
  مجازي بر روابط خانوادگي  يها شبكه رينگرش دانشجويان به تأث
  )تهران يها دانشجويان دانشگاه :ة مورديمطالع(

 
  1اشيب فاطمه فالح مين

  2محمد آقاسي   
  

  چكيده           
هاي اجتماعي هستند كه امكان دستيابي به شكل جديـدي از برقـراري ارتبـاط و بـه      اي از رسانه گونه ،هاي اجتماعي شبكه

اند كه خود منجر به ايجاد تغيير و تحوالتي در نظام اجتمـاعي و ارتباطـات    گذاري محتوا در اينترنت را فراهم آورده اشتراك
نصيب نمانـده  از اين تغيير و تحوالت بيترين نهادهاي اجتماعي نهاد خانواده نيز به عنوان يكي از مهم. بين افراد شده است

 نيبـر همـ  . ها كرده استها نفوذ بيشتري در ميان خانوادهاين شبكه ،مراه هوشمندهاي تلفن هگوشي با ورود ژهيو به. است
  .  جذاب و نوظهور متأثر خواهند بود ياز اثرات اين فنّاور شيازپ شيها برسد خانوادهاساس به نظر مي

و تغييـر در   يرگـذار يباعـث تأث  ،هاي مجـازي اين مقاله درصدد تبيين اين موضوع است كه آيا استفاده و عضويت در شبكه
كـه   اياين مطالعه از نتايج نظرسـنجي آماري شده است؟ اطالعات  هتعامالت كاربران با اعضاي خانواد ميزان و نوع روابط و

نتـايج بيـانگر اثرگـذاري    . شده، استخراج شده است  نمونه انجام 402با  1393هاي دولتي شهر تهران در خرداد در دانشگاه
  . هاي مجازي بر تعامالت و ارتباطات خانوادگي دانشجويان استشبكهعضويت و استفاده از 

  
  .تعامالت خانوادگيخانواده، هاي اجتماعي مجازي، اينترنت، شبكه :كليدي هايهواژ           
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  مقدمه 
گرفتـه   اي به خودو وسايل ارتباطي نوين، ارتباطات و تعامالت انسان امروزي شكل گسترده و ويژه يبا پيشرفت روزافزون فنّاور

هـاي وسـيعي از جهـان را ممكـن     زمان ميان بخش ديجيتالي، ارتباط هم يها يو انتشار پرشتاب اينترنت، ماهواره و فناور است
انـد و   را به تسخير خـود درآورده  زيچ ها همه است، رسانه عصر اطالعات و ارتباطات در جهان معاصر كه موسوم به .ساخته است

اند و نوع جديدي از ارتباطات مجازي را كه خالي از روح حاكم بر روابط واقعي اجتماعي است اشتهگذ ريبر همه ابعاد زندگي تأث
هم آمده و  كنار مجازي اجتماعي هايافراد با فرهنگ و زبان مختلف و از اقشار اجتماعي متفاوت در شبكه. به وجود آورده است

 ،گويدطور كه واكر ميهمان .كنندمي برقرار اي اجتماعي با هم ارتباطههاي بسيار دور در دنياي واقعي، از طريق شبكهبا فاصله
شـود، ديگـر مــرزهاي سـنتي جوامـع سياسـي درنورديـده خواهـد         بـه يكـديگر وابسـته مـي     روزافـزون طور  در دنيايي كه به

بر روابط  زيادي راتيتأث ،در ميان جوانان ژهيو رشد و گسترش استفاده از اينترنت و فضاي مجازي به.  (Walken, 1991: 82)شد
  .گذاشته است هاانسان خصوصي زندگي ها و قلمرو و تعامالت اعضاي خانواده

اجتمـاعي   - اهميت و ضرورت نهاد خانواده و امر ازدواج بر كسي پوشيده نيست، حال آنكـه بـا لحـاظ مقتضـيات فرهنگـي     
خانواده از جمله نهادهـايي اسـت كـه در    . كنديشتري پيدا ميما اهميت ب اين امر براي ،جامعه ما و توجه ويژه اسالم به ازدواج

اتصال و انسجام فرهنگ و نظم اجتماعي و در واقع نهادي است كه مسئوليت  ةخانواده، حلق. ها، باورها و اخالق ريشه دارد سنت
اصـلي ظهـور هنجارهـاي     خانواده به عنوان يك اجتماع طبيعي منشأ .بخشيدن به سالمت اخالقي جامعه را برعهده داردسامان

هـاي ارتباطـات نـوين و     اعضـاي خـانواده در معـرض پيـام     ).26: 1388شريفي و كاكاوند، : به نقل از، 1378،  چلبي( اجتماعي است
مخاطبـان، گروهـي هسـتند كـه در فرآينـد      . آينـد هاي مجازي قرار دارند، به عبارتي از مخاطبان اصلي بـه حسـاب مـي   شبكه
 به نقـل از  ،2008دونباخ، (طبيعي، درگير ساخت محتواها نيستند  تطور معمول و در حال  كنند، اما به يمشاركت م يجمع ارتباط

  . )30: 1390راد و سپنجي،  محسنيان
كند، معتقـد اسـت    بحث مي ي، از عقالنيت فنّاور»منطق سلطه«زير عنوان  »ساحتي انسان تك«هربرت ماركوزه كه در كتاب 

كشـي بيشـتر    امعه به جاي اينكه به آزادي و تسلط انسان بر طبيعت منجر شود، به عـاملي در بهـره  در ج يپيشرفت فني فنّاور
اخـالق،  . از نظر او، انسان داراي يك بعد ماشيني شده و ديگر ابعاد شخصيت او از بـين رفتـه اسـت   . ها تبديل شده است انسان

ده و شـ سـاحتي در جامعـه ايجـاد     ند و در نتيجه، تفكـر تـك  ا دهشمتأثر  يزبان، فرهنگ، هنر و عواطف، همه از حاكميت فنّاور
: 1389 كفاشـي، ( هاي فردي از مفهوم سنتي گذشته دوري جسته و جاي خود را به فرهنگ مادي سـپرده اسـت   حقوق و آزادي

در خانواده است  گيري ها، تقويت فردگرايي و گوشهها در خانوادهشايد بتوان گفت از حداقل اثرات ورود اين شبكه رواز اين. )57
  ).  104 :1389نوري، (

هاي اجتماعي مجازي بر روابط خانوادگي در ميان ميزان و چگونگي استفاده از شبكه ريتأثتا است  آن بر سعي مقاله اين در
  . دانشجويان بررسي شود

كـه بـه    داردداخلـي  در مطالعـات   زيـادي ، سهم است هاي مجازي و فراگيري اينترنت در ميان افراد نوظهورهرچند شبكه
  .  شودتعدادي از آنها در اين بخش اشاره مي

عنوان پژوهشي  ،»يالملل نيب يها يگذار استيمطالعه تطبيقي س«: فضاي مجازي يها يو ناهنجار ها بيشدن آسدو فضايي -
 نيتـر  عمـده  يسـاز  مبـه مفهـو   شـدن  در اين مقاله تحـت پـارادايم دو فضـايي   . اند انجام داده) 1391(است كه عاملي و حسني 

در برخي كشورهاي پيشرو، راهبردهاي اتخاذشـده   ها يگذار استيفضاي مجازي پرداخته شده و با مطالعه تطبيق س يها بيآس
 توان يفرهنگي و اجتماعي كشورها را م يها و برنامه ها استيكه س دهد ينتايج اين تحليل تطبيقي نشان م. اند شده ي بند دسته
حـذف، كنتـرل و نظـارت و     يهـا  و برنامـه  هـا  اسـت يسلبي شـامل س  يها استيس. و ايجابي تقسيم كرد سلبي يها استيبه س

 يهـا  معطوف به توليد محتوا، مديريت محتـوا، برنامـه   ييها استيها و س ايجابي فرهنگي و اجتماعي جوامع، برنامه يها استيس
  .اينترنت است ةا در شبكساختن اطالعات و محتو ريپذ اطالعات آنالوگ و دسترس يساز تاليجيد

در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه عواملي نظيـر تسـهيم اطالعـات و اخبـار، آزادي در     ) 1390(كيا و نوري مرادآبادي  -
ارتباط، جريان آزاد اطالعات در شبكه، توانايي كنترل مخاطب بر اطالعات شخصي، سرگرمي، ايجاد روابط جديد، حفـظ روابـط   

 .بوك نقش اساسي داشته استاجتماعي فيس ةولي در شبكه، در پيوستن دانشجويان به شبكقديمي و برابري اص



تواند امنيت اجتماعي را در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه فضاي مجازي مي) 1391( و همكاران نژادياسمي -
تا آنجا كه گـاهي   ،به كار گرفته شود يرسان اطالع ةتواند به عنوان ابزاري قدرتمند در عرصمي هر چند، زيرا اينترنت كندتهديد 

، اين فناوري مدرن با تمام فوايدي كه دارد، تهديدها و خطرهايي نيز براي جامعـه  شود ياز آن به انفجار اطالعات هم نام برده م
ضاي مجـازي اسـت كـه    كامپيوتر، اينترنت و ف ةمربوط به حوز ،از جرايم يا به طوري كه امروزه بخش عمده. و بشر داشته است

  .است  امنيت اجتماعي را هدف قرار داده
. انجام داده است »هاي اجتماعي سازي انتشار تأثيرات اجتماعي در شبكه ماكسيمم«پژوهش ديگري با عنوان   ،)1388(درود 

نتـايج  . ي بررسـي شـود  هاي اجتماع تأثيرات اجتماعي در شبكه ةهاي رياضي تالش شده دامن در اين رساله، با استفاده از فرمول
شود، بسته به ميزان  هاي اجتماعي اينترنتي منتشر مي انتشار مطالب و آثاري كه توسط افراد در شبكه ةبيانگر آن است كه دامن

 . شود تعداد دوستان قابل مشاهده در صفحه اصلي فردي كه اقدام به انتشار پيام كرده است، تعيين مي
ظهور خالقيت مورد تأكيد قرار داده است، زيرا فناوري ديجيتالي و  ةجازي را در عرصنقش مثبت فضاي م ،)1387(ابري  -
با اتخاذ نقشي فعال و خالق، به صورت فردي يا  توانند ياي سوق داده است كه در آن م، افراد را به سوي زندگييا شبكه ةجامع

كيفيـت  . د و به خوديابي خويشتن كمـك كننـد  آفريني شركت كننجمعي در ساختن چيزي جديد سهيم باشند، در فرايند هم
. گروهـي و ارتبـاط بپردازنـد    يهـا  تيـ تا به تفكر، تجربـه، بـازي، فعال   كند يبخشي اينترنت، كاربران اينترنتي را دعوت مآزادي

اع و و اسـتعدادهاي خـود دسـت بـه ابـد      هـا  ييبا تكيه بر توانا توانند ياينترنت همواره محيطي را خلق كرده است كه همگان م
و تنوع گونـاگون   يپرداز الياز ميان رفتن محدوديت مكان، زمان، نبود كنترل و انتقاد، ناشناس ماندن، امكان خ. خالقيت بزنند

  .كند يفرصت مناسبي را براي بروز خالقيت فراهم م ،اينترنتي يها طيمح
هايي است كه  از ديگر پژوهش »اوركات جهان فرهنگي كاربران ايراني در«با عنوان  1386پژوهش مسعود كوثري در سال  -
هـاي   هاي اجتمـاعي اينترنتـي و سـبك زنـدگي مجـازي كـاربران شـبكه        تواند بيانگر رابطة ميان عضويت و حضور در شبكه مي

و پس از   )درصد 80(هاي اجتماعي اينترنتي، پيدا كردن دوست  حضور در شبكه لترين عل مهم ،در اين پژوهش. اينترنتي باشد
 . عنوان شده است ) درصد 70(ا كردن شريك فعال براي زندگي آن پيد
-بيانگر اين مطلب است كه كـم   ده،داانجام  1385در سال ) ايسپا(تحقيق ديگري كه مركز افكارسنجي دانشجويان ايران  -

ماعي و تغييـر سـبك   هاي اجت چهره در ميان دوستان، يكي ديگر از مسائلي است كه در ارتباط با شبكه به ه شدن ارتباطات چهر
اند،  افرادي كه دوست يا دوستان اينترنتي داشته 3/64كه  دهدنشان مي نتايج اين تحقيق. زندگي جوانان بايد به آن اشاره كرد
  اند  پس از دوستي با هم مالقات داشته 7/35اند و تنها  پس از دوستي با آنها مالقات نكرده

سـاله شـهر    18 -12آمـوزان   سبك فراغتي و استفاده از اينترنت در بين دانشدر پژوهشي با عنوان ) 1384(ايرج فيضي  -
نتيجـة پـژوهش فيضـي نشـان     . آموزان پرداخته است هاي فراغتي دانش بين استفاده از اينترنت و سبك  تهران به بررسي رابطة

امـا   ،فت و اختالل شدهاشان دچار  خانوادگياند كه روابط  اند، خود اظهار داشته دهد افرادي كه زياد از اينترنت استفاده كرده مي
. نگاه كاربران نسبت به اينترنت و استفاده زيـاد از اينترنـت، متفـاوت اسـت    . تر و مؤثرتر شده است روابط دوستانة آنها، گسترده

اطالعـاتي و ارتبـاطي   كنند، آن را ابزار  يا از آن به ميزان كم استفاده مي ،كساني كه در مراحل اولية استفاده از اينترنت هستند
انـد، اسـتفاده از آن را بـراي سـرگرمي      مهمي دانسته و برعكس بيشتر كاربراني كه مـدت بيشـتري از اينترنـت اسـتفاده كـرده     

 .اند دانسته
در اين تحقيق هم عالوه بـر آنكـه بـه     .برخورداري از اهداف كلي و جزيي است ،يكي از مراحل اصلي هر پژوهش و پيمايش

  :بر آنيم كه ،دكرمجازي بر روابط خانوادگي را بررسي خواهيم  يها شبكه ريدانشجويان به تأثطور كلي نگرش 
  .هاي اجتماعي مجازي را بررسي كنيمابزار مورد استفاده دانشجويان براي استفاده و حضور در شبكه .1
 . كنيمهاي اجتماعي مجازي توسط دانشجويان را بررسي ميزان استفاده و حضور در شبكه .2
ميزان روابط و تعـامالت بـا اعضـاي     و )استفاده از رسانه( هاي اجتماعي مجازياستفاده و حضور در شبكه ميزان طهراب .3

 . مورد مداقه قرار دهيمرا خانواده 
 . يمكنبررسي و تحليل را دانشجويان  هاي اجتماعي مجازيوضعيت تأهل با استفاده و حضور در شبكه ةرابط .4



  
 نظري يها و مبانمفاهيم، ديدگاه

است كـه توجـه    رغم نسبتاً نوپا بودن، پردامنه و گستردههاي مجازي عليشبكه ريبحث ظهور و تأث ،طور كه گفته شد همان
اي ديگر كنند و عدهمثبت آن بيشتر تكيه مي راتياي بر تأثعده. ده استكرنظران و پژوهشگران زيادي را به خود جلب صاحب

هاي مجـازي بـا توجـه بـه     اما آنچه توافق نظر جدي وجود دارد آن است كه شبكه. اندرزيابي كردهتر ااثرات منفي را قابل توجه
در ادامـه بـه برخـي از    . دارنـد اي قـدرت اثرگـذاري گسـترده    ،هاي مدرن امروزيگستردگي و فراگيري موجود به عنوان رسانه

  . شود هاي اخير اشاره مي ها در دوره نظريه
اين ديدگاه خام و . اندداده يجمع نامي است كه پژوهشگران به يكي از اولين مفاهيم اثرهاي ارتباط ،»گلوله جادويي« ةنظري  
بـر   يجمعـ  هاي ارتبـاط كند كه پياممي ينيب شپي شود،مي كمربند انتقال نيز خوانده ةسوزن تزريقي يا نظري ةگرا كه نظريساده

هاي پيش از جنـگ  اين ديدگاه در سال«. يكسان دارند شيوب ي قوي و كماثرها ،گيرندهمه مخاطبان كه در معرض آنها قرار مي
امري اسـت كـه هنـوز     ،اندگلوله جادويي را كنار گذاشته ةنظري ي،جمع پژوهشگران ارتباط هر چند. استجهاني دوم رايج بوده 

   .)387-386: 1381 ،تانكاردسورين و ( »بسياري از افراد آن را باور دارند
هـا   هـاي رسـانه   طبق نظر او، مخاطبان در دريافـت پيـام  . دكر مطرح 1960 دهه در را جورج گربنر »كاشت ةنظري«همچنين 

هـا توليـد    بنابراين معنا توسـط رسـانه  . در آنها كاشت و پرورش داد ،توان هرچه را خواست مانند زمين مستعدي هستند كه مي
 اسـت  معتقـد  بنـر گر). 25: 1388 بهرامي كميـل، (شوند  تر مي معناهايي به همديگر نزديكن شود و مخاطبان با پذيرش چني مي

 رسـانه  محتـواي  تفسيرز ا رسانه، كاربر كه آنجا تا دهند،مي ارائه آن بخشجريان و حقيقت از معين كاذب تصوير يكا هرسانه
 كنـد  بـاور  را هـا  رسانه يرتصاو بودنحقيقت يابدمي تمايل، ببيند را خود پيرامون حقيقت عيني آنكه از پيش و داردبرمي دست

 كه و مخاطباني رسانه ميان متقابل كنش بر گربنر، جرج پرورش يا كاشت ةنظري كه كردح تصري توانمي .)49 : 1379 نصيري،(
 است اين نظريه اين اساسيض فر .تأكيد دارد مخاطبان بر هارسانه تأثيرگذاري چگونگي بر نيز و كنندمي استفاده رسانهن آ از
 اعزازي،( دارد وجود مستقيم ارتباطه، رسان آن هايبرنامه و محتوا پنداري درواقعيت و رسانه از استفاده و مواجهه ميزان بين كه

ها در سطح شناختي بوده و مربوط بـه ايـن موضـوع اسـت كـه قرارگـرفتن در        يكي از اشكال اثر رسانه ،اين نظريه. )42: 1379
ـ       ةنظريـ . ه باورها و تلقي عموم از واقعيت خارجي شكل دهدتواند ب ها، تا چه حد مي معرض رسانه  ةكاشـت يـا اشـاعه بـراي ارائ

هايي باشد كه اساساً در سطح برداشت اجتمـاعي عمـل    تأثير بلندمدت رسانه ةدهند تا نشان ،الگويي از تحليل تبيين شده است
  ). 310: 1384گونتر، ( كنند مي

 ،معتقد است كه چيزي كـه برجسـته شـود    »تعيين دستور كار« ةيا نظري »سازي تهبرجس«  ةديگر در اين زمينه، نظري ةنظري 
سازي يكي از  برجسته. اند را مطرح كرده »سازي برجسته« ةتأثيرات رسانه، نظري ةدربار) 1972(مك كامبز و شاو . يابدمياهميت 

سازي به معناي آن اسـت   برجسته. دم اثر بگذارندتوانند بر عامه مر مي يجمع هاي ارتباط هايي است كه از طريق آن، رسانه شيوه
). :326:1384ورنر و تانكـارد،  (كنند  انديشند، تعيين مي آنها مي ةهاي خبري، خبرها و موضوعاتي را كه عامه مردم دربار كه رسانه

دهند و با وزن دادن بـه   ها با اهميت دادن و برجسته كردن برخي اخبار و موضوعات، آنها را در دستور كار جامعه قرار مي رسانه
ها، درك عموم مـردم   اين نظريه، محتواي رسانه بر بنا .)22 :1388بهرامي كميل، ( كنند آنها، نيروهاي جامعه را به آن مشغول مي

به ديگر سخن، به موجب اين نظريه، اهميـت موضـوع از نظـر مـردم، تـابع      . دهد را از ميزان اهميت موضوع تحت تأثير قرار مي
-سازي يعني انديشه برجستهت توان گف  اصطالحاً مي .)8: 1378دهقان، (دهند  ها به آن موضوع مي هميتي است كه رسانهميزان ا

 نيتـر  شـده  سـازي از شـناخته   برجسـته . كنـد  د، تعيين مـي نانديش آنها مي  ةهايي را كه مردم دربار خبرها، موضوعة كه با ارائ اي
 و  كومز مك. به كار برده شد »والتر لپمن«نگاري به نام  براي اولين بار توسط روزنامهشود كه   هاي جنگ نرم محسوب مي تاكتيك

آنها اين فرضيه را مطرح كردند كه . گزارش كردند 1972سازي در سال  برجسته ةفرضي  دربارة را سامانمند مطالعات اولين شاو،
 تاكتيـك . گذارنـد  مـي  اثـر  موضـوعات  بـه  نسـبت  هـا  كننـد و بـر اهميـت نگـرش     هايي را تعيين مـي  اولويت ،هاي جمعي رسانه

هـا از ايـن    رسـانه  ،تر ساده عبارت به. است دلخواه سمت به عمومي افكار انحراف در ها رسانه اصلي كاركردهاي از سازي برجسته



 بـارة ا درهـ  دو مفروضي كه اساس و بنيان اكثر پژوهش. كنند كه به چه موضوعاتي و چگونه بينديشند طريق به مردم ديكته مي
  :دهند، بدين قرارند سازي را تشكيل مي برجسته ةنظري

  .دهند اي مي كرده و به آن شكل تازه يكار كنند، بلكه واقعيت را دست ها واقعيت را منعكس نمي رسانه .1
شود تا آن مسائل و موضوعات، نزد مخاطبان مهم جلوه  ها بر تعداد خاصي از مسائل و موضوعات باعث مي تمركز رسانه .2

  .)120: 1389 اسماعيلي،(ند و در اولويت قرار گيرد ك
ايـن  . دارنـد  يمردم را طبق الگوهاي مختلف رفتـاري بـه عمـل وامـ     ،هاي جمعي رسانهكه معتقد است  »الگوبرداري«  نظريه 

ند، ممكـن  كنش تصويرشـده هسـت    ةمردمي كه بينند .عمل كنند و قابل تقليد باشند توانند به عنوان الگوهاي رفتار تصاوير مي
هايي كه بر  به تقليد وسيع كودكان از اعمال و موقعيتر بلوم. رفتاري خود استفاده كنند  است از آن به عنوان بخشي از مجموعه

يـادگيري   ةهـاي تجربـي موسـوم بـه نظريـ      الگـوبرداري، از يافتـه   ةتري از نظري شكل پيشرفته. بينند، اشاره كرده است پرده مي
دهد كه چگونـه تماشـاي    اين نظريه توضيح مي. است  حاصل شده ،دكربندي  صورتآن را ) 1925( بندورابار اجتماعي كه اولين

الگوبرداري در تلويزيـون و سـينما از    ةاهميت زياد نظري. شود ها يا به طرق ديگر، موجب اكتساب آن مي رفتار ديگران در رسانه
هـاي مختلـف و سـاير     تـوانيم در فـيلم   دهند و مـا مـي   واقعي نشان مي را در حين انجام عمل) يا الگوها(آنجاست كه آنها افراد 

تـر از زمـاني اسـت كـه      بنابراين نمايش رفتار شكلي واقعي. مهاي مختلف اجتماعي تماشا كني ها، رفتار آنها را در موقعيت برنامه
   .)674: 1390فلور،  دي و الوئري(شود  هايي مثل راديو و مطالب چاپي، فقط توصيف كالمي مي مثالً در رسانه

 كـانون  تغيير متضمن اين رويكرد. شد توصيف )1959( كاتز اليهو از ايمقاله در بارنخستين ،»خشنودي و استفاده« ةنظري
د افـرا ي بـرا يي كاركردهـا ه چـ ي جمعـ  ارتباطم كند كه معلود كوشمي و استه كننددريافت مقاصد به گرارتباط مقاصد از توجه
 مردم چرا كه است پرسش اين به پاسخگويي درصدد رويكرد اين واقع در ).420: 1384 ،و تانكارد سورين( كندميه عرضب مخاط

 مخاطـب  كـه  اسـت د معتق يخشنود و استفاده ةنظري برند؟مي كار به منظوري چه براي را آنها كنند ومي استفاده هارسانه از
 ،نظريه اين .هستند هارسانه برابر در مخاطب بودنل منفع به معتقد كه شودمي مطرح هايينظريه برابر در رو نيا از و است فعال
 افـراد  كه شود يم متصور نيازهايان، براي مخاطب و دهدمي توضيح كاركردي داليلا ب را خاص ايرسانه از استفاده اصلي علت
 بـين  و كنـد  رفـع ي خـوب  به را فرد نياز بتواند نظر مورد رسانه هكاگر چنان حال. آورندمي روي هارسانه سمت بهن آ رفع براي

 شـده نارضا وي نيـاز  صورت اين غير در و شودميد خشنو و ارضا فرد باشد، داشته وجود فرد همخواني نياز و يا رسانه محتوي
   ).148 :1379 هرمز،(شود مي گردانروير       نظ مورد رسانه از وي و ماندمي باقي

يعنـي اي  ). Tourraine, 2000: 80(بينيم، يك موضوع نيست، نگاه به يك موضوع است  چيزي كه ما مي ،آلن تورن ةبه گفت
توان گفـت   در حالي كه مي. باشد بسا با واقعيت موضوع تطابق نداشته باشد و برداشتي سريع مانند يك منظره عيني و نيز گويا 

كردن تصويرهاي عيني هستند كه بـه  ورات، درونيبه روايت ديگر، تص. دار همان منظره است ، تصوير ذهني گويا و معني»تصور«
  .)46: 1385 منادي،( رسانند اند، كه عقيده مورد نظر را مي دار تبديل شده صورت تصويرهاي گويا و معني

 كليدي ةفرضي و هاستمخاطبان رسانه العملعكس ةشيو و دريافت انتخاب، چگونگي در تحقيق رويكرد، اين اساسي هدف
 بـر اسـاس   و آگاهانـه  آورد،مـي  عمل به مختلف محتواهاي و  هارسانه ميان از كه را انتخابي مخاطب، كه ستا آن رويكرد اين

  .)148 :1379 هرمز،( است انگيزه
هـاي خـرد كـه بـر     يكي در سطح گـروه . ، در دو سطح قابليت و كاربرد دارد»اجتماعي يها دهپدي تحليل براي شبكه« ةنظري

مطالعـه   اسـت كـه   ديگري مطالعـات سوسـيومتريك  . دشومي     ها بررسي مختلف گروه ين اجزااساس آن، روابط تعاملي ميا
مطالعـات   ةبار رادكليف بـراون در حـوز  اولين را »اجتماعي ةشبك« مفهوم .رديگ يها و نهادها، در اين رده قرار مها و سازمانگروه
. دهد ينشگران را به مطالعات صفات شخصي آنان ترجيح ممطالعات صفات اجتماعي ك ،شبكه ةنظري. دكرمعرفي  يشناس انسان

تحليل الگوي پيوندهايي است كه  ي،شناس كنند كه كار اصلي جامعهمي   تحليلگران شبكه با اين مفهوم ساده ولي كارآمد آغاز 
  .دهند ياعضاي جامعه را به هم پيوند م

رفتـار انسـان ايـن     دربـارة  ها تبيين ترين قديمي از يكي .است »اي هاي رسانه معنا در بازنمايي« ةنظريها، يكي ديگر از نظريه
سـازند و    اين باورها به شكل كلماتي كه زبان آنها را مي. كنند است كه افراد بر مبناي آنچه به عنوان واقعيت باور دارند عمل مي



گيرند، فراگيري و يادسپاري و به مرحلـه عمـل گذاشـته     اجتماعي نشأت مي  شدههاي بازنمايي تصاويري كه از تماشاي موقعيت
يات كامل و به شـكلي مهـيج و   يهاي اجتماعي را با جز هاي معاصر به نسبت، هر شكلي از رفتار فردي و موقعيت رسانه. شود مي
هاي اتفاقي بـه مـا امكـان     بازنمايي نگونهيا. ستندها ه تعاريف موقعيت  سازنده ،ها اين بازنمايي. گذارند گرايانه به نمايش مي واقع
هـاي مشـابه در    توانند در صورت قرار گرفتن در موقعيت آنگاه مردم مي. دهد تا به نسبت، هر شرايطي را پنهاني تجربه كنيم مي

 الوئري( كنندنتخاب ها، اشكالي از رفتار را كه با آن آشنا هستند، ا عظيم تعاريف موقعيت  زندگي شخصي خود، از ميان مجموعه
اي توسط كسي و به منظور خاصي و با در نظر گـرفتن مخـاطبين خاصـي برسـاخته      تصاوير رسانه  همه .)675: 1390 فلور، دي و

چگونه معنا را  نكهيدر تالش براي فهم معناي آنها و ا. اي از واقعيت هستند شوند كه انگار گوشه اي ارائه مي شوند، اما به گونه مي
چه كسي، كجـا و در چـه   . ازند، بررسي اين مسئله اهميت دارد كه بدانيم چه چيزي در وراي تصوير يا متن نهفته استس  برمي

از آنجا كه بينندگان به ندرت به اين فرايند دسترسي . آن را ساخته است ،كدام مخاطبان ةزماني، با چه هدفي و براي نگاه خير
بـه ايـن ترتيـب    . كنند بندي مي اي طبقه تر را در قالب معاني ظاهراً ساده هاي پيچيده هدارند، تصاوير به طور خاص معموالً انگار

اي بـودن، بـه    شوند كه با وجود تخيلي و افسـانه  هايي تبديل مي ها به اسطوره شوند و بازنمايي تناقض دروني و ابهام را منكر مي
  .شوند عنوان امر واقعي پذيرفته مي

هـا   هايي كه در اين بخش از آنها سخن به ميان آمد، معتقدند كه رسانه  همه نظريه كه گرفت توان نتيجه به طور خالصه مي
هـا، زنـدگي و الگوهـاي رفتـاري كـاربران تـأثير        هاي اجتماعي مجازي است، قادرند بر انديشـه كه در اين مطالعه منظور شبكه

  . اردنظر وجود د و ميزان آن اختالف ريهر چند بر سر چگونگي تأث. بگذارند
استفاده و خشنودي با موضوع مورد بحث مقاله بيشـتر   ةرسد نظريشده، به نظر مي  از ميان نظرياتي كه در اين مقاله مطرح

هاي اجتماعي مجازي شبكه به سمت استفاده از مردم چرا كه استش پرس اين به پاسخگويي درصدد نظريه اين. همخواني دارد
ل داليـ  بـا  را خـاص  يا رسـانه  از مـردم  ةاستفاد اصلي علت ،نظريه اين ؟برند يم كار به وريمنظ اند؟ و به چهگرايش پيدا كرده

بـدين  . آورنـد  يم روي ها رسانهه ب آن رفع براي افراد كه شودمي متصور را نيازهايي، مخاطبان براي و دهدتوضيح مي كاركردي
 وجـود داشـته   همخواني فرد نياز و ايرسانه محتواي بين و دكن رفع خوبي به را فرد نياز بتواند نظر مورد صورت كه اگر رسانه

 شـود  يم گردان يرو مورد نظر رسانه از وي و ماند يم ارضانشده وي نياز صورت اين غيرر د و شود يم خشنود و ارضا فرد باشد،
 كـه  نيازهـايي  تمـاعي اجي شناسـ  روان و اجتمـاعي  هـاي ريشهكه  معتقدند) 1974(گورويچ  بالمرو و كاتز. )148: 1379، هرمز(

 ديگـر  هـاي به فعاليت اشتغال ها يا رسانه با مواجهه متمايزي الگوهاه ب منجر ،دارند ديگر منابع يا جمعي يها رسانه انتظارات از
  .)424 :1381 سورن،(باشند  ناخواسته اغلب شايد كه است ديگر پيامدهاي و نياز با مرتبطي هاخشنودي ،آن ةنتيج كه شودمي

 يها شبكه در كاربران حضور .رديگ يم قرار تعامل در ديگر متغيرهاي با هارسانه از استفاده كه است اين نظريه اعيهد اكنون
 بـر  آنهـا  .شـود مـي  دنبـال  اجتماعي يها شبكه در متفاوتي و اهداف ها زهيانگ خود، اجتماعي و زمينه رواني اساس بر اجتماعي

 از ،نباشد متناسب آنها يها زهيانگ و منافع با اگر و هستند فعال و كنندمي استفاده ها شبكه اين از خود منافع و ها زهيانگ اساس
 عضـويت  از نيـز  بازخوردهاي متفاوتي اساس اين بر گفت توانمي نظريه اين اصول از يريگ بهره با. شوندمي گردان يشبكه رو

 عبـارت  بـه  يا .كنندمي خود اعمال كردار و تعامالت و ررفتا پوشيدن، لباس زندگي، سبك در را آنها و رنديگ يم شبكه در خود
 بـه  را اهـدافي  و ها زهيانگ تحصيالت، ميزان اجتماعي و  - اقتصادي پايگاه خود باالخص اجتماعي بافت اساس بر كاربران ديگر،
-شـبكه  از را فاوتيمت بازخوردهاي اساس اين بر و كنندمي اجتماعي دنبال يها شبكه از استفاده در مشخص و هدفمند صورت
 يهـا  زهيـ انگ و اهـداف  چـه  هر بنابراين .برند يم بهره آنها از خود هايشناخت ها وارزش عواطف، در و گيرندمي اجتماعي هاي

 برعكس. است بيشتر آنها زندگي سبك گسترش و تقويت احتمال باشد، هدفمند هاي اجتماعيشبكه در از عضويت دانشجويان
گسـترش   احتمـال  باشـد،  منـد جهت ريغو  عادت برحسب اجتماعي هايشبكه از استفاده در جوانان ايهو انگيزه اهداف هرچه
هاي مجازي بر روابط خانوادگي در ميان دانشـجويان  شبكه رياين مطالعه نيز به بررسي تأث .بود خواهد كمتر آنان زندگي سبك

  . از همين منظر خواهد پرداخت
  
 

  



  پژوهش  روش
 .اسـت  سـاخته محقق نامهپرسش، اطالعات گردآوري ابزار. است كاربردي ةمطالع نوع از و تحليلي پيمايشي پژوهش، روش

فرمـول كـوكران و در نظـر     از اسـتفاده  بـا  نمونه حجم كه بودهن هاي دولتي شهر تهرادانشگاه دانشجويان شامل آماري ةجامع
 عنوان به دانشگاه هر كه بوده متناسب ايطبقه صادفيت گيري،نمونه روش. آمد دست نفر به 402 ،احتماليهاي گرفتن ريزش

 مراجعـه  ،اطالعـات  گـردآوري  .آمـد  دسـت  به نمونه تعداد دانشگاه، آن دانشجويان با متناسب و شده گرفته در نظر طبقهك ي
 اسـتنباطي  آمار توصيفي و آمار از ها افتهي تحليل و تجزيه براي. تاس بوده 1393خرداد ماه  در دولتي هايدانشگاه به حضوري

  .شناختي نيز در جدول زير قابل مشاهده استمشخصات جمعيت. است بوده  SPSS 22 استفادهد مور افزار نرم. شد ستفادها
  شناختي پاسخگويانمشخصات جمعيت - 1جدول 

  درصد فراواني فراواني متغير

  46.3  186  مرد  جنس
 53.7 216 زن

  گروه سني
18-22  197 49.0 
23-27  154  38.3 
27  -40  51 12.7 

  12.7 51 مجرد  وضعيت تأهل
  87.3 351 متأهل

  وضعيت فعاليت
  37.1 149 شاغل

 62.9 253  شاغل ريغ

  مقطع تحصيلي
  59.7  240  كارشناسي

  32.6  131  كارشناسي ارشد
  7.7  31  دكترا

دانشگاه محل 
  تحصيل

  32.1  129  تهران
  22.1  89  عالمه طباطبايي

 16.7 67  شريف
  17.9  72  شهيد بهشتي

  11.2  45  الزهرا
  

  هاي پژوهشيافته
استفاده و حضـور در   ريدر اين مطالعه با توجه به موضوع و هدف اصلي مطالعه، به بررسي ابزار استفاده، ميزان استفاده، تأث

هـاي فـردي مـورد    ويژگـي  بـا  يرگـذار ياين تأث ةهاي اجتماعي مجازي بر روابط و تعامالت خانوادگي پرداخته شد و رابطشبكه
  .گرفتاهميت مورد بررسي قرار 



  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ابزار استفاده  - 2جدول 
  هاي اجتماعي مجازيو حضور در شبكه

  درصد معتبر  درصد  فراواني  ابزار
 26967.167.1 تلفن همراه هوشمند

 338.28.2تبلت
 7218.018.0تاپلپ

 174.24.2كامپيوتر شخصي
 41.01.0سايت دانشگاه
 1.0 1.0 4  سايت خوابگاه

 0.5 0.5 2  پاسخبي
  402100.0100.0كل

  

هـاي  به وسيله تلفـن همـراه هوشـمند در شـبكه    ) درصد 1/67(كه اكثريت پاسخگويان  دهدنشان مينتايج به دست آمده 
درصـد نيـز از طريـق     2/4درصـد بـا تبلـت و     2/8اپ، تـ لـپ   وسـيله  درصد بـه  18كه  يدر حال. كنندمجازي حضور پيدا مي

آن است كه استفاده از تلفـن همـراه    ةدهندها نشاناين يافته. كنندهاي مجازي حضور پيدا ميكامپيوترهاي شخصي در شبكه
قرار گرفتـه  بيش از ساير ابزار مورد استقبال از سوي دانشجويان ... هوشمند به داليلي از جمله حمل آسان، در دسترس بودن و

  .  هاي مجازي استبيشتر از شبكه ةخود عامل استفاد) تلفن همراه هوشمند(از طرف ديگر مزاياي اين ابزار . است
 

  هاي اجتماعي مجازيتوزيع فراواني پاسخگويان برحسب حضور در شبكه -  2جدول 
  درصد  فراواني  ميزان استفاده

 17343.0ساعت3كمتر از
 48.5 195  ساعت 6 - 1/3

 8.5 34  ساعت 6بيشتر از 
 402100.0كل

  
 43. گذراننـد  يهـا مـ  ساعت از وقتشان در روز را در اين شبكه 6تا  3درصد از پاسخگويان بين  5/48 كه ها نشان داديافته

 5/8ن همچنـي . گذراننـد هـاي مجـازي مـي   ساعت در روز وقتشان را با حضور در شبكه 3اند كه كمتر از درصد نيز اظهار داشته
  . اندساعت عنوان كرده 6ها را بيشتر از ساعات حضور در اين شبكهنيز درصد 

  حضور در  يرگذاريتوزيع فراواني پاسخگويان برحسب تأث -  3جدول 
  هاي اجتماعي مجازي بر روابط و تعامالت با اعضاي خانوادهشبكه

  درصد معتبر درصد فراواني يرگذاريتأث
 24260.361.1 بله
 15438.438.9 خير

  - 61.3 بدون پاسخ
 100.0 100.0 402 كل

  
هاي اجتماعي مجازي بر ميزان و نوع روابط و تعامالت با اعضـاي  حضور در شبكهكه  دهدشده نشان مي نتايج مطالعه انجام

 يهـا  ستفاده از شـبكه اند كه ادرصد اظهار داشته 40در مقابل حدود . گذاشته است ريدرصد از پاسخگويان تأث 3/60خانواده بر 
  . در نوع روابط و تعامالتشان در خانواده نداشته است يريتأث ،مجازي
  
  
  

  



  تعامالت و روابط خانوادگي  يريرپذيفردي با تأث يها يژگيرابطه بين و - 4جدول 
  هاي مجازيبر اثر ميزان استفاده و عضويت در شبكه

  سطح معناداري آزمونكل مؤثر ريتأثيب ويژگي فردي

 :كرامر31.968.1100.0 زن  جنس
0.154 Sig=0.002 47.053.0100.0 مرد

  گروه سني
  :كرامر58.741.3100.0 سال18-22

0.056 Sig=0.539 23-2737.562.5100.0سال
33.366.7100.0 سال28-40

  مقطع تحصيلي
  :كرامر38.261.8100.0 كارشناسي

0.019 Sig=0.932 39.560.5100.0 سي ارشدكارشنا
41.458.6100.0 دكترا

دانشگاه محل 
  تحصيل

31.069.0100.0 تهران

  :كرامر
0.177 Sig=0.014 

48.351.7100.0عالمه
49.250.8100.0 شريف
39.460.6100.0 بهشتي
26.773.3100.0 الزهرا

  :امركر33.366.7100.0 متأهل  وضعيت تأهل
0.044 Sig=0.383 39.760.3100.0 مجرد

وضعيت 
  فعاليت

  :كرامر37.762.3100.0 شاغل
0.019 Sig=0.704 39.660.4100.0 شاغلريغ

  
-كنند و اين عضويت و استفاده از شبكههاي مجازي استفاده ميكه دانشجوياني كه از شبكهدهد مي  نشان باالنتايج جدول 
هـاي فـردي   بر اسـاس ويژگـي   ،است شدهشان  تماعي منجر به تغيير در نوع تعامالت و روابط با اعضاي خانوادههاي مجازي اج

   :بدين صورت هستند كه
 ،هـاي اجتمـاعي مجـازي   بين زنان و مردان دانشجو از حيث تغيير در روابط خانوادگي با استفاده و عضويت در شـبكه  - 

مجـازي منجـر بـه     يهـا  عضويتشان در شـبكه ، ردان بيش از زنان دانشجوبه طوري كه م. تفاوت معناداري وجود دارد
  . شان شده است تغيير در نوع تعامالت با اعضاي خانواده

  . معناداري بين سن و تغيير در نوع تعامالت با اعضاي خانواده وجود ندارد ةرابطكه بيانگر آن است  هايافته - 
معنـادار ايـن دو متغيـر بـا      ةدهنده رابطيير در نوع تعامالت نشانهمچنين رابطه بين مقطع تحصيلي دانشجويان و تغ - 

از  يريرپـذ يبه طوري كه با افزايش مقطع تحصيلي و باالرفتن سطح تحصـيالت دانشـجويان، ميـزان تأث    ؛است گريكدي
يلي به عبارت ديگر در مقاطع تحصـ . كند يمجازي اجتماعي بر نوع روابط خانوادگي كاهش پيدا م يها حضور در شبكه

  .   شودهاي مجازي بيشتر ديده ميميزان تغيير در روابط و نوع تعامالت خانوادگي با استفاده و عضويت در شبكه ،پايين
هـاي اجتمـاعي مجـازي و    بين چگونگي تغيير در روابط با اعضاي خانواده با حضور در شبكه دهد كهنشان ميها يافته - 

تفـاوت معنـاداري در ميـان     ،دهدنشان مي باالكه جدول   چناننآ. نداردرابطه معناداري وجود  ،دانشگاه محل تحصيل
هاي اجتمـاعي مجـازي   هاي مختلف در تعامالتشان با اعضاي خانواده با حضور و عضويت در شبكهدانشجويان دانشگاه

  . شودديده نمي
هـاي  اده و عضـويت در شـبكه  بين وضعيت تأهل با متغير تغيير در روابط خـانوادگي بـا اسـتف    كه دهدنتايج نشان مي - 

مجـردين  در هـاي مجـازي   بدين ترتيب كه عضويت و استفاده از شبكه. ارتباط معناداري وجود دارد ،اجتماعي مجازي
  .شان شده استبيش از سايرين منجر به تغيير در روابط و تعامالت خانوادگي

هـاي اجتمـاعي مجـازي و    ا حضـور در شـبكه  همچنين بررسي روابط بين چگونگي تغيير در روابط با اعضاي خانواده ب - 
به طوري كه روابط خانوادگي و نـوع تعـامالت دانشـجويان     ؛معنادار است ةدهنده رابط نشان) اشتغال(وضعيت فعاليت 



مجازي كمتر تغييـر پيـدا كـرده اسـت نسـبت بـه        يها شان بر اثر عضويت و استفاده از شبكهشاغل با اعضاي خانواده
   .به تحصيل مشغول هستند و شغلي ندارند دانشجوياني كه صرفاً

   
  يريگ جهينت

 و تجزيـه . اسـت  پرداختـه  هاي اجتماعي مجـازي در تعامل با شبكه روابط و تعامالت دانشجويان بررسي به حاضر پژوهش
ور هـاي مجـازي حضـ   به وسيله تلفن همراه هوشمند در شـبكه ) درصد 1/67(اكثر پاسخگويان كه  دهدنشان مي هاداده تحليل

درصد نيز از طريق كامپيوترهـاي شخصـي در    2/4درصد با تبلت و  2/8تاپ، وسيله لپدرصد به 18كه  يدر حال. كنندپيدا مي
هـاي مجـازي   از وقت دانشجويان به استفاده و حضور در شـبكه  زياديبخش همچنين . كنندهاي مجازي حضور پيدا ميشبكه

-ساعت از وقتشان در روز را در اين شبكه 6تا  3ز پاسخگويان مورد مطالعه بين درصد ا 5/48به طوري كه . گذرداجتماعي مي
ميزان و نوع هاي اجتماعي مجازي بر حضور در شبكه كه دهدشده نشان ميانجام ةنتايج مطالعهمچنين بررسي . گذرانند يها م

گذاشـته   ريشـان تـأث  ونگي تعامالت خـانوادگي ميزان و چگو ) درصد 3/60(روابط و تعامالت با اعضاي خانواده اكثر دانشجويان 
  .است
 فعـال  و كننـد مـي  استفاده ها شبكه اين از خود منافع و ها زهيانگ اساس بر كاربران ،»استفاده و خشنودي« ةنظري بر اساس 

 وردهاي متفـاوتي بازخ بر اساس بنابراين. شوندمي گردان يشبكه رو از ،نباشد متناسب آنها يها زهيانگ و منافع با اگر و هستند
. كننـد مـي  خود اعمال كردار و تعامالت و رفتار پوشيدن، لباس زندگي، سبك در را آنها ،رنديگ يم شبكه در خود عضويت از كه

هاي زندگي از جمله نوع روابط و تعامالت خانوادگي دانشجويان داده كه بر ساير بخش يريبررسي ميزان استفاده و حضور و تأث
ها و كم كردن اوقاتشان از موارد ديگر براي دادن سـهم بيشـتر   اين اقبال و وقت گذاشتن در اين شبكه كه دهدنشان مي ،است

   .باشد هاي اجتماعي مجازيگرفته از همين خشنودي و رضايت از استفاده شبكهنشأت ،هاحضور در اين شبكه
زي بيش از زنان دانشجو منجر به تغيير در نوع مجا يها عضويت مردان در شبكه كه دهدمي نشان هاميانگين تفاوت آزمون

ميزان تغيير در روابط و نوع تعامالت خـانوادگي   ،همچنين در مقاطع تحصيلي پايين. شان شده است تعامالت با اعضاي خانواده
و اسـتفاده   عضويت كهنتايج بررسي در اين مطالعه نشان داد . شودهاي مجازي بيشتر ديده ميشبكه  با استفاده و عضويت در 

در  .شان شده اسـت بيش از سايرين منجر به تغيير در روابط و تعامالت خانوادگي ،مجردين و غير شاغلين هاي مجازياز شبكه
حالي كه رابطه معناداري بين سن و دانشگاه محل تحصيل با تغيير در نوع تعامالت با اعضاي خانواده به دليل عضويت و حضور 

  .ندارد هاي مجازي وجوددر شبكه
و اعضـاي  شـود  مـي تـر   اجتماعي روز به روز افـزون  يها استفاده از شبكه ،در مجموع بايد گفت چه بخواهيم و چه نخواهيم

هاي احتمالي بايد به دنبال ماندن از آسيباساس براي استفاده صحيح و مصون نيبر هم .آورد يبيشتري را به عضويت خود درم
 ريها از جمله تحت تأثبرخي آسيب زيرا ؛ها و مسائل ناشي از آن را به حداقل ممكن رساندسيبآ انديشي بود تا حد امكان چاره

تـر و   سـاز مسـائل و مشـكالت بـزرگ    توانـد زمينـه  مـي  - رودكه از اركان اصلي جامعه ما به شمار مي -قرار دادن نهاد خانواده 
بشـري و افـزايش اطالعـات محسـوب      يها شهيافكار و اند ةعدر حال حاضر اينترنت ابزاري مناسب براي توس. تري شودپردامنه

مجـازي در   يهـا  استفاده از شـبكه  ،همچنان كه نتايج اين بررسي نشان داد. به شرط آنكه در راه صحيح استفاده شود ،شودمي
اثـر  ي خـانواده  بر نوع و ميزان روابط و تعامـل بـا اعضـا    نيچن نيااست،  هفرهيخت ،ميان قشر دانشجو كه نسبت به عموم مردم

گذاري هوشمندانه،  اساس سياست نيبر هم. تر و بيشتر باشدرسد اثرات آن در ميان افراد عادي عميقگذاشته است، به نظر مي
اثرات منفـي   ،و نوآوري ارتباطاتي در مسير مناسب يتواند در قرار دادن اين فنّاورمي بارهريزي و تمهيدات صحيح در اينبرنامه

هـاي  ها با نگاه و نگرشي آگاهانه، هوشمندانه و منتقدانـه بـه اسـتفاده از شـبكه    شبكه نگونهياهش دهد و اعضاي او تبعات را ك
سـبك زنـدگي اسـالمي و ايرانـي را      ،با استفاده از اين ابراز جذاب و پرطرفدارتا اجتماعي اقدام نمايند و حتي شاهد آن باشيم 

  .  يمكنترويج 
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 ، ص13نامه علوم اجتماعي، شماره  ،»)يشناخت كاربرد يك الگوي جامعه(ها بر افكار عمومي  بررسي تأثير رسانه«) 1378(دهقان، عليرضا 

3.  
 .تهران دانشگاه ،دهقان، تهران عليرضا ةترجم ارتباطات، هاينظريه )1384( جيمز تانكارد و ورنر

  .دانشگاه تهران: تهران. ترجمه عليرضا دهقان. هاي ارتباطات نظريه (1381)سورن، ورنر جوزف 
 ،نامـه تخصصـي پـژوهش جوانـان     دو فصـل  ،»اجتماعي خانواده با هويت جوانان ةسرماي ةرابط« )1388(شريفي، اسماعيل و اكرم كاكاوند 

 .50-25 صص ،4 شمارة دانشگاه تربيت مدرس،، فرهنگ و جامعه
ــا ــاملي، سعيدرض ــ «) 1391(حســين حســني  و ع ــا يبدوفضــايي شــدن آس ــار ه ــاي يو ناهنج ــ: فضــاي مجــازي ه ــي  ةمطالع تطبيق

  .30-1، صصشماره اول ،پنجم ةدور ،امه تحقيقات فرهنگيفصلن ،»المللي ينب هاي گذاري ياستس
هنـر و    پژوهشگاه فرهنگ، ،ساله شهر تهران، تهران18-12آموزان  سبك فراغتي و استفاده از اينترنت در بين دانش) 1384(فيضي، ايرج 

 .ارتباطات
دوم،  سال ،رودهن  دانشگاه آزاد اسالمي، اجتماعيفصلنامه پژوهش  ،»هاي خانواده بر ارزش ينترنتبررسي تأثير ا« )1389(كفاشي، مجيد 

  .76 -55 ، صص3 شمارة
  .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ،تهران  يابي اوركات، دوست ةجهان فرهنگي كاربران ايراني در شبك  )1386(كوثري، مسعود 

بررسـي تطبيقـي   (بـوك  اجتمـاعي فـيس   ةه شبكعوامل مرتبط با گرايش دانشجويان ب«) 1391(يونس نوري مرادآبادي  اصغر و يكيا، عل
  .212 -181صص  ،49 ة، شمار13 ةارتباطات، دور -مطالعات فرهنگ ، )دانشجويان ايران و امريكا

 .هاي سيما اداره كل پژوهش ،تهران ،ترجمه مينو نيكو، اي هاي تحقيق رسانه روش) 1384(گونتر، بري  
،تهران، محمـد گـذرآبادي   ةترجمـ  ،»تأثيرات رسانه« هاي ارتباطي نقاط عطف در پژوهش) 1390(ملوين ال دي فلور  و الوئري، شرون اي

  .هاي سيمااداره كل پژوهش
، ، فصـلنامه تحقيقـات فرهنگـي   »ها مخاطبان منفعل يا افراد گزينشگر آن سوي رسانه« )1390(راد، مهدي و عبدالرضا سپنجي  محسنيان
  .47-27 ، صص1 شمارة ،دوره چهارم ،تهران

فرهنـگ   ،دو فصلنامه تخصصي پژوهش جوانـان  ،»تأثير ماهواره بر هويت فرهنگي در كردستان ايران« )1389( ديگرانمدپور، احمد و مح
 .156-131 ، صص4 ، شمارةو جامعه

 .دانژه ،تهران ،شناسي خانواده جامعه) 1385(منادي، مرتضي 
 علوم ارشد كارشناسي نامه يانپا جامعه،ر د يا رسانه سواد پيرامون تارتباطا علم متخصصان نظرات بررسي ميزان )1386( بهاره نصيري،

  .تهران شمال واحد اسالمي آزاد دانشگاه اجتماعي، ارتباطات
 .114-87 صص ،6 ، شمارةفصلنامه طهورا ،»عوامل تضعيف استحكام خانواده« )1389(نوري، اعظم 

  .فاران ،تهران ،يجمع طارتبا مفاهيم و نظريات بر يا مقدمه )1379( مهرداد هرمز،
، همايش ملي صنايع فرهنگي نقـش آن در  ها يفضاي مجازي، امنيت اجتماعي، راهبردها و استراتژ) 1391(و ديگران  نژاد، عرفانياسمي

  .پايدار ةتوسع
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