشان می دهد که بر اساس آن جدول شماره 

با وابستگان خود در تماس بوده اند، آماره نما نیز نشان می دهد که با ( روز تا هفته ای یکبار هر)افراد هر هفته 

ماهی چندبار "، خانواده درجه دو "هرروز و هفته ای چند بار"بیشترین فراوانی پاسخگویان با خانواده درجه یک 

 . در تماس هستند" ماهی یکبار"و با دوستان " ماهی چند بار"نواده همسر ، خانواده درجه سه و خا"یا ماهی یکبار

 توزیع فراوانی دفعات تماس آن الین با وابستگان در خارج از کشور:  جدول شماره 

نما دفعات تماس با توجه به نسبت فرد ساکن در خارج از  درصد معتبر فراوانی  دفعات تماس 

 کشور 

 (/درصد 91.1)رجه یک خانواده د 1.2  19 هر روز

 (/درصد 91.1)خانواده درجه یک  1.   13 هفته ای چند بار

  1.3   1 هفته ای یکبار

خانواده درجه سه (/ درصد 1 )خانواده درجه دو  2.1  91 ماهی دو یا سه بار 

 (درصد 1.1 )خانواده همسر (/ درصد 99.9)

  9)ست دو(/ درصد 1 )خانواده درجه دو  1.1  19 ماهی یکبار

 (درصد

  1 1  مرتبه در سال    دو تا 

  - - سالی یکبار

  1.1   چند یکسال یکبار

  11  3   جمع 

   9 خطا

    9  جمع کل

نشان می دهد که حمایت های اجتماعی که پاسخگویان با وابستگان خود در خارج کشور رد و بدل  9جدول شماره 

درد دل و "درصد با وابستگان خود حول محور  11صاحبتی بود ، یعنی می کنند ، بیشتر شامل حمایت عاطفی و م

مشاوره و رد و بدل کردن " درصد حمایت اطالعاتی و مشورتی دارند و  21تعامل دارند، حدود " هم صبحتی

و " حمایت مالی"درصد    حمایت مالی و خدماتی فراوانی کمتری دارند و حدود . را عنوان کرده اند" اطالعات

همچنین آمار نما نشان می دهد که . است" انجام امور کاری و اداری فرد در ایران"درصد حول محور  9.1 

 .است" درد دل و هم صبحتی"بیشترین فراوانی حمایت صرفنظر از نسبت فرد 

 توزیع فراوانی حمایت های اجتماعی مبادله شده با وابستگان در خارج از کشور: 9جدول شماره 

نما حمایت اجتماعی با توجه به  درصد کل درصد راوانیف حمایت اجتماعی

نسبت فرد ساکن در خارج از 

 کشور
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 تمام نسبت ها  11  11  1  درد دل و هم صبحتی

  11  11.1 9   مشاوره و رد و بدل کردن اطالعات 

  11     1  حمایت مالی

  11  9.1   9 انجام امور کاری و اداری فرد در ایران 

، فراوانی حمایت های اجتماعی مبادله شده را با توجه به جنسیت فرد خارج از ایران  1، جدول  9دول شماره در ادامه ج

نشان می دهد ، همانگونه که مشخص است زنان حمایت عاطفی و مصاحبتی بیشتری نسبت به مردان دریافت می کنند، در 

حمایت مشورتی . بیشتری را دریافت کرده اند( کاری انجام امور اداری و )عوض مردان حمایت مالی و حمایت خدماتی 

هر چند با توجه به آزمون وی کرامرز تفاوت حمایت ها با توجه به جنسیت . تقریبا برای زنان و مردان مشابه بوده  است

ها با درصد بیان کرد حمایت  32معنادار نیست و نمی توان با اطمینان  1.12وابستگان خارج از کشور با خطایی بیش ار 

 .توجه به جنیست فرد ساکن در خارج از کشور متفاوت است

توزیع درصدفراوانی و آزمون معناداری رابطه بین دو متغیر حمایت های اجتماعی مبادله شده با توجه به : 1جدول شماره 

 جنسیت وابستگان در خارج از کشور

 درصد فراوانی حمایت اجتماعی
 جنسیت فرد ساکن در خارج از ایران

 مرد زن 

 1. 1 11.1 درد دل و هم صبحتی

 13.9 11.1 مشاوره و رد و بدل کردن اطالعات 

 1.1  1.3 حمایت مالی

 9.    .1  انجام امور کاری و اداری فرد در ایران 

 1. 1  1. 31 (Cramer's V)مقدار ضریب وی کرامرز

 

 

 

 

 

 

می دهد؛ که بر اساس آن همه افراد پاسخگو میزان میزان وابستگی به تعامل آن الین را نشان  2جدول شماره 

با تفکیک بیشتر بین جنسیت فرد پاسخگو و فرد ساکن در .وابستگی خود را به تعامالت آن الین زیاد ابراز کرده اند

خارج از ایران مشخص می شود که مردانی که وابستگان زن خارج ایران دارند به این رابطه وابستگی بیشتری 

اساس آزمون تی ، تفاوت میزان وابستگی زنان پاسخگو به تعامل آن الین با مردان به طور معناداری  برای. دارند

 . از وابستگان زن خارج  از ایران بیشتر است ولی این تفاوت معناداری در مورد مردان پاسخگو مشاهده نشد

پاسخگو با توجه به جنسیت وابسته ساکن خارج تفاوت میزان وابستگی به تعامالت آنالین در زنان و مردان : 2جدول شماره 

 از ایران 
میانگین میزان  جنسیت فرد در تعامل   جنسیت پاسخگو

وابستگی به تعامالت 

 (355از )آنالین 

 t df sigمقدار 

 زن
 57511 16762 27230 6772 زن

 7576 مرد

 مرد
 57720 63712 5710 77 زن

 6676 مرد
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است که در حد  13برابر ( 11 از )، میانگین احساس وابستگی به رابطه آن الین  1جدول با توجه به اطالعات 

زیاد است، همچنین این وابستگی در نسبت های مختلف قدری متفاوت است ؛ چنانچه میزان آن در خانواده درجه 

،آزمون  1اره بر اساس جدول شم. است که میزان وابستگی بسیار زیادی را نشان می دهد  11 از  11.2یک 

تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که میزان احساس وابستگی با توجه به نسبت با فرد ساکن در خارج کشور 

بر این اساس افراد هر چه با فرد ساکن در . معنادار است 1.12با خطایی کمتر از  Fتفاوت معنادار دارد و مقدار 

 .وابستگی بیشتری به تعامالت آن الین خود دارندخارج از کشور نسبت نزدیک تری دارند ، احساس 
 میانگین میزان وابستگی به رابطه و احساس امنیت خاطر با توجه به نسبت با فرد ساکن در خارج کشور: 6جدول شماره

میانگین احساس وابستگی به رابطه  نسبت

 (355از )آن الین 

 11.2 (والدین ، خواهر و برادر، همسر، فرزندان)خانواده درجه یک 

خاله ، عمه، عمو، دایی، برادرزاده ، خواهرزاده )خانواده درجه دو 

) 
23.  

  .22 (فرزندان خاله ، عمه، عمو و دایی)خانواده درجه سه 

خواهر و برادرشوهر، دختر خواهر شوهر، خواهر )خانواده همسر 

 ...(زاده شوهر و
21.1 

  . 1 دوست

عروس عمه، دوست خانوادگی، استاد، )آشنایان فامیل و غیرفامیل

 ...(همکار و
21.  

 13 میانگین کلی
تحلیل واریانس یک طرفه میزان وابستگی به رابطه و احساس امنیت خاطر با توجه به نسبت با فرد ساکن در خارج : 7جدول شماره 

 کشور

 F sig مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مربعات 

میانگین احساس وابستگی به رابطه 

 آن الین

60730 0 36761 36701

2 

5755

5 2077036 226 37316 

1037066 213 

 

 نتیجه گیری

مهاجرت خصوصا مهاجرت های بین المللی ، تغییرات زیادی در فرهنگ فرد مهاجر، سبک زندگی و شبکه 

تواند چالش های جسمی ، روانی ، اجتماعی و فرهنگی زیادی روابط اجتماعی فرد ایجاد می کند که بواسطه آن می 

نحوه مواجهه فرد مهاجر با فرهنگ جدید با توجه به ویژگی های فرد و محیط جدید می . در فرد مهاجر بروز کند

ن در ای. هایی از همانندگردی، جدایی ، یکپارچگی و حاشیه نشینی به دنبال داشته است تواند متغیر باشد و استراتژی

میان حفظ پیوندهای ارتباطی با سرزمین مادری می تواند به عنوان یک تسهیگر در سازگاری با محیط جدید عمل 

 .کند و فشارهای مهاجرت را خصوصا در ابتدای آن بکاهد

در این میان ، تکنولوژی های نوین ارتباطات هر روز قابلیت های جدیدی را برای تعامالت آن الین فراهم می 

قابلیت هایی که این امکان را فراهم می کنند تا افراد با هزینه کم و در زمانهای مختلف، محدویت های سازنند، 

این مسئله برای مهاجرین و مسافرین . مکانی تعامل را نادیده بگیرند و روابط اجتماعی خود را حفظ یا بسط دهند

بنابراین با این . د، بسیار حائز اهمیت استبه خارج از کشور که فاصله جغرافیای زیادی با سرزمین مادری دارن

شبکه های اجتماعی آن الین و اینترنتی می توان بسیاری از حمایت های شبکه های اجتماعی را که در زمان 

 . طوالنی و تحت تاثیر زبان مشترک و یا پیوندهای خونی شکل گرفته اند حفظ کرد یا حداقل مانع قطع آن شد
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در خارج از ایران (خانواده ، دوست یا آشنا )دهد که افراد ساکن ایران با وابستگان خود  نتایج این تحقیق نشان می

دائما از طریق شبکه های آن الین و اینترنتی چون تلگرام و پس از آن شبکه های اجتماعی دیگر چون واتس آپ، 

فاصله زمانی کمتری صورت در تماس هستند که این تعامل با اعضای خانواده درجه یک در ... ایمو و اسکایپ و

در " مشاوره و رد و بدل کردن اطالعات" و پس از آن " درد دل و هم صبحتی"افراد غالبا حول محور . می گیرند

تماسند و حمایت های مالی و خدماتی نیز در برخی تعامالت دیده می شود که فروانی کمتری دارد؛زنان بیشتر 

و مردان حمایت های مالی و خدماتی که البته فراوانی کمتری حمایت عاطفی و مصاحبتی دریافت می کنند 

حمایت مهم رد و بدل شده " درد دل و هم صبحتی"صرفنظر از نسبت با فرد ساکن خارج از کشور غالبا .دارد

افراد احساس وابستگی زیادی به این تعامل آن الین دارند و هر چه رابطه با فرد ساکن در خارج از کشور . است

همچنین امنیت خاطر زیادی از دسترسی . باشد ، این وابستگی بیشتر است(مثل خانواده در جه یک)ر نزدیک ت

همچنین مردان با وابستگان زن خارج از ایران و زنان با وابستگان . راحت به تعامالت آن الین احساس می شود

 .اند الین اظهار کرده مرد خارج از ایران تعامل بیشتری داشته اند و وابستگی بیشتری به تعامل آن

این تعامل منبع حمایتی ( مثل فرزند، والدین، خواهر، برادر و همسر)جالب توجه است که برای خانواده درجه یک 

همچنین افراد پس . مهمی محسوب می شود که می تواند دوری مکانی و خال تعامالت چهره به چهره را بکاهد

ن خود دارند و وابستگی بیشتری به آن احساس می کنند که حکایت از ازخانواده درجه یک تعامل بیشتری با دوستا

نقش مهم دوستان در شبکه اجتماعی تعامالت روزمره دارد؛ این در حالی است که تعامل با خانواده همسر و 

 . آشنایان دور بسیار ضعیف بوده است

خاطر کمی به این شبکه ها دارند و آن را  نتایج این تحقیق برخی یافته های قبلی را که معتقد بودند، افراد امنیت

؛ قربانی و  931 خلیلی جولرستانی ،)تهدیدی برای هویت و سرمایه اجتماعی می دانند را رد می کنند 

و بیشتر جنبه مثبت و کارگشای ( 931 ؛ رسول زاده اقدم و اکبرپور ،931 ؛ عامری و همکاران ،931 خسروی،

،سوهل و والدینگر (931 )ورد نظر قرارداده است که با تحقیقات آذری و تابان این تعامالت را از دید مخاطبین م

 .همراستاست(111 )و سامرویل ( 1 1 )

نتایج این تحقیق بیشتر  بر پیامدهای مثبت تعامل آن الین برای افراد ساکن ایران که وابستگانی در خارج از کشور 

م فرد مهاجر و ساکن خارج از ایران احساس تعلقات این تعامالت کمک می کند تا ه. دارند، متمرکز است

خانوادگی، قومی، زبانی و ملی خود را فراموش نکند و از ریشه های خود به یکباره جدا نشود و بتواند در محیط 

فرهنگی متفاوت که غالبا زبان و ویژگی های متفاوت و جدیدی دارد بیشتر داوم بیاورد و خود را سازگارکند ؛ وی 

زمان با حفظ بخش های زیادی از هویت فرهنگی خود ، هویت جدیدی را نیز کسب می کند و در حقیقت  به مرور

می تواند هویت چند فرهنگی داشته باشد، اگر چه مسافرت و اقامت در ایران برای بازیابی و حفظ ارزش ها و 

ودن و امکان ارتباط مستمر حمایت های سرزمین مادری بسیار تاثیرگذار است ، ولیکن حس هر لحظه آن الین ب

صوتی یا تصویری با وابستگان در ایران که با هزینه کم و امکانات مختصر قابل انجام است ، تحولی مهم در شکل 

گیری نوعی تعامالت اینترنتی برای افراد محسوب می شوند که می تواند لحظات و وقایع را با ایران گره بزنند و 

ببرند؛ امکانی که در سال های نه چندان دور محقق نبود و شاید حسرت بسیاری از حس با هم بودن مجازی بهره 

 . از مهاجرین بوده است

از طرف دیگر افراد مهاجر و ساکن خارج از ایران خود منبع حمایت و تعلق خاطر خانواده، دوستان و وابستگان 

وب زیادی خصوصا بر نزدیکان فرد خود هستند و غیبت آنها بواسطه عدم حضور گاها می تواند تاثیرات نامطل

بگذارد، این مسئله که فرد ساکن ایران می تواند در هر لحظه حس دسترسی آسان را داشته باشد عالوه بر احساس 

امنیت خاطر ، روابط ، خاطرات و تعلقات جمعی را نیز حفظ می کند و کمک می کنند افراد حس بهتری از فقدان 

آنها می توانند حمایت های خود رادر قالب مصاحبت، مشاوره و سایر خدمات مورد . های عزیزان خود داشته باشند

 .نیز ارائه کنند و همچنین حمایت هایی را از طریق تعامل آن الین دریافت کنند
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در نهایت ،همانگونه که محققین شبکه می گویند ، امروزه اینترنت مادر همه شبکه ها محسوب می شود و کمک 

های زیادی حفظ یا بسط یابند که ظهور و نشر ابزارهای ارتباطی جدید که هر روز آسان تر و می کند تا پیوند

تکنولوژی های نوین . راحتر در اختیار عموم قرار می گیرند ، با کیفیت بهتری می تواند این امر را میسر کند

ورت آن الین و حس با هم ارتباطات، زندگی اجتماعی را دگرگون کرده است؛ به اشتراک گذاشتن لحظه ها به ص

بودن ناشی از آن تحولی عظیم در بهره مندی از حمایت های اجتماعی است که نقش مهمی در سالمت ، سازگاری 

اگر چه هنوز مکان برای تعامل مهم است و ارتباطات چهره به چهره جایگاه مهمی دارد ، . و حس خوب بودن دارد

یگزین خوبی برای حفظ تعامالت روزمره باشند، خصوصا در شرایطی ولیکن تعامالت آن الین نیز می توانند جا

که هنوز جایگزین های مناسبی برای تعامل وجود ندارد یا تمایل به حفظ پیوند با بعضی از وابستگان صرفنظر از 

 .میزان فاصله با آنها وجود دارد

 منابع 
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Abstract 

The new technologies of communication with their capabilities have been able to play an important role 

in establishing, extending and maintaining interactions without considering the dimension of space; 

Reliable access, affordability and ease of use makes it possible for immigrants to stay abroad and their 

affiliates in Iran. This study examines the way online interactions and existing support in it with a 

quantitative approach and with regard to the nature of the problem by means of internet scanning 

through questionnaires. 

The response of respondents through telegrams and then other social networks such as Watts Up, Emo 

and Skype and ... are in contact with their affiliates, which interact with first-degree family members in 

less time intervals. People often turn around the "heart and morning" and then "counseling and 

exchanging information". People have a lot of dependence on this online interaction, and the closer they 
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are to a person living outside the country (such as a first-degree family), this is more affiliated. There is 

also a great deal of security for easy access to online interactions. 

Keyword: social network, online interaction, social support, communication technology, homeland 
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