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  ایماهواره هایشبکه از استفاده بین میزان  رابطة بررسی

 هاخانواده رویپیش هایچالش و

 

 یرام نژاد احوریه ب

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 

 هایچالش و ایماهواره هایشبکه از استفاده میزان رابطة بررسی حاضر مطالعههدف : چکیده 

. شد انجام( دژ شاهین شهر هایخانواده بین در فرهنگی هویت بر تاکید با) هاخانواده رویپیش

-نمونه شیوه به کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم عنوان به خانواده173 پژوهش این در

 تحقیق این در هاداده گردآوری ابزار. شدند انتخاب ایمرحله چند ایخوشه تصادفی گیری

 اساس بر spss02 افزار نرم هایبرآورد از استفاده با آن هایداده که باشدمی پرسشنامه

 گرسیونر تحلیل و پیرسون، همبستگی ضریب شامل تحقیق، فرضیات با مطابق آماری روشهای

 استفاده انمیز بین رابطه بررسی در دهدمی نشان تحقیق نتایج.گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد

ش ,گرای خانوادها انسجام و دین به پایبندی میزان فرهنگی، هویت میزان و ماهواره هایشبکه از

   .دارد وجود دارمعنی رابطهبه سبک زندگی غربی,

 امانسج هویت، در اندیشی باز فرهنگی، ماهواره،هویت هایشبکه از استفاده : کلیدی واژگان

 .غربی زندگی سبک خانواده، پذیری جامعه و

 

 مقدمه

ها، هنجارها و زندگی انسان، خشت بنای جامعه، کانون اصلی حفظ سنت ةخانواده پایة بنیادین اجتماع، سلول سازند       

است و شالودة استوار پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی و کانونی برای بروز و ظهور عواطف انسانی و های اجتماعی ارزش

 یهایآموزد که مجموعه ای از بایدها و نبایدها است و باالخره نقشپذیری را میپرورش اجتماعی است. انسان در خانواده، فرایند جامعه

ها به ویژه ارزش های خانوادگی و خانواده از اهمیت برخوردار است، توجه به ارزش آنچه درگیرد. را در روابطش با دیگران یاد می

های اجتماعی از اساسی ترین عناصر نظام اجتماعی هستند که از طریق آنها می توان جامعه را کنترل کرد و اجتماعی است. ارزش
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ملی را که موجب پیدایش، شکل گیری و تقویت ارزش ها و ارتباطات ا تعالی سوق داد. بنابراین، خانواده ها باید عوایبه سوی زوال 

ترین نقش خانواده، نخستین نهاد اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهم.خانواده و جامعه می شوند، بشناسند

تدا تاهنوز و تا فرجام زندگی، نسبت به را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر در امتداد تاریخ انسان از خود نشان داده است و از اب

 دیگر نهادهای اجتماعی ارزش و اهمیت خاصی دارد. 

 می شمار به معاصر فرهنگی هایمهمترین پدیده از ما، عصر فکری مسلط های جریان از عنوان یکی به شدن جهانی             

 مسائل شدن از جمله جهانی است  ساخته فراهم بشریتمدن  و فرهنگ عرصه در را فراوانی هایچالش پدیده زمینه این آید

امروزه بر اثر رشد  ت.اس کشانده جدی به چالش را نهاد خانواده ارتباطات، و افزون تکنولوژی روز پیشرفت پرتو در که است مهمی

دچار تزلزل و بحران شده ، نظام مقدس خانواده بخصوص شبکه های ماهواره ای های جمعی و توسعه فزاینده وسایل و ابزار رسانه

است. دنیای غرب به این آفت دچار شده و آثار آن کم و بیش در شرق سرایت کرده است.در زمان گذشته، خانواده عمدتا به عنوان 

معهای برای جاشد، ولی امروزه خانواده با توجه به تغییرات صورت گرفته، با رقیبان عمدهپذیری شناخته میتنها نهاد کارگزار جامعه

ها با درنوردیدن دیوارها و مرزها و فروپاشاندن همه خطوط، سازمان رو شده است. ماهوارههای ارتباط جمعی روبهپذیری نظیر رسانه

توان گفت یکی از موارد آسیب شناختی جهانی شدن، گیرند. میسنتی جوامع را به نفع یک نظم تازه و دهکده جهانی، هدف می

 که در حال گسترش و جهانی شدن است.  کاهش اهمیت خانواده است

 بیان مسئله

 بیگی، شکر و تنهایی)است  خانواده نهاد شده، تحول و تغییر دچار مدرنیته فرایند در امروز که سنتی نهادهای از کیی

ن هویت شد(هویت در جوامع سنتی بنا به شرایط و عوامل مختلف از ثبات بیشتری برخوردار است و مسئله به چالش کشیدن 3137

های تعریف شده با ویژگی های مشخص شده کمتر مطرح بوده است. در جوامع جدید سرعت دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی 

و.... بسیار بیشتر است و لذا می توان شاهد تغییرات بیشتر و دامنه دارتری در ارزش ها، اندیشه ها، و رفتارهای اجتماعی بوده. و می 

کشیده شدن هویت های گذشته را داشت. یکی از این ابعاد مهم، هویت فرهنگی است. منظور از هویت فرهنگی توان انتظار به چالش 

آن درایتی از خویشتن است که مشتق از عضویت)چه رسمی و چه غیررسمی( در یک گروه اجتماعی بر مبنای انتقال و پرورش 

و نیز هال و  150؛ 0227معین مشترکی بین اعضاست )دافنی، های زندگیها، سنتها و شیوهها، باورها، ارزشها، نگرشدانش

 (022؛متیوز،3991همکاران،

شکنی است. ماهواره با های ماهواره به عنوان یک رسانة مدرن، هویتنظران بر این باورند که یکی از آسیببسیاری از صاحب         

دار، سامان سنتی جوامع را به نفع یک نظم تازه و دهکدة جهانی، در نوردیدن دیوارها و مرزها و فروپاشاندن همة خطوط هویت ریشه
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گیرند. در این فرآیند،زمانی که هویت به مثابه یک ذخیرة تاریخی قطع شود، نظام بنیادین جامعه فرو خواهد ریخت هدف می

 (337؛ 0220؛ بارکر، 0220؛ گانتلت،93: 3،0223)آتون

کند، معتقد است پیشرفت ، از عقالنیت تکنولوژی بحث می«منطق سلطه»تی زیر عنوان ساحهربرت مارکوزه که در کتاب انسان تک»

ها تبدیل کشی بیشتر انسانفنی تکنولوژی در جامعه به جای اینکه به آزادی و تسلط انسان بر طبیعت منجر شود، به عاملی در بهره

شخصیت او از بین رفته است. اخالق، زبان، فرهنگ، هنر و شده است. از نظر او، انسان دارای یک بعد ماشینی شده و دیگر ابعاد 

های ساحتی در جامعه ایجاد گردیده و حقوق و آزادیاند و در نتیجه، تفکر تکعواطف، همه از حاکمیت تکنولوژی متاثر گردیده

 (57:3135)کفاشی، «. فردی از مفهوم سنتی گذشته دوری جسته و جای خود را به فرهنگ مادی سپرده است

های خانواده، وارونه جلوه دادن حقیقتهای سیاسی و اجتماعی، مجاز شمردن تالش برای تضعیف دین افراد، شکستن مرزها و حریم

توجهی به آنها، زدایی از روابط قبل از ازدواج و حتی حاملگی بدون روابط قانونی، اهانت به والدین و بیخیانت زن به شوهر و زشتی

گیری کنند. برخالف مدرسه و دیگر طور هدفمند، عفت و اخالق اجتماعی را نشانهای بههای ماهوارهسریال ها وسبب شده است فیلم

 (.  Chamsky.0220: 335ها امری فراگیر هستند. )ارکان حیات انسانی، رسانه

بند و باری، بدحجابی و بیهای اسالمی، خطر به ابتذال کشیده شدن خانواده ایرانی، رواج سازی ارزشتخریب فرآیندهای درونی

های ایرانی است. )رضایی ، کالنتری، ها برای خانوادهها و خطرهای این شبکهترین نگرانیوفایی در خانواده از مهمشکستن قبح بی

3192 :1) 

به یابی ود و کامهای نامحدگرایی، فردگرایی، آزادیهای مدرنی همچون مادیای در قوت بخشیدن به ارزشهای ماهوارهنفوذ برنامه

ها در یکی از زوجین های سنتی و گاه ایجاد تضاد ارزشی در بین زوجین به واسطه تغییر ارزشهر قیمتی که باعث تغییر ارزش

 (027: 3192های مختلفی نظیر طالق را افزایش خواهد داد. )نعیمی، خواهد شد، احتمال نابهنجاری

ها را تجربه میها و سرخوردگیای در میان کسانی رواج دارد که انواع مختلفی از محرومیتهای ماهوارههای تلویزیونتماشای برنامه

های اعتنایی، کمبودهای عاطفی، نبود تعامالت اجتماعی، مشارکت نداشتن در فعالیتکنند، از جمله تنهایی، ازخودبیگانگی، بی

ثباتی خانوادگی و بدبینی های مذهبی، بیاعتقادی به ارزشآنها، بی اعتمادی به رسانه ملی و نارضایتی از برنامهورزشی و هنری، بی

رود. )شهابیای معموال شاخصی برای وجود یک مسئله اجتماعی به شمار میهای ماهوارهبنابراین، تماشای تلویزیون نسبت به آینده.

 (51: 3137و جهانگردی، 

 اساساً ارتباطی، وسایل و هارسانه سایر همانند که است حاضر عصر در تأثیرگذار بسیار رسانةارتباطی جمله از ای ماهواره های شبکه

 فرهنگها آیا است؟ غربی ماهیت دارای صرفا رسانه این آیا اما .است شده کشور وارد اخیر سال چند طول در و بوده غرب محصول

                                                           
1 .Atton 
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 استفاده خانواده انسجام تقویت راستای در آن از توان می آیا کنند؟ می استفاده آن از خود خاص ارزشهای و اصول تبع به وجوامع

 پیمایش تحقیق نوع از تا آنیم بر تحقیق این در .شودمی منجر کننده دریافت های خانواده هویتی و فرهنگی مبانی تضعیف به یا نمود

 شاهین شهر هایخانواده روی پیش هایچالش بر( ایماهواره های شبکه) ارتباطی نوین های تکنولوژی تاثیر و مختلف ابعاد و نقش به

 بر نمونه حجم و( 3192 مسکن و نفوس سرشماری)خانوار31773 خانوارها تعداد تحقیق این در که فرهنگی هویت بر تاکید با دژ

 نهایتا و کنیم ارزیابی و تبیین شدند انتخاب ای مرحله چند ایخوشه تصادفی گیرینمونه شیوة به خانوار 173 کوکران فرمول اساس

 میزان بین شدن، جهانی جریان در آنها ارتباطاتی کارکرد و ارتباطی هایتکنولوژی گسترش نتیجة در که دهیم پاسخ پرسش این به

 دارد؟ وجود ایرابطه چه دژ شاهین شهر هایخانواده فرهنگی هویت و هاماهواره هایشبکه از استفاده

  تحقیق ضرورت و اهمیت 

 در که است اجتماعی پدیده نخستین اجتماعی، روابط است« اجتماعی روابط»انسانی جوامع اولیه و اصلی شالوده امروزه           

 اجتماعی طرواب تداوم به وابسته تکاملشان و حیات که هستند موجوداتی هاانسان حقیقت در. است گرفته شکل بشر حیات تاریخ طول

 برخی .است گشته تحول و تغییر دچار نیز اجتماعی روابط ها،رسانه تحول با همراه و همزمان. باشدمی آن سایه بر نیازهایشان تامین و

 دهستن دیگری های رسانه دنبال به نمیدانند خود های خواسته جوابگوی را ویدئو یا و داخلی جمعی هایرسانه امروزی های خانواده از

 راحتی به رو، این از. شود می داده پاسخ ای ماهواره های شبکه سوی از جدید های پیام و تنوع جذابیت، با اکنون هم نیاز این که

 امعهج که است این موضوع اهمیت دالیل از یکی. اندیشند می آن تبعات به کمتر و گشته ای ماهواره های شبکه های برنامه پذیرای

 تاثرم هم را جامعه دیگر طبقات گذارد،می تاثیر جامعه متوسط و باال طبقه بر که موجی میان این در و است تغییر حال در مدام امروز

 وششپ نوع در الگوبرداری و تغییر به میل و دارند دسترسی ای ماهواره هایشبکه به براحتی مختلف طبقات از افرادی امروز. سازدمی

 دچار ناهنجار های کنش این بروز در را طبقات این از برخی مالی مسائل که هرچند. است مشهود کامال آنان رفتار در نگرش و

 محمدی) دارد ادامه همچنان ما کشور مخاطبان کردن همسو در ها شبکه این تدارک و توسعه سریع روند اما کند، می محدودیت

 (.3190 سیف،

 یک در و یابندمی ارتباط یکدیگر با فرزندپروری ای زناشویی خون، راه از که داندمی افراد از گروهی را خانواده کوئن بروس    

 (3173 کوئن،: از نقل به ؛3: 3139 روحانی،. )کنندمی زندگی هم با نامشخص زمانی دوره

 کارکردهای مورد در ایشان آرای اختالف از شدیدتر شهری جوامع در خانواده کارکردهای مورد در معاصر شناسان جامعه نظر اختالف

 کودکان،استحکام برای اجتماعی هویت مثل،تعیین تولید: از اند عبارت جدید خانوادة کارکردهای مهمترین است سنتی خانواده

 (72: 3133اهلل، تقوی،نعمت)الفت و مهر کانون کودکان،و کردن بزرگساالن،اجتماعی شخصیت
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 شدن ناپدید شاهد غرب، دنیای در امروزه . است پیوستن وقوع به حال در هویتها افول در ساده فرایند یک ها رسانه شدن جهانی با

 و خود شناختن برای آنها از توانستند می مردم که ایم بوده ارزشمندی بسیار و سنتی ی شده شناخته چارچوبهای تدریجی

 طبقه گذشته، در هویتی، منابع این .بپذیرند نسبی آرامش با را خود جمعی و شخصی هویتهای کرده، استفاده جامعه در جایگاهشان

 ها، رسانه بر حاکم سازی جهانی جریان با اخیر های دهه در که اند بوده مذهب و ملیت ای، هسته و گسترده های خانواده اجتماعی،

 (51: 3132کوایل، مک.)هستند افول به رو

 ثبات با و قوی هویتهای رشد برای الزم فرصتهای شده، فردگرایی رشد باعث دارند که خاصی ماهیت با اینترنت و ماهواره             

 نشان و نام بی اعضای و مستقل افراد صورت به را آنها نیز ها رسانه و نمایند می ایجاد ارتباط هارسانه این با افراد، .برند می بین از را

 و شده اجتماعی و خانوادگی اصیل پیوندهای گسستن هم از ثباع روند، این .کنند می محسوب همگانی و انتزاعی مخاطب یک

 (3133 صارمی، امیدوار،) .کنند سپری ها برنامه این با را خود اوقات بیشترین افراد، تا شودمی باعث آن های جاذبه

 و اشتغال اجتماعی، مشارکت افزایش و باروری میزان کاهش ازدواج، سن افزایش طالق، آمار روزافزون افزایش ایران، در               

 توانمی.است داده قرار تأثیر تحت را ایران جامعه در خانوادگی روابط ساختار که است شدن جهانی پیامدهای از زنان تحصیالت

 ردیگ یکی. است شدن جهانی و گسترش حال در که است خانواده اهمیت کاهش شدن، جهانی شناختی آسیب موارد از یکی گفت

 کرد؛ یاد بتوان خانواده در هویت بحران عنوان به آن از شاید که است ایپدیده شدن، جهانی فرآیند شناختی آسیب پیامدهای از

 در هارسانه مانند افراد اختیار از خارج جبری عوامل میان، این در.است شده اساسی تغییراتی دچار خانواده بر حاکم هایارزش زیرا

: 3131 موحد، و عنایت. )شودمی خانواده سرسختی جانشین اختیاریبی نوعی و کنندمی ایفا حیاتی نقش هویت تکوین فرآیند

315.) 

 است مواجه جدی چالشهای با ضعف همین دلیل داردوبره قرار وسطحی مبهم وضعیتی در ، ایرانیان فرهنگی هویت امروز              

  (3133زاده، مهدی.)است ضرروری و حیاتی امری فرهنگی هویت تعمیق و تعریف باز راه در تالش

 ویژه به افراد زندگی شئون تمامی در آن تأثیر و اجتماعی کوچک بنیان این العادة فوق اهمیت دهندة نشان فوق تعاریف              

 یدتهد از دور به و امان در همیشه و شود می تلخی حوادث دستخوش دیگری سیستم هر مانند نیز سیستم این اما است؛ فرزندان

 وادهخان در است حاکم ایرانی ی خانواده در که صمیمیتی زیرا است، برخوردار تر وسیع معنایی از ما کشور در خانواده مفهوم. نیست

 امالک ای پدیده ای، ماهواره های رسانه پیشرفت که آمدمی نظر به چنین ابتدا .شود نمی دیده غرب جمله از کشورها از بسیاری های

 ارتباطی،همانند جدید های تکنولوژی و ماهواره گرچه. است ضروری و الزم جهانی، دهکده تحقق برای و خطاست از عاری و مطلوب

 اراید است شده معلوم ساله چندین و کوتاه تجربه در اما دارند انسانی رفاه و علم پیشرفت در سزایی به سهم اجتماعی هایشبکه

 .هست نیز ها خانواده سطح در بخصوص منفی پیامدهای و ها چالش برخی
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 ادهآم تکنولوژی، این از بهتر چه هر برداریبهره برای را زمینه توان می ،فرهنگی هویت یهاچالش این موقع به شناخت با             

. کنیم یینتب فرهنگی هویت بر تاکید با خانواده روابط تغییر در ماهواره متفاوت نقش تا شدیم آن بر پژوهش این در بنابراین. ساخت

می  هاادهخانو فرهنگی هویت بر تاکید با خانواده هایچالش و ماهواره هایشبکه از استفاده میزان بین رابطه تعیینهدف کلی تحقیق

 باشد

 تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق:

 هاخانواده فرهنگی هویت میزان و ماهواره هایشبکه از استفاده میزان رابطه بررسی -

. است شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب از متغیر دو هر مقیاس بودن ای فاصله به توجه با اول فرضیه بررسی در             

 داری معنی سطح بنابراین باشد می.( 223) فرضیه این داری معنی سطح که دهد می نشان( 3-3) جدول در آزمون این نتایج که

 این( -.370**) مقدار به رابطه این همبستگی ضریب به توجه با همچنین است تایید مورد و باشد می( 25/2)از کمتر فرضیه این

 هایشبکه از استفاده میزان چه هر گفت توانمی 295/2 احتمال به بنابراین باشدمی تایید مورد 23/2 سطح در و معکوس رابطه

 رابطه بررسی در همچنین. آیدمی ترپایین آنها فرهنگی هویت میزان رودمی باالتر دژ شاهین شهر هایخانواده نزد در هاماهواره

 محتوی و.( 221)داری معنی سطح با خبری محتوی ها،خانواده فرهنگی هویت میزان با هاماهواره هایشبکه از استفاده محتوی

 به بنابراین. دارد 23/2 سطح در دارمعنی و معکوس رابطه هاخانواده فرهنگی هویت میزان با.( 222)داری معنی سطح با آموزشی

 باشد بیشتر دژشاهین شهر هایخانواده نزد ماهواره هایشبکه آموزشی و خبری محتوی از استفاده میزان چه هر درصد 95 احتمال

 ایه شبکه سرگرمی محتوی از استفاده میزان با ها خانواده فرهنگی هویت میزان اما. شودمی کاسته آنها فرهنگی هویت میزان از

 . ندارد داریمعنی رابطه هاماهواره

  ها خانواده فرهنگی هویت میزان و ها ماهواره های شبکه از استفاده میزان بین همبستگی رابطه(. 1-1)جدول

متغیر مستقل  شبکه های            

 ماهواره

 متغیر وابسته هویت فرهنگی

ره
هوا

ما
 

ی
بر

خ
ی 

رم
رگ

س
 

ی
زش

مو
آ

 

-.370 ضریب همبستگی                     ** 355.- ** 213.-  023.- ** 

 .222 .559 .221 .223 سطح معنی داری                    

 173 173 173 173 کل
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  ها خانواده در دین به پایبندی میزان و  ماهواره های شبکه از استفاده رابطه بررسی-

 آزمون از رمتغی دو هر بودن ای فاصله با توجه با وابسته متغیر و دین به پایبندی میزان بین دوم فرضیه رابطه بررسی در      

 سطح از کمتر( 0-3)شماره جدول در.( 222) داری معنی سطح  که شد استفاده آن بودن دار معنی برای پیرسون همبستگی ضریب

 است متغیر دو بین منفی و معکوس رابطه دهنده نشان( -.019)همبستگی ضریب. شود می تایید رابطه این داری معنی و بوده. 25

 کمتر ماهواره های شبکه از آنها استفاده میزان باشد بیشتر مطالعه مورد های خانواده بین در دین به پایبندی میزان هرچه بنابراین

 . برعکس و شود می

 ها ماهواره های شبکه از استفاده میزان و دین به پایبندی میزان بین همبستگی رابطه(. 2-1)جدول

 

 

 

 

 بررسی

  غربی زندگی سبک به گرایش و ماهواره های شبکه از استفاده بین رابطه

 ای لهفاص به توجه با ها ماهواره هایشبکه از استفاده میزان و غربی زندگی سبک به گرایش میزان بین رابطه بررسی در             

  نتیجه که شد استفاده آنها رابطه بودن دار معنی برای پیرسون همبستگی ضریب از مستقل و وابسته متغیر دو هر مقیاس بودن

 بنابراین نشد تایید فرضیه این درصد. 25 داریمعنی سطح از بودن باالتر به توجه با( 1-3) شماره جدول در.( 353)داری معنی سطح

 این رابطه سنجش در اما. ندارد وجود ایرابطه هاماهواره هایشبکه از استفاده میزان و غربی زندگی سبک به گرایش میزان بین

 و دار نیمع رابطه غربی زندگی سبک به گرایش میزان و ماهواره سرگرمی های شبکه از استفاده میزان بین ها شبکه انواع با متغیر

 زندگی بکس به گرایش میزان باشد بیشتر ماهواره سرگرمی های شبکه از استفاده میزان چه هر بنابراین دارد وجود مستقیم و مثبت

   شودمی بیشتر نیز غربی

 

وابسته متغیر  

 متغیرمستقل

 ماهواره از استفاده میزان

دین به پایبندی میزان  

همبستگی ضریب  

ریمعنادا  

N 

-.019**  

222.  

173 
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  یغرب زندگی سبک به گرایش میزان و ها ماهواره های شبکه از استفاده میزان بین همبستگی رابطه(. 3-1)جدول

 

 

 

 خانواده انسجام میزان و  ماهواره های شبکه از استفاده رابطه بررسی 

 می نشان( 03-5) شماره جدول در ماهواره های شبکه از استفاده میزان و خانواده انسجام میزان بین رابطه بررسی نتایج    

 اما شودنمی تایید فرضیه این بنابراین باشد می( 25/2)آلفای سطح از باالتر که است.( 315) رابطه این داری معنی سطح که دهد

 ینب اما دارد وجود داریمعنی رابطه ماهواره هایشبکه از استفاده میزان با والدین روابط و خانوادگی مناسبات ابعاد بین بررسی در

 اب خانواده انسجام رابطة بررسی در همچنین ندارد وجود داری معنی رابطه ماهواره هایشبکه از استفاده میزان و زناشویی روابط بعد

 ره یعنی دارد وجود معکوس و دارمعنی رابطه آموزشی هایشبکه با آموزشی، و سرگرمی خبری، هایشبکه محتوای انواع از استفاده

 . برعکس و شودمی کاسته هاخانواده انسجام از شود می بیشتر ماهواره آموزشی هایشبکه از استفاده میزان چه

 

وابسته متغیر  

 متغیرمستقل

 ماهواره از استفاده میزان

غربی زندگی سبک به گرایش میزان  

همبستگی ضریب  

ریمعنادا  

N 

229.  

353.  

173 

ماهواره های شبکه انواع داری معنی سطح  همبستگی ضریب   

خبری های شبکه  101.  253.-  

سرگرمی شبکه  223.  .375** 

آموزشی های شبکه  105.  253.-  
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 خانواده انسجام میزان و ها ماهواره های شبکه از استفاده میزان بین همبستگی رابطه(. 21-4)جدول

 

 هاخانواده هویت در بازاندیشی میزان و ماهواره هایشبکه از استفاده رابطه بررسی 

 ای لهفاص با توجه با هویت در اندیشی باز میزان متغیر و ماهواره های شبکه از استفاده میزان بین پنجم فرضیه رابطه بررسی در

 جدول در.( 222) داری معنی سطح  که شد استفاده آن بودن دارمعنی برای پیرسون همبستگی ضریب آزمون از متغیر دو هر بودن

 و مثبت رابطه دهنده نشان.( 101)همبستگی ضریب. شود می تایید رابطه این داریمعنی و بوده. 25 سطح از کمتر( 5-3)شماره

 استفاده انمیز شودمی بیشتر مطالعه مورد هایخانواده بین در هویت در بازاندیشی میزان هرچه بنابراین است متغیر دو بین مستقیم

 رودمی باالتر نیز ماهواره هایشبکه از آنها

 

 

 

وابسته متغیر  

 متغیرمستقل

 ماهواره از استفاده میزان

خانواده انسجام میزان  مناسبات 

 خانوادگی

والدین روابط زناشویی روابط   

همبستگی ضریب  

 

271.-  

 

339. * 305.- * 232.  

.315 معناداری  200.  231.  301.  

N 173 359 000 000 

ماهواره های شبکه انواع داری معنی سطح  همبستگی ضریب   

خبری های شبکه  093.  255 

سرگرمی شبکه  333.  272.-  

آموزشی های شبکه  201.  -.331** 
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 ها ماهواره های شبکه از استفاده میزان و هویت در بازاندیشی میزان بین همبستگی رابطه(. 5-1)جدول

 

 

 

 

  

    گیرینتیجهبحث و 

 جنتای پرداختمی هاخانواده فرهنگی هویت میزان و ماهواره هایشبکه از استفاده میزان بین رابطه بررسی به که: اول فرضیه     

 براینبنا دارد وجود معکوس و دار معنی رابطه متغیر دو این بین که داد نشان پیرسون آزمون همبستگی ضریب و داریمعنی سطح

 ترپایین آنان فرنگی هویت میزان از رودمی باالتر دژ شاهین شهر های خانواده نزد در ماهواره های شبکه از استفاده میزان چه هر

 نقش "عنوان با تحقیقی در سده منصوری منصوره و رستمی درزیان حسن "تحقیق نتایج با تحقیق فرضیه این نتیجه. آیدمی

 گرفتند نتیجه که چرا باشد می همسو 3190 سال در  "اینترنت و ماهواره بر تاکید با جوانان فرهنگی هویت در نوین تکنولوژیهای

 که شدنی جهانی سمت به جوانان شوندمی موجب و دارند فرهنگی هویت در منفی نقش ارتباطی نوین تکنولوژیهای کلی طور به

 انباشت تاثیر نظریه مطابق.شوند دور خود اسالمی ایرانی فرهنگ از و شده نزدیک است امپریالیستی و داری سرمایه جوامع نظر مورد

 همراه جزئی تأثیرات این که صورتی در . داشت خواهند عمیق سپس و جزئی تأثیر ابتدا افراد اخالق و رفتار عقاید، بر هارسانه رسانه،

 بر تکراری صورت به باید ها رسانه -3: شد نخواهد میسر فوق امر شرایط و ها شاخصه این بدون که باشد هاییشاخص و شرایط با

 دهند ارائه موضوع از مشابهی تفسیرهای و بوده پیگیر موضوع این در باید ها رسانه همه -0. نمایند تمرکز خاص مسئله یک روی

 تفسیر تکرار، با ها رسانه بنابراین.نمایند پشتیبانی را همدیگر همچنین و بپردازند موضوع این به متنوع گستره در ها رسانه انواع -1.

 . دارند هاخانواده فرهنگی هویت در منفی تاثیر یکدیگر از پیشیبانی و موضوع یک از مشابه

 نشان یقتحق نتایج بود ماهواره های شبکه از استفاده و دین به پایبندی میزان بین رابطه بررسی به مربوط که:  دوم فرضیه

 میزان باشد باالتر ها خانواده دین به پایبندی میزان چقدر هر یعنی معکوس رابطه هم آن دارد وجود رابطه متغیر دو بین که داد

 از ادهاستف میزان باشد کمتر ها خانواده نزد دین به پایبندی میزان چقدر هر عکس بر و شودمی کمتر ماهواره های شبکه از استفاده

وابسته متغیر  

 متغیرمستقل

 ماهواره از استفاده میزان

هویت در بازاندیشی میزان  

همبستگی ضریب  

ریمعنادا  

N 

.101**  

222.  

173 
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 جهت این به باشدمی همسو سده منصوری و رستمی درزیان تحقیق نتایج با فرضیه این نتیجه. شود می بیشتر ماهواره های شبکه

 مذهبی هویت میزان باشد بیشتر ارتباطی های تکنولوژری از استفاده میزان چقد هر که گرفت نتیجه محقق نیز تحقیق آن در که

 .کندمی پیدا کاهش افراد نزد در

 بود ارهماهو هایشبکه از استفاده میزان و غربی زندگی سبک به گرایش میزان بین رابطه بررسی به مربوط که: سوم فرضیه      

 زانمی و ماهواره سرگرمی هایشبکه از استفاده میزان بین اما ندارد وجود ای رابطه متغیر دو این بین که داد نشان تحقیق نتایج

 سبک کنندمی استفاده ماهواره سرگرمی هایشبکه از ها خانواده چقدر هر عنیی دارد وجود رابطه غربی زندگی سبک به گرایش

 به باشد می همسو سده منصوری و رستمی درزیان تحقیق با فرضیه این نتیجه. شودمی غربی زندگی سبک به متمایل زندگیشان

 غربی زندگی بکس به جوانان کردن متمایل بر مستقیمی نقش ارتباطی نوین هایتکنولوژی که گرفتند نتیجه نیز دو آن اینکه دلیل

 ربیغ زندگی های اولویت و ها ارزش کاالها، صدور جز چیزی واقع در فرهنگ شدن جهانی فرهنگی، امپریالیسم نظریه طبق بر دارند

 گذارند نمی باقی جهان بقیه و غرب میان برابر فرهنگی تبادل و روابط برای امکانی و اند مسط غربی صنایع مبادله این در نیست

  شودمی ایجاد داری سرمایه نظام با متناسب مصرفی فرهنگ نوعی ترتیب بدین

 حقیقت نتایج بود ماهواره هایشبکه از استفاده میزان و هاخانواده انسجام میزان بین رابطه بررسی به مربوط که :چهارم فرضیه       

 هایبکهش از باشد بیشتر هاخانواده انسجام میزان چه هر بنابراین دارد وجود معکوس و دارمعنی رابطه متغیر دو این بین که داد نشان

 طبق. ندکنمی استفاده ببیشتر ماهواره هایشبکه از است کمتر آنها خانواده انسجام که هاییخانواده و کنندمی استفاده کمتر ماهواره

 هشبک از خانواده ساختن جدا نخست تحول این علت و شده منجر خانواده انشقاق بروز به صنعتی توسعه فرایند پارسونز نظر

 ی،سیاس عملکردهای تمام خانواده نتیجه در است بوده کوچک ایهسته تک خانواده به خانگی گروه تقلیل سپس و خویشاوندی

 یزانم که داد نشان نیز تحقیق این نتیجه. است شده مبدل مصرف و سکونت واحد به تنها و داده دست از را خود دینی و تولیدی

 ایه تکنولوژی ظهور آن، دالیل از یکی که. باشدمی پایین به متوسط سطح در مطالعه مورد هایخانواده بین در خانوادگی انسجام

 نزپارسو تالکوت نظر طبق خانواده انسجام آمدن پایین و انشقاق آن متعاقب و ماهواره هایشبکه از استفاده بخصوص جدید عصر

 .باشدمی

 یسو از ماهواره هایشبکه از استفاده میزان و هویت در اندیشی باز میزان بین رابطه بررسی به مربوط که: پنجم فرضیه       

 اشدب بیشتر هاخانواده بین در هویت در اندیشی باز میزان چه هر که داد نشان تحقیق نتایج باشدمی دژ شاهین شهر هایخانواده

 ردهایدستاو عقالنیت، از خاصی نوع حاکمیت با داری سرمایه نظام هابرماس اعتقاد به. شود می بیشتر نیز ماهواره از استفاده میزان

 گیدنز آنتونی همچنین است گردیده انحراف و خدشه دچار نظامی چنین در انسان هویت و دهد می قرار الشعاع تحت را مدرنیته

 اثیراتت تعدیل در را افراد تخصصی، دانش و کارشناسی نظامهای اقتدار مورد در بازاندیشی مدرنیته اصلی ویژگی که دارد می اظهار
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 مستلزم را آن و نموده فرض متغیر و سیال ای پدیده را خود گیدنز. میداند دخیل شخصی هویت پرداختن و ساختن در و جهانی

 ویضتف او به هایشکنش تداوم در صرفا و داشته آگاهی آن به فرد که است چیزی منظر این از هویت شناسدمی بازاندیشانه آگاهی

 دتجد که است معتقد هویت و شدن جهانی رابطه خصوص در گیدنز کند ایجاد را آن باید روزمره و مداوم طور به فرد بلکه نشده،

 طور به تتغییرا این و نهدمی تاثیر ما تجربیات وجوه خصوصیترین بر و آورد می پدید روزمره زندگی کیفیت در ای ریشه تغییرات

 تکنولوژی که دهد می نشان هابرماس و گیدنز آنتونی نظرات مطابق نیز تحقیق این نتیجه. آمیزدمی هم در فردی زندگی با مستقیم

 .  است شده ها خانواده نزد هویت در بازاندیشی باعث مدرنیته و
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