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 چکیده
 رسند.اعضای خانواده با می خانواده به عنوان کوچکترین نهاد جامعه به شمار می رود. افراد در خانواده متولد و به رشد تعالی

 یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند .دختر پسر با ازدواج کردن نقش ها و وظایف جدید محول شده از سوی جامعه را می پذیرند .

د . اعضای یک خانواده برای برطرف کنبه اعضای خانواده محول می را وظایف جدیدی و به خانواده نقش ها اولین فرزند ورود 

و بیشتر از نوع عاطفی دارند.کاهش روابط میان اعضای خانواده باعث استه ها و نیاز های خود با یکدیگر روابط مستمر نمودن خو

بررسی تاثیر کاهش روابط میان اعضای خانواده را با رسانه ها پر کند، در این پژوهش اوقات خود می شود فرد برای فرار از تنهای 

صورت  2931در زمستان بیات دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده اد در بین دانشجویانتماشای شبکه های غربی مدت زمان بر 

به صورت پاسخگو نفر  251رفته است.جامعه آماری تمامی دانشجویان دانشکده ادبیات هستند که با توجه به فرمول کوکران پذی

یشی می باشد .همچنین گردآوری داده ها با ابزار پرسشنامه و تجزیه .جمع آوری اطالعات با روش پیماانتخاب شدندساده تصادفی 

کاهش روابط عاطفی  و اجباری میان اعضای نشان می دهد  نتایج این تحقیقیرفته است ورت پذص  spssتحلیل آن با نرم افزار

روابط اقتصادی بر زمان استفاده از شبکه های ماهواره خانواده موجب افزایش زمان استفاده از شبکه های ماهواره ای می شود اما 

دقیقه در روز شبکه های غربی را تماشا می کنند این 74یک ساعت  به طور میانگین همچنین افرادای تاثیر مثبت داشته است. 

به صورت را بدیهی است تماشای شبکه های غربی با خود ارزش ها و افکارات جدید را در غالب سبک زندگی جدید غربی 

.نتایج این تحیقیق نشان می دهد کاهش روابط اعضای خانواده زنگ خطری است برای جامعه تحمیل مخاطبان می کنند نامحسوس 

مانع رشد شبکه های غربی در زندگی  دارند می توانیمخود به همراه که با آگاه نمودن مخاطبان از اثرات منفی که شبکه ها ی غربی 

 . افراد باشیم
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، مشهد، دانشجویانبیبط اعضای خانواده ، شبکه های غرواژگان کلیدی : روا
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 مقدمه
 بیان مسئله

 است.ازدواج و پیوند زناشویی پایه و اساس یک خانواده  رود .جامعه به شمار می ترین نهاد در  کوچکترین و بنیادیخانواده 

از لحظه ای که دختر و پسر  .د و با تولید مثل، توسعه می یابد، شکل می گیرمردو زن نهادی است که بر پایة ازدواج خانواده 

وظایف می شوند.به عبارتی دیگر و متعهد به انجام  زندگی مشترک را آغاز می کنند هر کدام وظایف و نقش خود را قبول می کنند

می باشد که روابط اعضای آنها در چهارچون نظام همسرگزینی )روابط  خانواده متشکل از زن و شوهر و یک یا چند فرزند

مهمترین و این نهاد، اساس سازندگی شخصیت انسان  گیرد. شکل می زناشویی( نظام ارتباط متقابل والدین کودک )روابط نسلی(

زن و  ودر خانواده زندگی خانوادگی با استحکام بیش تر از پیش رو به رو می شود با ورود اولین فرزند جامعه است  عامل تکامل

نیاز های فرزندان  درصدد برآورده کردن یکدیگرعالوه بر رفع نیاز های  والدین ،پدر و مادری را می پذیرند جدید نقش های مرد 

با یکدیگر دارند و ابعاد عاطفی بین  مداومیاعضای یک خانواده ارتباط تناتنگ و بر می آیند.  اعم از عاطفی ،اقتصادی ..خود 

روابط یکدیگر  ضرورینسبت به خواسته ها و نیاز های عدم مسئولیت اعضای خانواده  د.اعضای خانواده پر رنگ تر دیده می شو

متفاوتی را در ابتدا برای خانواده و در نهایت برای جامعه در پی و این کم شدن روابط آثار اعضای خانواده را کاهش می دهد 

خود را به شکلی  یخواسته ها وهانیاز  ،برقراری روابط خانوادگی این  امکان را فراهم می سازد که افراد عدم   خواهد داشت .

را تهدید خانواده  کانونیی هر عاملی که از سوتهدید می کند را از هم گسستگی نظام خانواده در چنین شرایطی  دیگر برآورده کنند

در عصر حاضر تکنولوژی و فناوری رسانه سیر سعودی را طی می کند و هر روز بر زندگی  کند زنگ خطری برای جامعه است .

انسانها بیش از پیش ورود پیدا می کنند تا جایی که  به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر از زندگی انسان شده است انسان ها هر روز 

صدا و سیما ، ماهواره استفاده می  سانهای متفاوتی مانند اینترنت،از وسایل ارتباطی متفاوتی اعم از تلوزیون، موبایل ،کامپیوتر و ر

و یا موارد  برای فرار از تنهاییباعث می شود فرد   روابط خانوادگی کاهش کنند و تبدیل به یک مصرف کننده رسانه گشته اند

تبدیل به یک ابزار قدرتمندی گشته اند که رسانه ها  از سوییرسانه ها قرار دارد . تلوزیون درصدر  کهرجوع کند  ها به رسانه دیگر

به را ارزش های جدید )ماهواره( شبکه های غربی با خود فرهنگ ،افکار و ارزش های جدیدی را ترویج می دهند در بیشتر موارد 

ی شبکه هاامری بدیهی است که اهداف .نوع و جذاب رواج می دهندبرنامه های مت اشکالبه صورت نامحسوس در بین خانواده ها 

سبک تبلیغ جدید را که ترویج می دهند  ها و رفتارهایافکار ،جامعه ی اسالمی نیست همچنین ارزش ها غربی مطابق با اهداف 

اعضای خانواده با در این پژوهش بررسی خواهیم کرد کاهش روابط  زندگی جدیدی است که با اهداف جامعه ما مغایرت دارد

 .که های غربی را افزایش می دهدمدت زمان استفاده از شب یکدیگر

 

 سواالت

 عوامل اجتماعی موثر تماشای تلوزیون های غربی کدامند؟ 

  طور خاص روابط اجتماعی درون خانواده چه تاثیری بر تماشای تلویزیون های غربی می گذارد ؟به  

 

 اهمیت ضرورت
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ای از نیازهای انسانی، نهد و با تأمین مجموعهبنیان می خانواده به عنوان نهادی اجتماعی، هسته نخستین پیوند اجتماعی انسان را

ای است. مشارکت پذیری اعضای خانواده به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر عصر ما، همة ابعاد ها و کارکردهای ویژهعهده دار نقش

داف خانواده حائز اهمیت دهد و در به ثمر رساندن اهانسانی را در سطوح مختلف فکری، عاطفی و رفتاری تحت پوشش قرار می

 خانواده نهاد اجتماعی از ابعاد متفاوتی بسیار اهمیت دارد زیرابه خصوص از نوع عاطفی ارتباط متقابل اعضای خانواده  است.

افراد  .تواند عمیق ترین تأثیرات روحی و روانی را در اعضایش ایجاد کرده و به نوبة خود منشأ تحوالتی عظیم در جامعه باشدمی

خانواده گروهی از افراد هستند که و از طریق خانواده وارد جامعه می شوند به بیان دیگر  خانواده متولد و جامعه پذیر می شوند در

موارد متعددی در کاهش روابط خانوادگی دخیل  . باشدبرقرار  باید کنند و رابطه خویشاوندی معینی بین آنهابا هم زندگی می

اد شده را از طریق مصرف کاهش روابط اعضای خانواده عاملی است که افراد خالء ایجاین است که مسئله مهم تر هستند  اما 

تر به بیش رسانه هامی شود به مرور هر چه روابط خانوادگی کمتر کنند. می پر خود را اوغات تلوزیون رسانه ها و از همه مهمتر با 

ده از وسایل ارتباطی مانند تلوزیون به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کند استفابه طور طبیعی زندگی خانوادگی ورود پیدا می کنند 

می را دچار بحران  جامعه ،جوامع اسالمی به علت عدم تطابق با اهداف شبکه های غربی )ماهواره ( مستمر اما مصرف کننده بودن 

روابط اعضای یک خانواده مانع از رشد افزایش همچنین  .می بینددر نهایت جامعه اسالمی با اهداف واالی خود آسیب  وکند 

 می شود. غربی سبک های زندگی جدیدتبلیغ شبکه های غربی و 

 

 پیشینهمرور 

  کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه  »رستگار خالد امیر،میثم محمدی،سحر تقی پوراپوکی در

مصرف ماهواره و اینترنت در سبک کنش ارزشی )دینی و سکوالر(  به این نتیجه رسیدند«آن با مصرف اینترنت و ماهواره

موثرند؛ بدین ترتیب که با افزایش ساعات مصرف با هدف تفریح و سرگرمی، کنش دینی نسبت به حجاب، کاهش و 

 .کنش ارزشی سکوالر نسبت به آن افزایش می یابد

  بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و  بررسی عوامل موثر» بنفشه افهمی ،حمید رضا آقا محمد شعرباف در

کسانی که از ماهواره استفاده نمی کنند بیشتر به باورها و رفتارهای  به این نتیجه رسیدند« رفتارهای دینی مردم مشهد

 دانسته اند ماهواره را باعث افزایش دانش خودو افرادی که استفاده می کنند  دینی پایبند بوده اند

 تاثیر  به این نتیجه رسیدند« تاثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان »ی ،لیال زمانی درسوسن باستان

 .میزان و نحوه استفاده از اینترنت و ماهواره بر ابعاد مختلف رفتار اجتماعی متفاوت است

 ارتباط آسیب شناسی روانی روابط خانواده با آسیب پذیری  »در مراثی محمدرضا،شیخ زین الدینی سارا,،ابراهیمی امرال

که ریشه آن باور ها و نگرش روابط اعضای خانواده از نظرروانی دچار آسیب شده اند. به این نتیجه رسیدند« شناختی

 های غیر منطقی است.

 قدرت در خانواده با رضامندی بررسی رابطه میان ساختار » دریزدی سیده منوره ، حسینیان سیمین،ذوالفقارپور محبوبه

به این نتیجه رسیدند درآمد تاثیری بر قدرت مردان در خانه ندارد اما «  زناشویی زنان کارمند و خانه دار شهر تهران

مردانی که در کارهای خانه به همسرانشان کمک می کنند و ارتباط بیشتری با همسرانشان دارند زنان بیشتر احساس 

 خویش داشتند.رضایتمندی از زندگی 
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 به این نتیجه « دختر -تأثیر بازسازی خانواده در کیفیت رابطه مادر» درمیدی منصورعلی ، ثنایی ذاکر باقر، داداش زهرا

رسیدند دختران تحت تاثیررفتار های مادران هستند و خانواده هایی که ارتباط مادر با فرزند دختر بیشتر است کیفیت 

 زندگیشان بهتر می باشد.

 آموزان بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با سازگاری دانش»در موسوی شوشتری مژگان ، شکرکن حسین، جمال حقیقی

به این نتیجه رسیدند اگر در فضای خانواده محبت و صمیمیت دختران ازاعتماد « دختر پایه سوم مدارس راهنمایی اهواز

 گر بیشتر باشد سازی گاری دختران با جامع بیشتر می شود.به نفس باال برخوردارند و واگر روابط اعضا خانواده با یکدی

 نقش تعارض زناشویی و رابطه والدین با کودک در نشانه های آسیب شناختی عاطفی و رفتاری  »در قره باغی فاطمه

مولف به این نتیجه رسیده است که هنگامی که کیفیت رابطه والدین با فرزند کاهش می یابد فرزند دچار آسیب «کودک

 های عاطفی رفتاری می شود.همچنین کیفیت روابط والدین با یکدیگربر رفتار کودکان تاثیر گذار است.

 ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی های  »در بشردوست نصراله،نصیری محمود,نجمی سیدبدرالدینی،گلچین مهر

کرد مطلوب تری داشته باشد فرزندان مسئولیت به این نتیجه رسیدندهنگامی که خانواده عمل«روانی نوجوانان دختر و پسر

پذیرتر می شوند.هر چه قدرکیفیت روابط اعضا وتوجه والدین به نیازها و خواسته های نوجوانان بیشتر باشد امید به 

 زندگی و گرایش های مذهبی افزایش می یابد.

 چهارچوب نظری تحقیق

 کارکرد خانواده

  .کند جامعه ایفا مینهاد خانواده کارکردهای حیاتی در 

باشد. نظام ازدواج و خانواده  ای جنسی داشته دهد بطور تصادفی رابطه ای به مردم اجازه نمی تنظیم رفتار جنسی: هیچ جامعه -

 کند که چه کسی با چه کسی در چه شرایطی باید رابطه ای جنسی داشته وسایل تنظیم رفتار جنسی را فراهم میسازد. و تعیین می

 .باشد

جایگزین کردن اعضا: یک جامعه بدون داشتن نظامی برای جایگزینی اعضایش از نسلی به نسل دیگر قادر به ادامه حیات نیست. ـ 

 .یابد سازد که از طریق آن چنین جایگزینی تحقق می ای را فراهم می خانواده وسایل ثابت و نهادی شده

گر این که جامعه پذیر شوند و خانواده اولین و مهمترین عامل در زمینه ـ جامعه پذیری: مردم نخواهند توانست انسان کامل شوند م

 .شود جامعه پذیری است که از لحظة تولد آغاز می

ـ مراقبت و نگهداری: مردم )چه خردسال و چه پیر یا ناتوان( نیاز به گرما، غذا، پناهگاه و مراقبت و نگهداری دارند و خانواده 

 .این نیازها در آن تأمین می گرددآورد که همه  محیطی فراهم می

ـ تعیین جایگاه اجتماعی: زمینة خانوادگی، مهمترین و تنها عامل تعیین کننده و جایگاه ما، در جامعه است. ما نه تنها داراییهای 

الً به همان بریم. ما به همان گروه قومی یا نژادی یا معمو یاب به ارث می مادی بلکه پایگاه اجتماعی خود را از خانواده جهت

  .مذهب و آیین و طبقه اجتماعی تعلق داریم که والدین ما تعلق دارند

ـ حمایت عاطفی: انسان ها نیاز به محبت، تغذیه، صمیمیت و عشق دارند. خانواده اولین زمینه اجتماعی است که در آن نیازهای 

ته، خانواده تنها وسیله ممکن برای تأمین آنها نیست عاطفی میتواند برآورده شود و عمیق ترین احساسات شخصی ابراز گردد. الب

 . سازد که در هرفرهنگ، اولین مسئولیت را در تأمین آنها دارد ولی با وجود این خانواده چنان مؤثر آنها را برآورده می
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  نظریه توسعه خانواده

و ترتیب اتفاقات خانواده اند و انحراف از این  نظریه پردازان این نظریه اذعان کرده اند که هنجارهای اجتماعی تعیین کننده زمان

 (1121دیویس ومیمو،هنجارها در نهایت منتهی به انحالل خانواده است)

 نظریه نظام ها

نظریه نظام ها خانواده را چیزی بیشتر از اجزایش می انگارد و خانواده را شامل افراد، شخصیت ها و ویژگیها و روابط درونی 

قابل در ساختار خانواده تاکید می کند و به بررسی و کنش متقابل آن با ابر نظامهای بیرون از خانواده چون میداند و بر روابط مت

و به  .(2911والچاک،) کند در کل خانواده اثر می گذارد. محله و مدرسه می پردازد. هر تغییری در یکی از اعضا یا خرده نظامها اثر

که فون بر تاالنفی تشریح کرده ، این است که کل چیزی بیش از مجموع اجزاء است به  بیان دیگر اصولی کلی نظریه نظامها چنان

اند ، روابط که بین اجزاء وجود دارد و این ترتیب ، این نظریه مربوط است به کل هایی که از اجزاء وابسته به هم تشکیل شده

)باز خورد،تعادل،درون داد،برون داد،همبستگی(آن جزو روابطی که بین کل ها و محیط های آنها برقرار است. و یکی از مفاهیم 

پشتوانه های نظری تحقیق حاضر است و آن مفهوم همبستگی است که یعنی روابط در هم تافته میان اجزای نظام و کل آن ، هر 

 (.2911)ذکایی ،است.تغییر در بخشی از نظام منجر به تغییراتی در سایر بخشها می شود . پیچ و مهره نظریه نظام ها ، همبستگی 

 

 

 

 نظریه نقش ها

بر اساس این نظریه هر کدام از افراد در خانواده دارای موقعیت هستند و بر اساس این موقعیت نقشی را ایفا می کنند به عنوان مثال 

پردازند، شوهر به عنوان مرد شوهر به عنوان پدر، همسر به عنوان مادر، پسر به عنوان برادر و دختر به عنوان خواهر ایفای نقش می 

خانه محسوب می شود، و مادر وظیفه خانه داری را به عهده دارد. نقشی را که اعضای خانواده بر عهده دارند با  آور خانه نان

گذشت زمان و شرایط گوناگون دگرگون می شوند. خانواده که ابتدا به وسیله عقد زن و شوهر به وجود می آید نقشی را به وجود 

آورد که جدا از نقش قبلی است. نقطه بحرانی این نقش شروع دوران زن و شوهری است، با ورود اولین فرزند به خانواده زن  می

نقش، معانی مختلفی را به ذهن .و شوهر نقش دیگری را به عهده می گیرند و روابط خانواده نقش دیگری را به عهده می گیرد

هایی که در جامعه دارد انجام مفاهیم آن مرتبط با اعمالی است که هر فرد به مناسبت پایگاهترین سازد. یکی از متداولمتبادر می

دهد. از نظر والتر کوتو نقش معرف رفتاری است که هر کس با توجه به مقام و پایگاه اجتماعی فرد حق دارد از او انتظار داشته می

شود که دیگران از فردی که پایگاه معینی را احراز کرده الق مینویسد: نقش به رفتاری اطبروس کوئن می(2931)توسلی،باشد

ها را شود و سپس او آنشدن به فرد آموخته میصورت بخشی از فرایند اجتماعیهای مناسب، بهاست، انتظار دارند. نقش

  .(2934، کوئن )پذیرد.می

 نظریه مبادله

انسانها همواره در زندگی خود با دیگران در ارتباط متقابل هستند و سعی می کنند در این ارتباط برای خود نفعی به دست 

آورند.هر گونه ارتباط با دیگران در حکم نوعی مبادله است .نظریه مبادله سعی دارد نشان دهد رفتار بر حسب پاداش هایی که 

(.از دیدگاه این نظریه ، روابط بین زن و شوهر 2932راه می آورد، تغییر می کند.)بدارودیگران،دریافت کرده و هزینه هایی که به هم
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هم یک نوع مبدله محسوب می شود که از ابتدای زندگی شروع می شود اگر حقوق متقابل آنان به عنوان پاداش و هزینه تلقی شود 

 زندگی آنان بر مدار مبادله متقابل جریان می یابد.

 که ای نظریه شب

نظریه شبکه در مقابل نظریه هنجاری قرار دارد. به این ترتیب که از دید نظریه پردازان شبکیه ای دیدگاههای هنجاری بر فرهنگ و 

فرآیندهای اجتماعی شدن تاکید می کنند و این که هنجارها و ارزش ها در فرد درونی می شوند در دیدگه هنجاری چیزی که مردم 

نظریه شبکه ای چنین دیدگاهی را رد می کند و اظهار می دارد که باید  .دارد یک سری ایده های مشترک استرا کنار هم قرار می

اگر زن و شوهر هردو به شبکه ای از این قبیل تعلق داشته  .الگوهای علی که افراد جامعه را به هم متصل داشته است مطالعه کرد

فراز روابط موجود تحمیل می گردد و به گونه ای که زوجین به سوی فعالیت ها باشند و این شبکه ها حفظ شوند ازدواج صرفا به 

و افراد بیرون باز به منزل کشانده می شوند در این حالت تفکیک خشک و انعطاف ناپذیر نقش ها امکان پذیر می شود زیرا زوجین 

  (2931خانواده خواهند شد )سگالن: از حیطه   هردو قادر به کسب حمایت خارج

 نظریه های آسیب شناسی یا انحرافات اجتماعی 

به نظر دورکیم هر جامعه ای بر اساس مجموعه ای از ارزش های مشترک و هنجارهای مسلط سازماندهی شده است. رفتارهای که 

ترل از چارچوب این ارزش ها و هنجارها منحرف شوند به عنوان رفتار آسیبی یا منحرف شناسایی شده و نیاز به یک نظام کن

بنابراین رفتار انحرافی همچنین می تواند کارکرد مناسب برای  .اجتماعی دارد تا رفتارهای انحرافی را به رفتارهای عادی برگرداند

یکی از قواعد دورکیم تمایز بین طبیعی و مرضی در جوامع است در هر جامعه هنگامی که (2937جامعه داشته باشد) احمدی، 

بت به آن جامعه صورت طبیعی دارد، در صورتی که ممکن است همان امر در جامعه ای دیگر شایع امری عمومیت کامل یافت نس

  .و مورد قبول نبوده صورت غیر طبیعی و مرضی داشته باشد

 نظریه برجسته سازی

به معنی اولویت گذاری به برنامه ای خاص اطالق می شود . این نظریه می گوید رسانه ها یا  نمایی برجسته سازی را معادل بزرگ

محدود می  "رفتار  "در انتقال پیام ها نوعی اولویت یا برجسته سازی بوجود می آورند . این نظریه تاثیرات رسانه ها را در حوزه 

تاثیر بگذارند . به عبارت دیگر ، رسانه ها گرچه نمی  "عات مردم اطال "کند . اما برجسته ساختن برخی از موضوعات می تواند بر 

. اصطالحا می توان  "درباره چه بیندیشند  "، اما می توانند تعیین کنند که   "چه طور بیندیشند  "توانند تعیین کنند که مخاطبان 

وضوهایی که مردم درباره آنها می اندیشند تعیین برجسته سازی ؛ یعنی این اندیشه که رسانه های خبری با ارائه خبرها ، م "گفت : 

موفق نشوند به اشخاص بگویند چگونه فکر کنند ، اما با تاثیر فوق العاده که  رسانهممکن است در اغلب اوقات ،  ". "می کنند

 (.2931برآنها دارند می توانند بگویند به چه چیز باید فکر کنند )بهرامیان،

 نظریه استفاده و خشنودی

رویکرد  ، یکی از مشهورترین نظریات ارتباط جمعی است. در این "استفاده و رضامندی"یا  "کاربردها و خشنودسازی"کرد روی

ای، رضامندی و ارضای شود که انگیزۀ مخاطبان در مصرف محصوالت رسانهشود، تأکید میها پرداخته میکه به مخاطبان رسانه

 (2935، اسولیوان تام )گیری شده است.صرف نیز به سمت و سوی این رضامندی جهتشده آنان است؛ مبرخی از نیازهای تجربه

ای م در ایاالت متحده آمریکا دارد. در این پژوهشها به بررسی مسئله رضامندی2371های های سالاین رویکرد ریشه در پژوهش

 )همان(شده بود.کردند، پرداخته های احساسی به دنبال آن بودند و کسب میکه مخاطبان سریال
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 فرضیه های تحقیق 

 

 .غربی تاثیر منفی داردبرنامه های شبکه های  تماشایمدت زمان بر اعضای خانواده با یکدیگر روابط فرضیه کلی : 

 فرضیه ها ی جزئی:

 عربی تاثیر منفی داردبرنامه های شبکه های باری درون خانواده بر تماشای جروابط ا. 

  خانواده بر تماشای برنامه ها ی شبکه ها ی غربی تاثیر منفی داردروابط اقتصادی اعضای. 

  دارد. منفیروابط همفکری اعضای خانواده با یکدیگر بر تماشای برنامه های شبکه ها ی غربی تاثیر 

 .نگرش به اخبار شبکه های ماهواره ای بر تماشای این شبکه ها تاثیر مثبت دارد 

 گرش به فیلم سریال شبکه های ماهواره ای بر تماشای این شبکه ها تاثیر مثبت دارد. ن 

 

 روش تحقیق

در میان دانشجویان دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. بر اساس  2931پژوهش حاضر در سال

و از   (Survey)روش اصلی این مطالعه پیمایش  دانشجو برآورد شده است.251فرمول کوکران حجم نمونه آماری معادل 

با توجه به این که متغیر های این تحقیق  .مورد نظر استفاده شده است. متغیرهای پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش و اندازه گیری  

روش نمونه گیری تصادفی ساده است که بعد از تکمیل . لیکرت آورده شده استطیف گزینه ای شش غالبا در قالب طیف 

متغیر وابسته در این پردازش شده است.  (SPSS16)پرسشنامه اطالعات جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

، با خانواده ی روابط اجباری ،روابط اقتصادی ، هفکرمستقل  های پؤوهش مدت زمان تماشای شبکه های غربی می باشد و متغییر

با مجرد و متاهل ن برای پاسخگویاانواع رابطه با اعضای خانواده سنجش نگرش به اخبار و فیلم سریال شبکه های غربی می باشد. 

گویه های متفاوت و البته معنای مشابه انجام شده است علت این امر تفاوت در نقش های موجود در خانواده افراد مجرد و متاهل 

از میانگین همبستگی بین گویه ای استفاده شده است )زمانی  مقیاس ها برای بررسی پایایی ( 2مطابق )جدول شماره  .بوده است 

  مقیاس کوچک است یعنی کمتر از ده گویه دارد این آماره بهتر از آلفای کرونباخ است( که  
 
 

 : بررسی پایای  مقیاس ها2جدول 
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تعداد گویه  عنوان                            

 ها

همبستگی میان گویه 

 ای

 742/1 5 (2-1)نگرش به اخبار شبکه های غربی

 749/1 5 (2-1)نگرش به فیلم سریال شبکه های غربی

مخصوص 

 مجردین

-5)رابطه همفکری مشاوره  با پدر ومادر

2) 

7 411/1 

 192/1 7 (2-5)رابطه اجباری  با پدر و مادر

 191/1 7 (2-5)مادررابطه اقتصادی با پدر و 

مخصوص 

 متاهلین

 739/1 7 (2-5)رابطه اجبار با همسر

 575/1 7 (2-5)رابطه همفکری مشاوره با همسر

 533/1 7 (2-5)رابطه اقتصادی با همسر

 

 یافته ها

و رشد تعالی افراد و روابط عاطفی ، فکری بی تردید خانواده تاثیر بسزایی در افراد در خانواده متولد و جامعه پذیر می شوند 

روابط عاطفی که پذیرفتن و  ینقش هاوظایف و بدیهی است احساس مسئولیتی که اعضا در قبال رفتاری اعضای خانواده دارد.

از سویی عدم روابط کافی میان ،  بی تفاوت نباشندبین اعضای خانواده باعث می شود افراد نسبت به سرنوشت یکدیگر  حاکم

خانواده باعث می شود اعضای برای پر اعضای  گسیختگی اینرا تهدید می کند  کانون خانواده پاشیدگیاعضای خانواده ، از هم 

امروزه رسانه های جمعی و خصوصا ماهواره و اینترنت نقش بی دلیل  رجوع کنند ماهوارهتماشای برنامه های به  خود تنهایکردن 

،نگرش ها و نیز رفتار های افراد جوامع دارد در این میان تاثیر گذاری رسانه بر افراد تاثیر خود را  در اثر گذاری بر افکار ،ادراکات

بر خانواده ها می گذارد که میتواند سبک زندگی جدید را بسازد و بر ، تغییر فرهنگ اسالمی خانواده ها گام بر دارد از این رو  

ای کشور اسالمی ایران دارد که می بایست برنامه ریزی هوشمندانه ای را در برخورداری از سبک زندگی اسالمی ضرورتی جدی بر

جهت ساخت و پخش برنامه های از طریق رسانه های ملی و جذب مخاطبان برای تماشای برنامه های ساخته شده صورت بگیرد 

یافته های حاصل از تجزیه و در راستای برنامه ها ، آموزش سبک زندگی اسالمی به شکل محسوس و نامحسوس تبلیغ شود. 

 پاسخگوی دانشجوی دانشکده ادبیات251تحلیل اطالعات به دست آمده حاکی از آن است که از میان 

  درصد زن. 4/11درصد مرد و  9/94جنسیت پاسخگویان 

  فوت شده است . %4/1متاهل ،%4/91مجرد ،%4/11وضعیت تاهل 

  دکترا بوده است.%4/7کارشناسی ارشد و %1/11کارشناسی،  %4/15فوق دیپلم ، %4/21مقطع تحصیالت 

  بوده است. . 94/7،میانگین 11/7نفر و کمترین صفر ، میانه  3تعداد اعضای خانوار پاسخگویان بیشترین 

  سال است 93و23، بیشترین و کمترین سن افراد72/7، انحراف معیار11/15،میانه711/15میانگین سن افراد 
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  خوابگاه.%1/7منزل دانشجویی ،  %4/7، منزل خانوادگی %9/32محل اقامت 

 دکترا  % 2/1کارشناسی ارشد، %9/3کارشناسی،%1/57فوق دیپلم،%5/21دیپلم ،%3/11وضعیت تحصیلی همسرپاسخگویان

 است.

  مد صفر ساعت ،  11/1، میانه  74/2پاسخ دهنده میانگین  251زمان تماشای شبکه های غربی )ماهواره( از بین ،

( می باشد . همچنین نتایج  1ساعت مطابق )جدول شماره  23بیشترین زمان صرف شده  کمترین صفر ساعت و

 354/1( میانگین برایر 1مربوط به یافته های نگرش به اخبار شبکه ها ی غربی )ماهواره( با توجه به )جدول شماره 

 .باشد می 193/1( میانگین برابر1نگرش به فیلم های شبکه های غربی مطابق)جدول شماره واست 

 : میزان ساعت تماشای تلوزیون برنامه های شبکه های غربی1جدول 

 

  همفکری مشاوره 11/25میانگین رابطه ی اقتصادی  (9رابطه ی  پاسخگویان مجرد با پدر و مادر مطابق )جدول شماره ،

،  31/24همفکری رابطه رابطه پاسخگویان متاهل با همسراشان  (9شماره )جدول مطابق .است  77/27، اجباری  91/21

است و میانگین های به دست آمده از رابطه  21میانگین رابطه مشخص می شود  است. 31/21، اجباری  49/21اقتصادی 

 گویای این است رابطه پاسخگویان با خانواده خویش در حد مطلوب به سر می برد.

 : انواع رابطه ی با اعضای خانواده 9جدول 

انحراف  میانه میانگین انواع رابطه با اعضای خانواده

 معیار

 بیشترین کمترین

مخصوص 

 مجردین

 66/06 66/0 06/3 66/50 06/51 (7-11)مقیاسرابطه اقتصادی با پدر و مادر 

رابطه همفکری مشاوره باپدر و  

 (7-11)مقیاسمادر

20/51 66/06 64/3 66/1 66/06 

 66/06 66/4 16/0 66/50 30/50 (7-11)مقیاسرابطه اجباری با پدر و مادر 

 مخصوص

 متاهلین

-11)مقیاسرابطه همفکری مشاوره با همسر 

7) 

31/24 11/23 11/1 11/3 11/11 

 11/11 11/3 21/9 11/24 49/21 (7-11)مقیاسرابطه اقتصادی با همسر 

 11/11 11/21 24/9 11/23 31/21 (7-11)مقیاس رابطه اجباری با همسر 

انحراف  مد میانه   میانگین ویژگیهای توصیفی

 معیار

 بیشترین کمترین

میزان ساعت تماشای برنامه های شبکه های 

 )ماهواره(غربی 

74/2 111/1 1/1 51/1 1/1 11/23 

 11/5 11/2 1741/2 11/9 1111/9 3544/1 نگرش به اخبار شبکه های غربی)ماهواره(

 31/5 11/2 1147/2 11/1 711/1 1933/1 نگرش به فیلم های شبکه های غربی)ماهواره(
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و شرط  استفاده شده است  پسروچند گانه و به روش از رگرسیون ها  و مشخص نمودن معناداری متغیرآزمون فرضیه ها برای 

ی یرهاغهیج کدام از مت ک دهم استیمتغیرها ذف حچون شرط و  قل به طور پیش فرض یک دهم بوده استستحذف متغیرهای م

 ندارد .بیشتر از یک دهم  معنی داری سطح  موجود در مدل

 اعضای خانواده با  (( تاثیر متغیر های مستقل ) روابط همفکری،اقتصادی ، اجباری7مطابق )جدول شماره اول: مدل

  یکدیگر( بر مدت زمان استفاده از شبکه های غربی سنجیده شده است.

 

 معناداری : مشخصات تحلیل رگرسیون و سطح7جدول شماره 

 

 

( نشان می دهد بیشترین شدت تاثیر بر مدت زمان تماشای شبکه های غربی رابطه 5تحلیل رگرسیون مطابق )جدول شمارهضرایب 

است منفی بودن ضریب تاثیر جهت متغیر را با  -991/1که ضریب تاثیر این متغیر اعضای خانواده است پاسخگوبا همفکری 

یکدیگر نشان می دهد به بیان دیگر هر چه قدر روابط همفکری اعضای خانواده با یکدیگر کمتر شود تماشای شبکه های افزایش 

 می باشد و بلعکس

 : ضرایب تحلیل رگرسیون 5جدول شماره 

 

ضرایب  نشدهضرایب استاندارد  مدل

 استاندارد شده

T  سطح معنی

 داری

خطای  ضریب تاثیر

 استاندارد

 ضریب تاثیر

 مقدار ثابت      2

 رابطه اقتصادی اعضای خانواده

 روابط اجباری اعضای خانواده

 روابط همفکری مشاوره اعضای خانواده

742/7 

195/1 

772/1- 

313/1- 

131/2 

111/1 

121/1 

111/1 

 

113/1 

247/1- 

991/1- 

744/9 

932/1 

139/1- 

137/9- 

112/1 

123/1 

193/1 

111/1 

 

  متغیر وابسته )روابط اعضای خانواده با یکدیگر( برمدل دوم : اثر متغیرهای مستقل 

دارند را حذف میکند و باالترین سطح معناداری  بیشتریمهم ترین خاصیت روش بک وارد این است که متغیر هایی که معناداری 

  .مشخص می شود( 1جدول شماره )مطابق ضرایب تحلیل رگرسیون را مشخص می کند .

 : ضرایب تحلیل رگرسیون 1جدول شماره 

ضریب همبستگی  مدل

 چندگانه

 سطح معنی داری ضریب تعیین  تعدیل شده ضریب تعیین

2 939/1 257/1 291/1 111/1 
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یر وابسته مدت زمان تماشای شبکه های غربی است و متغ (7جدول شماره ). مطابق مشخصات تحلیل رگرسیون در مرحله دوم 

متغیر روابط  متغیرهای مستقل روابط اقتصادی، همفکری ،اجباری و نگرش به اخبار و فیلم سریال شبکه های غربی می باشد

همفکری اعضای خانواده با یکدیگر بیشترین تاثیر را بر مدت زمان تماشای شبکه های غربی گذاشته است و شدت تاثیر رابط 

است  به بیان دیگر هر چه قدر رابطه همفکری مشاوره اعضای یک خانواده با یکدیگر  -131/1همفکری مشاوره با اعضای خانواده 

اشای شبکه های غربی بیشتر می شود.همچنین میزان تاثیر نگرش به اخبار شبکه های غربی بر روابط کمتر باشد مدت زمان تم

 است 119/1اعضای خانواده 

 : مشخصات تحلیل رگرسیون و سطح معناداری 7جدول شماره 

 

ضرایب  ضرایب استاندارد نشده مدل

 استاندارد شده

T  سطح معنی

 داری

 ضریب تاثیر خطای استاندارد ضریب تاثیر

 مقدار ثابت 

 رابطه اقتصادی اعضای خانواده

 روابط اجباری اعضای خانواده

 روابط همفکری مشاوره اعضای خانواده

 نگرش به اخبار غربی

332/2 

111/1 

713/1- 

373/1- 

179/1 

551/2 

111/1 

111/1 

117/1 

233/1 

 

125/1 

251/1- 

131/1- 

119/1 

111/2 

513/1 

355/2- 

121/9- 

197/9 

115/1 

129/1 

111/1 

111/1 

111/1 

 

 نتیجه گیری

خانواده یکی از قدیمی ترین نهادهای تربیتی جوامع انسانی است. خانواده به عنوان یک خرده نظام در درون نظام اجتماعی، دارای 

و .را مختل می کندتمام ویژگی های نظام است. عدم تعادل در نظام خانواده موجب بروز مشکالتی در آن و برخی کارکردهای آن 

است .  ت از جامعه به همراه ارزش ها و هنجاریی که دارد برای تمامی جوامع امری طبیعیحفاظ. می شوددر نهایت جامعه متضرر 

ترین و موثرترین نهاد در  خانواده به عنوان کوچک را پیدا کردین نهاد راما برای حفاطت از جامعه ابتدا باید مهم ترین و موثرت

برخورداری از یک زندگی سالم برای مسلمانان است جامع اسالمی یکی از اهداف .ابتدای جامعه بشریت شناخته می شود جامعه از

در جامعه اسالمی از هر ابزاری  نظم طبیعیاین برخی از جوامع برای بر هم زدن دارد.اما همراه خود ارزش ها و هنجارهایی که 

 هاخانواده و آشکار نمودن آن سود می جویند تا به خواسته های خود برسند بدیهی است بررسی دقیق زوایای پنهان آسیب پذیر

اعضای خانواده روابط خویشاوندی با . یک خطر بزرگ مبارزه با برای  شودجامعه تزریق باید برای جامعه مانند پادزهری است که 

ضریب همبستگی  مدل

 چندگانه

 سطح معنی داری ضریب تعیین  تعدیل شده ضریب تعیین

2 734/1 194/1 114/1 111/1 

1 734/1 194/1 129/1 111/1 
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اگر روابط اعضای خانواده . در یک خانواده طبیعی اعضای با یکدیگر روابط مستمر و بیشتر از نوع عاطفی دارند یکدیگر دارند 

قدرتمندین ابزار قرن شناخته شده رسانه به عنوان دست خوش تغیرات شود افراد برای فرار از تنهایی به رسانه ها رجوع می کنند و 

.افرادی که در رابطه با اعضای و جزئی جدای ناپذیر از زندگی افراد شده است  حاضر افراد از رسانه های متفاوتی است در حال

این طبیعی است ، صرف شبکه های غربی می کنند  خانوادهه بگذرانند به جای آنکه وقت خود را خانواده دچار مشکل شده اند 

همچنین جامعه اسالمی می توانند از این ابزار قدرتمند در جهت  را انتقال می دهدهمراه خود پیام و ارزش ، تفکرات جدید رسانه 

تاثیر کاهش روابط اعضای خانواده بر مدت زمان هدف پژوهش حاضر بررسی  ترویج الگوی سبک زندگی اسالمی را تبلیغ نمایند

دهد  نشان میتحقیق نتایج انجام شده است.در بین دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی غربی  استفاده از شبکه های

دقیقه از زمان فراغت 74ساعت 2دقیقه است یعنی افراد  74ساعت 2میانگین زمان صرف شده برای شبکه های غربی در روز برابر 

است این بدان معنا است که هر  -991/1رابطه همفکری در بین اعضای خانوادهو خود صرف تماشای شبکه های غربی می کنند 

چه قدر افراد در قبال تصمیم گیری ها با اعضای خانواده کمتر مشورت و صحبت کنند رابطه شان با خانواده کمتر می شود و 

ایش می یابد به معنای دیگر افرادی که رابطه کمتری با اعضای خانواده خود دارند تمایل به غربی افز از شبکه ها ی افزایش استفاده

 رابطه اجباری با اعضای خانواده تاثیر شدت همچنین .باید افزایش میر نمودن اوقات تنهایی برای پتماشای شبک های غربی 

که حتی روابط اجباری و قهرآمیز تنهایی فرد را کاهش می دهد و موجب می شود کمتر از رسانه است این بدان معناست  -247/1

 113/1بر میزان استفاده از رسانه های غربی برابر  خانواده خویشروابطه اقتصادی پاسخگو با های غربی استفاده کند. میزان تاثیر 

. این امر نشان می دهد روابط اقتصادی اگرچه بخشی از نیازهای عینی فرد را برطرف می کنند اما نمی توانند تنهایی او را است

 طوری پرکنند که وقت کمتری را صرف رسانه های غربی کند. 

 .  

 منابع
 71شناسی انحرافات، تهران، سمت، چاپ اّول، صجامعه(2937)احمدی، حبیب؛ 

ارتباط آسیب شناسی روانی روابط خانواده با آسیب پذیری شناختی )نگرش  ،2931،مراثی محمدرضا،شیخ زین الدینی سارا,،ابراهیمی امرال

 2-2931،13هفته سوم بهمن  جله دانشکده پزشکی اصفهانم ،(های ناکارامد و تحریف های شناختی بین فردی

 729نو، ، تهران چاپ اول، زاده، ، فصلمیرحسن ریش ترجمهمفاهیم کلیدی ارتباطات،(2935)اسولیوان تام و دیگران؛ 

 193-171شناسی عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ، چاپ اول، ص(روان2931آقایوسفی، علیرضا و دیگران؛ )

 11جتماعی ،ترجمه حمزه گنجی ،تهران نشر ساواالن، (،روان شناسی ا2932بدار،لوک و دیگران)

، بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهدبنفشه افهمی ، حمید رضا آقا محمد شعرباف در ، 

 2931مظالعه ترببیتی و روان شناسی ،

 251-31صفحه2931های ارتباط جمعی ،چاپ اول بهرامیان،شفیع ،مهناز امیرپور، مبانی کلی نظریه 

 .911چاپ سیزدهم، ص2931شناسی، تهران، سمت، های جامعهتوسلی، غالمعباس؛ نظریه

آموزان دختر پایه سوم بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با سازگاری دانش( »2932)موسوی شوشتری مژگان ، شکرکن حسین، حقیقی جمال

 43-213،پاییز زمستان ،جله علوم تربیتی و روانشناسیم ،« مدارس راهنمایی اهواز

تازه ها و )پژوهش های مشاوره ) ،«دختر -تأثیر بازسازی خانواده در کیفیت رابطه مادر(» 2939)میدی منصورعلی ، ثنایی ذاکر باقر، داداش زهرا

 15-71،زمستان،پژوهش های مشاوره
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( نظریه های خانواده ی جیمز وایت و دیوید کلین،سپتامر، 1121دیویس،مادلین و میمو،پایدیا،)

http://majorsmatter.net/family/Memos/P-Davis.pdf 
بررسی رابطه میان ساختار قدرت در خانواده با رضامندی زناشویی زنان » (2933،)یزدی سیده منوره ، حسینیان سیمین،ذوالفقارپور محبوبه

 92-71،پاییز،تازه ها و پژوهش های مشاوره)پژوهش های مشاوره ) ،« کارمند و خانه دار شهر تهران

آن با مصرف اینترنت و کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه  »رستگار خالد امیر،میثم محمدی،سحر تقی پوراپوکی در 

 2932، مطالعه راهبردی زنان ،ماهواره

 155-157(،جامعه شناسی تاریخ خانواده،ترجمه محسن ثالثی ،تهران نشرمرکز، 2941سگالن،مارتین)

 2931، مجله جامعه شناسی ایران،تاثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانانسوسن باستانی ،لیال زمانی در،

 http://zoka.blogfa.com/post-39.aspx (،وبالگی درباره مطالعات ارتباطی،2931سهیال،ذکایی،)

پژوهشهای  «نقش تعارض زناشویی و رابطه والدین با کودک در نشانه های آسیب شناختی عاطفی و رفتاری کودک (»2933در) قره باغی فاطمه

 33-213،تابستان، روان شناختی

 .31و یکم، ص، چاپ بیست2934عباس توسلی، تهران، سمت، شناسی، غالمکوئن، بروس؛ مبانی جامعه

ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی های روانی نوجوانان  (»2931در) بشردوست نصراله،نصیری محمود,نجمی سیدبدرالدینی،گلچین مهر

 911-911،زمستان، پژوهش در علوم پزشکی ،«دختر و پسر

 211-212(مقدمه ای برنظریات ومفاهیم ارتباط جمعی،انتشارات فاران،تهران چاپ اول،2933مهرداد،هرمز؛)

 51(طالق از دید فرزند، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز، چاپ اول ،2911والچاک، ایوت، شیال برنز، )

 

 


