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 اي شدن زندگی روزمره و سالمت خانواده رابطه رسانه

  1منصوره تبریزي
 15/3/1398 :تاریخ پذیرش  21/11/1397 :تاریخ دریافت

  چکیده
ترین واحدهاي اجتماعی است و حفظ سالمت آن در  خانواده یکی از مهم

اي شدن زندگی روزمره  رسانه. سالمت جامعه و اعضاي آن تأثیر بسزایی دارد
ها اشاره دارد،  است که به پیوند مداوم زندگی روزمره فرد با رسانه فرآیندي

بر این اساس، در این . تواند سالمت خانواده را متأثر سازد فرآیندي که می
خانواده تهرانی داراي فرزند و با استفاده از روش  530تحقیق با تمرکز بر 
شامل پنج (ه اي شدن زندگی روزمره و سالمت خانواد پیمایش، رابطه رسانه

هاي  و تأثیر میزان مصرف هر یک از سه رسانه تلویزیون داخلی، شبکه) عدب
نتایج تحقیق . اي و اینترنت بر این رابطه مورد پرسش قرار گرفت ماهواره

اي شدن زندگی روزمره رابطه معنادار معکوسی با  اند که رسانه حاکی از آن
بعاد ارتباطی و فرآیندي سالمت خانواده دارد و این رابطه معکوس در ا

اي شدن هویت  عد رسانهتر، دو ب در تحلیلی جزئی. سالمت خانواده نمود دارد
همبستگی منفی با شاخص کل سالمت و با  ،اي شدن تعامالت و رسانه

همچنین میزان مصرف اینترنت و استفاده از . اند سالمت ارتباطی خانواده داشته
اند و استفاده از  از سالمت خانواده کاسته ،اي شدن ماهواره با افزایش رسانه

  .اي شدن نداشته است تلویزیون داخلی نقشی در فرآیند رسانه

اي  اي شدن زندگی روزمره، رسانه سالمت خانواده، رسانه :کلیديهاي  هواژ
  اي شدن هویت، مصرف رسانه اي شدن زمان و مکان، رسانه شدن تعامالت، رسانه
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 مقدمه و طرح مسئله
ترین واحدهاي اجتماعی اسـت کـه بـاوجود تغییـرات و تنوعـات       ه یکی از مهمخانواد

. هـا بـوده اسـت    شکلی، همواره واجد نقش بنیادي در زندگی فردي و اجتماعی انسـان 
کاهش کارکردهاي خانواده در قـرون اخیـر از اهمیـت خـانواده نکاسـته و ایـن واحـد        

اي ارتباطی، عاطفی و تربیتی فـرد  هایی قرار دارد که تأمین نیازه همچنان در صدر گروه
این جایگـاه ممتـاز خـانواده هـم متضـمن بـرآورده سـازي بسـیاري         . دارند را بر عهده

هـایی اسـت کـه تغییـرات شـتابان       ضروریات فرد و جامعه بوده و هم آبشخور دغدغـه 
خصـوص در قـرون اخیـر بـا انتقـال       بـه . اجتماعی به خانواده معطـوف سـاخته اسـت   

اقتصادي و آموزشی پیشینِ خانواده به سایر نهادها و همچنین پیوند  کارکردهاي گسترده
یافتن مفاهیم عاطفی نظیر عشق و مهرورزي با عرصه خانواده؛ حیطه خانواده به فضایی 

در چنین شرایطی است که خانواده باید بتوانـد  . تر بدل شده است تر و حساس شکننده
اعضا را به بهترین نحو برآورده سـاخته  وظایف اصلی خود در برآوردن نیازهاي انسانی 

درنتیجـه بحـث از سـالمت    . هاي احتمالی مصون نگه دارد و حریم خویش را از آسیب
و وضعیت آن در تعامل بـا سـایر مقـوالت فـردي و اجتمـاعی بـه موضـوعی         1خانواده

اي شـدن زنـدگی یکـی از ایـن مقـوالت مـرتبط و        رسـانه . گردد بررسی تبدیل می قابل
  .است انگیز بحث

در دوران معاصر که در کلیه مناطق جهان انـواع گونـاگونی از رسـانه در سـطوح     
گوناگون زندگی اقشار مختلـف راه گشـوده اسـت، تـأثیر حضـور رسـانه بـر زنـدگی         

با گسترش نوع و میزان حضور رسانه . رسد خانوادگی امري معلوم و ملموس به نظر می
رسانه به پرسشـی مهـم بـدل گشـته و نحـوه       در فضاي خانواده، پیوند خانواده با ابزار

مطالعـه   اي قابـل  قرارگیري این ابزار در بافت پیچیده زندگی روزمره خانواده بـه عرصـه  
اي شـدن زنـدگی روزمـره     متناسب با این شرایط، واژه و ایده رسانه. تبدیل گشته است
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تـأثیر  گـردد کـه تحـت     به همه فرآیندهاي تغییـري بـازمی  «گرفته و  موضوع تفکر قرار
اي  اندازهاي رسـانه  داده و متناسب با چشم حضور رسانه در ساخت زندگی روزمره رخ

بـا توجـه بـه    . )Kaunt & Fast, 2014: 12(» شـود  در طول زمان دستخوش تغییـر مـی  
اي شدن باتجربه زیست  تنیدگی تجربه رسانه اهمیت این مقوله در شرایط معاصر و درهم

با تمرکز بـر میـزان مصـرف سـه رسـانه تلویزیـون       خانواده، پژوهش حاضر قصد دارد 
آیـا میـان   اي و اینترنت به این دو پرسش پاسـخ بگویـد کـه     هاي ماهواره داخلی، شبکه

میـزان  کـه   و این اي شدن زندگی و سالمت خانواده ایرانی ارتباطی برقرار است؟ رسانه
ه و سـالمت  اي شدن زنـدگی روزمـر   ها، در تبیین رابطه رسانه مصرف هر یک از رسانه

  کند؟ خانواده چه نقشی ایفا می
  

  ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش
توانند سالمت این گروه و نهاد مهم  ضرورت تمرکز بر خانواده و قلمروهایی که می

ورود فزاینده انواع رسانه به زندگی . انسانی را متأثر سازند بر کسی پوشیده نیست
عرصه ارتباطات و گردش اطالعات بوده ها، همچنان که نویدبخش فصل نویی در  انسان

ها را نیز از دسترس خود  ترین قلمروي زیست آن ترین و احتماالً امن است، خصوصی
ها چنان با تجربیات اعضاي خانواده پیوند خورده  حضور رسانه. مصون نگذاشته است

ن عضو فعالی عنوا عنوان یک ابزار یاد کرد، بلکه باید آن را به توان از آن صرفاً به که نمی
از زندگی روزمره دید که توان اثربخشی و بازسازماندهی اعمال، افکار و تعامل اعضا در 

اي شدن زندگی  بندي جدید، که از آن با عنوان رسانه این صورت. ها را دارد خانواده
تواند مسائل جدیدي را نیز در  تر، می ایم، در عین خلق امکانات بیش روزمره یاد کرده

. اي بدهد واده خلق کرده و یا به مسائل از پیش موجود، شکل و صورت تازهعرصه خان
اي شدن بر سالمت خانواده به  تنیدگی، پرداختن به تأثیر رسانه واسطه این درهم به

  .توجه و بررسی بدل خواهد شد پرسشی ضروري و قابل



 
 
 
 
 
 
 

  1398، تابستان 18هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      170

  روري بر ادبیات پژوهشم
هاي جمعی فراتر از  ه از رسانهاي شدن فرآیندي است که از طریق آن استفاد رسانه

اي حرکت کند و به اشکال جدیدي از کنش و واکنش در دنیاي  محصوالت رسانه
اي شدن مفهوم نسبتاً جدیدي  مفهوم رسانه). Clarck, 2012: 211(اجتماعی منجر شود 

اگر مطالعه محتواي . است که طی دهه اخیر به ادبیات مطالعه رسانه وارد گشته است
اي در نظر  هاي رسانه عنوان دو رویکرد در پژوهش طالعه مخاطب را بهرسانه و م

هایی راجع است که به حضور  بگیریم، این مفهوم در تکمیل این دو، به تمام دیدگاه
تکوین این مفهوم و  .ابزاري رسانه در جریان زندگی فردي و اجتماعی نظر دارند

ه دسترسی به اینترنت و گسترش مطالعات مربوط به آن، ارتباط وثیقی با رشد گسترد
در (سریع استفاده از تلفن همراه دارد، که تغییر در سازماندهی حیات اجتماعی انسان 

مطالعه در نزد متفکران بدل ساخته  را به موضوعی ملموس و قابل) سطح خرد و کالن
هایی سوق  این امور و دستاوردهاي آن، برخی متفکران را به سمت فهم همه رویه. است

 .گیرند اند یا از آن نشأت می داده است که به حضور رسانه مربوط

رود،  اي شدن از نظر قدمت زمانی مفهومی متأخر به شمار می اگرچه مفهوم رسانه
ازجمله  1لوهان مارشال مک. اي فراتر از خود واژه دارد اما این موضوع پیشینه

آنچه رسانه با خود به زندگی  پردازانی است که توجه خود را بر ترین نظریه شده شناخته
هایی که توجه خود را بر رابطه  از منظر وي دیدگاه. ها آورده معطوف کرده است انسان

مکملی براي روابط «اند، با اطالق جایگاهی نظیر  پیام رسانه و گیرنده آن معطوف کرده
» دهند از پیش موجود اجتماعی یا مجراهاي خنثایی که کاالهایی نمادین را انتقال می

تر مربوط به الزاماتی  این وجه بیش. اند وجه مهمی از اثرات رسانه را مغفول گذاشته
ها به همراه  ها با صرف حضور خود در اندیشه، عمل و تعامالت انسان است که رسانه

که چه محتوایی را انتقال دهند  نظر از این ها صرف رسانه«بدین معنا . اند آورده

                                                   
1. Marshall McLuhan 
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زاده،  مهدي(» شوند رهنگی، اجتماعی و سیاسی منجر میهاي خاص ف بندي صورت به
1391 :21 .(  

یکی از تحقیقات کاربردي این عرصه که منبع الهام سایر تحقیقات نیز بوده است 
الل در . پیرامون کاربردهاي اجتماعی رسانه در خانواده است 1تحقیق جیمز الل

ها ارائه کرده است به  نوادهاي که از کاربردهاي اجتماعی تلویزیون در خا شناسی گونه
ارائه موضوع . مقوله تنظیم چارچوب زمانی خانواده با اتکا به رسانه توجه داشته است

کاربردهاي دیگر رسانه در  ،وگو، اعمال کنترل در خانواده، و پیوند و جدایی اعضا گفت
دیوید در زمینه این مفهوم، دیدگاه . )Lull, 1980(دهی به زندگی روزمره هستند  ساخت
وي . توجه است ها در بافت زندگی روزمره نیز قابل در خصوص جایگاه رسانه 2مورلی

هاي جمعی چگونه در بافت زندگی روزمره جاي  رسانه«در پاسخ به این پرسش که 
اي پیرامون مصرف فرهنگی تلویزیون در بین اعضاي خانواده ترتیب  مطالعه» گیرند می

که مصرف تلویزیون در فضاي خانواده نتایج و  داد و از خالل این تحقیق دریافت
پیامدهایی را به دنبال دارد که تفسیر هر برنامه خاص از سوي هر یک از اعضا تنها 

توان به نقشی اشاره داشت  رود و در سطحی باالتر می بخشی از این پیامدها بشمار می
جتماعی افراد ایفا عنوان یک رفتار اجتماعی در سایر ابعاد روابط ا که مصرف رسانه به

تواند طیف متفاوتی را پوشش دهد که  جایگاه رسانه در زندگی روزمره می. کند می
اي به  گیري قدرت در مدیریت مصرف رسانه، انتقال مفاهیم رسانه مواردي چون جهت

عنوان یک  و جایگاه آن به) نظیر تبدیل آن به موضوعی براي صحبت(زندگی روزمره 
  .)Morley, 1993(اند  جزئی از آن ،طه آن با سایر اشکال فراغتفعالیت فراغتی و راب

اي شدن را  ها رفت و راه ورود به مقوله رسانه عالوه بر تحقیقاتی که ذکر آن
هاي تجربی زیادي وجود دارند که به نحوي با موضوع تحقیقاتی  گشایند، پژوهش می

هایی  ختصار به برخی از پژوهشا مند ساختن متن به منظور نظام به. یابند حاضر ارتباط می
                                                   

1. James Lull 
2. David Morley 
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شامل سه (اي شدن زندگی روزمره  شود که با تعریف عملیاتی مفهوم رسانه اشاره می
و ارتباط آن با وجهی از سالمت ) مکان، تعامالت و هویت/اي شدن زمان عد رسانهب

مکان و خانواده /اي شدن زمان تحقیقات زیادي به مقوله رسانه .باشند خانواده مرتبط می
خصوص  اي و به جایگزینی زمانی مصارف رسانه بخشی از این بحث به. گردند مرتبط می
  ). 6: 1397جنادله و رهنما، (جاي زمان تعامل با خانواده معطوف است  اینترنت به

این . اشاره داشت) 1980(توان به تحقیق جین برودي و همکاران  در این رابطه می
ها  ها دریافتند که در این زمان از تلویزیون در خانوادهافراد با تمرکز بر موقعیت استفاده 

همچنین عباسی و . تعامالت اعضاي خانواده دستخوش تغییر و تضعیف قرارگرفته است
هاي نوین ارتباطی  در تحقیق خود دریافتند که میزان استفاده از تکنولوژي) 1397(عباسی 

تأثیرگذار است و این تأثیر به شکل  دنگذارن شان می بر زمانی که افراد با اعضاي خانواده
نیز در خصوص حضور اینترنت در زندگی ) 2011(تحقیق ویلیامز و مرتون . منفی است

واسطه گذراندن زمان  روزمره و رابطه آن با پیوندهاي خانوادگی گویاي آن است که به
ه تماس مشترك در استفاده از اینترنت، به کار بردن ابزارهاي ارتباطی متعدد و درنتیج

تر و انتقال کار به فضاي خانه، استفاده از اینترنت به پیوند خانوادگی باالتر منجر  بیش
هاي  طورکلی با کاهش زمان حال کثرت ابزارهاي ارتباطی و اینترنت به بااین. شود می

  .مشترك و تعامالت رودررو، در خارج از فضاي تکنولوژیک همراه است
توان به تحقیقاتی  عامالت و سالمت خانواده میاي شدن ت در خصوص رابطه رسانه

. اند اشاره داشت که بر گسترش تعامالت اعضاي خانواده از طریق اینترنت تمرکز داشته
دهد باال رفتن میزان استفاده از ابزارهاي  نشان می) 2014(ازجمله تحقیق هرتلین و انچتا 

ها  ها داشته است و زوج یان زوجارتباطی تکنولوژیک تأثیرات مثبتی بر برقراري رابطه م
تحقیق کانگ . توانند با استفاده از ابزار ارتباط اینترنتی، به توسعه روابط خود بپردازند می

اند  نیز از نقش اینترنت بر گسترش روابط اعضاي خانواده که دور از هم مانده) 2012(
ناشویی اینترنتی اي شدن تعامالت به روابط فرا ز بخشی از مقوله رسانه .داللت دارد
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توان به تحقیقات  ازجمله می. هاي بسیاري بوده است گردد که موردتوجه پژوهش بازمی
اشاره داشت که هر سه بر ) 2012(، اشنایدر )2000(، اشنایدر )2004(گلدبرگ 

پیامدهاي منفی روابط مجازي فرا زناشویی بر تعامالت همسران و بر سالمت ذهنی فرد 
  .و همسر داللت دارند
و انجا ) 2007(توان به آثار مالین اسونینگسون  اي شدن هویت می در زمینه رسانه

هاي  این دو در تحقیقات خود دریافتند که چگونه شبکه. اشاره داشت) 2008(هیردمن 
. هایی براي ارائه هویت دلبخواه افراد عمل کنند مثابه زمینه توانند به اجتماعی مجازي می

هاي خود به  در پژوهش) 2012(و استینا بنگسون ) 2011(همچنین لیلی چولیاراکی 
در اینجا به  .اند هاي اخالقی هویت به هنگام استفاده از فضاهاي مجازي پرداخته چالش

هاي مرتبط با تحقیق و  تر بر سایر پژوهش دلیل مطول نشدن متن از تمرکز بیش
  .کنیم نظر می هاي مرتبط با سالمت خانواده صرف طور پژوهش همین

  
  مبانی نظري

  سالمت خانواده - 1
شده در حوزه   تر پرداخته حال کم سالمت خانواده مفهومی مهم و درعین

شناسی  شناخت مفهومی سالمت خانواده در قلمروي جامعه. شناسی خانواده است جامعه
خود نیازمند تالشی مجزا است و در اینجا صرفاً کلیاتی از این موضوع ارائه خواهد شد 

ذهنی نویسنده و خوانندگان را به یکدیگر نزدیک سازد و زمینه براي پیوند با تا ساحت 
هاي فکري  خانواده جمعی از افراد مختلف با ویژگی. اي شدن فراهم گردد مفهوم رسانه

شده،   هرگاه که خانواده واحدي فرا فردي و اجتماعی شناخته. و شخصیتی متمایز است
تأییدکننده نظري فهم . ختی قرارگرفته استشنا هاي مختلف جامعه موضوع دیدگاه

عنوان یک کل و کارپایه شناخت مفهومی سالمت خانواده  خانواده و سالمت خانواده به
  .در این تحقیق رویکرد سیستمی است
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عنوان یک نوع بینش یا فلسفه، خانواده را در قالب یک واحد  رویکرد سیستمی به
از این منظر کنش اعضا از سویی . شناسد یشده از خالل تعامل اعضا م جمعی و ساخته

متأثر از ساخت فکري و فرهنگی خانواده بوده و از سوي دیگر کارکردهاي اصلی مورد 
جریان پیوسته زیست در نظام خانواده در طول . سازد انتظار از خانواده را برآورده می

یابد و  طابق میهاي مختلف تغییر پذیرفته و با شرایط موجود ت جریان زندگی و در برهه
 ,Whitechurch & Constantine(این برخاسته از خصلت پویاي نظام خانواده است 

در نظر گرفتن دیدگاه سیستمی در فهم  ).39- 56: 1386و برادشاو،  328-336 :2009
سالمت خانواده ما را به سمت ساخت مدلی چندبعدي از سالمت خانواده سوق خواهد 

شناسی براي  هاي متعددي از قلمروي جامعه اخواندن نظریهاین امر خود متضمن فر. داد
از منظر سیستمی، . بندي و شناخت ابعاد مختلف مفهوم سالمت خانواده است صورت

عنوان یک گروه  هاي منفرد، به خانواده به ترین معیار تبدیل جمع انسان کنش متقابل مهم
ان شناخت خانواده سالم را دیدگاه کنش متقابل از این منظر سهمی از جری. اولیه است

  . گیرد بر عهده می
مطالعه خانواده جایی است که خانواده در قالب  در بینش سیستمی جنبه دیگر قابل

عنوان بخشی از زمینه اجتماعی کالن ایفاي نقش کرده و  نهاد اجتماعی ظاهرشده، به یک
ی است که در عین این نهاد واجد ساختارهای. شود هاي اجتماعی مرتبط می با سایر نظام

این نهاد همچنین . کند ماهیتی فرا فردي پیدا می ،شکل گرفتن از خالل روابط اعضا
جدا از . اي است که در آن حضور دارد واجد کارکردهایی براي افراد و براي جامعه

. کارکردهاي فردي، سطح دیگر موردمطالعه خانواده کارکردهاي آن در کل جامعه است
ایفاي  ،هاي این ابعاد خانواده سالم و کارکردي در شناخت مؤلفه هاي ساختاري نظریه

مطالعه خانواده سالم همچنین در حالی تکمیل خواهد شد که . نقش خواهند کرد
جلوي  عنوان یک واحد پویا در نظر گرفته و جریان تغییرات و حرکت روبه خانواده را به

خانواده . العه گنجانده شوداین واحد جمعی با اتکا بر دیدگاه چرخه زندگی در مط
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عنوان بخشی از محیط اجتماعی نیز باید بتواند جایگاه خود در جامعه را بازیافته و  به
هاي سالمت اجتماعی به فهم این بحث  نظریه. تعلق خویش به این محیط را پذیرا باشد

  .رسانند یاري می
سازي سالمت  مهاي نظام خانواده و در جریان مفهو با در نظر داشتن این ویژگی

  :اند از که عبارت 1اند خانواده، پنج وجه از مفهوم سالمت از هم متمایز گشته
 .پذیري، قواعد و مرزهاي سالم در خانواده نظر دارد سالمت ساختاري به نقش -
تر  عنوان عضوي از جامعه بزرگ سالمت کارکردي که به وظایف خانواده به -

 .مربوط است

اي است که پیوند و  کنش متقابل پیوستهسالمت ارتباطی که معطوف به  -
 .سازد میاستقالل ضروري اعضاي خانواده و سالمت ذهنی ایشان را فراهم 

سالمت فرآیندي خانواده که منوط به توان آن در گذار سالم از مراحل مختلف  -
 .زندگی است

سالمت اجتماعی که به احساس تعلق خانواده به جامعه و کسب حمایت از  -
 .گردد سوي آن بازمی

 
  اي شدن زندگی روزمره مصرف رسانه و رسانه - 2

خانواده سالم با ابعادي که از آن سخن رفت بخشی از محیط اکولوژیک پیرامون 
- هاي فرهنگی مطالعه خانواده تنها با در نظر داشتن تعامل آن با سایر مؤلفه. خود است

نهاد هنجارگذار و  ه یکمثاب در این میان رسانه به. اجتماعی اثرگذار ممکن خواهد گشت
گونه مستقیم و  هاي فرهنگی عصر حاضر به عنوان یکی از ویژگی مصرف آن به

در دنیاي امروز، رسانه در کنار خانواده به . یابد غیرمستقیم با سالمت خانواده ارتباط می

                                                   
بندي مفهومی سالمت خانواده و چگونگی تفکیک آن به پنج بعد مذکور و  بحث مفصل پیرامون صورت -1

بندي  صورتاي مجزا با عنوان  هاي نظري، در مقاله ج بعد با اتکا بر دیدگاهدهنده این پن شناخت اجزاي تشکیل
  .شده است ارائه  مفهومی سالمت خانواده
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تر  این عرصه افراد را با دنیایی بسیار وسیع. شده است پذیري تبدیل یکی از ارکان جامعه
  ). 134: 1385رابرتسون، (سازد  زآنچه خانواده به رویش گشوده است آشنا میا

زمان عمل  طور هم وبیش به در استفاده از رسانه دو فرآیند وجود دارد که کم
آورند که بخشی از آن به حضور خود رسانه و  اي را به وجود می کنند و با هم نتیجه می

در این پژوهش ). 140: 1385کوایل،  مک(دد گر هاي مورد استفاده بازمی بخشی به پیام
اي شدن زندگی روزمره است،  که پرسش اصلی آن معطوف به سالمت خانواده و رسانه

اي شدن به تغییرات خود  مفهوم رسانه .کنند هردوي این فرآیندها ایفاي نقش می
 ،ناي شد شود، بلکه رسانه ها و یا تجربیات متأثر از حضور رسانه محدود نمی رسانه

هاي پهن دامنه  ها در نهادها و رویه تري است که با حضور آن تجربه تغییرات گسترده
هاست، بر  اي شدن اگرچه معطوف به رسانه درنتیجه بحث رسانه. داده است  جامعه رخ

شود، زیرا موضوع اصلی توجه در جایی خارج از رسانه قرار  خود رسانه متمرکز نمی
که در عین ...) نظیر سیاست، آموزش خانواده و(ش انسانی دارد، یعنی هر قلمرویی از کن

  ). Livingstone & Lunt: 2014(تمایزپذیري از رسانه، از آن تأثیرپذیر باشد 
هاي  دهی جدید به زندگی و روابط انسانی، در گروه ها در نظم نقش حضور رسانه

مره، طی دهه اخیر اي شدن زندگی روز رسانه. یابد اولیه نظیر خانواده نمود شایانی می
گرفته است، اگرچه تاکنون رد روشنی از این مفهوم در  کمابیش موردتوجه محققان قرار

در نوشتار خود با نام ) 2014(کاون و فست . زبان دیده نشده است ادبیات فارسی
اند که به نحوي  بندي آثاري پرداخته ، به دستهاي شدن فرهنگ و زندگی روزمره رسانه

فضا، /مکان/در این اثر از سه مفهوم، هویت، رویه و زمان. گیرند قرار میدر این قلمرو 
اي شدن دستخوش تغییر قرار  عنوان اجزایی از زندگی روزمره که تحت تأثیر رسانه به

بندي از  گیري از این تقسیم رو نیز با بهره تحقیق پیش. گیرند، بحث شده است می
ن را مورد بررسی و سنجش قرار خواهد مکا/اي شدن، دو قلمروي هویت و زمان رسانه

  .شده است  اي به این دو مقوله افزوده عالوه بر این بحث تعامالت رسانه. داد
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اي شدن زندگی روزمره، به مقوله  بخشی از مباحث رسانه: اي شدن هویت رسانه
که چگونه فرد از طریق رسانه  هویت و رسانه در زندگی روزمره معطوف است، این

. پردازد رده و یا از طریق رسانه به ساخت و ارائه هویت مطلوب خود میهویت کسب ک
اي و کسب هویت از طریق رسانه  رسانه انگاري با شخصیت وجهی از این مقوله به یکی

انگاري  یکی. مدت و یا بلندمدت باشد تواند کوتاه مندي می هویت. راجع است
و مخاطب را با همسان پنداري گیرد  مدت عمدتاً در خالل لحظه مصرف شکل می کوتاه

اي پس  انگاري بلندمدت مخاطب تا دوره در یکی. دهد با آنچه شاهد آن است سوق می
ها،  خود را با او همراه دانسته و به نحوي به اندیشه ،اي از مواجهه با شخصیت رسانه

  .)Rosengren, 2000: 159(کند  اعمال و رفتارهاي او احساس نزدیکی و تعلق می
اي شدن هویت، به موضوعات بدن و جنسیت و رفتار جنسی  از رسانهبخشی 

تصویرسازي مخاطب از الگوهاي مطلوب و بهنجار رفتار و بدن جنسی، . گردد بازمی
به فرد براي ) در اینجا اینترنت(تعریف نقش و شخصیت جنسیتی و قدرتی که رسانه 
هایی از این قلمرو  بخشبخشد،  ارائه تصویر دلبخواهانه از خود در فضاي مجازي می

اي شده، از چه محتوا و مطالبی استفاده  که در فضاي رسانه از سوي دیگر، این .هستند
اي از طریق رسانه برقرار سازیم و چگونه میان  سویه و یا دوسویه کنیم، چه ارتباط یک

مناسبات مصرف رسانه و سایر وجوه زندگی خود تناسب برقرار سازیم، همگی از 
هاي  اي شده است که ممکن است پاسخ اخالقی زیستن در فضاي رسانهمالحظات 

  .روشنی در معرفت اخالقی معمول ما نداشته باشد
مکان و فضا در مطالعات / تغییرات مفاهیم زمان :فضا/مکان/اي شدن زمان رسانه

اصطالحات دهکده جهانی مارشال . اجتماعی و ارتباطی موردتوجه زیادي بوده است
هاي  فشردگی زمان و فضا در نزد دیوید هاروي، تنها بخشی از دیدگاهلوهان و  مک

پوشی  چشم ها را عضوي غیرقابل کلیه متفکران رسانه. نظري ناظر به این تغییرات هستند
هاي  ازآنجاکه مصرف رسانه بخش ملموسی از فعالیت. اند از این جریان تحولی دانسته
یم زمان و مکان متناسب با این نوع از دهد، تحول مفاه روزمره افراد را تشکیل می
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تغییرات مفاهیم زمان و مکان  .مشاهده است  مصرف در جریان زندگی روزمره قابل
شده  براي مثال کارکرد مثبت پذیرفته. پذیرد تأثیر بسیاري از نوع رسانه مصرفی می

 وگوهاي ساز یک فضاي زمانی مشترك و هم خالق موضوع گفت تلویزیون، که هم زمینه
تري همچون اینترنت و همچنین با فراوان  هاي انفرادي متقابل بود، امروزه با ظهور رسانه

هاي قدیمی رو به افول نهاده است  شدن و درنتیجه فردي شدن مصرف همان رسانه
)Morley, 2007: 210  ( و) ،185: 1350مارتینز .(  

هاي  یوتر و یا تلویزیوناي انفرادي نظیر کامپ با افزایش استفاده از ابزارهاي رسانه
شود  خصوص کودکان خلق می شخصی، دغدغه جدیدي پیرامون اعضاي خانواده و به

البته این امر ضرورتاً به معناي . تر آنان معطوف است هرچه بیش 1که به منزوي شدن
موازات کمرنگ شدن ارتباطات درون خانوادگی به  تنهاتر شدن این افراد نیست، بلکه به

درنتیجه . شود ت مستقیم و غیرمستقیم فرا خانوادگی این افراد افزوده میگستره تعامال
شده   هاي پیشین، مفهومی نهادینه مرز بین فضاهاي عمومی و خصوصی که براي نسل

حال آنچه  بااین. )Livingston, 2002: 159(هاي جدید امري کم معناست  بود براي نسل
» در کنار هم تنها بودن« که برخی دهد شبیه چیزي است در فضاي خانواده رخ می

این اصطالح به وضعیتی اشاره دارد که افرادي در کنار یکدیگرند با استفاده . اند خوانده
شماري هستند، و  از ابزارهاي تکنولوژیک در حال گسترش ارتباطات خود با افراد بی

  .)Clarck, 2012: 211(شوند  حال از نزدیکان مکانی خود دورتر می درعین
هاي آن  هر سطحی از وابستگی به رسانه، محتوا و شخصیت :اي عامل رسانهت

در میان افرادي که بدین امر . اي موردمطالعه قرار بگیرد تواند ذیل عنوان تعامل رسانه می
ها و مدرنیته  تامپسون در کتاب رسانه. توان به آراي تامپسون استناد کرد اند می نظر داشته

گوید که مواجهه و استفاده از رسانه در  و بدیعی سخن می هاي نو از تجربه) 1389(
در دنیاي امروز هر فرد قادر به درك دو نوع تجربه تعاملی . دهد اختیار افراد قرار می

                                                   
1. isolation 
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گیرد و  است، یکی تجربه زنده که از تعامالت رودررو و واقعی زندگی نشأت می
هاي جمعی  هاي رسانه دهگیري فرد از دا اي که محصول بهره هاي رسانه دیگري تجربه

نامد و معتقد است میزان  می »اي شبه تعامل رسانه«تامپسون این نوع دوم تجربه را . است
ها در زندگی قائل  گیري از این دو تجربه، و سهمی که هر فرد براي هریک از آن بهره
تقابل هاي نام صمیمیت« ایده). 280: 1389تامپسون، (تواند بسیار متغیر باشد  می ،شود می

اي چون تلویزیون تشخیص داده بود امروزه در قالب  که تامپسون در رسانه» اي رسانه
پیگیري است و البته  شوند نیز قابل هاي متقابلی که از طریق اینترنت خلق می صمیمیت

روشن است که به دلیل قابلیت تعاملی باالي اینترنت مطالعه این وجه پیرامون آن از 
  .شود دار میتري برخور اهمیت بیش

دهد که جز در  ما را در ارتباط با کسانی قرار می ،حضور رسانه در زندگی روزمره
در این شرایط براي افرادي که کاربر . این حالت، احتمال رابطه با آنان بسیار کم بود

خصوص اینترنت هستند، بسیار محتمل است که فرصت آشنایی با  فعال رسانه و به
ها  هاي مکانی، طبقاتی و یا جنسیتی در عالم واقع میان آن ژگیکسانی را بیابند که وی

عنوان یک گروه اولیه مستلزم حفاظت  این امر در فضاي خانواده که به. اندازد فاصله می
فهم نسبت . هایی توأم شود تري از مرزها است، ممکن است با پیچیدگی و حراست بیش

هاي رفتاري  موضوعی است که با پرسش این روابط، با دنیاي واقع و روابط و قواعد آن،
  .و اخالقی بسیاري همراه است

ایم نیز  قدرت رسانه براي برقراري ارتباط با مکان و افرادي که از آن دور مانده
هاي  در فضاي جهانی شده معاصر که مهاجرت و تحرك یکی از ویژگی. تأمل است قابل

. هاست مناسب براي کم کردن فاصله دهد، استفاده از رسانه ابزاري مهم آن را تشکیل می
خود را در جریان اخبار و اطالعات  ،افراد دور از وطن، با استفاده از انواع رسانه

اي مرتبط، فضاي دور از  سرزمین مبدأ خود قرار داده و با استفاده از انواع محتواي رسانه
رتباطی تماس همچنین به کمک انواع ابزارهاي ا. کنند دسترس را به نحوي بازسازي می
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توان از احساس  که می نحوي با نزدیکان دور از هم مانده بسیار آسان گشته است، به
شده  با در نظر داشتن آنچه تاکنون بیان .رغم فواصل بعید مکانی سخن گفت نزدیکی، به

رو، رابطه دو متغیر اصلی پژوش، روابط جزئی ابعاد متغیرها و البته  تحقیق پیمایشی پیش
هاي  فرضیه. رسانه مورد نظر بر این روابط را مورد بررسی قرار خواهد دادتأثیر سه 

  :پژوهش بدین قرارند
 .اي شدن زندگی روزمره و سالمت خانواده رابطه وجود دارد میان رسانه - 

اي شدن زندگی روزمره با سالمت خانواده و ابعاد آن  میان ابعاد و اجزاي رسانه - 
 .رابطه معناداري وجود دارد

اي شدن زندگی روزمره و سالمت خانواده با در نظر داشتن میزان  رسانهرابطه  - 
 .کند مصرف هر یک از سه رسانه تلویزیون داخلی، ماهواره و اینترنت تغییر می

 
  روش تحقیق

اي شدن زندگی  ترین هدف این پژوهش تبیین رابطه سالمت خانواده با رسانه کلی
کاو بودن این پژوهش و اتکا بر منطق  تبا توجه به تبیینی و عل. روزمره بوده است

. شده است هاي نظري، از روش پیمایش براي انجام تحقیق استفاده قیاسی و بنیان
نمونه  530انتخاب . هاي پژوهش از طریق پرسشنامه صورت گرفته است گردآوري داده

ه گیري احتمالی و بر پای آمده و با طرح نمونه دست تحقیق بر اساس فرمول کوکران به
 PPSگیري  نمونه. شده است تدوین) PPS(گیري با احتمال متناسب با حجم  شیوه نمونه

صورت احتمالی و  اي به سازد که در شهر تهران، واحدهاي نمونه این امکان را فراهم می
در این شیوه، مکان و نقطه . با پراکنشی متناسب با توزیع جمعیت شناسایی شوند

مسلمان بودن، ساکن . تخب بر روي نقشه شهر نمایان استاي من استقرار هر واحد نمونه
تهران بودن و زندگی مشترك زن و مرد و حداقل یکی از فرزندان در کنار هم، ویژگی 

وتحلیل  در تجزیه. اند عنوان نمونه موردمطالعه قرارگرفته هایی بوده است که به خانواده
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ها بهره برده شده  هاي مرتبط با آن هاي یک، دو و چند متغیره و آزمون ها از تحلیل داده
  .است

  
  تعاریف مفاهیم - 1
  سالمت خانواده - 1- 1

عنوان یک گروه اجتماعی زمانی از سالمت برخوردار  خانواده به :تعریف نظري
است که نیازهاي فردي و جمعی اعضاي خود را متناسب با مرحله زندگی آنان و بر 

که همه اعضاي آن بتوانند با  وريط هاي جامعه تأمین کند، به اساس فرهنگ و ارزش
این واحد جمعی ؛ رضایت نسبی از زندگی در مسیر رشد و کمال انسانی حرکت کنند

هاي  بایست ساختاري متناسب با فرهنگ و ارزش نهاد اجتماعی می عنوان یک همچنین به
  .جامعه داشته و کارکردهاي اساسی خود را ایفا نماید

هاي سالمت  ابعاد اصلی، فرعی، و شاخص :تعریف عملیاتی سالمت خانواده
شده، در  هاي موجود از سوي محقق ساخته و پرداخته خانواده که با استناد به نظریه

  .شده است  جدول شماره یک ارائه
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  هاي فرعی سالمت خانواده شاخص -1جدول 
سالمت ارتباطی درون  سالمت ساختاري خانواده

 خانواده
سالمت کارکردي 

  خانواده
فرایندي  سالمت

 خانواده
اجتماعی  سالمت

  خانواده

ش
نق

  ها 

  
تخصیص آگاهانه و  -

  شفاف
  ها نقش

وجود توافق در  -
  ها تقسیم نقش

پذیري  انعطاف -
  ها نقش

اجراي مناسب  -
  ها و نقش

ایز  پذیري مسئولیت
 تم

ی و
ستگ

پیو
  

  :گروه
روابط پایدار  -

  کالمی و غیرکالمی
احترام، درك  -

  متقابل و تعهد
همدلی  صمیمیت، -

پذیرش و  و محبت،
  اعتماد

  ومشورت مکاريه -
  پوشی چشم و فداکاري-
وجود سیستم  -

  عضاا تنظیم روابط
  :فرد

استقالل و عمل آزادي-
  نفس عزت -
ابراز احساسات و  -

  هیجانات

تی
زیس

ي 
دها

کار
  

  
  
فرزندآوري با  -

  توافق
  
  جنسی روابط -

  بهنجار
  روابط جنسی-

  بخش رضایت
مراقبت  -

  جسمانی از
  اعضاء و تأمین
  نیازهاي زیستی

  

  
تحرك، رشد  -

اعضا  وپیشرفت
 و کل خانواده،

متناسب با 
  چرخه خانواده

  
وجود  -

  اهداف سالم و
سوي فردي  هم

  وخانوادگی
  
کسب  -

  مهارت براي
تطابق با مراحل 

  زندگی مختلف
  

  
  
پایبندي به  -

انسجام 
  اجتماعی

  
  
پایبندي به  -

  مشارکت
  اجتماعی

  
  
باور به  -

وفایی شک
  اجتماعی

عد
قوا

 

و  ضوابط روشن -
اخالقی براي تعریف 

  کردارها
ثبات و انعطاف  -

  زمان قواعد هم
  قدرت متناسب توزیع -
وجود شعائر و  -

  مناسک خانوادگی
وجود قواعد  -

  گیري تصمیم

هن
ذ

  

  
افکار، عقاید،  -

باورهاي منطقی، 
  سالم و اخالقی

  هویت فردي سالم -
نگرش مثبت به  -

  یکدیگر
مثبت به  نگرش -

  هویت خانوادگی

ش
رور

و پ
ت 

مای
ح

  

  
  تأمین رشد و -

خودشکوفایی 
  همه اعضا براي

 پذیري و جامعه -
  تربیت

تأمین نیازهاي -
  عاطفی

  

  
توانایی  -

مدیریت 
  ها بحران

ها و  و استرس
  حل مسئله

  
  

زها
مر

  

وجود مرزهاي  -
  متعادل بین

  اعضاي خانواده
وفاداري و حفظ  -

  مرزهاي بیرونی
نعطاف مرزها و ا -

  گردش اطالعات

دها
نبای

  

پرهیز از هرگونه  -
  خشونت

  کشی پرهیز از بهره -
پرهیز از تحمیل  -

  ها خواسته
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  اي شدن زندگی روزمره رسانه - 2- 1
اي شدن زندگی روزمره، همه فرآیندهاي تغییري است که  رسانه :تعریف نظري

اندازهاي  ده و متناسب با چشمدا تحت تأثیر حضور رسانه در ساخت زندگی روزمره رخ
  .)Kaunt & Fast, 2014: 12(شود  اي در طول زمان دستخوش تغییر می رسانه

عد اي شدن زندگی روزمره سه ب در این پژوهش، مفهوم رسانه :تعریف عملیاتی
اي شدن زمان، مکان و فضا و  اي شدن هویت؛ رسانه رسانه: شود اصلی را شامل می

هاي مورد استفاده  عد از ترکیب تحقیقات پیشینی و نظریهسه باین . اي تعامل رسانه
  .اند شده  عد از سوي محقق ساخته و پرداختههاي معرف هر ب آمده و شاخص دست به

عد بدین امر این ب: اي شدن هویت در زندگی روزمره تعریف نظري رسانه -
اع رسانه انجام یابی در فضاي مملو از انو پردازد که چگونه ارائه هویت و هویت می
 .)Kaunt & Fast, 2014: 45(پذیرد  می

 :شود سازي این مفهوم موارد زیر را شامل می عملیاتی
 اي هاي رسانه هاي جسمانی شخصیت الگوگیري از ویژگی 
 اي هاي رسانه هاي رفتاري شخصیت الگوگیري از ویژگی 
 در اینجا اینترنت(اي  تصویرسازي مطلوب از خود در فضاي رسانه( 
 هاي اخالقی استفاده از رسانه لشچا 
این مفهوم : اي شدن زمان، مکان و فضا در زندگی روزمره تعریف نظري رسانه -

به تغییر مفاهیم زمان، مکان و فضا در جریان افزایش انواع و مصرف رسانه در زندگی 
 .پردازد روزمره می

 :شود سازي این مفهوم موارد زیر را شامل می عملیاتی
 ه از اوقات فراغت اعضاي خانوادهسهم مصرف رسان 
 وگوها در خانواده سهم رسانه از موضوع گفت 
 نزدیکی و یا دوري جستن از دیگر اعضاي خانواده به کمک مصرف رسانه 
 هاي ضروري از طریق رسانه کسب آگاهی 
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این مفهوم با مقوله روابط با اعضاي خانواده و یا : اي تعریف نظري تعامل رسانه - 
 .یابد ریق رسانه پیوند میخارج از آن از ط

  :سازي این مفهوم دربردارنده موارد زیر است عملیاتی
 سویه تعامل یک 

 ها طرفه فرد به موضوعات و ایده هاي یک هاي نامتقابل و دلبستگی صمیمیت 

 طرفه فرد به افراد هاي یک هاي نامتقابل و دلبستگی صمیمیت 

 تعامل دوسویه 

 ري ارتباط با خویشاونداناستفاده مستمر از رسانه براي برقرا 

 استفاده مستمر از رسانه براي برقراري ارتباط با دوستان 

 هاي دوطرفه با افراد جدید هاي متقابل و دلبستگی صمیمیت 

 اي روابط فرا رسانه 

  صورت گرفته استآنها روابط زنده با افراد جدیدي که از طریق رسانه آشنایی. 

  
  ها میزان مصرف رسانه - 3- 1

هاي رفتار اجتماعی و  مصرف رسانه یکی از گونه :مصرف رسانه تعریف نظري
گیري از رسانه است که در آن مخاطب به شکل آگاهانه یا ناآگاهانه، دست به  نوعی بهره

  .در اینجا تأکید بر میزان مصرف است. زند اي خاص می انتخاب نوع و محتواي رسانه
بر دو جنبه فرعی است؛  این متغیر ناظر :تعریف عملیاتی میزان مصرف رسانه

گیرد و دوم،  هایی که مورد استفاده اعضاي خانواده قرار می انواع رسانه/ نخست نوع
  .روز ها در شبانه متوسط ساعت استفاده از هر یک از رسانه

o اینترنتو اي  تلویزیون داخلی، تلویزیون ماهواره: نوع رسانه 

o داخلی، تلویزیون میانگین ساعات استفاده از تلویزیون : میزان مصرف
 روز از سوي مادران، پدران و فرزندان اي و اینترنت در طول شبانه ماهواره
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  ها وتحلیل داده تجزیه
  توصیف جمعیت برحسب متغیرها - 1
  سالمت خانواده - 1- 1

در این تحقیق کلیه ابعاد سالمت خانواده در سه سطح پایین، متوسط و باال 
جز سالمت اجتماعی و فرآیندي،  ها به در همه آنو ) 3و  2جداول (اند  شده بندي طبقه

هایی با نمره سالمت  درصد پاسخگویان در دسته سالمت متوسط و خانواده بیش از پنجاه
عد سالمت فرآیندي توزیع در ب. اند هاي بعدي قرارگرفته باال و سپس پایین در رده

عکس در رابطه با  به. میل کرده است) درصد 1/51با (پاسخگویان به سمت نمره باال 
) درصد 8/29(سوم پایین  سالمت اجتماعی خانواده، این افزایش تعداد در یک

عد سالمت خانواده سوم پایین را در بین پنج ب شده، که باالترین درصد در یک مشاهده
هاي پاسخگویان زن و  یک از ابعاد سالمت خانواده پاسخ در هیچ. دریافت کرده است

  .اند شان ندادهمرد تفاوت معناداري ن
  

  توزیع جنسی پاسخگویان برحسب شاخص سالمت خانواده -2جدول 

  سالمت خانواده
  جنس پاسخگو

  کـل
  زن  مرد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  کل شاخص
سالمت 
  خانواده

  9/10  58  7/5  30  3/5  28  پایین
  1/55  292  6/26  141  5/28  151  متوسط

  0/34  180  8/15  84  1/18  96  باال
  100  530  1/48  255  9/51  275    جمع

  
  میزان مصرف رسانه - 2- 1

اي و  هاي ماهواره تلویزیون داخلی، شبکه(در مقایسه مصرف سه رسانه در خانواده 
و بنا بر تفکیک خانواده به والدین و فرزندان، در هر سه گروه مورد بررسی ) اینترنت
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کنندگان را به  ترین تعداد استفاده ی بیشمصرف تلویزیون داخل) زنان، مردان و فرزندان(
خود اختصاص داده است که در میان زنان و مردان از درصد مشابهی برخوردار بوده 

با توجه ). درصد 65(کند  گیري پیدا می و در بین فرزندان افت چشم) درصد 89و  87(
ر هاي سنی مختلف این تفاوت میزان و درصد مصرف د به توزیع فرزندان در گروه

هاي  در مقایسه میزان استفاده شبکه. رسد قیاس با مصرف بزرگساالن، طبیعی به نظر می
زنان و مردان . خورد اي و اینترنت فرزندان با والدین نیز این تفاوت به چشم می ماهواره

اي و اینترنت نیز میزان مشابه  هاي ماهواره کنندگان شبکه در تعداد و درصد مصرف
زنان، مردان و (در هر سه گروه مورد بررسی . اند تصاص دادهیکدیگر را به خود اخ

کننده را پوشش  ترین تعداد و درصد استفاده اي کم هاي ماهواره شبکه) فرزندان خانواده
تواند احتماالً متأثر از مالحظات پاسخگویان در گزارش این  اند که این تفاوت می داده

  .نوع از مصرف باشد
  گویان برحسب ابعاد سالمت خانوادهتوزیع جنسی پاسخ -3جدول 

  سالمت خانواده
  جنس پاسخگو

  کـل
  زن  مرد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  سالمت ساختاري خانواده
  1/15  80  7/7  41  4/7  39  پایین

  8/59  317  5/28  151  3/31  166  متوسط
  1/25  133  9/11  63  2/13  70  باال

  سالمت کارکردي خانواده
  1/12  64  2/6  33  8/5  31  پایین

  7/54  290  3/25  134  4/29  156  متوسط
  2/33  176  6/16  88  6/16  88  باال

  سالمت ارتباطی خانواده
  7/4  25  6/2  14  1/2  11  پایین

  9/51  275  2/26  139  7/25  136  متوسط
  4/43  230  2/19  102  2/24  128  باال

  سالمت فرآیندي خانواده
  8/6  36  4/3  18  4/3  18  پایین

  1/42  223  6/20  109  5/21  114  متوسط
  1/51  271  2/24  128  0/27  143  باال
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سالمت اجتماعی 
  خانواده

  8/29  158  6/13  72  2/16  86  پایین
  3/35  187  5/18  98  8/16  89  متوسط

  9/34  185  0/16  85  9/18  100  باال
  100  530  1/48  255  9/51  275    جمع

  
اي در سه گروه  هاي ماهواره خلی و شبکهدر مقایسه میانگین مصرف تلویزیون دا

مورد بررسی، زنان و فرزندان میانگین زمانی مشابهی را به خود اختصاص داده و مردان 
در خصوص استفاده از اینترنت فرزندان . اند تري را گزارش کرده میانگین مصرف کم

یاس با والدین دقیقه باالترین میزان مصرف روزانه را در ق 98خانواده با میانگین مصرف 
ها از سه  نیز میانگین مصرف کل خانواده 5در جدول ). 4جدول (اند  ها داشته خانواده

  .شده است  رسانه ارائه
  

  توزیع افراد برحسب میزان استفاده روزانه از تلویزیون داخلی، -4جدول 
  اي و اینترنت هاي ماهواره شبکه

  افراد
  خانواده

  ها رسانه
تعداد 

  کنندگان استفاده
  درصد

  میانگین استفاده
 )دقیقه(

  
  زنان

 66/123  9/87  466  تلـویزیون داخلی

  82/104 4/66  352  اي هاي ماهواره شبکه
 38/88  5/82  437  اینترنت

  40/115  8/86 460  تلـویزیون داخلی  

  99/98 6/66 353  اي هاي ماهواره شبکه  مردان
 32/89 8/83 444  اینترنت  

  03/123 3/65 345  تلـویزیون داخلی  
 03/103 2/54 287  اي هاي ماهواره شبکه  فرزندان

 33/98  0/57 302  اینترنت  
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هاي  میانگین میزان استفاده روزانه کل اعضاي خانواده از تلویزیون داخلی، شبکه -5جدول 
  اي و اینترنت به دقیقه ماهواره

  ها رسانه
تلـویزیون 

  داخلی
هاي  شبکه

  اي ماهواره
  اینترنت

  میزان
  صرفکل م

  241  155  270  313  )به دقیقه(میانگین 

  
  اي شدن زندگی روزمره رسانه - 3- 1

شده  در این متغیر مستقل که توزیع آن در سه زیرگروه پایین، متوسط و باال ارائه
ترین فراوانی را به خود  اي شدن بیش هایی با میزان متوسط رسانه است، خانواده
هاي بعدي را به خود  به ترتیب جایگاه هاي پایین و باال و گروه اختصاص داده
وجود مقادیر مربوط به هر یک از این سه سطح بسیار نزدیک  بااین. اند اختصاص داده

 هاي ارائه همچنین در پاسخ. شود ها مشاهده می به هم بوده و توزیع یکنواختی بین آن
  ).6 جدول(شود  شده از سوي پاسخگویان زن و مرد تفاوت معناداري مشاهده نمی 

  
  اي شدن زندگی روزمره توزیع جنسی پاسخگویان برحسب رسانه -6جدول 

اي شدن  رسانه
 زندگی روزمره

    جنس پاسخگو
  کـل  زن  مرد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  5/34  182  0/17  92  4/17  90  پایین

  2/39  207  5/19  104  7/19  103  متوسط
  3/26  139  5/15  57  8/10  82  باال

  100  528  1/52  253  9/47  275  جمع
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  ها آزمون فرضیه - 2
 .اي شدن زندگی روزمره ارتباط دارد سالمت خانواده با رسانه - 1- 2

گردد که محاسبه ضریب پیرسون  مشخص می 6هاي مندرج در جدول  بر پایه داده
را نشان  - 180/0درصد معناداري شدت  95در تعیین همبستگی این دو متغیر با 

اي شدن فضاي خانواده، از میزان سالمت خانواده  با باال رفتن میزان رسانه یعنی. دهد می
اگرچه این همبستگی از شدت ضعیفی برخوردار است، اما مؤید این . کاسته شده است

در . اي شدن خانواده با کاهش سالمت آن همراه است که رسانهفرضیه پژوهش است 
129/0(عد فرآیندي تفکیک ابعاد سالمت خانواده، ب - (عد ارتباطی و ب)ابعادي ) - 213/0

  .اند اي شدن داشته هستند که همبستگی ضعیف اما معناداري با رسانه
گونه  توان این اي شدن زندگی روزمره می از رابطه منفی سالمت فرآیندي با رسانه

هایی که تجربه  هاي زندگی در خانواده استنباط کرد که مواجهه با تغییرات و بحران
رابطه معنادار و منفی . تري مواجه بوده است هاي بیش تري دارند با دشواري شده اي رسانه

اي شدن با سالمت ارتباطی خانواده نیز حاکی از آن است که تأمین  همبستگی رسانه
در ...) صحبتی، صمیمیت، درك متقابل و  نظیر هم(هاي ارتباطی درون خانوادگی  ضرورت

صان مواجه است، فضایی که در آن رسانه بخشی از اي شده با نق فضاي زندگی رسانه
هاي فردي یا موضوعی  هاي تعامل اعضاي خانواده را به خود اختصاص داده، دلبستگی فرصت

  .سازد فراهم می) متعارف یا نامتعارف(براي فرد ایجاد کرده، و تجربیات ارتباطی جدید 
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  اي شدن زندگی روزمره انهرس ماتریس همبستگی سالمت خانواده، ابعاد آن و -7جدول 

سالمت 
  خانواده و

اي شدن  رسانه
  زندگی روزمره

ت خانواده
سالم

ت ساختاري  
سالم

ت کارکردي  
سالم

ت ارتباطی  
سالم

ت فرآیندي  
سالم

ت اجتماعی  
سالم

  

رسانه
 

اي شدن زندگی
  

ابعاد منفی رسانه
 

اي 
...

  

ت رسانه
ابعاد مثب

 
اي 

...
  

سالمت 
  خانواده

1 

**
557
/0

 

**
665
/0

 

**
794
/0

 

**
347
/0

 

**
281
/0

 

**
180

/0
 - 

**
183

/0
 - 

014
/0

 

سالمت 
  ساختاري

  1 

**
294

/0
 

**
357

/0
 

**
127

/0
 

*
090
/0

  

069
/0

- 

080
/0

- 

031
/0

- 

سالمت 
  کارکردي

    1 

**
413

/0
 

**
189

/0
 

067
/0

 

075
/0

- 

081
/0

- 

001
/0

 

سالمت 
  ارتباطی

      1  

**
228
/0

 

**
131
/0

 

**
216

/0
 - 

**
213

/0
 - 

045
/0

- 

سالمت 
  فرآیندي

     1 

*
110
/0

  

*
106

/0
 - 

**
129
/0

 - 

008
/0

 

سالمت 
  اجتماعی

       1 059
/0

 

064
/0

- 

027
/0

 
اي شدن  رسانه

  زندگی

         1 

**
985
/0

 

**
314
/0

 

ابعاد منفی 
  اي شدن رسانه

           1 

**
186

/0
 

ابعاد مثبت 
  اي شدن رسانه

             1  

  
 هاي نامه سعی شد جنبه اي شدن در پرسش گویه سنجش رسانه 16در طراحی 

نامه ناظر به مسائلی  هاي پرسش برخی از گویه. مختلفی از این موضوع لحاظ شوند
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عنوان دستاوردهاي مثبت حضور رسانه در زندگی خانوادگی  ها به هستند که عموماً از آن
نظیر افزایش رابطه با خانواده و دوستان، و احساس نزدیکی با انجام عمل (شود  یاد می

و برخی دیگر با احتمال اثر منفی بر زندگی خانوادگی ...) مشترك مصرف رسانه و 
صحبتی، تسهیل در برقراري  مثل استفاده از رسانه براي فرار از هم(همراه هستند 

به همین دلیل پس از مشاهده ...). گذارند و  روابطی که مرزهاي زناشویی را زیر پا می
قق ایجاد شد که ناظر هاي جدیدي براي مح سؤال ،اي شدن نمره منفی همبستگی رسانه

اي شدن در رابطه با سالمت  هایی با بار مثبت یا منفی بر نمره رسانه به جایگاه پرسش
و منفی از  هاي با بار محتوایی مثبت بر همین مبنا در ادامه پژوهش گویه. خانواده بود

. ها با سالمت خانواده سنجیده شد طور جداگانه همبستگی آن یکدیگر متمایز شده و به
هاي این بخش از پژوهش حاکی از آن است که میان شدت همبستگی سالمت  یافته

) - 183/0(اي شدن  ، و ابعاد منفی رسانه)- 180/0(اي شدن  خانواده با متغیر رسانه
درصد اطمینان معنادار هستند، اما میان  99تفاوت چندانی وجود ندارد، و هردو با 

. رابطه معناداري وجود ندارد) 014/0(ن اي شد سالمت خانواده و ابعاد مثبت رسانه
شامل افزایش رابطه با خویشاوندان و دوستان، در (اي شدن  بدین معنا ابعادي از رسانه

که معموالً ) کنار هم بودن براي مصرف رسانه، و کسب اطالعات کاربردي از رسانه
ار یکدیگر شوند، در کن ها شمرده می عنوان نتایج مثبت حضور رسانه براي خانواده به

سان آنچه از  به .اند هاي مورد بررسی نداشته عمالً ربط معناداري با سالمت خانواده
هاي منفی  اي شدن و ابعاد سالمت خانواده گفته شد، در رابطه با گویه همبستگی رسانه

اند،  اي شدن، ابعاد ارتباطی و فرآیندي سالمت خانواده همبستگی معناداري داشته رسانه
  .دهد افزایشی جزئی نشان می) - 129/0(رآیندي که سالمت ف

اي شدن و سالمت  گانه رسانه در ادامه جا دارد فرضیه رابطه همبستگی ابعاد سه
گونه که در بحث روش تحقیق بیان شد، در این  همان. خانواده و ابعاد آن بررسی گردد

کان و م/اي شدن هویت، زمان اي شدن با اتکا بر سه مؤلفه رسانه پژوهش، رسانه
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عد و شاخص کل در بررسی رابطه این سه ب. تعامالت، تعریف و عملیاتی شده است
اي شدن تعامالت رابطه  اي شدن هویت و رسانه عد رسانهسالمت خانواده، دو ب

اي شدن هویت و  نمره همبستگی رسانه. اند معناداري با سالمت خانواده نشان داده
از کاهش سالمت خانواده با افزایش  99/0اري است که با معناد - 19/0سالمت خانواده 

اي شدن تعامالت و  همچنین شدت همبستگی رسانه. دهد اي شدن هویت خبر می رسانه
است که به شکل مشابه به رابطه معنادار معکوس  - 168/0شاخص کل سالمت خانواده 

مندي  رسد که با افزایش هویت بر این مبنا به نظر می. کند این دو متغیر داللت می
ها  اي، از سالمت خانواده اعضاي خانواده از طریق رسانه و با افزایش تعامالت رسانه

مکان رابطه معناداري با سالمت خانواده /اي شدن زمان متغیر رسانه. کاسته شده است
  .نشان نداده است

  
اي شدن زندگی روزمره و سالمت خانواده متأثر از میزان  رابطه رسانه - 2- 2

  .هاست ز رسانهمصرف هر یک ا
اي شدن زندگی روزمره و سالمت خانواده، در  پس از بررسی رابطه مستقیم رسانه

اي شدن در جایگاه متغیر واسط میان مصرف رسانه و سالمت خانواده  این بخش رسانه
اي  هدف از طرح این مقوله بررسی احتمال تغییر رابطه رسانه. گیرد مورد بررسی قرار می

و سالمت خانواده متناسب با میزان مصرف سه رسانه تلویزیون شدن زندگی روزمره 
  .داخلی، ماهواره و اینترنت است

اي شدن زندگی روزمره و سالمت خانواده، متأثر از میزان مصرف  رابطه رسانه - 
  :تلویزیون داخلی

اي شدن و سالمت خانواده، ضریب  در تحلیل رگرسیونی مصرف تلویزیون، رسانه
شده است اما نمره بتاي رابطه  درصد اطمینان معنادار گزارش 99و با  048/0تعیین 

نشان از فقدان رابطه مستقیم بین ) 087/0(مصرف تلویزیون داخلی و سالمت خانواده 
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اي شدن  ضریب بتا در ارتباط میان مصرف تلویزیون داخلی و رسانه. این دو متغیر دارد
اي شدن و سالمت  بتاي رابطه رسانهو صرفاً ضریب ) 049/0(نیز رابطه معناداري ندارد 

هاي موردمطالعه نیز  تواند متأثر از سایر رسانه خانواده قابل تفسیر است که خود می
اي  باوجوداین اطالعات، احتمال تأثیر میزان مصرف تلویزیون داخلی بر رسانه. باشد

ن بدین توا شود و نتیجه را می شدن زندگی روزمره و سپس بر سالمت خانواده منتفی می
اي  مصرف تلویزیون داخلی از طریق رسانهگونه بیان داشت که در آزمون این فرضیه، 

  .تأثیري بر سالمت خانواده ندارد) و به شکل مستقیم(شدن 
  

 اي شدن زندگی روزمره رسانه                                

                049/0                          **207/0-  
  

  سالمت خانواده -087/0                   مصرف تلویزیون                      
  
اي شدن زندگی روزمره و سالمت خانواده، متأثر از میزان مصرف  رابطه رسانه - 
  :اي هاي ماهواره شبکه

شده که  محاسبه - 216/0در تحلیل رگرسیون خطی این سه متغیر، نمره ضریب بتا 
اي خبر  هاي ماهواره و منفی سالمت خانواده و مصرف شبکهاز معناداري رابطه مستقیم 

هاي مورد بررسی  از سالمت خانواده ،دهد که با باال رفتن مصرف رسانه دارد و نشان می
اي شدن نیز رابطه  اي و رسانه هاي ماهواره در سنجش مصرف شبکه. کاسته شده است

اي شدن و  رابطه رسانهو نمره ضریب بتا در ) =143/0(شود  معناداري مشاهده می
توان  بر مبناي کلیه این اطالعات می. سالمت خانواده در اینجا نیز معنادار و منفی است

عالوه بر داشتن رابطه مستقیم با (اي  هاي ماهواره مصرف شبکهنتیجه گرفت که میزان 
  .اي شدن با سالمت خانواده رابطه معکوس دارد با افزودن رسانه) سالمت خانواده
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 اي شدن زندگی روزمره سانهر
          **143/0     **113/0-  

  
  سالمت خانواده -216/0**     اي هاي ماهواره ف شبکهمصر     

  
اي و ابعاد سالمت خانواده  هاي ماهواره در تحلیل جداگانه رابطه غیرمستقیم شبکه

مت معنادار عد ارتباطی سالاي شدن، این رابطه تنها با در نظر گرفتن ب از مسیر رسانه
این بدان معناست ). اي شدن و سالمت ارتباطی ضریب بتا بین رسانه -183/0**نمره (است 

 .کاهد از سالمت ارتباطی خانواده می ،اي شدن که مصرف ماهواره با باال بردن رسانه

  :اي شدن زندگی روزمره و سالمت خانواده، متأثر از میزان مصرف اینترنت رابطه رسانه -
نت و سالمت خانواده در تحلیل دو متغیري باالترین ضریب همبستگی رابطه اینتر

در اینجا نیز نمره بتاي رابطه مستقیم مصرف اینترنت و ). - 256/0(را دریافت داشته بود 
دهد  سالمت خانواده باالترین میزان تأثیر را در قیاس با دو رسانه دیگر نشان می

ف اینترنت و سالمت خانواده در تحلیل که از معناداري رابطه مستقیم مصر) - 227/0(
اي  ضریب بتاي رابطه اینترنت و رسانه ،در مسیر غیرمستقیم. چند متغیري حکایت دارد

 99است که هر دو با  - 151/0و  202/0اي شدن و سالمت به ترتیب  شدن، و رسانه
مصرف اینترنت  میزان توان نتیجه گرفت که می پسدرصد اطمینان معنادار هستند، 

اي شدن رابطه معکوسی با سالمت  با افزایش رسانه) عالوه بر رابطه مستقیم(
  .سازد خانواده برقرار می

 
 اي شدن زندگی روزمره رسانه                              
                                        **202/0                            **151/0-  

        
  سالمت خانواده -227/0**           مصرف اینترنت                         
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در تحلیل جداگانه رابطه غیرمستقیم اینترنت و ابعاد سالمت خانواده از مسیر 
عد ارتباطی و فرآیندي سالمت معنادار است اي شدن، این رابطه با در نظر گرفتن ب رسانه

 - 090/0*مت ارتباطی و نمره اي شدن و سال ضریب بتا بین رسانه - 210/0**نمره (
این بدان معناست که مصرف ). اي شدن و سالمت فرآیندي ضریب بتا بین رسانه

 .کاهد از سالمت ارتباطی و فرآیندي خانواده می ،اي شدن اینترنت با باال بردن رسانه
اي شدن و سالمت خانواده  که به کلیات مصرف رسانه، رسانه باالهاي  افزون بر یافته

تري در این قلمرو پرداخته  است، در این بخش جا دارد به موضوعات فرعیمعطوف 
اي شدن و سالمت خانواده متأثر از هر یک  شود تا جزئیات الزم براي فهم رابطه رسانه

بدین منظور با استفاده از رگرسیون خطی رابطه غیرمستقیم . ها فراهم آید از رسانه
اي شدن  هاي رسانه ده از مسیر مؤلفهها با سالمت خانوا مصرف هر یک از رسانه
هایی که مستقیماً به مصرف اینترنت  البته در این میان مؤلفه(موردسنجش قرار گرفت 
  .)اند شده مربوط بودند کنار گذاشته
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شدن  اي رسانه هاي تأثیر غیرمستقیم مصرف رسانه بر سالمت خانواده از مسیر مؤلفه -8جدول 
  زندگی روزمره

اي شدن  نههاي رسا مؤلفه
  زندگی روزمره

  
  ها رسانه
  

شاخص اصلی 
 سالمت خانواده و

  ابعاد سالمت خانواده

مسیر رسانه به 
  مؤلفه

مسیر مؤلفه به 
سالمت خانواده 

  و ابعاد آن

الگوبرداري جسمانی از 
  اي شخصیت رسانه

  تلـویزیون داخلی
 - 130/0**  154/0**  شاخص اصلی سالمت

 - 115/0**  154/0**  سالمت ارتباطی
هاي  شبکه

  اي ماهواره
 - 112/0** 208/0**  سالمت ارتباطی

الگوبرداري رفتاري از 
  اي شخصیت رسانه

هاي  شبکه
  اي ماهواره

 - 114/0** 187/0** سالمت ارتباطی

تجربه نزدیکی اعضاي 
واسطه استفاده  به خانواده

  مشترك رسانه
  تلـویزیون داخلی

 130/0** 143/0**  شاخص اصلی سالمت
 111/0* 143/0**  ت ارتباطیسالم

 118/0*  - 223/0** سالمت فرآیندي

  پناه بردن به مصرف رسانه
صحبتی  براي گریز از هم
  یا تنش

هاي  شبکه
  اي ماهواره

  - 164/0**  227/0**  شاخص اصلی سالمت
  - 179/0**  227/0**  سالمت ارتباطی

  اینترنت

  - 212/0**  219/0**  شاخص اصلی سالمت
  - 223/0**  219/0**  ديسالمت کارکر

  - 143/0**  219/0**  سالمت ارتباطی
  - 110/0*  219/0**  سالمت فرآیندي

اختصاص اوقات فراغت 
  مصرف رسانه به

  تلـویزیون داخلی
  - 130/0**  114/0*  شاخص اصلی سالمت

  - 094/0*  114/0*  سالمت ارتباطی

  - 100/0*  121/0*  شاخص سالمت  اینترنت

  مونوگو پیرا بحث و گفت
  اي موضوعات رسانه

  تلـویزیون داخلی
  - 095/0*  178/0**  شاخص اصلی سالمت

  - 111/0*  /178/0**  سالمت ارتباطی

هاي  شبکه
  اي ماهواره

  - 100/0*  249/0**  شاخص سالمت
  - 116/0*  249/0**  سالمت ارتباطی
  - 100/0*  249/0**  سالمت کارکردي
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  ها و دلبستگی به برنامه
  اي موضوعات رسانه

  تلـویزیون داخلی
  - 096/0*  235/0**  شاخص اصلی سالمت

  - 113/0**  235/0**  سالمت ساختاري
  - 139/0**  235/0**  سالمت ارتباطی

هاي  شبکه
  اي ماهواره

  - 165/0**  238/0**  شاخص اصلی سالمت
  - 121/0**  238/0**  سالمت ساختاري

  - 175/0**  238/0**  سالمت ارتباطی  

رمانان دلبستگی به قه
  اي رسانه

هاي  شبکه
  اي ماهواره

  - 147/0**  298/0**  شاخص اصلی سالمت
  - 180/0**  298/0**  سالمت ارتباطی

  اینترنت
  - 168/0**  125/0*  شاخص اصلی سالمت

  - 104/0**  125/0*  سالمت کارکردي
  - 176/0**  125/0*  سالمت ارتباطی

  
اي شدن  مت خانواده از مسیر رسانهکلیه روابط غیرمستقیم انواع رسانه و ابعاد سال

اي شدن و  هاي رسانه اند، تأییدکننده رابطه معکوس بین مؤلفه که در جدول ذکرشده
در این میان تنها رابطه مصرف . سالمت خانواده، متأثر از سه رسانه مورد بحث هستند

ه تلویزیون داخلی و شاخص سالمت خانواده از مسیر تجربه مشترك استفاده از رسان
هاي  گونه تفسیر کرد که در خانواده توان آن را بدین است که جهت مثبتی دارد و می

مورد بررسی استفاده مشترك از تلویزیون داخلی با سالمت کلی خانواده، سالمت 
توانایی گذار از مراحل و (و سالمت فرآیندي ) پیوندهاي عینی و ذهنی اعضا(ارتباطی 

در واقع این تنها رابطه تأییدشده میان . تی داشته استتغییري مثب هم) هاي زندگی بحران
عنوان رهاوردهاي مثبت حضور  اي شدن است که بار مثبت داشته و عمدتاً به ابعاد رسانه

آنچه تاکنون بیان شد  .شده و موضوع تحقیق قرارگرفته است ها طرح رسانه براي خانواده
تري  هاي آتی جزییات بیش ا پژوهشهاي برگرفته از این تحقیق است که جا دارد ب یافته

  .از آن مورد بررسی قرار گیرند
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  گیري بندي و نتیجه جمع
اي در  هاي رسانه اي شدن زندگی روزمره به تغییراتی ارجاع دارد که فراتر از پیام رسانه

ها در زندگی  گیر رسانه با گسترش چشم. آید بافت زندگی روزمره مخاطبان به وجود می
ها در  آفرینی آن هاي زندگی، نقش ها در همه برهه هاي آسان به آن و امکان دسترسی

انجام این . برانگیز است پذیر و تأمل ها امري مشاهده چیدمان زندگی افراد و خانواده
اي شدن زندگی روزمره توانسته است قلمروي  پژوهش نیز مؤید آن است که رسانه

این امر . ش تأثیرات خود قرار دهدرا دستخو] طور خاص و سالمت خانواده به[خانواده 
هاي عمیق  ترین گروه اجتماعی آن بوده و ریشه اي که خانواده همواره مهم در جامعه

اند، بسیار برجسته  فرهنگی و دینی براي حمایت و حراست از خانواده در آن عمل کرده
و  خصوص روابط سالم در خانواده دستخوش تغییر در این میان به. تأمل است و قابل

این بدان معناست که . اند گرفته اي شدن زندگی روزمره قرار تأثیرپذیري از رسانه
گیري خانواده و فراروي آن از  مایه شکل قلمروي تعامالت بین فردي که در واقع بن

صرف جمع اعضاي جدا مانده از هم است، بیش از هر قلمروي دیگري در کشاکش با 
در دو قلمروي این تأثیرپذیري . گشته استمحور دستخوش چالش  سبک زندگی رسانه

رابطه معکوس . اي شدن هویت نمود یافته است اي شدن تعامالت و رسانه رسانه
اي شدن زندگی تعامالت و سالمت خانواده مؤید نتایج تحقیقات گلدبرگ  رسانه

و ناقض نتایج تحقیق هرتلین و آنچتا ) 2012(و اشنایدر ) 2000(، اشنایدر )2004(
چنین نتایجی خود به معناي ناهمسازي بنیادي یا ناهمسازي ناشی از . است )2014(

اي با تعامالت سنتی خانواده  یافته رسانه فرایند تغییر ناگهانی، میان تعامالت گسترش
خصوص در مبحث روابط فرا زناشویی نمود دارد که اگرچه  این امر به. محور است

هاي مختصر، فراوانی این تجربه و  ین یافتهکانون تمرکز در این پژوهش نبوده، اما هم
سان تحقیقات مشابه تأیید کرده و ضرورت  پیامد منفی آن بر سالمت خانواده را به

همچنین گسترش الگوهاي . شود تر بر این موضوع را یادآور می تمرکز تحقیقات بیش
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هاي  روههایی بسیار بعید و متفاوت از گ کسب هویت و ارائه هویت، به الگوها و ایده
ترین گروه زندگی،  گیري در مهم آفرینی و ارتباط اولیه و در دسترس، افراد را در نقش

از سوي دیگر برخالف تحقیقات مرتبط مثل . یعنی خانواده، دچار مسئله ساخته است
اي شدن زمان و مکان را مخل سالمت خانواده  که رسانه) 2011(ویلیامز و مرتون 

  .ی که چنین پیامد منفی را تأیید کند به دست نیامده استاند، ارتباط معکوس دانسته
گونه رابطه معناداري که نشانگر  در میان سه رسانه موردتوجه پژوهش، هیچ

اي شدن و سپس در سالمت خانواده  عملکرد مثبت یا منفی تلویزیون داخلی در رسانه
لی در افول یا این عدم معناداري حکایت از نقش خنثاي رسانه م. باشد به دست نیامد

اي شدن زندگی  ، که اگرچه در منجر نشدن به رسانهداردارتقاي سالمت خانواده ایرانی 
تأثیري این  اي نو براي ساحت خانواده واجد ارزش است، اما در بی و خلق نکردن مسئله

هاي  رسانه در بهبود سالمت خانواده و ابعاد آن داراي بار منفی است و با توجه به داعیه
نقشی قابل پرسش و نقد  مندي در قلمروي خانواده، این بی رسانه پیرامون دغدغهاین 
اي شدن  زننده تجربه رسانه دو رسانه دیگر، یعنی اینترنت و ماهواره به ترتیب رقم. است

  . اند هاي مورد بررسی و افول سالمت آنان بوده در میان خانواده
کاهش سالمت خانواده، در کنار اي شدن زندگی و  نقش ماهواره در افزایش رسانه

تر از آن براي  نقشی تلویزیون داخلی، خود خالق موضوع مهمی براي پژوهش و مهم بی
تر اینترنت بر  از سوي دیگر تأثیرگذاري بیش. بازبینی فعالیت رسانه داخلی است

امري کامالً منطقی و  ،اي شدن زندگی روزمره و کاهش سالمت خانواده رسانه
 عنوان یک موضوع و یک متغیر قابل اي شدن به ر است زیرا طرح رسانهپذی بینی پیش

سنجش نیز مرهون گسترش حضور اینترنت در زندگی روزمره و تغییراتی است که  
درهرحال . هاي این رسانه در زندگی روزمره افراد به وجود آمده است متناسب با ویژگی

والت سبک زندگی که احتمال در با توجه به امکانات رو به رشد رسانه اینترنت و تح
سازد، و البته با توجه به  تر این رسانه با زندگی روزمره را فراهم می هم تنیدگی بیش
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هاي خصوصی زندگی پاسخگویان،  هاي پژوهش پیمایشی در ورود به عرصه محدودیت
هاي آماري  تر از داده توان پنداشت که اهمیت این مقوله و ضرورت واکاوي آن بیش می
  .ن پژوهش استای

در انتها باید گفت که جا دارد دغدغه دیرین و مکرر متفکران ایرانی، پیرامون 
ازپیش به مقوله مهم  ها و پیامدهاي آن براي خانواده، بیش حضور روزافزون رسانه

آورند  ها با خود به زندگی روزمره می اي شدن زندگی روزمره یا آنچه که رسانه رسانه
اي است، که  عنوان خلق موضوعی نو براي مطالعات رسانه تنها به هاین امر ن. بسط یابد

نیازمند نوعی تحول معرفتی در فهم مسئله و موضوعی است که بنا است موردتحقیق 
اي شدن این است که نه صرفاً بیرون از قلمروي  قرار گیرد؛ زیرا ویژگی خاص رسانه

دهد، که خود زمینه  می رخ...] و یا مقوالتی چون سیاست و اقتصاد و[خانواده 
این . سازد را فراهم می] و سایر مقوالت[اي شدن خانواده  گیري مقوله رسانه شکل

نگرش متفاوت نحوه مواجهه پژوهشگر با کلیه فرایند تحقیق را متفاوت خواهد ساخت 
اي از تحقیقات خواهد گشود که تاکنون  و فضا را براي روي آوردن به قلمروي گسترده

  . شده است  پرداخته ها کمتر بدان در کشور ما
اي شدن زندگی  سازي و عملیاتی کردن رسانه تحقیق حاضر تالشی براي مفهوم

صورت کمی بود که از خالل آن در عین اتکا بر تحقیقات  روزمره و سنجش آن به
این فرآیند قدمی نوپا به . اي نو به این عرصه تحقیقی افزوده گشته است سازه ،پیشینی

هاي  با در نظر داشتن یافته] مندان و عالقه[رود و جا دارد تحقیقات آتی محقق  شمار می
هاي کیفی و  تر این موضوع و ابعاد آن با اتکا بر روش پژوهش حاضر به فهم عمیق

چنین فرآیندي در عین پروراندن این بدنه تحقیقاتی خود . ژرفانگر متمرکز گردد
  .اي سنجش کمی این مقوله منجر گردداي کارآمدتر بر تواند به پرورش سازه می
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