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 چكيده
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 مقدمه

ـ ناميكم را قرن اطالعـات   و قرن بيستم را قرن ارتباطات و قرن بيست ، قرنـي كـه   انـد  دهي

دارد. امـروزه فنـاوري اطالعـات    ي اطالعات و ارتباطات ها يفناورپيوندي ناگسستني با 

تغييراتـي   نيتر مهمبه مدد فناوري ارتباطات فراگير شده و جهان را دگرگون كرده است. 

لوهان در عبارت دهكده جهـاني   آورده، مارشال مك وجود بهرا كه اين فناوري در جهان 

 خالصه كرده است؛ طبق اين نظريه، مردم نقاط مختلف در كشورهاي سراسر كره زمـين 

همانند ساكنان يك دهكده از امكان برقراري ارتبـاط بـا يكـديگر برخوردارنـد. امـروزه      

 ازجملـه ي مختلـف زنـدگي بشـر    هـا  عرصههاي نو در زندگي اجتماعي و  نقش فناوري

 است. ريانكارناپذارتباطات انساني و خانوادگي 

ط . معنـاي ابتـدايي ارتبـا   هاسـت  فرهنـگ و  هـا  تمـدن ارتباط پايه و اسـاس تشـكيل   

ارتباط بـا ديگـران، تفسـير رفتارهـاي ديگـران و تجربـه        ها بچهخانوادگي اين است كه 

). در 2004، 1ي ارتبــاطي بــا ديگــران را يــاد بگيرنــد (كــوئرنرهــا تيــفعالاحساســات و 

ي هـا  شـه يانداز طريق برقراري ارتباط با ديگران و تبادل افكار و  ها ناانسي دور، ها نازم

. در تداوم اين روند، افراد اند كردهمدن جوامع بشري را ايجاد ي فرهنگ و تها هيپاخود، 

ي گوناگوني متوسل شـدند و وسـايل ارتبـاطي    ها راهبراي برقراري ارتباط با يكديگر به 

ي هـا  جنبـه بـر   چنـان  آني اطالعـات  ورافنامروزه اطالعات و «گوناگون را ابداع كردند. 

گذاشـته   ريتـأث ي افراد و اجتماعات ي و اقتصادفرهنگ ي،اجتماع مختلف زندگي سياسي،

ي زمـاني  ها تيمحدودي اطالعات بسياري از ورافناز آن غفلت نمود.  توان ينماست كه 

بدون توجه به مرزهاي جغرافيـايي   ها ناسازمو جغرافيايي را از بين برده است و افراد و 

 ودن و الودن،(ال »با هم ارتباط برقـرار كننـد و بـه مبادلـه اطالعـات بپردازنـد       توانند يم

ي، از ا رسـانه ي جديـد  هـا  يفنـاور ). امروزه با رشد سريع 1ص  ،1385محسني،  ترجمه

 .كنند يمدهكده جهاني، شهروند جهاني و جامعه جهاني صحبت 

ي كـه افـراد و   ا شـبكه ي نوين ارتباطي با فراهم كردن امكان پيدايش جامعـه  ها يفناور 

                                                      

1. Koerner  
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، عليقليان و خاكبـاز كاستلز، ترجمه ( دهيبخشين ي نوها تيهوي تازه، ها قالبجوامع را در 

، بلكـه نگـرش مـا    هـا  ناانسـ )، نه تنها قواعد و قوانين حاكم بر ارتباط و تعامل ميان 1380

توان اذعان داشـت كـه امـروز      مي ني؛ بنابرااند نسبت به خود، ديگران و جهان را تغيير داده

ان فرهنگـي ناشـي از شـتاب و    بيش از هر چيز، اين روابط خانوادگي اسـت كـه در بحـر   

مهم و  دوچندانو لزوم بررسي آن،  شود يمآفرين  اجتماعي، مسئله وقفه يبژرفاي تغييرات 

. تغيير و تحوالتي كه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جوامـع  دينما يمضروري 

 ).247ص  ،2004، 1دهد (ريترز قرار مي ريتأث، نهاد خانواده را تحت ديآ يم وجود هب

اما در حـال حاضـر چنـين نيسـت،     ؛ در گذشته خانواده با تعدد كاركردها مواجه بود

ي جمعـي نيـز بسـياري از    هـا  رسـانه ي آموزش به مدرسه سپرده شده است و كاركردها

ي را بر عهده دارند حتي در مـواردي، اعضـا در بيـرون از منـزل     ريپذ جامعهكاركردهاي 

و كاركردهاي نظارتي خانواده نيز رو بـه كـاهش    دكنن يمناهار يا صبحانه خود را صرف 

گفت كه خانواده ايراني از دو نظر دچار انقباض تـدريجي   توان يماست، به اين ترتيب، 

نقش خـانواده بـه عنـوان محيطـي بـراي      ). 1393ساروخاني، ( يفيكشده است: كمي و 

رون خانـه  ي مختلف كاهش يافته است. حتي وقتي افـراد د ها شكلسرگرمي، امروزه به 

اي و گـوش دادن بـه    ي رايانهها يبازسرگرم هستند، نوع سرگرمي آنها كه مواردي مانند 

گيرد، ارتباطي به مناسبات خانوادگي ندارد. بـراي نمونـه، اسـتفاده از     يدربرمموسيقي را 

 اينترنت باعث شده است كه بودن در خانه نيز نوعي زيستن در انزوا باشد.

شـده   دهيتن  درهمبيش از هر زمان ديگري به هم فشرده و  در حقيقت، امروزه جهان

اطالعات، جهاني نو شكل گرفته اسـت   و انفجاراست. تحت تأثير وسايل ارتباط جمعي 

هاي بنيادي با گذشته دارد و كشور ما را نيـز در معـرض    كه در بسياري از موارد تفاوت

هـا، توسـعه    و كلـوب  هـا  نـت  چنين تغيير و تحوالتي قـرار داده اسـت. گسـترش كـافي    

ي در ا عمـده تأثيرپذيري از تحوالت اخير جهان، منجـر بـه تغييـرات     ؛ وشهرنشيني و ...

شيراز شده اسـت.   كالنشهرسبك نگرش، زندگي و روابط خانوادگي در شهرها و بويژه 

                                                      

1. Ritzer 
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از طرف ديگر، فروپاشـي سـاختارهاي سـنتي، نظيـر اجتماعـات عشـايري و روسـتايي،        

هاي ارتباطي نيز باعث شده اسـت كـه اغلـب     د شتابان فناوريگسترش شهرنشيني و رش

 ي شهري در برابر الگوهاي جهاني متفاوت و متعارض قرار بگيرند.ها خانواده
ي باعث ازديـاد مسـائل، مشـكالت و    نيشهرنشفناوري، صنعت و  روزافزونپيشرفت 

و انـواع   اهـ  ناسازمستيزهاي خانوادگي شده چنانكه امروزه شاهد رقابت سخت نهادها، 
ـ ا خـانواده وسايل ارتباط جمعي با   ازجملـه  . فنـاوري عظـيم ارتباطـات در همـه جـا،     مي

و دارد  ريناپـذ  بازگشتي گرفته و هيچ گريزي از آن نيست، زيرا كه روندي جا خانواده،
؛ براي مثال: ريزش نهد يمبر اين واحد مهم اجتماعي آثاري شگرف بر جاي  ناخواه خواه

). 19، ص 1393 سـاروخاني، هـا (  ارزشي و رقابت در انتقـال  كييموزا ارتباط ،ها وارهيد
دستاوردهاي انقالب اطالعاتي ـ ارتباطي هسـتند    نيتر مهمو موبايل از  ماهواره اينترنت،

 .انـد  شـده كه ارتباطات را معنايي تازه بخشيده و موجب دگرگوني در تعامالت اجتماعي 
منطقه افزايش پيدا كرده كـه   10منطقه به  6 ي اخير مناطق شهرداري شيراز ازها سالي ط

ي هـا  برنامـه و همچنين  ها خانوادهمتناسب با آن الزم است امكانات تفريحي يا سرگرمي 
مفرح نيز افـزايش يابـد. وقتـي امكانـات الزم بـه شـكل متناسـب و مـوزون در اختيـار          

ي جديـدي  هـا  يفناور، براي پر كردن اوقات فراغت خود سراغ رديگ ينمقرار  ها خانواده
 .رديگ يمكه بيشتر فردگراست و فرصت با هم بودن را از آنان  روند يم

 هاي پژوهش اهداف و فرضيه

 اهداف:  

ي ايرانـي  هـا  خـانواده ي نـوين ارتبـاطي در   ها يفناور. بررسي و مطالعه استفاده از 1

 شهر شيراز ازجمله

 . بررسي و مطالعه ارتباطات انساني درون خانواده2

و رابطه آن بـا   و مطالعه استفاده از اينترنت، ماهواره، موبايل با تلفن همراه. بررسي 3

 ابعاد ارتباطات خانوادگي

 ي نوين ارتباطي با هويت اجتماعي اعضاي خانوادهها يفناور. رابطه استفاده از 4
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 :ها هيفرض

آن ي نوين ارتباطي با ارتباطات خانوادگي و ابعـاد  ها يفناوربين ميزان استفاده از   .1

 رابطه وجود دارد.

 . بين ميزان استفاده از اينترنت با ارتباطات خانوادگي و ابعاد آن رابطه وجود دارد.1-1 

ي با ارتباطات خانوادگي و ابعـاد آن رابطـه   ا ماهوارهي ها شبكه. بين ميزان استفاده از 1-2

 وجود دارد.

 و ابعاد آن رابطه وجود دارد. . بين ميزان استفاده از تلفن همراه با ارتباطات خانوادگي1-3

ي نوين ارتباطي و هويـت اجتمـاعي پاسـخگويان    ها يفناوربين ميزان استفاده از   .2

 رابطه وجود دارد.

 بين هويت اجتماعي پاسخگويان با ارتباطات خانوادگي و ابعاد آن رابطه وجود دارد.  .3

 تباطات خانوادگي است.ي براي ارمعناداركننده  ينيب شيپي نوين ارتباطي ها يفناورابعاد   .4

ي نـوين ارتبـاطي و ارتباطـات    هـا  يفنـاور . هويت اجتماعي بين ابعـاد اسـتفاده از   5

 ي دارد.گر واسطهخانوادگي نقش 

 پيشينه پژوهش

) در پژوهشي به پديد آمدن فردگرايي كه محصـول تحـوالت مربـوط بـه     1385( يعامل

و ابزارمنـد شـدن آن بـا    حوزه فهم، تجربه اجتماعي و توسـعه فنـاوري ارتبـاطي اسـت     

 كند، اشاره كرده است. مي ديبازتولموبايل، وجوه جديدي از فهم فرديت را 

) در پژوهشي به بررسي رابطه ميان انـواع ارتبـاط و هويـت اجتمـاعي     1386دوران (

هويـت اجتمـاعي    مؤلفهارتباطات بر روي سه  ريتأثافراد پرداخته است. در اين پژوهش، 

انوادگي، هويت هماالن و هويت ملي هستند، سنجيده شده است. از هويت خ  عبارتكه 

، اين است كه فضاي سـايبرنتيك بـا بـه انـزوا     شود يمآنچه از نتايج اين پژوهش برآورد 

و ايـن امـر در    شـود  يمـ كشيدن فرزندان، موجب كاهش ارتباط ميان اعضـاي خـانواده   

 .آورد يمنهايت، اسباب تضعيف هويت اجتماعي آنان را فراهم 
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بـر   زبـان  يفارسـ ي ا ماهوارهي ها شبكه) پژوهشي با عنوان نقش 1390( يشالصفري 

ي هـا  شـبكه ساختار خانواده انجام داده است. هدف اصلي اين پـژوهش، بررسـي نقـش    

ماننـد  گـر (  بر ساختار خانواده، با توجه به نقش متغيرهاي تعـديل  زبان يفارسي ا ماهواره

دموكراتيـك و...) اسـت. در    كـار  ميتقسـ ندگي، پايبندي ديني، همسان همسري، سبك ز

ضمن براي سنجش ساختار خانواده از متغيرهايي مانند ميزان ارضاي نيازهـاي عـاطفي،   

ي هـا  افتـه مطلوبيت رابطه، اعتماد متقابل و توزيع قدرت در خانواده استفاده شده است. ي

ي ا مـاهواره ي هـا  شبكهيي كه از ها خانوادهكه در مجموع، ساختار  دهد يمپژوهش نشان 

ي هـا  شـبكه يي كه از ها خانواده) در مقايسه با 46/129با ميانگين نمره كنند ( ينماستفاده 

 )، استحكام بيشتري دارد.43/121نمره با ميانگين كنند ( يمي استفاده ا ماهواره
ي ا مـاهواره ي هـا  شـبكه ) در پژوهشي، رابطـه اسـتفاده از   1391( گلچين و همكاران

مناسبات خانوادگي را در ميـان شـهروندان تهرانـي بـا اسـتفاده از نظريـه        و زبان يفارس
اند. نتايج نشـان داده اسـت    و يادگيري اجتماعي را بررسي كرده  2يساز برجسته، 1كاشت

روابـط زناشـويي، روابـط والـدين و     (كه در خصوص مناسبات خـانوادگي و ابعـاد آن   
لدين و فرزندان و روابط زناشويي بـه  فرزندان و اعتماد زناشويي)، در شاخص روابط وا

نسبت وضعيتي بينابين وجود دارد، اما در خصوص شاخص اعتماد زناشـويي، وضـعيت   
ي بـا  ا مـاهواره ي هـا  شـبكه نامطلوبي برقرار است. همچنين رابطه بـين نـوع اسـتفاده از    

ي ا مـاهواره ي هـا  شـبكه يي كـه از  ها خانوادهمناسبات خانوادگي و ابعاد آن نشان داد؛ كه 
، كننـد  يمـ ي اسـتفاده  ا ماهوارهي ها شبكهيي كه از ها خانوادهدر قياس با  كنند ينماستفاده 

 مناسبات خانوادگي بهتري دارند. مراتب  به
و پژوهش بـر   ها رسانه، ها يفناور) بر اين باور است كه مطالعات 2003( 3استيوارت

ي هـا  يفنـاور رف ، همگي بر خانـه بـه عنـوان مكـاني بـراي مصـ      كنندگان مصرفروي 
ي نوين و ها يفناوراطالعاتي و ارتباطي نوين تمركز كرده و ماهيت اجتماعي استفاده از 

ي نـوين مرزهـاي   هـا  يفناور. تغييرات اجتماعي و اند ساختهخانه را روشن   ژهيوماهيت 
 اند. سنتي خانه را به چالش كشيده

                                                      

1  . cultivation theory   2. agendasetting theory  3. Stewart 
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ايــن  ريتــأثو  ) در پژوهشــي بــه ارزش و اهميــت روابــط اجتمــاعي1975( 1پــوالك

ارتباطات بر اعضاي خانواده و ساير افراد در يـك محـيط اجتمـاعي پرداختـه اسـت. او      

ي ارتباط و اين نكته دارد كه برقراري ارتباط چهره به چهـره و  اثرگذاري به نحوه ا اشاره

ي در ايجاد ارتباط دارد؛ زماني كـه افـراد دور   ريتأثشدن كالم بين دو طرف چه  ردوبدل

پردازنـد،   ي دارند و به بحث و گفتگو ميا مانهيصم، با هم ارتباط شوند يمع يكديگر جم

 زيادي در انسجام و پايداري خانواده دارد. ريتأثروابطشان 
ي نـوين ارتبـاطي را بـر    ها يفناور ريتأث) در پژوهش خود، 2010( 3 و نجاي 2هوبرت

اتي مورد بررسي قـرار  ي تبليغاه بر آگهي ديتأكبا  ها خانوادهسبك زندگي و نوع مصرف 
هـاي نـوين    هـايي پرداختـه شـده كـه فنـاوري      ها و شيوه دادند. در اين پژوهش به روش

ها و ترغيـب آنهـا بـه مصـرف كاالهـاي       ارتباطي و اطالعاتي در جهت نفوذ در خانواده
گيرند. با توجه به اينكـه در دنيـاي مجـازي بـرخالف دنيـاي       كار مي ريزي شده به برنامه

از طريـق   هـا  رسـانه ، رنـد يگ ينمـ روي يكديگر قـرار   د چهره به چهره و روبهواقعي، افرا
مديريتي كه پشت اين تبليغـات نهفتـه اسـت و كارشناسـاني كـه در ايـن زمينـه، ابعـاد         

پردازنـد.   ، بـه تبليـغ كاالهـاي خـود مـي     كننـد  يمرا شناسايي  كننده مصرفي شناخت روان
ي جهان سومي اشاره شـده  ها خانوادهبر   يفناورهمچنين در اين پژوهش به اثرات انواع 

است و اينكه چگونه كشورهاي صنعتي از طريق تبليغ كاال همواره فرهنگ خـود را نيـز   
 كنند. القاء مي ها خانوادهبه اين 

) در پژوهشي با عنوان اعتياد به اينترنت و ارتباطات خانوادگي به ايـن نتيجـه   2004( 4 ليم

پيونـدهاي   موجـه (ازجملـه  از پيونـدهاي اجتمـاعي   رسيد كه گسست و ضعف در هر يـك  

خانوادگي)؛ شامل عالقه به ديگـران، تعهـد بـه خـانواده، مشـغوليت و مشـاركت مـداوم در        

كـه ممكـن    شـود  يمـ و انحرافي در فـرد   نابهنجاري زندگي، باعث بروز رفتارهاي ها تيفعال

انوادگي و ارتباط با گـروه  اعتياد به اينترنت قرار گيرد. ضعف در پيوندهاي خ نهيزم شيپاست 

 اعتياد به اينترنت در بين اعضاي خانواده است. ريانكارناپذهمساالن از عوامل مهم و 
                                                      

1. Pollak       2. Hubert       3. Ngai 

4. Lim 
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 چارچوب نظري

. در انـد  كـرده رسانه همواره در دو سر يك طيـف حركـت    راتيتأثي مربوط به ها هينظر

ينشـگر در  يي قرار دارند كه مخاطب را فعـال، آزاد، خـالق و گز  ها هينظريك سر طيف، 

يي كه مخاطـب را منفعـل، مجبـور، مخلـوق و     ها هينظرو در سر ديگر آن،  رنديگ يمنظر 

به مخاطب نقش  ها هينظربه عبارت ديگر، در حالي كه گروهي از  دانند. گزينش شده مي

داننـد،   دهند و او را در ساخته شدن فرايند ارتباط، خالق و گزينشـگر مـي   پر اهميتي مي

ي است كه به راحتي قابل باز شب مهيخعتقدند، مخاطب تنها عروسكي ي ديگر مها هينظر

كـه مخاطبـان بـا     شـود  يمـ مطـرح   سؤالشدن است. وقتي اين  1يدستكاربازي دادن و 

 .شود يم، نظريه استفاده و خشنودي در ذهن تداعي كنند يمرسانه چه 

اساسـي  ماننـد سـاير رويكردهـا در ارزيـابي پيامـدهاي       2نظريه استفاده و خشـنودي 

هدف اساسي اين رويكرد، تحقيق در چگـونگي  «هاي نوين ارتباطي كاربرد دارد.  فناوري

ها است. بر اسـاس ايـن رويكـرد،     مخاطبين رسانه العمل عكسانتخاب، دريافت و شيوه 

فعال بودن يك مخاطب قبل از هر چيز بستگي به انگيزه روشن و مصرانه او در انتخاب 

 ).147ص  ،1380مهرداد، ( »او دارد  عالقههاي مورد  محتوا و برنامه

. از طرفي، رديگ يمنشئت  ها رسانهاز عصر بازگشت به اثرات نيرومند  3 نظريه انباشتي

بر ماهيت فراگير محتواي رسانه است كـه هرگونـه توانـايي مخاطبـان را      ديتأكدر اينجا 

 .رديگ يم كم دست ها اميپبراي تماشاي محدود يا انتخاب برخي 

كـه اثـرات    كنـد  يم، اين مدل تبيين پردازند يمنظرياتي كه به اثرات مستقيم  فبرخال

و بـا نمـايش    )نه نتيجه يـك رويـداد واحـد   (، ناشي از رويارويي انباشتي است ها رسانه

 ريتـأث ي تلويزيوني مختلـف، افـراد تحـت    ها شبكهمكرر مضامين و محتواهاي مشابه در 

سـاز هسـتند. بـه سـخن ديگـر، بـا        اثرات واقعيت شوند. اثرات اين مدل عموماً واقع مي

بـه عنـوان بازنمـايي از واقعيـت      هـا  رسـانه عرضه انباشتي، افراد شروع به سازگاري بـا  

و عاطفـه   )كسـب بـاور و نگـرش   (. اثرات، بر اساس مدل انباشتي، به شـناخت  كنند يم

                                                      

1. manipulation          2. uses and gratifIcation       3. accumulation theory 
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ـ تأك تـر  فيـ ظر، در اينجـا بـر اثـرات    ني؛ بنابراشوند يممحدود  )ي هيجانيها (واكنش  دي

 ).32ص  ،1390پور و همكاران،  سعدي( شود مي

مطـرح  » يسـاز  برجسته«رسانه با عنوان  راتيتأثي در باب ا هينظر 2و شاو 1مك كامبز

ي خبـري بـا ارائـه خبرهـا،     هـا  رسـانه ي بـه معنـاي آن اسـت كـه     ساز برجستهاند.  كرده

 سـورين و تانكـارد،  ( كننـد  انديشـند، تعيـين مـي    مي هانآموضوعاتي را كه عامه راجع به 

). بعـدها مـك كـامبز و شـاو بـا ايـن پرسـش كـه آيـا          326ص  ،1384دهقـان،   ترجمه

ـ ا تواننـد  يمـ يـا مخاطبـان نيـز     هاسـت  رسانه طرفه كي ريتأثي تنها ساز برجسته و  هـا  دهي

تحميل كنند، دست به پژوهش زدند. نتايج نشان داد كه تنها  ها رسانهنظرهاي خود را به 

باشـند   رگذاريتأثبا برجسته كردن رويدادهاي خاص در ذهن مخاطبان  انندتو يم ها رسانه

كننـد؛ چيـزي    ي اظهار مـي ساز برجسته). به طور خالصه، پيروان نظريه 329 ص همان،(

بـا   هـا  رسـانه «و مك كامبز معتقدنـد:   لبرتيگ .كند يمكه برجسته شود، اهميت هم پيدا 

را در دسـتور كـار جامعـه     هانآضوعات، اهميت دادن و برجسته كردن برخي اخبار و مو

نقـل از  كننـد (  يمـ ، نيروهاي جامعه را به آن مشغول هانآدهند و با وزن دادن به  قرار مي

و  هـا  موضوعي بعضي از ساز برجستهبا  ها رسانه). پس به اين معنا، 1391بهرامي كميل، 

تعيـين كننـد كـه     اننـد تو ينم. آنها گذارند يم ريتأثرويدادها، بر آگاهي و اطالعات مردم 

 بينديشند.» چه  درباره«تعيين كنند كه  توانند يمبينديشند، اما » چگونه«مردم 

هـاي جمعـي، مسـئله تأثيرپـذيري مخاطـب از       با توجه به اهميت و گستردگي رسـانه 

مختلفي را به خود معطوف داشـته اسـت. در مبـاني     پردازان هينظرها، توجه  محتواي رسانه

از چند نظريه استفاده شده است اما از اين ميان، نظريه كاشت كه هم با نظري اين پژوهش 

رابطـه دارد و نظريـه    كننـده  اسـتفاده ها در مخاطـب   اي و هم با اثرات رسانه مصرف رسانه

و انعكاسي فرد انساني  هيدوسو  يابي گيدنز كه به عامليت، ساختار و همچنين رابطه ساخت

 اند. گرفته رچوب نظري پژوهش مورد استفاده قرارپردازد، به عنوان چا و جامعه مي

                                                      

1. Mc Combs          2. Show  
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ـ  هـا  رسـانه توسعه پيدا كرده اسـت،   1كه از سوي گربنر بر اساس نظريه كاشت  ژهيوب

 پـردازان  هينظراساسي دارند.  راتيتأثو رفتار  ها نگرشتلويزيون در شكل دادن به عقايد، 

امـا   ميرمسـتق يغيجي، تلويزيون كه به صـورت آرام، تـدر   بلندمدت ريتأثاين رهيافت به 

تماشـاي زيـاد تلويزيـون     كـه  ، معتقدنـد و بـاور دارنـد   كنـد  يمـ عمل  دار امعنانباشته و 

ي نمـايش داده شـده در تلويزيـون    ها اميپي افراد را منطبق و سازگار با جهت ها شيگرا

. فــرض اصــلي نظريــه ايــن اســت كــه بــين تماشــاي تلويزيــون و  دهــد يمــپــرورش 

يعني بيننـدگاني كـه   ؛ هاي تلويزيوني ارتباط مستقيم وجود دارد هپنداري در برنام واقعيت

ـ ا، اطالعـات يـا   نندينشـ  يمـ هاي زيادي از روز را به تماشاي تلويزيون  ساعت را  هـا  دهي

كه پرورش ناميده  كنند يمپذيرفتن از رسانه، چيزي را توليد  ريتأثكنند و با  ي ميبند طبقه

ي عمـومي، عقايـد قـالبي،    ها ارزشي از معناداربع . به عقيده گربنر، تلويزيون منشود يم

طـور كلـي از نظريـه     بـه  ).191ص  ،1388زاده،  مهـدي هاسـت (  و ديدگاه ها يدئولوژيا

ي هستند كه بسياري از تصـورات  ا رسانهي ا ماهوارهي ها شبكهكه  ديآ يبرمكاشت چنين 

كـنش اجتمـاعي،    ي درمؤثري كه نقش تصورات .دنده يمما را از دنياي پيرامونمان شكل 

 ي ما دارند.خانوادگي و از اين رو، مناسبات ريپذ جامعه

عامليت و خالقيـت انسـاني را در    كوشد يمي) گيدنز ساختاربنديابي ( نظريه ساخت

و انعكاسـي فـرد    هيدوسـو فرايند دايمي ايجاد و باز ايجاد جامعـه نشـان دهـد و رابطـه     

ـ پوو سياسـت زنـدگي،    بخـش  ييرهاانساني و جامعه، سبك زندگي، سياست  ي هـا  يياي

 ي جهاني و مفاهيمي از اين دست را روشن كند.ها ييايپومحلي و 

و سيال اسـت كـه در فراينـد     زمانمندمفهوم ساختار در نظريه ساختاربندي، مفهومي 

و با استفاده  كنند يمگونه كه كنشگران اجتماعي عمل  همان؛ شود يمعمل عامالن ساخته 

ـ بازتوليا بـه عبـارت ديگـر، سـاختار را      سازند يمط بعدي را از شرايط موجود، شراي  دي

بـا اسـتفاده از    آنهـا سـاز اسـت.    و هم توانمند محدودكنندهبنابراين، ساختار هم  .كنند يم

، 2 گيـدنز كننـد (  يمـ شان را حفـظ   موجوديت »ي از حالريگ بهرهبا «امكاناتي از گذشته و 

                                                      

1. Gerbner        2. Giddenz 
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ي شـ يبازاندو يا مورد  شود يممحل در جامعه مدرن مض ها سنت). 17-18ص ص ،1984

ي هـا  نظـام شـود. گسـترش    و بار ديگر بـه جريـان زنـدگي فـرد وارد مـي      رديگ يمقرار 

ي جهـاني و وسـايل سـريع    هـا  رسـانه را از طريـق   هـا  سنتي شيبازاندتخصصي، روند 

سـنتي  سابخشد و به تدريج، جامعه را بـه جامعـه پ   در همه جوامع سرعت مي ونقل حمل

كـه در آن   كننـد  يمـ . هر روز تعداد بيشتري از مردم در شـرايطي زنـدگي   كند تبديل مي

هـاي اساسـي زنـدگي روزمـره را انتظـام       جنبـه » شـده   كنـده از جـا  «و نهادهاي جديـد  

كـه   دهد يم. اشكال مدرن بازتابندگي به بازيگران عرصه اجتماع اين اختيار را بخشند يم

 ترجمـه  گيـدنز، كننـد ( و در آن تشـكيك  ي بديهي را سست سازند ها روالپايه اقتدار و 

 ).122ص  ،1384پور،  جاليي

پيامد جهاني شدن را تغييـر در تلقـي فـرد از خـود و ظهـور       نيتر مهمآنتوني گيدنز 

. فردگرايي جديـد، از نظـر او شـرايطي اسـت كـه فـرد، نقـش        داند يمفردگرايي جديد 

ي اجتمـاعي،  هـا  سـنت ، درواقـع . كنـد  يمي در ساختن هويت فردي خود پيدا تر مستقل

ي شكل گرفته گذشته و هنجارهاي جمعي اعم از جنسيت، قوميـت، نـژاد و يـا    ها ارزش

. كمرنگ شدن اين منابع هويتي، بـه  شود يمحتي هنجارهاي ديني، در اين روند كمرنگ 

اسـت.   »شدن روندهاي انتخاب خودآگاه«نيست، بلكه به معناي  آنهامعناي از بين رفتن 

ولـي در   كـرد  يمر يك تعامل ناخودآگاه با منابع هنجاري ارتباط برقرار فرد در گذشته، د

، نيازمند نظامي ترجيحي است تـا بـه عنـوان يـك     ها انتخابروند جديد، به دليل توسعه 

، يكي را بر ديگري ترجيح دهد. فناوري به عنوان واسطه ابزاري ارتباط، نقش گر انتخاب

 ه است.يافت »مكان و زمان«اصلي در باز تعريف 

سه گونه هويت ملي سنتي، بازتابي و مدرن را از يكـديگر متمـايز    توان يمبر اين اساس، 

 بـا ، امكـان آشـنايي   سـاز  تيهوي ارتباطي نوين به عنوان ابزار ارتباطي ها يفناوركرد. امروزه 

انـد تـا    فراهم كرده و موجـب شـده   ها خانوادهرا بخصوص براي  ها فرهنگي ديگر ها ارزش

بيشتر به سمت سياليت و نسبي بودن رشد يابند. دانـش بشـري بـه جـايي رسـيده       ها تيهو

 ).1385 عباسي قادي،كند (است كه بتواند امكان ايجاد يك شبكه اطالعاتي را فراهم 
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نظـر   يي مـد هـا  يفناوري نوين ارتباطي، متغير مستقل است، ها يفناوردر اين پژوهش كه 

. دنـ كن يمـ ي الكترونيكـي تسـهيل   ها نظامو  ها ناانسن هستند كه اشكال گوناگون ارتباط را ميا

تلفـن همـراه) مـورد بررسـي     ( ليموبادر اينجا ميزان استفاده از اينترنت، ماهواره و در نهايت 

بوك، ايميـل و   ي اجتماعي، فيسها شبكه. در مورد اينترنت بر اساس پرسشنامه، رنديگ يمقرار 

ي ا مـاهواره ي هـا  شـبكه كه شـامل انـواع    ماهوارهاند. همچنين در مورد  ساير موارد طرح شده

ي موبـايلي را  هـا  شـبكه شود. در مورد موبايل يا تلفن همراه،  مي زبان يرفارسيغو  زبان يفارس

ي يـك جامعـه و   هـا  گـروه گيرد. هويت اجتمـاعي كـه از طريـق تعلـق فـرد بـه        برمي نيز در

ت. ارتباطـات خـانوادگي؛   شود، متغيـر واسـط اسـ    تعيين مي ها گروهي اجتماعي آن ها ارزش

 تـر  قيـ دقشامل روابط زوجين، رابطه والدين با فرزندان و فرزندان با والدين نيز، براي بررسي 

ي جديد تا چه حـد و بـه   ها رسانهاينكه ( ييزناشوبه ابعادي تقسيم شدند: رضايت از زندگي 

انـد).   شـويي شـده  و باعث تضعيف روابـط زنا  اند بوده رگذاريتأثچه ميزان بر روابط زناشويي 

بررسي اعتمـاد ميـان زن و شـوهر و اينكـه ورود     ( ييزناشوروابط والدين با فرزندان، اعتماد 

ي نوين ارتباطي به فضاي خانواده چگونه باعث كـاهش اعتمـاد بـين زن و شـوهر     ها يفناور

ي امـور  هـا  يريـ گ ميتصـم اينكـه در  خـانواده ( شده است). توزيع قدرت يا هـرم قـدرت در   

و چه فضايي بر تصميمات خانواده حـاكم اسـت؟ ميـزان     رديگ يمچه كسي تصميم  خانواده،

دموكراتيك بودن خانواده چقدر است؟ و ساختار توزيع قدرت در خانواده ميان زن و شـوهر  

بـه ايـن معنـي    خانواده (گري در  در نهايت، ارتباطات مددكارانه يا حمايت ؛ وچگونه است؟)

اسـت   افتـه ي  كاهشگري در خانواده  ديد، به چه ميزان حمايتي جها رسانهكه در پرتو امواج 

 و يا كاركرد سنتي مددرساني خانواده كمتر شده است؟).

 ي پژوهششناس روش

ها و حقايق فردي و اجتماعي است. بدون برخـورداري   روش پژوهش كليد فهم واقعيت

 و شـود  يمـ غـرق   هـا  تيـ واقعاز روش پژوهش مشـخص، پژوهشـگر در اقيانوسـي از    

 ).5ص  ،1392عاملي، آورد ( به دستهاي مشخصي را  يافته تواند ينم
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هاي ميداني و از نظر هدف  اين پژوهش، از نظر دسترسي به موضوع، از نوع پژوهش

و از طرف ديگر، چون در نظـر دارد   هاي كاربردي و عملي است مطالعه، از نوع پژوهش

ارتباطـات خـانوادگي در شـهر شـيراز     هاي نوين ارتباطي را بـر   ميزان استفاده از فناوري

آيـد. روش ايـن    مورد ارزيابي قرار دهد، يك پژوهش همبسـتگي نيـز بـه حسـاب مـي     

سـاخته   پژوهش، پيمايشي است و اطالعات مورد نياز آن بـا تكنيـك پرسشـنامه محقـق    

افـزار   ابتدا با استفاده از نرم ها پرسشنامهاز  آمده  دست  بهي ها دادهي شده است. آور جمع

SPSS 1افـزار ليـزرل   گري هويت اجتمـاعي بـا نـرم    و سپس برازش مدل و نقش واسطه 

مورد ارزيابي قرار گرفت. براي تعيين روايي پرسشنامه، از اعتبار صوري و بـراي تعيـين   

ي ها يفناوربراي  87/0هاي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ با  پايايي گويه

ـ تارتباطـات خـانوادگي مـورد     76/0تمـاعي و  هويـت اج  93/0نوين ارتباطي، قـرار   دأيي

هاي نوين ارتباطي به عنوان متغير مسـتقل بـه سـه بعـد      گرفت. در اين پژوهش، فناوري

ـ موباتقسيم شد و ميزان استفاده از اينترنت، مـاهواره و در نهايـت    تلفـن همـراه) از   ( لي

ن در اين پژوهش، اجتماعي پاسخگويا تيهو گويه مورد سنجش قرار گرفت. 29طريق 

، هويت اجتمـاعي پاسـخگويان شـامل    آمده  دست  بهمتغير واسط است. متناسب با نمره 

هويت اجتماعي سـنتي، در حـال گـذار و مـدرن اسـت. ارتباطـات خـانوادگي در ايـن         

بعد (روابط زناشويي، ارتباط چهره به چهره والدين  5پژوهش متغير وابسته است كه در 

ناشويي، هرم قدرت در خانواده و ارتباطات مددكارانـه در خـانواده)   با فرزندان، اعتماد ز

گويه مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماري ايـن پـژوهش را خانوارهـاي     36از طريق 

آخرين اطالعـات دريـافتي از    بنا بردهند كه   ساكن مناطق دهگانه شهر شيراز تشكيل مي

) 453/434تعداد ( 1394شيراز در سال ريزي شهرداري  مركز آمار ايران و معاونت برنامه

خـانوار بـه دسـت     384شدند. حجم نمونه از طريق فرمول كوكران،  خانوار را شامل مي

سـاله   8-10زن و مرد متأهل كه حداقل داراي يك فرزنـد   384آمد و پرسشنامه در بين 

تصـادفي   ي، همچنـين ا چندمرحلـه اي  گيـري، خوشـه   بودند، توزيـع شـد. شـيوه نمونـه    

                                                      

1. Lisrel 
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ماتيك بود و بر اساس مناطق دهگانه شهر شيراز، متناسب با جمعيـت خانوارهـاي   سيست

 هر منطقه، اقدام به جمع آوري اطالعات شد.

 هاي پژوهش يافته

يي نظيـر حـداقل، حـداكثر،    هـا  شـاخص ي آماري توصيفي (جداول فراوانـي،  ها افتهدر ي

هاي مطـرح   آزمون فرضيهميانگين و انحراف معيار) و در آمار استنباطي، نتايج حاصل از 

 اند. شده پژوهش، با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون توضيح داده شده

زن  درصـد  4/50درصد از پاسخگويان مـرد و   6/49دهد كه  نتايج توصيفي نشان مي

سال نوسان داشته است. بررسـي سـطح    65تا  27اند؛ همچنين سن پاسخگويان بين  بوده

افراد مـورد بررسـي    شان نيز حاكي از آن است كه اكثرتحصيالت پاسخگويان و همسران

درصـد از افـراد    1/58سـطح تحصـيالت    كـه   يطور  بهداراي تحصيالت بااليي هستند؛ 

و بيشتر بوده است. اين درصد بـراي همسـران پاسـخگويان بـه      پلميد فوقي بررس مورد

هزار تومان تـا   500 رسد. ميزان درآمد ماهانه افراد مورد بررسي، از حداقل درصد مي 8/45

ريـال رسـيده    25637000 ميليون تومان در نوسان بوده و ميانگين درآمد ماهانه آنها بـه  15

 .دانند يمدرصد از پاسخگويان خود را جزء طبقه متوسط  4/60است. ضمن اينكه 

به منظور سنجش تأثير عوامل و متغيرهاي اثرگذار بر متغيـر ارتباطـات خـانوادگي از    

 ي پيرسون استفاده شده است.ضريب همبستگ

هاي نوين ارتباطي با ارتباطات خـانوادگي   بين ميزان استفاده از فناوري -اول  هيفرض

 و ابعاد آن رابطه معنادار برقرار است.

هـاي   دهد؛ بـين ميـزان اسـتفاده از فنـاوري     نشان مي 1نتايج به دست آمده از جدول 

و  r=-408/0دار وجـود دارد (  ي و معنـا نوين ارتباطي و ارتباطات خانوادگي رابطـه منفـ  

000/0 =sigهاي نوين ارتباطي باعث كـاهش   ) به اين معنا كه افزايش استفاده از فناوري

هـاي نـوين ارتبـاطي بـا      ي شود. همچنين بين ميزان استفاده از فناور روابط خانوادگي مي

رزنـدان  )، ارتبـاط چهـره بـه چهـره والـدين و ف     -401/0رضايت از زنـدگي زناشـويي (  
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و ) رابطـه منفـي   -222/0) و ارتباطـات مددكارانـه (  -322/0( نيزوج)، اعتماد -482/0(

هـاي نـوين    وجود دارد. اين در حالي است كـه رابطـه بـين اسـتفاده از فنـاوري      دار امعن

به ايـن  ؛ )sig= 02/0و  r=12/0ست (دار امعنارتباطي و هرم قدرت در خانواده، مثبت و 

شـدن ارتبـاط    تـر  كيدموكراتهاي نوين ارتباطي باعث  از فناوري دهمعنا كه افزايش استفا

 تر شدن هرم قدرت در خانواده خواهد شد. زوجين و افقي

هاي نوين  همبستگي پيرسون بين ميزان استفاده از فناوري بيضرا ـ1جدول 

 ارتباطي با ارتباطات خانوادگي و ابعاد آن

 ارتباطات
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ميــزان اســتفاده از 

ــوين   ــاوري نـ فنـ

 ارتباطي

R 408/0- 401/0- 482/0- 322/0- 12/0 222/0- 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 02/0 000/0 

N 384 384 384 384 384 384 

بين ميزان استفاده از اينترنت با ارتباطـات خـانوادگي و ابعـاد آن رابطـه      .1-1فرضيه 

 وجود دارد.

دهـد؛ بـين ميـزان اسـتفاده از اينترنـت بـا        نشان مـي  2نتايج به دست آمده از جدول 

)، ارتباطات چهره -328/0)، رضايت از زندگي زناشويي (-312/0ارتباطات خانوادگي (

) و ارتباطات مددكارانـه  -277/0)، اعتماد زوجين (-368/0زندان (به چهره والدين و فر

اما بين ميزان استفاده از اينترنـت  ؛ دار وجود دارد ا) رابطه منفي و معن-14/0در خانواده (

 دار برقرار است. و هرم قدرت در خانواده، رابطه مثبت و معنا
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نت با ارتباطات همبستگي پيرسون بين ميزان استفاده از اينتر بيضرا ـ2جدول 

 خانوادگي و ابعاد آن

 ارتباطات
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ميزان استفاده از 

 اينترنت

R 312/0- 328/0- 368/0- 277/0- 14/0 14/0- 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 008/0 008/0 

N 384 384 384 384 384 384 

اي با ارتباطات خانوادگي و ابعاد  هاي ماهواره بين ميزان استفاده از شبكه .2-1فرضيه 
 آن رابطه وجود دارد.

دهـد؛ بـين ميـزان اسـتفاده از مـاهواره بـا        نشان مـي  3نتايج به دست آمده از جدول 
)، ارتباط چهره به -328/0)، رضايت از زندگي زناشويي (-349/0ارتباطات خانوادگي (

) و ارتباطات مددكارانـه در  -227/0)، اعتماد زوجين (-406/0چهره والدين و فرزندان (
 دار وجود دارد. ) رابطه منفي و معنا-218/0خانواده (

همبستگي پيرسون بين ميزان استفاده از ماهواره با ارتباطات  بيضرا ـ3جدول 

 نوادگي و ابعاد آنخا

 ارتباطات
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ميزان استفاده از 
 ماهواره

R 349/0- 328/0- 406/0- 277/0- 048/0 218/0- 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 35/0 000/0 

N 384 384 384 384 384 384 
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بين ميزان استفاده از تلفن همراه با ارتباطات خانوادگي و ابعاد آن رابطه  .3-1فرضيه 

 وجود دارد.

دهد؛ بين ميزان اسـتفاده از تلفـن همـراه بـا      نشان مي 4نتايج به دست آمده از جدول 

)، ارتباط چهـره بـه   -334/0زناشويي ( )، رضايت از زندگي-35/0ارتباطات خانوادگي (

) و ارتباطـات مددكارانـه   -297/0)، اعتمـاد زوجـين (  -424/0چهره والدين با فرزندان (

اما رابطه بين ميزان استفاده از تلفن همـراه و  ؛ دار وجود دارد ) رابطه منفي و معنا-19/0(

 دار است. هرم قدرت، مثبت و معنا

ين ميزان استفاده از تلفن همراه با ارتباطات همبستگي پيرسون ب بيضرا ـ4جدول 

 خانوادگي و ابعاد آن

 ارتباطات
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ــتفاده از   ــزان اس مي

 تلفن همراه

R 35/0- 334/0- 424/0- 297/0- 14/0 19/0- 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 008/0 000/0 

N 384 384 384 384 384 384 

ي نـوين ارتبـاطي و ابعـاد آن بـا هويـت      هـا  يفناورفرضيه دوم: بين ميزان استفاده از 

 وجود دارد. اجتماعي پاسخگويان رابطه

هاي نـوين   ده از فناوريدهد بين ميزان استفا نشان مي 5نتايج به دست آمده از جدول 

)، ميزان اسـتفاده از اينترنـت بـا هويـت اجتمـاعي      -587/0ارتباطي با هويت اجتماعي (

) و ميـزان اسـتفاده از   -458/0)، ميزان استفاده از ماهواره با هويت اجتمـاعي ( -469/0(

 به اين معنـا ؛ وجود دارد دار او معن) رابطه منفي -537/0( ياجتماعتلفن همراه با هويت 
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شود از هويت اجتمـاعي   هاي نوين ارتباطي باعث مي كه افزايش ميزان استفاده از فناوري

 سنتي افراد كاسته شود.

هاي نوين  همبستگي پيرسون بين ميزان استفاده از فناوري بيضرا ـ5جدول 

 ارتباطي و ابعاد آن با هويت اجتماعي

 ميزان استفاده
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ــت  هويـــــ

 اجتماعي

R 587/0- 469/0 - 458/0 - 537/0 - 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 

N 384 384 384 384 

آن  فرضيه سوم: بين هويت اجتماعي پاسـخگويان بـا ارتباطـات خـانوادگي و ابعـاد     

 رابطه وجود دارد.

گوياي اين واقعيت است كه بـين هويـت اجتمـاعي و ارتباطـات      6هاي جدول  داده

)، ارتبـاط چهـره بـه چهـره     499/0)، رضـايت از زنـدگي زناشـويي (   471/0خانوادگي (

) 329/0( مددكارانـه ) و ارتباطـات  434/0زوجـين (  اعتمـاد  )،499/0والدين و فرزندان (

باشد،  تر يسنتهويت اجتماعي  قدر هربه اين معنا كه ؛ وجود دارد دار مثبت و معنا رابطه

شود. همچنين بين هويت اجتماعي و هـرم قـدرت رابطـه     ارتباطات خانوادگي بيشتر مي

تر باشد، روابـط   هويت اجتماعي سنتي قدر هروجود دارد به اين معنا كه  دار امعنمنفي و 

 خانواده عمودي است تا افقي. شود و قدرت در بين زوجين كمتر دموكراتيك مي
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ضرايب همبستگي پيرسون بين هويت اجتماعي با ارتباطات خانوادگي و  ـ6جدول 

 ابعاد آن

 ارتباطات

 

 

 

 

 هويت اجتماعي

ي
دگ

وا
ان

خ
ت 

طا
با

رت
ا

 

ي
وي

ش
نا

 ز
ي

دگ
زن

ز 
ت ا

اي
ض

ر
 

ره  
هــ

چ
ه 

بـ
ه 

ــر
چه

ط 
ـا

تب
ار

 

ن
دا

زن
فر

و 
ن 

دي
وال

 

ن
جي

زو
د 

ما
عت

ا
 

ت
در

 ق
م

هر
 

نه
را

كا
دد

 م
ط

با
رت

ا
 

 اجتماعي هويت

R 471/0 499/0 499/0 434/0 293/0- 329/0 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

N 384 384 384 384 384 384 

ـ    يهـا  يوراابعاد فنـ فرضيه چهارم:  ـ يب شينـوين ارتبـاطي پ ـ  كننـده  ين داري بـراي  امعن
 ارتباطات خانوادگي است.

اسـتفاده شـده اسـت. روش مـورد     براي آزمون اين فرضيه از رگرسـيون چنـدمتغيره   
اسـت. اسـتفاده از ايـن     1مرحلـه  بـه  رگرسيون چندمتغيره مرحلـه  پژوهشاستفاده در اين 

بـا ورود   را توانـد تغييـرات ايجـاد شـده     مـي  پژوهشـگر روش، اين مزيـت را دارد كـه   
 .كندمتغيرهاي جديد به معادله ارزيابي 

، ميـزان اسـتفاده   شـود  ميارد معادله ، اولين متغيري كه در مرحله اول و7بر اساس جدول  
درصد از تغييرات در متغيـر وابسـته (ارتباطـات     12 به تنهايي از تلفن همراه است. اين متغير

R= 12/0كند (خانوادگي) را تبيين مي
يـك واحـد    يمعادلـه بـه ازا   B بياساس ضـرا  ). بر2

 شود. خانوادگي كاسته مياز ميزان ارتباطات  -92/0افزايش در ميزان استفاده از تلفن همراه 
و در  شود ميدر مرحله دوم و مرحله نهايي، ميزان استفاده از ماهواره نيز وارد معادله 

R= 17/0( كنـد  مـي درصد از تغييرات در ارتباطـات خـانوادگي را تبيـين     17مجموع 
2.( 

يك واحد افزايش در ميزان استفاده از تلفـن همـراه    يمعادله به ازا Bبر اساس ضرايب 
                                                      

1. Step Wise         
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از نمــره ارتباطــات  44/0يــك واحــد افــزايش در اســتفاده از مــاهواره بــه ازاي و  64/0
معادله تـأثير تلفـن همـراه و مـاهواره در      شود. بر اساس ضرايب  خانوادگي كاسته مي

تبيين ارتباطات خانوادگي تقريباً يكسان است؛ اما ميزان استفاده از اينترنـت وارد معادلـه   
ايـن متغيـر بـه     وارد نشـدن  دليـل قشي در تبيين ارتباطات خانوادگي ندارد. و ن شود نمي

 معادله همبستگي دروني متغيرهاي مستقل با يكديگر است.

معادله رگرسيون ارتباطات خانوادگي بر اساس ميزان استفاده از ابعاد  ـ7جدول 

 وري نوين ارتباطيافن

له
ح

مر
ير 

تغ
 م

م
نا

 

  
T 

س
عن

 م
ح

ط
ا

ي
ار

د
 

R
 R

2
 

F
 d

. 
f

 

si
g

 

 اول
 عدد ثابت

 تلفن همراه

5/147 

92/0- 

- 

35/0 - 

9/71 

3/7- 

000/0 

000/0 
 000/0 1و  382 3/53 12/0 35/0

 دوم

 عدد ثابت

 تلفن همراه

 ماهواره

6/151 

64/0- 

44/0- 

- 

244/0- 

243/0- 

4/69 

7/4- 

69/4- 

000/0 

000/0 

000/0 

 000/0 2و  381 1/39 17/0 413/0

و  يارتبـاط  ي نـوين هـا  يهويت اجتماعي بين ابعـاد اسـتفاده از فنـاور    فرضيه پنجم:

 گري دارد. ارتباطات خانوادگي نقش واسطه

اسـتفاده كـرد. بـراي     براي آزمون آخرين فرضيه پژوهش بايد از آزمون تحليل مسير

مرحلـه   افزار ليزرل انتقال يافت. آزمون تحليـل مسـير در دو   اين منظور، اطالعات به نرم

در مـدل پـژوهش شناسـايي     دار امعنو غير دار امعن. در مرحله اول، روابط رديپذ يمانجام 

نيستند، مدل، بار ديگر به اجرا در  دار امعنو در مرحله دوم، با حذف روابطي كه  شود يم

 .شود يمآيد و نمودار نهايي پژوهش مشخص  مي

ن همـراه بـا ارتباطـات خـانوادگي     ، ابعاد استفاده از اينترنت و تلف8بر اساس جدول 
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. براي اين منظور دو نمودار طراحي شد كه در نمـودار اول، ابعـادي   دار ندارندارابطه معن

بـراي پيشـگيري از    اما؛ نداشتند، مشخص شدند دار امعنكه با ارتباطات خانوادگي رابطه 

 شود. اطاله بحث، نمودار مدل پژوهش در مرحله نهايي آورده مي

 ادالت ساختاري مدل تحقيق در مرحله اولمع ـ8جدول 

متغير 

 وابسته
T R  متغير مستقل

2
 1 – R

2
 

وضعيت 

 داري امعن

ارتباطات 

 خانوادگي

 Sig 75/0 25/0 25/6 35/0 هويت اجتماعي

 N.S   - 64/0 - 04/0 استفاده از اينترنت

 Sig   -72/2 - 14/0 استفاده از ماهواره

 N.S   -6/1 - 07/0 فن همراهاستفاده از تل

هويت 

 اجتماعي

 Sig 64/0 36/0 -41/2 - 14/0 استفاده از اينترنت

 Sig   -55/5 - 36/0 استفاده از ماهواره

 Sig   -8/5 - 33/0 استفاده از تلفن همراه

 نمودار تحليل مسير مدل پژوهش در مرحله نهايي ـ1شكل 

 

 

 

 

 

 

X
2
= 62/3   d.f=  2   sig= 000/0  

 ميزان استفاده از ماهواره

 هويت اجتماعي  
 ارتباطات خانوادگي

e2= 76/0  

 استفاده از تلفن همراه

b =- 17/0  

T=- 37/3  

b =  36/0-  

T=- 55/5-  

b =- 14/0-  

T=- 72/2-  

b = 39/0  

T=  82/7  

b = 33/0-  

T= 8/5-  

e2= 64/0  

 استفاده از اينترنت
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هم تأثير مسـتقيم   ،، ميزان استفاده از ماهواره)1شكل نمودار مدل پژوهش (ر اساس ب

تأثير غيرمستقيم بر ارتباطات خانوادگي دارد؛ اما دو بعد  ،و هم از طريق هويت اجتماعي

بـه طـور    و استفاده از اينترنت و استفاده از تلفن همراه تنها از طريـق هويـت اجتمـاعي   

اينكه هويت اجتماعي بـراي   ،؛ بنابراينگذار استخانوادگي تأثيرغيرمستقيم بر ارتباطات 

 .شود مي، تأييد كند ميگري ايفا ارتباطي نقش واسطه ي نوينها يهر سه بعد فناور

متغيرهـاي مـدل پـژوهش را بـر ارتباطـات       ميرمسـتق يغ، تـأثير مسـتقيم و   9جدول 

 دهد. خانوادگي نشان مي

تقيم و كل متغيرهاي مدل تحقيق بر ضرايب تأثير مستقيم، غيرمس ـ9جدول 

 ارتباطات خانوادگي

 متغير

 

 نوع تأثير

 هويت اجتماعي
ميزان استفاده 

 از ماهواره

ميزان 

استفاده از 

 اينترنت

ميزان 

استفاده از 

 تلفن همراه

 مستقيم

 غيرمستقيم

 كل

39/0 - 

- 

39/0 - 

17/0 - 

1/0 - 

27/0 - 

- 

055/0 - 

055/0 - 

- 

13/0 - 

13/0 - 

است. نتـايج   پژوهش، ضرايب برازش مدل كرداي كه بايد به آن اشاره مسئلهآخرين 

(براي شـاخص بـرازش    97/0دهد كه ضرايب برازش به دست آمده از حداقل نشان مي

برازش تعديل شده) تا حـداكثر يـك (بـراي شـاخص بـرازش       يينسبي و شاخص نيكو

ر حـد بـاال و قابـل    كـه همگـي د   استبرازش) در نوسان  يياي و شاخص نيكومقايسه

 .قبول هستند

 يريگ جهينتبحث و 

هاي اطالعـاتي آن، منجـر بـه تحـول در شـدت و       هاي ارتباطي جديد و بزرگراه فناوري

انـد و تحـولي كيفـي در نحـوه ارتبـاط       ها در اقصا نقاط جهـان شـده   ميزان ارتباط انسان
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، در دسـترس  هـا  ينـاور في اين نوع ها يژگيواند. يكي از  ها با يكديگر ايجاد كرده انسان

زيـادي بـر زنـدگي اجتمـاعي      ريتـأث . از اين رو، آنهاستي ها اميپبودن وسيع و گسترده 

، در سـاخت و  هـا  خـانواده ي هـا  ارزشي به رفتارها و ده شكلروزمره دارند و عالوه بر 

 نيز دخيل هستند. آنهاي به هويت ده شكل

اسـت و   گرفتـه   شـكل  هـا  هخـانواد گفت؛ فضاي جديدي در ميان  توان يم اكنون  هم

 ديـ مؤيي كـه خـود   هـا  رسـانه ي نوين را ناديده بگيرد، ها رسانهنقش  تواند ينم كس چيه

ي فني و اطالعاتي صورت گرفتـه  ها شرفتيپتغييرات در سطوح مختلف جامعه هستند. 

نقـاط   نيتر دورافتادهدر يك قرن اخير موجب گسترش فضاي ارتباطي گرديده و اتصال 

كرده است. عصر انفجار اطالعات به همراه ابـداع ابزارهـا    ريپذ امكانگر را زمين به يكدي

ي متمـايز از دنيـاي قـديم پديـد     ها مؤلفهي نوين ارتباطي، دنياي جديدي را با ها وهيشو 

اينترنت، ماهواره و تلفن همـراه در قـرن    ازجملهي نوين ارتباطي ها يفناورآورده است. 

ي مختلف زندگي ها بخشي كه دارند، ا گستردهي متعدد و و كاركردها ها تيقابل بااخير، 

ي همگاني در ها رسانهاند. بر اساس نظريه كاشت،  خود قرار داده راتيتأثانسان را تحت 

اساسي دارنـد. بـر    ريتأثو رفتارهاي انسان  رسوم و  آداب، ها نگرشي به عقايد، ده شكل

ي ا رسـانه ي هـا  اميـ پري را در معـرض  پايه اين نظريه، به هر ميزان كه افراد ساعات بيشت

 و باورهاي آنان خواهند گذاشت. ها نگرشي بر تر قيعم ريتأث ها رسانهباشند، اين 

ي نوين ارتباطي به طـور مسـتقيم و بـا    ها يفناورآن است كه ابعاد   دهنده نشاننتايج 

يعنـي   ؛اي قوي با ارتباطات خانوادگي داشته است از راه هويت اجتماعي) رابطهواسطه (

ي نوين ارتباطي باعث كـاهش ارتباطـات خـانوادگي شـده     ها يفناورافزايش استفاده از 

) و لـيم  1391)، گلچين و همكاران (1390است. اين موضوع با مطالعات صفري شالي (

ي نوين ارتباطي ممكن است پيامدهاي مثبتي ها يفناور) همسو است. از اين رو، 2004(

د اما با توجه بـه اينكـه در پـژوهش حاضـر ابعـاد ارتبـاطي       نيز براي خانواده داشته باشن

ي نوين ارتبـاطي، مناسـبات   ها يفناورگفت كه  توان يمخانواده مورد مطالعه بوده است، 

برقراري ارتباطات را دگرگون كرده اسـت. بـه ايـن      وهيشاجتماعي واقعي را تضعيف و 
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 هـا  خـانواده و تحـول در  ترتيب، حضور در فضاي عمومي نيز كاهش يافته است. تغييـر  

، هـا  كـنش ي در اعمال و رفتـار و  شيبازاند،  نگرشسازي، تغيير  مانند فردگرايي يا فرديت

طلبانـه، دموكراتيـك شـدن     ي تساويريگ جهتفردي،  ي نوين بر روابط بينها رسانه ريتأث

مـواردي   نيتـر  مهمگري، از  قدرت در خانواده، كاهش اعتماد و همچنين كاهش حمايت

ي هـا  رسـانه توانند دال بر تغيير در روابط خانوادگي باشند. در تحليل نقش  كه مي هستند

ي و تلفـن همـراه در تضـعيف ارتباطـات     ا مـاهواره ي هـا  ونيزيتلوجديد مانند اينترنت، 

ايـن   روزافـزون هويت اجتمـاعي بايـد گفـت كـه بـا گسـترش        طور نيهمخانوادگي و 

كـه كاسـتلز    همچنـان سنتي انجاميده است.  ، روند نوسازي به تضعيف پيوندهايها رسانه

بيان كرده است، ماهواره و اينترنت با دگرگون ساختن بنيادين ماهيـت ارتباطـات، نقـش    

هـا و هويـت اجتمـاعي شـهروندان ايفـا       فرهنـگ  به دهي اي در تغيير و شكل كننده تعيين

ي هـا  سانهراينگلهارت نيز ؛ )383-384 صص ،1380 ترجمه عقيليان و خاكباز،كنند ( مي

كـه بـه تضـعيف هويـت اجتمـاعي       نو را موجب گسست جدي در مباني هويتي جامعه

). در اين پژوهش مشـخص شـد كـه    99ص  ،1386آقايي، است (، دانسته شود يممنجر 

ي نوين ارتبـاطي، كـاهش در هويـت اجتمـاعي     ها يفناوري، ميزان استفاده از كل طور  به

يي اسـت كـه بـا    هـا  تيـ هون رونـد، پديـد آمـدن    پاسخگويان را به دنبال دارد. نتيجه اي

ي جامعه سازگار نخواهند نبود. در اين زمينه، راهكارهاي زير در قالب مهندسـي  ها سنت

 شود: پيشنهاد مي ها خانوادهفرهنگي در سطح جامعه براي 

ي نوين، به ميزان زيادي كيفيت و رونـد  ها يفناور ژهيبوـ گسترش پرشتاب فناوري، 

از حالت عادي خارج كرده و رفتارهاي جديدي را در عرصـه فـردي و    طبيعي انسان را

آورده است. رفتارهاي جديد، به عرصه خـانواده نيـز گسـترش پيـدا      به وجوداجتماعي 

مشخصه اين رفتار، فردگرايـي و كـاهش احسـاس تعلـق و پيونـد       نيتر مهمكرده است. 

سترش فرهنـگ اسـتفاده از   عاطفي در گروه خانواده است. براي رهايي از اين كيفيت، گ

 دهنـده  شـكل باشد (نـه   ها ناانسي كه اين ابزارها در خدمت ا گونه  بهي ا رسانهابزارهاي 

بـه   ها رسانهي نيست. هر اندازه هم كه ا سادهكه كار  هرچند رسد يمرفتار) الزامي به نظر 
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را در  جاي ارتباط چهره بـه چهـره   توانند ينمنجابت و سالمت پيام خود اهميت بدهند، 

بايـد بـا هـدف كـاهش اسـتفاده از       هـا  خـانواده مناسبات ارتباطي بگيرند. پس رويكـرد  

در جهت اهداف قابل كنترل، سـامان يابـد.    هانآيافته از  ي و استفاده مهارا رسانهابزارهاي 

 .شود يمي آماده همكالمطبيعي است در اين وضعيت، فضاي خانواده براي گفتگو و 

ي هـا  اليسـر و  هـا  لميفـ ي شـيرازي بـه   ها خانوادهان داد كه ـ نتيجه اين پژوهش نش

يي كه داراي موضوعات خانوادگي هستند، عالقـه زيـادي دارنـد و بـه     هانآفارسي بويژه 

و بـه   افتهيدري نيز اين نكته را به خوبي ا ماهوارهي ها شبكه اندركاران دست رسد يمنظر 

اند؛  دادهين موضوعات اختصاص ي خود را به اها برنامههمين دليل حجم چشمگيري از 

ي ملمـوس جامعـه و   هـا  تيـ واقعبنابراين ضروري است كه رسانه ملي نيـز بـر اسـاس    

ي بيگانـه  هـا  رسـانه پـادزهري در برابـر    ها برنامهي كند تا ساز برنامه ها خانوادهرفتارهاي 

 .اند افتهباشند كه در حال حاضر گسترش بسياري ي

آگـاهي خـود را    هـا  رسـانه نند بـا اسـتفاده صـحيح از    ـ براي اينكه افراد خانواده بتوا

ي فرهنگي، ها ناسازماز طريق  ها خانوادهي به رسان اطالعافزايش دهند، با عرضه كتاب و 

گسترش دهيم و شرايطي را فراهم آوريم تا هـر خـانواده    ها خانوادهي را در ا رسانهسواد 

تباطي اسـتفاده كنـد و از گزنـدهاي    ي جديد ارها يفناورايراني با خيالي آسوده بتواند از 

 آن نيز در امان باشد.
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