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Abstract 

The purpose of this study is to explain the relationship between the 

characteristics of media consumption with the observance of desirable indicators in 

the consumption process of virtual social networks of Bushehr families. In this 

regard, with a combination of qualitative and quantitative approach in methodology 

for extracting desirable indicators and designing a questionnaire tool, a significant 

relationship between the independent variable (consumption, type of consumption, 

attractiveness and motivation of using virtual social networks) also dependent 

variable (desirable indicators of social network consumption), We tested the virtual 

Bushehr families using SPSS software. The results of the hypotheses test indicate 

that out of 4 independent variables in the test with respect to the desired media 

consumption indicators; The variable of type of virtual social networks used showed 

a significant relationship and the three variables of consumption, attractiveness and 

motivation of consumption of virtual social networks did not show a significant 

relationship in terms of consumption indicators of this network. In other words, they 

cannot be generalized to the whole statistical community. 
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های بوشهری ای خانوادههای مصرف رسانهرابطه میان ویژگی

 های مطلوب مصرفبا شاخص
 

 های اجتماعی مجازی()مطالعه موردی: شبکه
 

 علی باقی نصرآبادیدکتر ، هومن الوندیدکتر 

 زادهحسن صادق
 25/02/1400تاریخ دریافت: 

 29/08/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 در مطلووب هایشاخص رعایت با ایرسانه مصرف هایویژگی بین رابطه تبیین پژوهش، این از هدف
 و یفویک رویکورد از ترکیبوی با مجال این در. است بوشهری هایخانواده مجازی اجتماعی هایشبکه مصرف

 متغیر بین معناداری رابطه پرسشنامه، ابزار طراحی و مطلوب هایشاخصه استخراج برای شناسیروش در کمی

 بسوتهوا متغیور و( مجوازی اجتمواعی هایشبکه مصرف انگیزه و جذابیت مصرف، نوع مصرف، میزان) مستقل
 افوزارنورم از گیوریبهره با را( بوشهری هایخانواده مجازی اجتماعی هایشبکه مصرف مطلوب هایشاخص)

spss متغیور 4 ادتعود از کوه اسوت آن از حواکی ها،فرضویه آزموون در هایافتوه نتایج. دادیم قرار آزمون مورد 
 مجوازی اجتمواعی هایشوبکه نووع متغیور ای؛رسوانه مصرف مطلوب هایشاخص رعایت با آزمون در مستقل
 هایشوبکه مصورف انگیوزه و جوذابیت مصورف، میوزان متغیور 3 و داد نشان را معناداری رابطه استفاده، مورد

 دیگور، تعبوار به. ندادند نشان شبکه این مصرف هایشاخص رعایت در را معناداری رابطه مجازی اجتماعی
 . نیستند آماری جامعه کل به تعمیم قابل

 

 ای.رسانه مصرف رسانه، خانواده، بوشهر،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ترین نهاد اجتماعی، نقش مهم و بسزایی در ایجواد هویوت افوراد دارد و خانواده به عنوان مهم

کارکردهای مهمی، از جمله تعلیم و تربیت، برطرف کردن نیاز طبیعوی انسوان و ایجواد آراموش در 

 افراد را برعهده دارد. 

تووان بوه داشوتن خانواده خشت بنای اجتماع است که اگر سوامم، متعوامی و اسوتوار باشود، می

ی سامم و متعامی امیدوار بود. خانواده در اصطالح، عبوارت اسوت از: یوا واحود اجتمواعی اجامعه

کنند و بوا هودف و ناشی از ازدواج یا زن و مرد که فرزندان پدیدآمده از آنها، آن را تکمیل می

آشوکار و پنهوان (. مذا توثییر 20: 1384آیند )قائمی، منافعی مشترک، زیر یا سقف گرد هم می

خانواده در سایر نهادهای اجتماعی و متقابالً تثییرات گوناگون آن نهادهوا در خوانواده باعود شوده 

 اهمیت زیادی پیدا کند. « خانواده»است که 

ها به بندگی خداوند در پرتوو حیوات نظام مطلوب خانواده در اسالم در راستای رسیدن انسان

یابی بود و افراد، هویت خود ترین مرجع هویتنواده اومین و مهمدر گذشته، نهاد خاطیبه است. مذا 

هوای پذیرفتنود. خوانواده در آموزهو جایگاهشوان را در جامعوه مییافتند را به آسانی در خانواده می

قبوال خوانواده  در افراد میتئومس است. شده یا واحد اجتماعی در نظر گرفته عنوان اسالمی نیز به

تا  ؛ای برخوردار استدر قرآن و روایات معصومین از اهمیت ویژه ،اقتصادی و تربیتی هایجنبه در

 یکوی ،پوردازدمی امرحمن عباد ، آنجایی که به توصیف و تمجیدفرقان مبارکة جایی کوه در سوورة

اد خوانواده و بهتورین افور مومتاز آنوان را توجه به اعضای خانواده و توقاضای داشوتنِ هایویژگی از

 «قُورَّةَ ْعْویُنٍ وَامَّذِیونَ یوَقُومُونَ رَبَّنَا هَبْ مَنَوا مِونْ ْزْوَاجِنَوا وَ ُِّرایَّاتِنَوا»: کنددعا در حق آنان بیان مینیز 

یاب در کنار خوانواده ههوور یافتوه گرا و هویتدر عصر حاضر، نیروی جدید هویت. (74 /فرقان)

آفرینوی در اکثر اوقات، نیروی ضودهویتی در برابور خوانواده نقش است و به عنوان نیروی مکمل یا

 هستند. « ای جمعیهرسانه»ساز جدید، کند. این نیروی هویتمی

ای مردم است. به همین دمیل، در عصر هرسانه وسیله انتقال پیام، معلومات و اطالعات به توده

خوود را بوه عنووان رقیبوی جودی و  اهای مودرن در جامعوه، رسوانههحاضر با رشد روزافزون رسانه

ا را تحت تثییر قرار دادند و به مرور زمان، هسرسخت برای خانواده معرفی کردند. در واقع، خانواده

ی از این ارو کردند. تلویزیون به عنوان نمونهکارکردهای سنتی خانواده را با مشکالت اساسی روبه
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تلویزیون یا عضو اصلی  1اشته است. به اعتقاد گربنرا دها تثییرات زیادی در تغییر خانوادههرسانه

: 1388وتانکوار،  سوورین گوید )جیا را میهخانواده شده است، که اغلب اوقات بیشترین داستان

390.) 

ا را همتثسفانه بسیاری از مردم و مسئوالن در کشورهای مختلف، بیشتر، ایرهای آشکار رسوانه

که آیار رسانه فقط آشکار نیسوت، بلکوه ایرهوای کنند؛ در حامیریزی میبینند و برای آن برنامهمی

تر است. بوه هموین دمیول، تر و پیچیدهپنهانی در عقاید و باورهای مردم دارد که به مراتب خطرناک

ی، باید همه جوانب تثییر رسانه در نظر گرفته شود؛ به ویوژه اا و راهبردهای رسانههدر ارائه سیاست

 :1395پوور و دیگوران، )ابراهیمی که فرزندان، بیشتر در معرض این آیار هستنددر عرصه خانواده 

در  ،گزارشوی از وضوعیت اینترنوت اخیراً We Are Socialو  Hootsuiteسسه آماری ؤدو م (.281

، بامغ بر 2018که طی اکتبر است این گزارش آمده  اند. درمنتشر کرده 2018 سال سه ماهه پایانی

درصد از هموین آموار در  7اند که استفاده از اینترنت بوده سراسر جهان مشغول در میلیارد نفر 4.2

لی مانند باال رفتن ئدر مسا، صرف نظر از آمار و ارقام (.www.zoomit.ir ) بیشتر است 2017اکتبر 

؛ وجوود داردردّ پوای رسوانه  نیوز دگیل خوانوائسایر مساو  فحشا، سن ازدواج، طالق، فرار از منزل

هوا و ها از زنودگی خوانوادگی کوه باعود ناکامیسورد شودن ارتباطوات عواطفی و نارضوایتی مانند

عمیق در سوط  خوانواده  یهای بزرگی در زندگی جوانان شده است. اینها نشان از مشکالتشکست

مصرف ایتی از زندگی مشترک، مشکالت و اصوالً نارض گونهاین های اصلی بروزدارد که از زمینه

 اسوت کوهده شووجود آمده و باعد ه ای باست که تحت تثییر تومیدات رسانهای اجتماعی هرسانه

 در میان نسل جوان باال ببرد.  ویژهبه  ،مشترک را از زندگی رضایتسط  توقع و 

نامه در پایانای اخیر نیز مؤید این مسئله است. برای مثال، هگرفته در سالای صورتهپژوهش

پژوهشگر نشان داده است که سالمت خانواده با مصورف رسوانه « سالمت خانواده و مصرف رسانه»

که میزان مصرف ماهواره و اینترنت با کاهش سالمت خانواده همراه رابطه مستقیمی دارد؛ به طوری

هود اسوت. میوزان بوده است که در هر دو مورد، این امر بیش از همه در ابعاد ارتباطیِ سوالمت مشو

ی شودن زنودگی روزموره نیوز بور امصرف اینترنت و ماهواره عالوه بر تثییر مستقیم، از طریق رسانه

بررسوی توثییر »همچنوین پوژوهش  : اموف(.1396)تبریوزی،  گوذاردسالمت خانواده تثییر منفی می

 

1. Grabner 

http://www.zoomit.ir/
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زان مطامعوه به این نتیجه رسیده اسوت کوه هر وه میو« های جمعی در سبا زندگیاستفاده از رسانه

شود، مصرف کاالهای فرهنگی در تر میمطبوعات در بین دانشجویان بیشتر شود، سلیقه آنان مدرن

شوود. از سووی دیگور، هر وه میوزان تر مییابد و سبا زندگی آنها نیز مودرنبین آنها افزایش می

شود و تر میا مدرنشده در زمان اوقات فراغت آنهای انجامهاستفاده از ماهواره بیشتر شود، فعامیت

  (.1 : 1391)عبیدی،  کنندنیز در انتخاب نوع پوشاک، به روش مدرن عمل می

ای اجتماعی فعال در بستر اینترنت هبنابراین، مسئله این است که ههور فضای مجازی و شبکه

ا در خانواده و در عین حال، دسترسی وسیع و آسان و نیز سرعت هو سبد مصرف بیش از حد رسانه

 هوا،ای از سووی خانوادههای مطلووب مصورف رسوانهرعایوت شواخصدر حووزه انتقال اطالعات، 

رسد بین این دو مؤمفه رابطوه وجوود دارد. از ایون رو، و به نظر می وجود آورده استه برا تغییراتی 

های هوای بوشوهری در شوبکهای خانوادهمسئله اصلی پژوهش، بررسی رابطوه میوان مصورف رسوانه

های اجتمواعی مجوازی در ای مطلوب مصرف شوبکههمجازی با وضعیت رعایت شاخصه اجتماعی

 است.هاین خانواده

 

 اهداف پژوهش
 هدف اصلی

های بوشهری با رعایوت ای در خانوادههای مصرف رسانهدر این پژوهش، تبیین رابطه ویژگی

 های اجتماعی مجازی، هدف اصلی است.های مطلوب در مصرف شبکهشاخص

 

 اهداف فرعی

های مطلوب با رعایت شاخص های اجتماعی مجازیمیزان مصرف شبکه. شناسایی رابطه بین 1

 های اجتماعی مجازی؛در مصرف شبکه

های مطلووب با رعایت شواخص های اجتماعی مجازینوع مصرف شبکه. شناسایی رابطه بین 2

 های اجتماعی مجازی؛در مصرف شبکه

های مطلووب در با رعایت شواخص های اجتماعی مجازییت شبکهجذاب. شناسایی رابطه بین 3

 های اجتماعی مجازی؛مصرف شبکه
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های باا ریایاش شاا   های اجتماایی مااا یانگیزه مصرف شبکه. شناسایی رابطه بین 4

 های اجتمایی ماا ی.مطلوب در مصرف شبکه
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ارتباط سواد 

ای با مصرف رسانه

ای دانشجویان رسانه

تربیت بدنی دانشگاه 

 پیام نور بوکان

یپا
ان

مه
نا

 

بووا روش توصوویفی پیمایشووی و بووا جامعووه آموواری، شووامل تمووام 

دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت بودنی کوه بوه صوورت 

ها نشوان نفر انتخاب شدند. در این پژوهش، یافتوه 120تصادفی 

ای دانشجویان و میزان سواد دهد که بین میزان مصرف رسانهمی

هر ه  ،عبارت دیگر بهدار وجود دارد. ای آنان رابطه معنیرسانه

میزان سواد رسانه  ،ای دانشجویان بیشتر باشدمیزان مصرف رسانه

ای و مصرف اما بین میزان سواد رسانهآنها نیز بیشتر خواهد بود. 

ای بووا جنسوویت، سوون، وضووعیت تثهوول، وضووعیت شووغلی و رسوانه

وضعیت اقتصادی و اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده نشد و در 

 نوین های پژوهش ز یافتهتوان ار نتیجه، میحد متوسط است. د

هووا از میووزان قابوول قبووول و اینکووه تمووام آزمودنی :اسووتنباط کوورد

اموا  ؛اسوت خووبمنود هسوتند، ای بهورهمتوسطی از سواد رسوانه

ای آنهوا بوه درجوات بواالتر ارتقای سواد رسانه به منظورتوان می

 .کوشید

2 

نی
حس
نا 
می
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بررسی تثییر میزان و 

ای نوع مصرف رسانه

های )شبکه

اجتماعی( مادران بر 

پروری فرزند سبا

آنان )مورد مطامعه: 

مادران شهر بسطام 

  در استان سمنان

ان
پای

مه
نا

 

ای و مصورف رسوانه های پژوهش بین میزان و نووعبراساس یافته

دار وجود داشته است. بودین پروری رابطه معنیهای فرزندسبا

های اجتمواعی های سرگرمی شبکهاز برنامه بیشتر معنا که هرقدر

 .انتخاب سوبا گفتموانی توثییر بیشوتری دارد استفاده بکنند، در

های شووبکه اجتموواعی بوور سووبا گفتمووانی نوووع برنامووه ،بنووابراین

های بین نوع نگورش بوه شوبکه همچنین رابطه .مادران تثییر دارد

نشوان  دار بوده است. تحلیل رگرسیونها معنیاجتماعی و سبا

های اجتمواعی بور داد که متغیرهای سن و نوع نگورش بوه شوبکه

متغیرهای مقطوع تحصویلی و نووع نگورش بور  و ،سبا گفتمانی

 .سبا اقتدارگرایی تثییر داشتند
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تحلیل رابطه میان 

میزان مصرف 

ای )تلویزیون، رسانه

اینترنت( با  ماهواره و

 گرایی در زنانتجمل

شهر  مهسا 15و  29

 مشهد

یپا
ان
 هنام

درصد )در  47گرایی زنان با میانگین ها نشان داد که تجملیافته

ای در حوود متوسووط و میووزان مصوورف رسووانه( 0و  100 نووهدام

در حد پوایین اسوت. طبوق آزموون  6/23 ها با میانگینآزمودنی

گرایی و تجمل« ایمیزان مصرف رسانه»همبستگی پیرسون، بین 

طووه معنووادار و مسووتقیمی وجووود دارد. در مقابوول، راب طووهراب زنووان

طبوق نتوایج . گرایی زنان معنادار و معکوس استبا تجمل« دینداری»

آمده از آزموون همبسوتگی پیرسوون، درپاسوخگویی بوه دسته ب

میووزان مصوورف  توووان گفووت کووهترین سووؤال تحقیووق میاصوولی

گرایی بووا تجموول 127/0 ای زنووان بووا ضووریب همبسووتگیرسووانه

رگرسویون و  تباط داشوته اسوت. ایون رابطوه از طریوق آزموونار

مهوم در  تهدومین یاف. ه استشدتحلیل مسیر نیز مورد تثیید واقع 

این مطامعه این بوده است که هرقدر میزان دینداری زنوان بواالتر 

یابود. ایون رابطوه بوا کواهش می شانگراییرود، میزان تجملمی

ه اسوت. شدورد تثیید واقع آزمون رگرسیون و نیز تحلیل مسیر م

م، از توثییر غیرمسوتقیم قیتوثییر مسوت نتایج تحلیل مسیر عالوه بور

 .گرایی حکایت داشتدینداری بر تجمل
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های مردم، رسانه

نوین جریان اصلی و 

ای مصرف رسانه

پیمایش مصرف، 

اعتماد، رضایت و 

ای انهمشارکت رس

 شهروندان تهران

امه
مق

 

های جریووان اصوولی دهوود کووه اسووتفاده رسووانهپیمووایش نشووان می

روزنامووه، رادیووو، تلویزیووون و خبرگووزاری در میووان افوورادی بووا 

های شخصی متفاوت  نودان تفواوتی بوا هوم نودارد. اموا ویژگی

داری تر بوه طوور معنویافرادی با تحصیالت باالتر یوا سون پوایین

کننوود. های نوووین را مصوورف میت از دیگووران، رسووانهمتفوواو

های نووین کند که مصورف رسوانههمچنین پیمایش مشخص می

های جریان اصلی ایرگذار بووده، اموا در در میزان مصرف رسانه

میزان رضایت یا اعتماد یا ایرگذاری آنها  نودان نقشوی نداشوته 

 است.
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شناختی بررسی جامعه
های رابطه شبکه

اجتماعی و تغییرات 
 هاجاری در خانواده

امه
مق

 

 spssافزار و با نرم آوریشده، اطالعات جمعاز طریق پرسشنامه هدایت
 تحقیق نشان داد که تفاوت معنواداری بوین زوجوینهای تحلیل شد. یافته
اجتموواعی مجووازی از نظوور سسووت شوودن های بکهشوو کوواربر و غیرکوواربر

انزواجویانووه، عوودم پایبنوودی بووه هووای پیونوودهای خویشوواوندی، گرایش
زناشوویی وجوود دارد.  اعتموادیتعهدات زناشویی، سردی روابوط و بی

اسوت  همچنین نتایج تحلیل رگرسیون  ندگانه و تحلیل مسیر، نشانه آن
 بوه اسوتفاده از ... شهر تهورانهای در خانوادهدرصد  64 ،که در مجموع

تایج ایون پوژوهش، نشوان داد . ندارد بستگی اجتماعی مجازیهای شبکه
اجتمواعی مجوازی افوزایش یابود، های که هر ه میزان گرایش به شوبکه

زوجوین بوه  پایبنودی ،شوودمی ترپیوندهای خویشاوندی زوجوین سسوت
شود، یابد، روابط زناشویی زوجین سرد میناشویی کاهش میزتعهدات 
کند، احساس شا و بودبینی بوه ویی زوجین کاهش پیدا میشزنا تماداع

انزواجویانووه زوجووین افووزایش  هوواییابوود، گرایشیکوودیگر افووزایش می
بازد، احساس رضایت شارکت در خانواده رنگ میم یابد، همیاری ومی

شود و در نهایوت، زمینوه بورای تغییور و رنگ میاز زندگی زناشویی کم
 .شودگسیختگی خانوادگی فراهم میازهم ،در نتیجهخانواده و  تحوالت
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بررسی میزان تثییر 
استفاده از فضای 

های ر ارزشدمجازی 
خانواده )مطامعه 
موردی: معلمان مقطع 
متوسطه سازمان 
آموزش و پرورش 
 استان ایالم( 

امه
مق

 

شدن، استفاده جوانان از فضای مجازی اسوت. یکوی از عوامل اجتماعی 
پذیووری جامعه گرفتن درفضای مجازی، نقووش مؤیووری در فراینود قرار

هوای ها و گرایشکوودکان و نوجوانوان و سومت و سوو دادن بوه نگرش
هووای خانوادگووی ارزش دهود کووهنتایوج نشوان می ارزشوی آنوان دارد.

کننود و افرادی کوه جوازی اسوتفاده میدر میوان افورادی کوه از فضوای م
هوووا در میووووان ایوووون ارزش .کننوووود، متفوووواوت اسووووتاسووووتفاده نمی
کنندگان از فضوای مجوازی، متناسووب بووا طوول زموان اسوتفاده اسوتفاده

بوه عبوارت دیگور، حداکثور  .ماهانوه( متفواوت است یا )روزانوه، هفتگوی
ی مربووط بووه افورادی اسوت کووه خوانوادگهای تفواوت میانگیون ارزش

آن مربووط بوه افورادی اسووت کوه ماهانووه از فضووای  حداقولِ روزانوه و
های خانوادگوی افورادی کوه از فضوای کننود. ارزشمجازی اسوتفاده می
کننووود، بوووا توجوووه بوووه نووووع اسوووتفاده از فضوووای مجوووازی اسوووتفاده می

هوووای میانگیووون ارزش حداکثووور تفووواوت .مذکوووور متفووواوت اسوووت
خانوادگوی، مربووط بوه افورادی اسووت کووه از فضووای مجووازی بوورای 

گیرنووود و حداقووول آن مربووووط بوووه افوووراد می بحووود علموووی بهوووره
 .کنندوی اسوت کوه از ایون فضوا بورای  وت، استفاده میهایخانواده
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بررسی تثییر میزان 

های استفاده از رسانه

جمعی بر فرهنگ 

دانشجویان  پوشش

 :مطامعه موردی)

دانشجویان زن 

دانشگاه حکیم 

 (سبزواری

امه
مق

 

یعنوی  ،نتایج تحقیق حاکی از این است که بین متغیرهای مستقل

یعنوی ابعواد فرهنوگ حجواب ، جمعی و متغیر وابسوتههای رسانه

رابطة معناداری وجود دارد. امبته این رابطه در متغیور تلویزیوون، 

بوه هور  ،رگمعکوس است. به عبارت دی ر متغیرهاسایمثبت و در 

 اجتمواعیهای ماهواره، شوبکه :مانندهایی میزان استفاده از رسانه

یافته، فرهنگ پوشش و عفاف دانشجویان نیز  اینترنت افزایش و

، حواکی از آن بوود کوه اوالً. همچنین نتایج شده استتر عیفض

 تثییر مثبتی بر فرهنگ پوشوشاست تلویزیون توانسته های برنامه

 و مواهواره :ماننودهایی ، توثییر رسوانهذارد و یانیواًگودانشجویان ب

شووند، نمی خارجی که در تلویزیون و مواهواره پخوشهای فیلم

فرهنوگ پوشوش دانشوجوبان  اجتماعی و اینترنوت بورهای شبکه

اجتمواعی و های تثییر منفوی داشوته اسوت. در ایون میوان، شوبکه

ها اند. همچنوین ایون رسوانهماهواره بیشترین تثییر منفی را داشوته

اند. مذا ایون بُعد اعتقاد به حجاب داشته ردبیشترین تثییر منفی را 

مسئله حوائز اهمیوت اسوت کوه  نانچوه بُعود اعتقواد بوه حجواب 

تحوت نیوز عمل بوه حجواب را  ویژهشود، سایر ابعاد، به  ضعیف

 .دهدتثییر قرار می
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 نینو یهاسبا

 در یانسان ارتباطات

 ؛یمجاز یفضا

 و هافرصت

 یهاشبکه یدهایتهد

 لیموبا یاجتماع

امه
مق

 

های سووو، شووبکهیا دهوود ازهای ایوون پووژوهش نشووان مییافتووه

کننوووده کننوووده و تکمیلجتمووواعی موبوووایلی کوووارکرد تقویتا

 یو نقووش مهمووی در خودگشووودگ رنوودارتباطووات انسووانی را دا

طبوق نتوایج ایون پوژوهش،  ،کنند. از سوی دیگرکاربران ایفا می

هوا و از فعامیت ،کاربران به محاظ ارتباطی د ار محدودیت شده

 هره به  هره، چون برقراری ارتباطات هم ،ایارتباطات سازنده

 .شوندکتاب خواندن و ورزش کردن محروم می
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 یهنجارها یبررس

 یدر فضاز یاخالق

 (نترنتی)ا یمجاز
امه
مق

 

 گوهوای مجووازیودهد تعداد مردان در اتواق گفتنشان میها یافته

سال سن و  30بیشتر پاسخگویان دارای حداکثر  ،بیشتر از زنان بوده

 نووووین بوووا میوووزان فنوواوریوند. همچنوووین اسوووتفاده از هستوومجوورد 

درصوود  70بووه طوووری کووه  ،تحصوویالت ارتبوواط مسووتقیم داشووته

 . بووا توجووه بووهدارندپاسخگویان تحصویالت کارشناسوی یوا بواالتر 

هویوت کواربران پنهوان  ،خصوصیت اصلی فضای مجازی که در آن

را با جنس مخامف پاسخگویان تمایل به ارتباط  درصد از 57 ،است

پروایووووی و موووذا بی .اندرا قابووول قبووول دانسوووته آن اههووار کوورده،

ترش بیشوتری دارد. از سوگ هاهساختارشوکنی در زمینوه بیوان دیودگا

طورح مسوائل جنسوی و یوافتن شوریا جنسوی در اکثریوت  ،این رو

مردان بیشوتر از  ،میان های فضای مجازی رواج داشته و در اینبحد

 .انداین مسئله پرداخته زنان به طرح
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 نیرابطة ب یبررس

و  «مصرف رسانه»

از  «یمل تیهو»

 29جوانان  دگاهید

 در زدیسامة شهر  15و

 1394 سال

امه
مق

 

هوا نشوان داده اسوت کوه پاسوخگویان، نتایج حاصول از تحلیول داده

کننود و های جمعی استفاده میرسانههای اجتماعی را بیشتر از رسانه

در این میان، بیشترین استفاده از شبکة اجتماعی مجازی تلگرام بوده 

های داری بین میزان اسوتفاده از رسوانهاست. همبستگی منفی و معنی

اجتماعی با هویت دینی و فرهنگی جوانان مشاهده شد، در حامی که 

ی بووا هویووت دینووی و های جمعوورابطووة بووین میووزان اسووتفاده از رسووانه

د اجتمواعی هویوت ملوی بوا دار نبوده است. رابطة بُعوفرهنگی، معنی

دار نبوود. های جمعوی و اجتمواعی نیوز معنویمیزان استفاده از رسوانه

داری بوین نتیجة آزمون فرضیة اصلی پژوهش نشان داد رابطوة معنوی

وموی  ،های جمعی و هویت ملی وجوود نوداردمیزان استفاده از رسانه

های اجتمواعی و داری بین میزان استفاده از رسانهبطة منفی و معنیرا

نتوایج ایون پوژوهش نشوان  .هویت ملی جوانان شهر یزد وجوود دارد

های اجتمواعی، هویوت دینوی هد که با افزایش اسوتفاده از رسوانهمی

شووود؛ در حووامی کووه هویووت دینووی نقووش بسوویار تر میرنووگکم

تووان کنود و میراد جامعوه بوازی مییابی افای در هویتکنندهتعیین

ادعا داشت تقویت این بعد از هویت ملی، موجب دوام و قوام سوایر 

 شود.ابعاد هویت می
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رابطه  یبررس

 یهاصرف رسانهم

 زانیبا م یجمع

 انیدر م یدارنید

 دانشگاه انیدانشجو

 یپزشک علوم

 هرمزگان
امه
مق

 

گویای آن است که بوین میوزان مصورف تلویزیوون  نتایج تحلیل

داری کل رابطه مثبت و معنادار وجوود داشوته و از داخلی با دین

داری، بعود مناسوکی بیشوترین شودت رابطوه را بوا میان ابعاد دین

اسووتفاده از . میووزان اسووتفاده از تلویزیووون داخلووی داشووته اسووت

ادار نداشوته داری رابطوه معنوتلویزیون داخلی با سایر ابعواد دیون

است. همچنین نتوایج تحقیوق، رابطوه معکووس و معنواداری بوین 

دهد. از داری کل نشان مییند ای بااستفاده از تلویزیون ماهواره

داری، بعد عاطفی و پیامدی بیشترین شدت رابطوه میان ابعاد دین

ای دارد و بعد اعتقادی و را با میزان استفاده از تلویزیون ماهواره

 .فاقد این رابطه معنادار استمناسکی، 

 

 چارچوب نظری
 ایمصرف رسانه

در  نووینهای رسوانههوای موردم اسوت. رسانه وسیله انتقال پیام، معلومات و اطالعات بوه توده

اند. به طوورکلی منظوور سازی بودهبخشی و فرهنگجامعه ما همواره دارای نقشی اساسی در هویت

های جدید به وجود آمده، مورد یل ارتباطی است که در تمدنای، آن دسته از وسااز مصرف رسانه

: 1384اند و ویژگی اصلی آنها قدرت و توانایی زیاد و شوعاع عمول وسویع اسوت )کوازنو، استفاده

90.) 

کنیود. ایون می گروهویهای ای آن میزان از زمانی است که صرفِ انواع رسوانهمصرف رسانه

و اینترنوت  دیوو، موسویقی، روزناموه، کتواب، فویلم، مجلوهتلویزیوون، را :گروهوی شواملهای رسانه

 شوند.می

 ای عبارت است از مدت زمانی که هر فرد به صورت روزانوه، هفتگویمصرف رسانهبنابراین، 

 (.30: 1396)تقوی،  کندو وسایل ارتباط جمعی میها یوا ماهانه صرف استفاده از رسانه

 بووه مجموعووه ها،کوواربری رسووانه نحوووه ،عبووارتیای یووا بووه مصوورف رسووانهدر تعریفووی دیگوور، 



 های مطلوب مصرفهای بوشهری با شاخصای خانوادههای مصرف رسانهرابطه میان ویژگی

71 

 و د کوه موورد توجوه فورد یوا گروهوی خوا  باشودشوواطالعاتی اطالق می سرگرمی وهای رسانه

کتب یا مجالت، دیدن تلویزیوون و فویلم و  جدید، مطامعههای از قبیل: تعامل با رسانه هایی،فعامیت

بایسوت تووان تردیود، فعال در ایون زمینوه می. یا کاربر شودرا شامل می رادیو نیز گوش کردن به

 باشد. شتهامور را دا قضاوت، تفکر آزاد، طرح پرسش و درک

طور متوسوط  بهها پذیرش اطالعات از همة رسانه ٢٠٠٠تا  ١٩٧٠در فاصله زمانی برای نمونه، 

، آمموان رالدر جمهووری فودها انداز رسانه شم)دقیقه افزایش یافت  ٤٤٤ دقیقه به ٢٢١در هفته از 

ها هبان از رسوانشنیداری مخاط و مدت استفاده دیداری آشکارِ این افزایش مبتنی بر افزایشِ(. ٢٠٠٤

خر سال نت در اوابود. با اختراع اینتر مدت استفاده رو به کاهش ،در حامی که از نظر محتوایی ؛بود

جووانی هوای گروه اشکنندگان عمودهصرفموجود آمد که  ای جدید بهیا بخش رسانه، ١٩٩٠

ود موجوهای هجایگزینی برای رسان ،شد که این افزایشتعدادشان افزوده می رروز ببودند که روزبه

 (.Oehmichen, Schröter, 2002: 87( دیگر بود

 

 نظریه گلوله )سوزن تزریقی(

ر دای ، مصوداق امگووی توثییر مطلوق محتووای رسوانه(51: 1392، مهودیزاده) تزریقی ظریهن

 وای به طور یکسوان رسانههای مخاطبان اسوت. ایون نظریه گویای آن است کوه پیام رفتار نگرش و

 نظریوه ،تیعبوار بوه .گذاردرسد و تثییر مسوتقیم و قووی بر جای میمخاطبان می یکنواخت بوه همه

نه ها داند. رسانهمخاطب می جمعی را دارای تثییر مطلق، مستقیم و فوری بر تزریقی، وسوایل ارتباط

 ابو ،سوتقیمطوور م بوه قادر هسووتند. مخاطبوان بلکه به تغییر رفتار آنها نیز ،تنها بوه تغییر نگرش مردم

 .افتدنگرش و رفتار آنها، فوری اتفاق می رها دمرتبط هستند و تثییر رسانهها رسانه

 

 نظریه استحکام یا تأثیر محدود

و رفتوار مخاطوب را محودود و عمودتاً در ر نگورش دارتبواطی های نظریه استحکام، تثییر پیام

داند. سابقه نظریوه اسوتحکام بوه پوژوهش امیهوو و استحکام عقاید و باورهای قبلی می جهت تقویت

دریافتنود « انتخواب موردم»عنوان  باکه در پژوهش خود  گرددمیمریکا بازآدر  1و الزارسفلد 1کاتز

 

1. Elihu Katz 
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ارنود و عوامول اجتمواعی نظیور دیون و طبقوه، دهنودگان ندر رفتوار رْیدها تثییر  نودانی که رسانه

ارتباطی قوادر نیسوتند تغییورات های انتخاب مردم هستند. طبق این نظریه، پیام تری درمتغیرهای مهم

توانند آنها را به صوورت محودود اسوتحکام بلکه می ،به وجود آورند بنیادی در عقاید و رفتار افراد

 فردباورهای  پیام منطبق بووا ِّهنیت وو ی وجود داشته باشد قبل برای تثییرگذاری باید زمینه .بخشند

شوغل، تحصویالت و  :این نظریه که بوه متغیرهوای غیرارتبواطی نظیور( 82: 1389، پورحسین) باشد

دهود، مخاطوب را پویوا در نظور هوای ارتبواطی اهمیوت زیوادی میخانواده در تثییر و عدم تثییر پیام

 در راستای اًو رفتار مخاطب، محدود و عمدت ر نگرشدارتباطی را های این، تثییر پیامبنابرگیرد. می

نظریه استحکام ناهر بور ایجواد توثییرات رفتواری . داندمی ی قبلیاتقویت و استحکام عقاید و باوره

ر اطالعات و معرفت افراد است که از دها پیام های ارتباطی نیست، بلکه تنها مدعی تثییرگذاریپیام

های فکری و تثبیت و تقویوت ها بازسازی زمینهزمینه داشته است. در واقع، نقش رسانه قبل در آنها

کوازنو معتقود اسوت کوه  ارتبواط جمعوی، نان وسایل آیارباورهای موجود مخاطب است. در مورد 

 ها، باید سه حامت را از هم تمییز داد: های اِعمال نفوِّ بر توده از طریق رسانهبرای شناخت روش

 ؛موجوده یر عقیدتغی. 1

 ؛قبلی( هتازه )بدون ارتباط با عقیده ساختن عقید. 2

 .تازه هتقویت عقید. 3

، 1392مهدیزاده، )است  [تازهموجود ] دهیعق تیها بیشتر بر تقواز دیدگاه کازنو، تثییر رسانه

های یامپ ،طی آن که ددانای میتزریقی، جریان ارتباط را دو مرحله هیاین نظریه برخالف نظر(. 51

ردم )پیووروان( مواز آنجا بوه میان  رسد ومی «رهبران افکار»به نام هایی به واسطهها ارتباطی از رسانه

 .شودمنتقل می

 

 2کاشت نظریه

 و ارزیوابی تواریخی ههوورها رسانه آیاردرباره  4و گراس 3وانه کاشت از مطامعاتی که گربنر

                                                                                                                                        
1. Lazarusfeld 

2. Cultivation Theory 
3. Grabner 

4. Grass 
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 1960کاشوت، در دهوه  جورج گربنور واضوع نظریوههمگانی انجام دادند، مطورح شود. های رسانه

بور باورهوا و  شروع کورد توا توثییر تماشوای تلویزیوون« های فرهنگیشاخص»تحقیقاتی را با عنوان 

 جهان واقعی بررسی کند.ه های بینندگان درباردیدگاه

اش در طول زمان تثکیود مند پیامش و پایداریماهیت نظام دمیلبر نقش تلویزیون، به  «گربنر»
مریکوا آکند. استدالل گربنر این است که تلویزیون به صوورت بوازوی فرهنگوی اصولی جامعوه می

کوه افوراد بیشوتر اوقوات  شوودمیدرآمده است. دستگاه تلویزیون، عنصر اصلی خوانواده محسووب 

روز،  عووادی  هووار سوواعت در ةکنوود کووه بیننوودگذراننوود. وی یووادآوری میفراغووت را پووای آن می
گویود: از نظور کننود. گربنور میکند. افراد پرمصرف از این هم بیشوتر تماشوا میتلویزیون تماشا می

هوا را بووه انحصووار منووابع اطالعوات، افکووار و آگاهی رسوایتماشواگران پرمصوورف، تلویزیوون عمووالً 
که گربنر آن د شوهای مشابه  یزی تومید میکند. از این مواجهه با پیامو یا کاسه می آوردمیدر

محوور  ،درواقوع(. 390: هموانتانکوارد، ، وریون)خوانود بینی رایج مییا آموزش جهان« کاشت»را 
به دمیل نقش آنها در ایجاد توده نیست، بلکه این ها رسانه بحد گربنر این است که اهمیت تاریخی

نگی نگریسوتن  گونیز در انتخاب مسائل و موضوعات و  مشترکهای اهمیت بیشتر در ایجاد شیوه
وری و نظام ارائه پیام است امشترک محصول استفاده از فنهای به رخدادها و وقایع است. این شیوه

گربنور  شود.و درک مشتری از جهان اطراف می نبه دید دارند و منجر که نقش واسطه را به عهده

تمایول بوه ها انهنظر گربنور، رسو نامد. ازمحصول  نین فرایندی را کاشت امگوهای مسلط ِّهنی می
نیوز  آنهوا اناز واقعیوت اجتمواعی دارنود و مخاطبو نبویش یکسوا و شکل و کمهمهای ارائه دیدگاه
 ها،گوید رسوانهرود که میشوند. گربنر تا آنجا پیش میپذیر میفرهنگ سازوکاریبراساس  نین 

 از قودرت تثییرگوذاری دارند، ویژه تلویزیون به دمیل نظم و هماهنگی که در ارائه در طول زمان به

طبوق نظور او، (. 34: 1380، )هرموزدهنده جامعوه دانسوت باید آنها را شکل و فراوانی برخوردارند
مسوتعدی هسوتند کوه  بوه خصوو  تلویزیوون، ماننود زموین ،هاهای رسانهمخاطبان در دریافت پیام

شوود و ها تومیود میرسوانهتوسوط  را در آن کاشت و پرورش داد. بنابراین، معنوا بذری توان هرمی
 نظریوه(. 25: 1388 بهراموی،)شووند تر میبه همدیگر نزدیا ،مخاطبان با پذیرش  نین معناهایی

تصوویر ِّهنوی  گیریر شوکلدویوژه تلویزیوون،  بوهها نهار آیار تودریجی و درازمودت رسوبکاشت 
فورض  نظریوهاین کند. میسازی آنان از واقعیت اجتماعی تثکید مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم

از دیودگاه رویکورد درواقوع، ویزیوون در نگورش بیننودگان توثییرات بلندمودت دارد. تل که کندمی
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دریجی و کو وا هسوتند؛ اموا توتثییراتووی بلندموودت دارنود کوه غیرمسووتقیم، ها کاشوت، رسوانه

سووت تووا آیووار آیوار نگرشوی ا بور شوانتثکیداً  شمگیرند و عمودتنیز تراکمی و رو بوه افزایش و 
 .(80: 1390و همکاران،  جی)هرس یرفتوار
 

 1مندینظریه استفاده و رضایت

را با سؤال   یزی که کاتز آن ؛وصیف شد( ت1959کاتز ) امیهو بار در مقامهاین رویکرد اومین

موردم  این اسوت کوه ،شودآغاز کرد. پاسخی که به اجمال داده می« کنند؟می  هها مردم با رسانه»

ها رسوانه گیری هویوت شخصوی، ازبرای کسب راهنمایی، آرامش، سوازگاری، اطالعوات و شوکل

قاصود ماین رویکرد متضمن تغییور کوانون توجوه از  .(104: 1385 ل،ی)ما کوا کننداستفاده می

ردهایی ارتباط جمعی  ه کارککه د کنکوشد معلوم کننده است و میگر به مقاصد دریافتارتباط

فاده و فرض اصولی نظریوة اسوت. (420 و تانکارد، همان: نی)سور کندخاطب عرضه میبرای افراد م

ستند که مندی این است که افراد مخاطب، کم و بیش به صورت فعال، به دنبال محتوایی هیترضا

 ارددالیق فورد عبستگی به نیازها و  بیشترین رضایت را )برای آنان( فراهم سازد. میزان این رضایت

نیوز مشوهور  «اهرسوانه و روابوط مخاطوب» نام این نظریه که به. (274: 1376 زر،یگنایس و ندالی)و

 هکنندفکند و برخالف نظر تثییرات شودید رسوانه، مصورتثکید می جای پیام، بر مخاطب به ،است

 ودانود کوه از مفهووم افورادی فعوال می کند. این رویکرد مخاطبوان راآغاز فرض می طهرسانه را نق

ویکرد ر ،نابراینب .کنند؛ نه افرادی که منفعل و تحت تثییر رسانه هستنداستفاده میها رسانهمحتوای 

که  و معتقد است کندمیرسانه و تثییرات، رابطه مستقیمی فرض نهای استفاده و رضامندی، بین پیام

 ک،شوود، براسواس نووعی موالارتباطی و محتواهایی که به وی عرضوه می مخاطب از میان مجاری

 .(56: 1384 فن،یزند )استدار میانگیزه دست به انتخابی آگاهانه و

شناختی افراد اسوت ارضای نیازهای اجتماعی و روان مندی،رضایتاساس رویکرد استفاده و 

وای یوا توتوانود از محکنند. رضوایت میرقابت میدیگر جمعی از این طریق با منابع های رسانه و

خانوادگی، یا از مواجهه عمومی با رسوانه مثول های مثل تماشای سریال رسانه، یا از یا نوع برنامه

شوود مثول تماشوای تلویزیوون تلویزیون یا از زمینه اجتماعی کوه در آن رسوانه اسوتفاده می تماشای

 

1. Uses and Gratification 
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 1.دست آید به ،خانواده همراه با

 فرایند انتقال پیام پنج ویژگی دارد:  براساس این نظریه،

 ؛ها(ارتباط است )با انتخاب رسانهمخاطب آغازگر . 1

 ؛مخاطب پویاست. 2

 ؛ها برای تثمین نیاز مخاطبان امزامی استرقابت رسانه. 3

هوای یعنوی بورای توثمین نیازهوا و رضوایت خوود، روش ،جوگر اسوتومخاطب جسوت. 4

 ؛کندمختلف را تجربه می

 میوزان تمایول هکنندکار و زندگی فرد، تعیین اموضوع ب« مناسبت داشتن»و « میزان ابهام. »5

ن، بهرامیا و امیرپور) وسایل ارتباطی برای رفع نیازهای شناختی است فرد به رویارویی با

 (.121و120: 1392

 

 های پژوهشفرضیه

ای ههای اجتمواعی مجوازی و رعایوت شواخصرسود بوین میوزان اسوتفاده از شوبکهو به نظر می

د ای بوشهری رابطه معناداری وجووهتماعی مجازی در خانوادههای اجمطلوب مصرف شبکه

 دارد.

ای ههای اجتمواعی مجوازی موورد اسوتفاده و رعایوت شواخصرسد بین نوع شوبکهو به نظر می

د ای بوشهری تفاوت معناداری وجوههای اجتماعی مجازی در خانوادهمطلوب مصرف شبکه

 دارد.

ای مطلووب هجتمواعی مجوازی و رعایوت شواخصهای ارسد بوین جوذابیت شوبکهو به نظر می

 .ای بوشهری تفاوت معناداری وجود داردههای اجتماعی مجازی در خانوادهمصرف شبکه

ای هی و رعایوت شواخصمجواز یاجتمواع یهااسوتفاده از شوبکه یوزهانگرسد بوین و به نظر می

د معناداری وجوای بوشهری تفاوت ههای اجتماعی مجازی در خانوادهمطلوب مصرف شبکه

 دارد.
  

 

1. Blumler & Katz, The use of Mass Communication Newbury of Invidual Modernity of Chine, P. 262. 
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 روش تحقیق

گیری از روش در این پژوهش، نوع روش تحقیق ترکیبی بوده است. در رویکرد کیفی با بهره

های های مصرف شوبکهترین شاخصهکنندگان، مهممصاحبه خبرگی و کدگذاری فحوای مصاحبه

هودف  توجه به بااجتماعی مجازی احصا شد؛ سپس وارد فاز کمی پژوهش شدیم. در روش کمّی 

بوا توجوه بوه  هوای گوردآوری اطالعواتروششود. اسوتفاده  1از روش پیمایش ،و موضوع پژوهش

نیافته از مصاحبه آزاد یا ساخت روش (امف: شوندبه طور کلی به دو دسته تقسیم می پژوهش حاضر

ن در ایو سواخته.یافتوه مبتنوی بور پرسشونامه محققمصاحبه سواخت روش (بکارشناس مذهبی؛  15

ای با رعایت های مصرف رسانهبررسی رابطه ویژگیبه منظور تحلیل کمی اطالعات و نیز  ،پژوهش

یافته )یعنوی مصواحبه سواخت های اجتمواعی مجوازی، از ابوزارای مطلوب مصورف شوبکههشاخص

شده( استفاده شوده اسوت. ابوزار گوردآوری اطالعوات، مصاحبه حضوری با سؤاالت از پیش تعیین

شوود. بووا احتسواب جامعووه آموواری را شووامل می2سوواختهها و پرسشونامه محققمصوواحبهبورداری فیش

نفر رسیدیم. توزیع پرسشنامه بین  384نفر(، براساس فرمول کوکران به حجم نمونه  1.163.400)

ای گیری خوشوهسامه، به صورت نمونه 69تا  16های بوشهری در سنین این تعداد نمونه از خانواده

شده پوس از کدگوذاری آوریهای جمعداده، تجزیه و تحلیل اطالعاتدر ست. همچنین انجام گرفته ا

 ،در این بررسویکار استخراج و پردازش اطالعات صورت گرفت.  Spss 21افزار وارد رایانه شد و با نرم

و بوا توجوه بوه سوطوح سونجش متغیور جداول توزیوع فراوانوی،  ازموجود در آمار توصیفی های روش از

بوا نووع متغیرهوا اسوتفاده شوده های استنباطی متناسوب ها و آماره( از آزمونY( و متغیر وابسته )X)مستقل 

 است. 

ان و ا بوه کارشناسوهاعتبار ابزار به صورت اعتبار صوری محورز شود؛ طبوق ایون روش، گویوه

ی اریب آمفومتخصصان در حوزه مربوطه ارائه شد و به تثیید آنها رسید. برای سنجش پایوایی از ضو

مود، از آبه دست .« 911»که عدد  هشدضریب آمفای کرونباخ محاسبه کرونباخ استفاده شده است.

 هاست.نظر کیفی نشان از پایایی بسیار عامی گویه

 

 

1. Survey 

2. Made Questionnaire 
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 ها و تحلیلیافته
 هاتعریف عملیاتی شاخص

 1وابسته ریمتغ

 یمجاز یاجتماع یهاشبکه مصرف در مطلوب یهاشاخص

 

 ردیف هاشاخص هامعرف
های حسونه و صوامحه در شوبکههای تقویت سونت

 اجتماعی مجازی

نهادینووه کووردن رفتارهووای اسووالمی و ارزشووی، 

 هاخصائل حسنه، اسوه حسنه و احیای سنت
1 

گرایی افراطوی خوانواده در جلوگیری از مصورف

 های اجتماعی مجازیشبکه
 2 رویهگرایی، اسراف و مصرف بیمصرف

های در شووبکه اموور بووه معووروف و نهووی از منکوور

 اجتماعی مجازی
 3 امر به معروف و نهی از منکر

 4 محوری و عدم تبعیضعدامت های اجتماعی مجازیطرفی در شبکهبی

های هووا بووه شووبکهعوودم وابسووتگی فکووری خانواده

 اجتماعی مجازی
 5 استقالل فکری، وابستگی فکری و انزوای فکری

های اجتمواعی تشخیص صدق از کذب در شوبکه

 مجازی
 6 محوریصداقت

های اجتموواعی تشووخیص حووق از باطوول در شووبکه

 مجازی
 7 محوریحق

 8 داری، امینامانت های اجتماعی مجازیداری در شبکهامانت

 9 سازی، ارشادهدایت و انسان های اجتماعی مجازیگری در شبکههدایت

هووای دینووی در سووازی و توورویج آموزهفرهنووگ

 مجازیهای اجتماعی شبکه
 10 های دینیسازی و ترویج آموزهفرهنگ

های هووا و اصووول امهووی در شووبکهاشوواعه ارزش

 اجتماعی مجازی

ها و اصول امهوی در زنودگی محقق کردن ارزش 

اجتموواعی )رسووانه بووه مثابووه دانشووگاه(، توورویج 

 هاارزش
11 

 

1. Dependent Variable 
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 ردیف هاشاخص هامعرف
های اجتموواعی کسووب رضووایت امهووی در شووبکه

 مجازی تا کسب رضایت شخصی

توحیوووودمحوری، خوووودامحوری، خشوووونودی و 

 رضامندی
12 

گرایی در توورویج و اشوواعه دینووداری و معنویووت

 های اجتماعی مجازیشبکه

حاکمیت دین و معنویت در تمام امور خانوادگی 

 )محیط خانواده( 
13 

های گسترش و تعمیوق اخوالق اسوالمی در شوبکه

 اجتماعی مجازی

گسترش اخالق توجه به اخالق تثییرپذیر از دین، 

 و ترویج آداب نیکو
14 

های اجتمواعی محافظت خانواده از انحراف در شوبکه

 مجازی
 15 صیانت از خانواده

 16 تربیت دینی های اجتماعی مجازیتربیت دینی در شبکه

 17 مندیغیرت های اجتماعی مجازیداشتن غیرت در شبکه

معادگرایی )توجوه بوه عقواب و یوواب اخوروی و 

 های اجتماعی مجازیدر شبکهدنیوی( 
 18 تنبه و بیداری، کنترل و نظارت

هووای اسووالمی در دعوووت از کوواربران بووه ارزش

 های اجتماعی مجازیشبکه
 19 صحبتیدعوت، هم

های اجتمواعی معاشرت نیکو با کاربران در شوبکه

 مجازی
 20 معاشرت نیکو، حسن معاشرت و همنشینی

 مجازیهای اجتماعی خیرخواهی در شبکه
خواهی و بدی کسوی نصیحت، خیراندیشی، نیا

 را نخواستن
21 

های اجتمواعی رعایت حیای خانوادگی در شوبکه

 مجازی
 22 حیا

 23 خردورزی های اجتماعی مجازیبخشی در شبکهآگاهی

های اجتمواعی رعایت عفت و پاکدامنی در شبکه

 مجازی
 24 عفت

 25 اعتماد مجازیهای اجتماعی ها به شبکهاعتماد خانواده

های هووا در شووبکهحفووش شووثن و حرمووت خانواده

 اجتماعی مجازی

گووذاری، رعایووت گووذاری، ارجقداسووت، ارزش

 حرمت و منزمت
26 
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 1مستقل متغیر

 مجازی اجتماعی هایشبکه مصرف انگیزه و جذابیت نوع، میزان،

 
 معرف متغیر ردیف

1 
های میووووزان اسووووتفاده از شووووبکه

 اجتماعی مجازی
 در روزساعت 

2 
از کووودام شوووبکه بیشوووتر اسوووتفاده 

 کنید؟می

روش و سبوک و توییتر و واتس آپ و یوتیوب و تلگرام و اینستاگرام و فیس

 ایتا و سایر...

3 
کوودام شووبکه بیشووترین جووذابیت را 

 دارد؟

روش و سبوک و توییتر و واتس آپ و یوتیوب و تلگرام و اینستاگرام و فیس

 ایتا و سایر...

4 

بیشترین انگیوزه شوما در اسوتفاده از 

های اجتموووواعی مجووووازی شووووبکه

  یست؟

گووذرانی و سوورگرم شوودن و وارد شوودن بووه مباحوود مطلووع شوودن و وقت

 کنجکاوی و عالئق شخصی و برقراری رابطه با اشخا  جدید، تمواس بوا

ی پیگیر ها و پیگیری اخبار اقتصادی پیگیری اخبار سیاسی وفرزندان و نوه

 گذاری دانش و خاطرات و سایر...و نظامی و اشتراکاخبار دفاعی 

 

 آمارهای توصیفی

 
 یمجاز یاجتماع یهاشبکه از استفاده زانیم .1 جدول

 درصد فراوانی های اجتماعیاز شبکه میزان استفاده

 1 4 ساعت 1از  کمتر

 1/53 205 ساعت 4تا  1

 5/25 98 ساعت 8تا  5

 1/9 35 ساعت 12تا  9

 5/4 17 ساعت 16تا  13

 2/5 20 ساعت 20تا  17

 9/1 7 ساعت 24تا  21

 0/100 386 جمع

 

1. Independent Variable 
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از پاسخگویان نفر(  205) درصد 1/53شود کوه مشاهده می فوق های جدوله به دادهجبا تو

 ساعت 8تا  5بین روز  درصد در طول 5/25و  ساعت، 4تا  1بین گزارش دادند که در طول روز، 

درصود هوم بیوان کردنود کوه  1کنند که در رده دوم قورار دارنود. استفاده میای مجازی هاز شبکه

 شوند.ای مجازی ندارند که کمترین میزان را شامل میه ندانی از شبکه استفاده

 
 نوع شبکه مورد استفاده .2جدول

 درصد فراوانی نوع شبکه

 0/1 4 کدامهیچ

 9/4 19 تلگرام

 0/13 50 نستاگرامیا

 3/0 1 بوک سیف

 4/60 233 آپ واتس

 3/0 1 وبیوتی

 0/6 23 سروش

 7/4 18 تایا

 6/9 37 ریسا

 0/100 386 جمع

 

نسووبت بووه در ایوون پووژوهش  ای اجتموواعی مجووازیهاز شووبکه پاسووخگویانبیشووترین اسووتفاده 

اسوت.  آمودهفووق ، در جودول اهشوبکهشوده اسوت. توزیوع فراوانوی  بررسوی ای پرطرفدارهشبکه

 4/60نفور ) 233واتس آپ با اختصا  فراوانوی  رسانپیام دهد کهنشان میفوق  های جدولداده

کدام دارای کمترین میانگین نفر بیشترین میانگین را داراست و گزینه هیچ 386درصد( از مجموع 

 درصد( است. 1)

د را بووه خووو بیشوترین «سایر، تلگرام و ایتا»های و گزینهدرصد  13بوا  اینستاگرام ،آن پس از

 .دارند بوک و یوتیوب تعلقبه فیسرصد نیز د 3/0 اند. کمترین تعداد پاسخگویانداده ا صاخت
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های مجوازی، میوزان اسوتفاده افوراد از دهند که در میوان شوبکهبررسی اعداد و ارقام نشان می

افزارهای ارتباطی دیگر که محودودیت دسترسوی بوه آنهوا کمتور بوک با رایج شدن نرمشبکه فیس

ترین شبکه اجتماعی مجازی بووده تر بوده و در نقطه مقابل، واتس آپ پرمخاطببسیار پایین است،

 است.

 
 یمجاز یاجتماع شبکه تیجذاب نیشتریب .3 جدول

 درصد فراوانی جذابیت شبکه

 3/1 5 کدامهیچ

 1/9 35 تلگرام

 4/32 125 نستاگرامیا

 6/1 6 بوک سیف

 3/0 1 ترییتو

 3/29 113 آپ واتس

 5/0 2 وبیوتی

 0/6 23 سروش

 8/8 34 تایا

 9/10 42 ریسا

 0/100 386 جمع

 

بیشوترین و بنودی بیانگر توزیوع تعوداد و درصود پاسوخگویان بور حسوب اومویتفوق جدول 

که شبکه اجتماعی  دندهنشان میها دادهاین . ای اجتماعی مجازی استهکمترین جذابیت در شبکه

درصد( در رتبه اول، بیشترین جذابیت را برای کاربران دارد. بعود از  4/32نفر ) 125اینستاگرام با 

درصوود( در رتبووه دوم، بیشووترین میووزان، و  3/29نفوور ) 113رسووان واتووس آپ بووا اینسووتاگرام، پیام

 اند.هدرصد( به خود اختصا  داد 3/0نفر ) 1کمترین میزان داده را توییتر با 
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 یمجاز یاجتماع یهاشبکه از استفاده زهیانگ. 4 جدول

 درصد فراوانی انگیزه استفاده

 0/1 4 کدامهیچ

 5/42 164 شدن مطلع

 5/27 106 شدن سرگرم و یگذرانوقت

 1/4 16 مباحد به شدن وارد

 3/2 9 یکنجکاو

 0/6 23 یشخص عالئق

 3/2 9 دیجد اشخا  با رابطه یبرقرار

 8/2 11 هانوه و فرزندان با تماس

 0/1 4 یاقتصاد اخبار یریگیپ

 7/4 18 یاسیس اخبار یریگیپ

 8/0 3 ینظام و یدفاع اخبار یریگیپ

 3/2 9 خاطرات و دانش یگذارکااشتر

 6/2 10 ریسا

 0/100 386 جمع

 

یووانگر توزیووع تعووداد و درصوود در جوودول فوووق، ب اجتموواعی هایشووبکهاسووتفاده از اومویووت 

هوای جودول اسوت. داده اجتمواعیهای بندی مورد مشاهده در شبکهپاسخگویان بر حسب اومویت

گذرانی ، وقتپس از آن درصد(، 5/42نفر ) 164با  مطلع شدنکه در اومویت اول،  دهدنشان می

ان را به زبیشترین می درصد(، 6) نفر 23با  عالئق شخصیدرصد( و  5/27نفر ) 106بوا  و سرگرمی

 4درصد( و اخبار اقتصادی با  8/0نفر ) 3همچنین اخبار دفاعی و نظامی با . انداختصا  دادهخود 

 اند.داشته درصد( کمترین مخاطب را1نفر )
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 یمجاز یاجتماع یهاشبکه در مصرف مطلوب یهاشاخص تیرعا تیوضع .5 جدول

 یبوشهر یهاخانواده در

های مطلوووب در مصوورف رسووانه شوواخص تعودادی از

 برای یا خانواده در زیر آمده است.

های شما تا  ه اندازه در استفاده از شوبکه در خانواده

 شود؟ها رعایت میاجتماعی مجازی، این شاخص

خیلی 

 زیاد
 کم زیاد

 خیلی

 کم

میانگین 

 وزنی

های صوامحه در شوبکه و حسونههای سونت تقویت .1

 اجتماعی مجازی
5/7 3/29 2/55 8 63/23 

افراطووی خووانواده در  گراییجلوووگیری از مصوورف .2

 های اجتماعی مجازیشبکه
3/7 3/31 6/51 8/9 61/23 

های در شووبکه اموور بووه معووروف و نهووی از منکوور. 3

 اجتماعی مجازی
7/6 5/20 1/54 7/18 52/21 

 52/21 4/24 6/44 8/22 3/8 های اجتماعی مجازیطرفی در شبکهبی .4

های اجتمواعی ها به شبکهوابستگی فکری خانواده. 5

 مجازی
9/18 3/44 8/30 6 61/27 

های اجتمواعی تشخیص صدق از کذب در شوبکه .6

 مجازی
8/2 8/23 8/52 5/20 87/20 

های اجتموواعی تشووخیص حووق از باطوول در شووبکه .7

 مجازی
7/6 6/23 7/49 9/19 69/21 

 58/20 2/28 44 2/21 5/6 های اجتماعی مجازیدر شبکه داریامانت. 8

 21/22 8/15 1/54 3/22 8/7 های اجتماعی مجازیدر شبکه گریهدایت. 9

در  دینوویهووای آموزه و توورویج سووازی. فرهنگ10

 های اجتماعی مجازیشبکه
5/7 7/34 1/45 7/12 98/19 

های در شووبکه امهووی اصووول وهووا ارزش . اشوواعه11

 مجازی اجتماعی
3/7 1/31 5/50 1/11 46/23 

های اجتموواعی . کسووب رضووایت امهووی در شووبکه12

 مجازی تا کسب رضایت شخصی
2/12 4/25 43 4/19 04/23 
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های مطلوووب در مصوورف رسووانه شوواخص تعودادی از

 برای یا خانواده در زیر آمده است.

هوای شما تا  ه اندازه در استفاده از شبکه در خانواده

 شود؟ها رعایت میاجتماعی مجازی، این شاخص

خیلی 

 زیاد
 کم زیاد

 خیلی

 کم

میانگین 

 وزنی

در  گراییمعنویووت و دینووداری . توورویج و اشوواعه13

 های اجتماعی مجازیشبکه
7/6 29 6/51 7/16 97/22 

های در شوبکه اسوالمی اخالق تعمیق و . گسترش14

 اجتماعی مجازی
2/6 9/24 5/56 4/12 51/22 

های انحوووراف در شوووبکه از خوووانواده محافظوووت15

 اجتماعی مجازی
6/9 4/26 3/43 7/20 49/22 

 38/21 4/19 8/52 22 7/5 های اجتماعی مجازیدینی در شبکه . تربیت16

 96/22 1/25 2/34 7/26 14 های اجتماعی مجازیدر شبکه . داشتن غیرت17

توجه بوه عقواب و یوواب اخوروی و ) معادگرایی. 18

 های اجتماعی مجازیدنیوی( در شبکه
6/16 22 5/42 9/18 63/23 

هووای اسووالمی در . دعوووت از کوواربران بووه ارزش19

 های اجتماعی مجازیشبکه
4/10 6/32 6/46 4/10 03/24 

های اجتماعی نیکو با کاربران در شبکه . معاشرت20

 مجازی
1/9 3/36 3/44 4/10 43/24 

 23 13 8/52 4/25 8/8 های اجتماعی مجازی. خیرخواهی در شبکه21

های اجتماعی . رعایت حیای خانوادگی در شبکه22

 مجازی
1/11 3/31 8/37 7/19 36/23 

 59/24 9/11 5/41 8/35 9/10 های اجتماعی مجازیبخشی در شبکه. آگاهی23

های پاکووودامنی در شوووبکه و . رعایوووت عفوووت24

 اجتماعی مجازی
6/10 9/26 4/40 22 59/22 

 52/20 8/30 6/36 8/22 7/6 های اجتماعی مجازیها به شبکه. اعتماد خانواده25

های هووا در شووبکه. حفووش شووثن و حرمووت خانواده26

 اجتماعی مجازی
7 5/35 6/38 9/18 06/23 
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ای نووین در های مودیریت مصورف رسوانههای رعایت شواخصهنتایج حاصل از تحلیل داده

بیشوترین و توزیوع تعوداد و درصود پاسوخگویان بور حسوب های بوشهری در جدول بیانگر خانواده

 . ای اجتماعی مجازی استها در شبکههکمترین رعایت مصرف شاخص

درصود مربووط بوه  9/18بیشوترین داده بوا « خیلوی زیواد»در گزینوه  دندهها نشان میدادهاین 

درصود  8/2های اجتماعی مجوازی و کمتورین داده بوا ها به شبکهشاخص وابستگی فکری خانواده

 هاست.مربوط به شاخص تشخیص صدق از کذب در این شبکه

ها به درصد مربوط به شاخص وابستگی فکری خانواده 3/44بیشترین داده با « زیاد»در گزینه 

ه معروف و نهی درصد مربوط به شاخص امر ب 5/20های اجتماعی مجازی و کمترین داده با شبکه

 هاست.از منکر در این شبکه

 تعمیوق و درصد مربوط بوه شواخص گسوترش 5/56بیشترین داده با « کم»همچنین در گزینه 

درصد مربووط بوه شواخص  8/37های اجتماعی مجازی و کمترین داده با در شبکه اسالمی اخالق

 های اجتماعی مجازی است.رعایت حیای خانوادگی در شبکه

درصوود مربوووط بووه شوواخص اعتموواد  8/30بیشووترین داده بووا « خیلووی کووم»زینووه همچنووین درگ

درصد مربووط بوه شواخص وابسوتگی  6های اجتماعی مجازی و کمترین داده با ها به شبکهخانواده

 هاست.ها به این شبکهفکری خانواده

های هوا بوه شوبکهدر میانگین وزنوی نیوز بیشوترین داده بوه شواخص وابسوتگی فکوری خانواده

هوای سازی و ترویج آموزهدرصد و کمترین داده به شاخص فرهنگ« 61/27»اجتماعی مجازی با 

 درصد تعلق دارد.« 98/19»های اجتماعی مجازی با دینی در شبکه

 

 آمارهای استنباطی

به طور کلی، نتیجه آمار استنباطی براساس نوع مقیاس متغیر مستقل و وابسوته مشوخص شود و 

ی رابطه بین دو متغیر، نتیجه آزمون فرضیات، شامل میزان رابطه و معناداری آن بعد از اعمال، بر رو

 در جدول ِّیل به دست آمد.
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 وابسته و مستقل ریمتغ نیب رابطه آزمون جینتا .6جدول

 میزان استفاده متغیر مستقل
نوع شبکه 

 شدهاستفاده
 انگیزه استفاده بیشترین جذابیت

 متغیر وابسته
میزان 

 رابطه

معنادار

 ی

میزان 

 رابطه

معنادار

 ی

میزان 

 رابطه

معنادار

 ی

میزان 

 رابطه

معنادار

 ی

رعایت شاخص 

مطلوب مصرف 

های شبکه

 اجتماعی مجازی

.012 .808 .189 .016 .183 .065 .199 .122 

 

های اجتماعی مجازی با رعایوت شواخص رابطه بین میزان استفاده از شبکه :1آزمون فرضیه 

 هاشبکهمطلوب مصرف این 

1Hهای اجتمواعی و رعایوت شواخص مطلووب رسود بوین میوزان اسوتفاده از شوبکه: به نظر می

 رابطه معناداری وجود دارد. های اجتماعی مجازیشبکهمصرف 

0Hهای اجتمواعی و رعایوت شواخص مطلووب رسود بوین میوزان اسوتفاده از شوبکه: به نظر می

 وجود ندارد.رابطه معناداری  های اجتماعی مجازیشبکهمصرف 

در جودول فووق، بوین میوزان اسوتفاده و رعایوت شواخص  Spearman's rhoبراسواس مقودار 

 (80.>05.) مصرف رسانه، همبستگی ضعیف و مثبتی وجوود دارد. اموا براسواس محاسوبه معنواداری

همبستگی معناداری بین میزان استفاده و شاخص مصرف رسانه وجود ندارد و قابول تعمویم بوه کول 

 ما تثیید شده است. 0Hاری نیست. به عبارت دیگر، فرض جامعه آم

 

شدده بدا رعایدت شداخص مطلدوب مصدرف : رابطه بین نوع رسانه استفاده2آزمون فرضیه

 های اجتماعی مجازیشبکه

1Hیهاشوبکهشده و رعایت شاخص مطلوب مصورف رسد بین نوع شبکه استفاده: به نظر می 

 رابطه معناداری وجود دارد. یمجاز یاجتماع
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0Hیهاشوبکهشده و رعایت شاخص مطلوب مصورف رسد بین نوع شبکه استفاده: به نظر می 

 رابطه معناداری وجود ندارد. یمجاز یاجتماع

شوده و رعایوت شواخص در جدول فوق، بین نوع شوبکه استفاده Cramer's V براساس مقدار

 دو نیوا رابطوه (01.<05.)براسواس محاسوبه معنواداری  مصرف رسانه رابطه ضعیفی وجود دارد، اما

 گیرد.مورد تثیید قرار می 1Hو قابل تعمیم به کل جامعه آماری است. بنابراین، فرض  معنادار ریمتغ

 

های اجتماعی مجازی با رعایت شاخص مطلوب : رابطه بین جذابیت شبکه3آزمون فرضیه 

 های اجتماعی مجازیمصرف شبکه

1Hهای شددبکهرسوود بوین جووذابیت شوبکه و رعایووت شواخص مطلووب مصوورف : بوه نظور می

 رابطه معناداری وجود دارد. اجتماعی مجازی

0Hهای شددبکهرسوود بوین جووذابیت شوبکه و رعایووت شواخص مطلووب مصوورف : بوه نظور می

 . رابطه معناداری وجود ندارد اجتماعی مجازی

ای اجتمواعی بوا رعایوت هابیت شوبکهجوذ در جودول فووق بوین Cramer's V براساس مقدار

 (06.>05.)ی رابطه ضعیف و مثبتی وجود دارد. اما محاسبه معناداری رابطه اشاخص مصرف رسانه

مصرف رسانه رابطه  ای اجتماعی و رعایت شاخصهگویای این مطلب است که بین جذابیت شبکه

ما تثیید  0Hعبارت دیگر، فرض معناداری وجود ندارد و قابل تعمیم به کل جامعه آماری نیست. به 

 شده است.

 

های اجتماعی مجازی با رعایت شاخص : رابطه بین انگیزه استفاده از شبکه4آزمون فرضیه 

 های اجتماعی مجازیمطلوب مصرف شبکه

1Hها و رعایووت شوواخص مطلوووب مصوورف رسوود بووین انگیووزه اسووتفاده از شووبکه: بووه نظوور می

 معناداری وجود دارد.رابطه  های اجتماعی مجازیشبکه

0Hها و رعایووت شوواخص مطلوووب مصوورف رسوود بووین انگیووزه اسووتفاده از شووبکه: بووه نظوور می

 رابطه معناداری وجود ندارد. های اجتماعی مجازیشبکه

ای اجتمواعی های اسوتفاده از شوبکههانگیزه در جدول فوق، بین Cramer's Vبراساس مقدار 
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رابطه ضعیف و مثبتوی وجوود دارد. ایون محاسوبه نشوان ی امجازی با رعایت شاخص مصرف رسانه

ای اجتماعی مجازی تثییر پایینی در رعایت شواخص مصورف های استفاده از شبکههدهد انگیزهمی

گویوای ایون مطلوب اسوت کوه بوین  (12.>05.)ی دارد. همچنوین محاسوبه معنواداری رابطوه ارسانه

رعایت شاخص مصرف رسانه رابطه معنواداری  های اجتماعی مجازی وای استفاده از شبکههانگیزه

موا تثییود شوده  0Hوجود ندارد و قابل تعمیم به کل جامعه آماری نیست. به عبوارت دیگور، فورض 

 است.

 

 گیرینتیجه
ای اجتماعی فعال در بستر اینترنت و دسترسی وسیع و آسوان هبا ههور فضای مجازی و شبکه

های مصرف ر سبد مصرف فرهنگی جامعه ایران، ویژگیای دبه آن و نیز قرار گرفتن مصرف رسانه

وابستگی شودید که ؛ به طوریاست رو شدهمتنوع و متفاوتی روبه تغییراتها نیز با ای خانوادهرسانه

های اجتماعی مجازی، به تعبیوری، مهواجرت فیزیکوی و معنووی به شبکه هاروانی و فکری خانواده

افراد خانواده از یکدیگر را به وجود آورده است. از سوی دیگر، عدم آگاهی از وضوعیت رعایوت 

های اجتمواعی مجوازی بورای متومیوان مورتبط در سوط  اسوتان های مطلوب مصرف شوبکهشاخصه

ها بوا ای ِّائقه و سولیقه شخصوی و نبوود همسوویی برناموههایی بر مبنگذاریبوشهر، موجب سیاست

هوا خواهود شود. موجوود و در نهایوت، ناکارآمودی و عودم ایربخشوی مناسوب در خانواده وضعیت

شناسوی رابطوه بوین موضوع این پژوهش به عنوان تنها پوژوهش میودانی در اسوتان بوشوهر، وضعیت

های اجتمواعی مجوازی مصرف شوبکه های مطلوبای و رعایت شاخصههای مصرف رسانهویژگی

 است. 

ای های مطلووب مصورف رسوانهدر این پژوهش، ابتدا با مصاحبه خبرگی، شناسوایی شاخصوه

ای بور مبنوای میوزان، نووع، هوای مصورف رسوانهتورین ویژگیسازی مهمانجام شد و سپس به سنجه

سواخته، شونامه محققجذابیت و انگیزه مصرف پرداخته شد و براساس روش پیمایشی متکی بور پرس

ا در هوشناسی هر دو متغیر در نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفوت. آموار اسوتنباطی دادهوضعیت

ای( و متغیور هوای مصورف رسوانهمورد  هار فرضیه پژوهش و رابطه بین متغیرهای مستقل )ویژگی

ه از تعوداد های اجتماعی مجوازی( نشوان داد کوهای مطلوب مصرف شبکهوابسته )رعایت شاخصه
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ای معنادار با ای؛ یا متغیر رابطههای مصرف رسانه هار متغیر مستقل در آزمون با رعایت شاخص

ای دارد و سه متغیر رابطه معناداری با آن ندارند. در فرضیة رابطه های مصرف رسانهرعایت شاخص

نواداری وجوود ی، رابطوه ضوعیف و معاشده و رعایت شاخص مصرف رسوانهبین نوع شبکه استفاده

که قابل تعمویم بوه کول جامعوه آمواری اسوت. ایون فرضویه، پوژوهش مینوا حسونی داشت؛ به طوری

ر داجتمواعی( موادران  هایای )شوبکهبررسی تثییر میزان و نوع مصرف رسانه(، با موضوع 1396)

ا و هتوانوود یکووی از مؤمفووهکنوود. سووبا فرزنوودپروری میرا تثییوود می فرزنوودپروری آنووان سووبا

ای هی باشود. موذا بورای موادران یکوی از سوبااای رعایت مصورف رسوانههای شاخصهجیخرو

ای اسوت کوه بور ای مطلوب مصرف رسانههفرزندپروری در حوزه فضای مجازی، رعایت شاخص

 سبا دینی متکی است.

ی، رابطوه اای مصورف رسوانههای اجتمواعی بوا رعایوت شواخصهبین میزان استفاده از شوبکه

، طواهره خودامرادیود ندارد و قابل تعمیم به کل جامعه نیست. این فرضویه، پوژوهش معناداری وج
میوزان اسوتفاده از ( با این نتیجوه کوه رابطوه معنواداری بوین 1393) طیبه خدامرادو  فرحناز سعادت
محمودی و سومیرا وجود دارد و همچنین پوژوهش فرشوته حاج های خانوادهارزش وفضای مجازی 

هوای ارزشبور میوان اسوتفاده از فضوای مجوازی و آسویب با این نتیجوه کوه ( 1396محمدی )حاج
هووای اسووتفاده از . در ضوومن، بووین جووذابیت و انگیزهکنوودیم رد، را خووانوادگی رابطووه وجووود دارد

ی، رابطه معناداری وجود ندارد و اای مصرف رسانههای اجتماعی مجازی با رعایت شاخصهشبکه
 ی نیست.قابل تعمیم به کل جامعه آمار

ای در افکوار و های رسوانههای این پژوهش، نظریه استحکام یا تثییر محدود پیامبراساس یافته
 ارتباطی قادر نیستند تغییرات بنیادی در عقاید و رفتار افرادهای پیام»باورهای جامعه که معتقد است 

، قابول تعمویم بوه جامعوه «قبلی وجود داشته باشد بلکه برای تثییرگذاری باید زمینه ،به وجود آورند
هوای های قبلی در تثییر پیامکه در مورد ایرگذاری زمینهمورد بررسی این پژوهش نیست؛ به طوری
های قبلی تثییرگذاری در میوزان مصورف، جوذابیت و ارتباطی، پژوهش حاضر با بررسی حتی زمینه

های مطلوب و رعایت شاخصهای به این نتیجه دست یافت که بین این متغیرها انگیزه مصرف رسانه
های دینوی و و زمینه ندارد وجود یمعنادار رابطهاندو ای و که مبتنی بر نگاه دینی بودهمصرف رسانه

شووند. هر نود رعایوت ترین بستر تثییرگذار در افکار و عقاید محسووب مویفرهنگی همچنان مهم
 ده است.های اجتماعی مورد استفاده متفاوت بوها برحسب نوع شبکهشاخص



 1400بهار و تابستان ، 23هم، شمارة یازدسال پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

90 

 پیشنهادات

 یعلمـ 

ای بیشووتری رسووید یووا اینکووه دربووارة هتوووان بووه شوواخصا میه. در احصووای تعووداد شوواخص1

طلبد طامبان علم و فضیلت در ایون ای روایی و قرآنی به تفکیا بحد کرد که میهشاخص

 راه قدم نهند؛ 

بی و ایجابی مد نظر ها را با رویکرد سلا، مصرف رسانههشود در احصای شاخص. پیشنهاد می2

تووان اشواره قرار دهند. در این زمینه، به رویکرد فقهی هم به عنوان یکوی از منوابع دینوی می

 کرد؛ 

های بوشهری به طوور مجوزا موورد پوژوهش ای خانوادهشود سنجش سواد رسانه. پیشنهاد می3

 قرار گیرد.

 

 یکاربرد ـ

 اهخانواده. 1

 است؛ کلید هدایت کودکان در فضای مجازی ،آموزش و آگاهی وامدینو 

نیوز گو با نوجوانان و جوانان و بیان خطرات این فضا بوا زبوانی سواده و امبتوه مهربوان و وگفتو 

 ه؛های محدودکنندافزاراستفاده از نرم

 ؛در فضای مجازی خانواده و نظارت همراهیو 

  ؛فضای مجازیمصرف  ها برایدر خانواده قواعد منطقیو وضع 

  بخشی وامدین؛و آگاهی

 و ... . اوقات فراغت برای حل بحران سازیجایگزینو 
 استان بوشهر ن. مسئوال2

ای بوشوهری های خانوادهو به دمیل اهمیت تثییر تحصیالت، جنسیت و اشتغال در مصرف رسانه

اینها تثییر هر کدام از دهنده این است که و نیز رابطه معناداری که بین آنها وجود دارد و نشان

ای ای دارنود، اهمیوت افوزایش سوواد رسوانهای مصورف رسوانههبسزایی در رعایوت شواخص

 شود؛ها دو ندان میخانواده
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پیشونهاد ای، ها و حضوور فرزنودان در  رخوه مصورف رسوانهو با توجه به میزان مصرف شوبکه

انودازی راه ،کودکوانسنین مختلوف بوه ویوژه ورود به فضای مجازی برای به منظور شود می

  اینترنت کودک و نوجوان در دستورکار قرار گیرد؛

 های متومی در استان بوشهر؛ و ارائه این پژوهش در سازمان

 شناختی و بحد مصرف رسانه؛های جمعیتو توجه به ویژگی

 و توجه به نوع،کارکرد، انگیزه و میزان مصرف؛

هوشمندانه نوجوانوان و جوانوان بوه فضوای نگاه نیز ای و دیجیتامی و سط  سواد رسانه یارتقاو 

 ؛پذیر استسازی و آموزش امکانمجازی که این مورد از طریق فرهنگ

تصواویر و ، پیامدهای منفی وابستگی به مباحد موردهای فرهنگی در شود دستگاهپیشنهاد میو 

های رسوانهاز طریوق را ها و وامدین اطالعوات الزم به خانواده ،های مستهجن در اینترنتفیلم

 دهند؛ ارائهها ها و مجلهتلویزیون، رادیو، روزنامه ، همچونجمعی

تورین ازجملوه مهم ،فضوای مجوازی دربوارةمعظوم رهبوری  های ابالغوی مقواماجرای سیاستو  

ها، افزون بر اهمیوت موضووع فضوای مجوازی، بوه . در این سیاستپیشنهادات کاربردی است

اشواره شوده  هاسازی و پواالیش از آسویببه منظور ایمن «ایجاد شبکه ملی اطالعات»راهکار 

 ؛است

های فضای مجازی مطلووب، احکوام و اخوالق در فضوای تبیین شبکه ملی اطالعات، شاخصهو 

مجازی، تفاوت شبکة فارسی با شبکة اسالمی و ایرانوی و... از دیگور وهوایف و راهکارهوایی 

 ؛نخبگان جامعه استمسئوالن و است که برعهده 

متناسب با فضای فرهنگوی و اجتمواعی  یافراد نخبه در زمینه فناوری اطالعات بایستی خوراکو 

 ؛و در اختیار کودکان، نوجوانان و جوانان قرار دهندکنند جامعه تومید 

 ؛م سایبری جلوگیری به عمل آیدیتا از جرا، وضع قوانین با ضمانت اجرایی باالو 

بوه منظوور آشونا  ،هااموور فرهنگوی در شهرسوتان برگزاری جلسات آموزشی از سوی مصوادرو 

های به ویژه اینترنت و شبکه ،های جدیددر مورد فناوری آنهارسانی به و اطالعوامدین دن کر

 ؛اجتماعی مجازی
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بوا های آموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رادیو و تلویزیون پخش آگهیو  

 ؛خطرات ناشی از اینترنت موردها در افزایش آگاهی خانواده هدف

آگاهی دادن بوه نوجوانوان و جوانوان در  به منظور ،های آموزشی در مدارسبرگزاری کالسو 

 .استفادة صحی  از آنها  گونگیهای جدید و مورد مزایا و معایب فناوری

  



 های مطلوب مصرفهای بوشهری با شاخصای خانوادههای مصرف رسانهرابطه میان ویژگی
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