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  هاي نوین  یر رسانهتأث در خصوص شده مقاالت چاپفراتحلیل (

  )بر خانواده
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  چکیده

بطه این هاي نوین توجه پژوهشگران در خصوص را افزایش مصرف رسانه
در این . ها با ابعاد مختلف زندگی روزمره را به خود جلب کرده است فناوري

اي  هاي نوین رسانه هاي فناوري هاي متضادي در خصوص داللت میان دیدگاه
در جامعه ما نیز مصرف رو به رشد . شده است  ها مطرح در ارتباط با خانواده

یر این تأثی در خصوص توجه ساز مطالعات قابل هاي نوین، زمینه رسانه
هاي مختلف مربوط  ما در این مقاله، دیدگاه. ها شده است ها بر خانواده رسانه

شناختی؛ تأثیرات  هاي نوین بر خانواده را ذیل سه رویکرد آسیب یر رسانهتأثبه 
ایم و بر همین اساس مقاالت  بندي کرده ایجابی و پیچیدگی تأثیرات صورت

روش . ایم را مورد بررسی قرار داده) 1385-1395 (یراخشده طی دهه  منتشر

                                                   
  ajanadleh@atu.ac.ir           ).نویسنده مسئول (یطباطبائی دانشگاه عالمه شناس جامعهاستادیار  *

  mshrahnama@gmail.com              .شهید بهشتی دانشگاه  کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی**
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باشد و مقاالت در ابعاد مختلف رویکرد  تحقیق در این مقاله فرا تحلیل می
. هاي تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند نظري، روش، متغیرهاي تحقیق و یافته

شناختی حاکم  دهد که در بیشتر این مقاالت رویکرد آسیب ها نشان می یافته
. اند شدهزا بازنمایی  هایی آسیب عنوان رسانه هاي نوین، به نهبوده و رسا

ها، پیچیدگی تأثیرات  توجهی به تأثیرات مثبت این رسانه همچنین عالوه بر بی
ها  هاي نوین و همچنین نقش متغیرها و عوامل میانجی و نقش خانواده رسانه

 ادیده گرفته نها آنها و کنترل تأثیرات  در پذیرش یا عدم پذیرش این رسانه
بر همین اساس با نگاهی مبتنی بر جبرگرایی تکنولوژیک، . شده است 

در . شده است  ها ترسیم تصویري منفعالنه از خانواده در مواجهه با این رسانه
کارگیري نظریات  ها پیشنهادهایی در خصوص به نهایت بر اساس این یافته

هاي ترکیبی، انجام   روشهاي حوزه مطالعات خانواده، ویژه نظریه موضوعی به
هاي تأثیرگذاري و متغیرهاي میانجی  مطالعات طولی و توجه جدي به مکانیزم

هاي نوین و ابعاد مختلف خانواده  جهت فهم و تبیین بهتر رابطه متقابل رسانه
  .اند شده  ارائه
  هاي نوین، خانواده، فراتحلیل، پیچیدگی تأثیرات  رسانه:هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

دهد که ورود هر  هاي اخیر نشان می هاي مختلف طی دوره  تاریخ تحوالت فناوريمرور
پژوهشگران خانواده نیز . هایی را به همراه داشته است وجدل فناوري جدید، بحث

هاي فناورانه بر ابعاد مختلف  توجه نبوده و تأثیرات نوآوري  به این مباحث بیمعموالً
در این . ها بوده است موردعالقه و توجه آنهاي مطالعاتی  خانواده یکی از حوزه

یر اتومبیل بر رفتار تأثدر خصوص ) 1929 (یندلهاي لیند و  توان به بحث خصوص، می
 یمکوفنهاي صورت گرفته توسط آگبرن و  جوانان و خانواده و همچنین بررسی

 یشرفهاي  ها و ماهیت خانواده و بحث یر ماشین بر ویژگیتأثدر ارتباط با ) 1995(
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یر گسترش تلفن بر تحرك افراد و همچنین روابط اجتماعی و تأثدر خصوص ) 1992(
هاي نوین و دیگر  گسترش و افزایش کاربرد رسانه .روابط خانوادگی اشاره کرد

مندي پژوهشگران در خصوص رابطه  هاي اطالعاتی و ارتباطی نیز توجه و عالقه فناوري
مره همچون مشارکت اجتماعی، معاشرت ها با ابعاد مختلف زندگی روز این فناوري

 این در). Mesch, 2006: 1(است را به خود جلب کرده ...  و سرمایه اجتماعی، و پذیري
هاي نوین  هاي فناوري هاي متضادي در خصوص داللت میان مباحث مختلف و دیدگاه

 ;Hughes & Hans, 2004(است شده  ها مطرح و ارائه اي در ارتباط با خانواده رسانه

Villegas, 2013.(  
ها و  هاي نوین ارتباطی در خانه جامعه ما نیز امروزه شاهد گسترش حضور رسانه

شده در پرتابل سازمان تنظیم  بر اساس آخرین اطالعات ثبت. باشد ها می خانواده
 8/86، به 1397مقررات و ارتباطات رادیویی، ضریب نفوذ اینترنت در نیمه اول سال 

 17/9، 1392این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت در سال . درصد رسیده است
خوبی بیانگر شتاب گسترش اینترنت در جامعه  مقایسه این آمار به. درصد بوده است

همچنین بر اساس اطالعات همین منبع، تعداد مشترکین تلفن همراه در نیمه . باشد یم
یب ضریب نفوذ موبایل نیز از  میلیون نفر فراتر رفته و بدین ترت91 از 1397اول سال 

نتایج ). 1397سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،(است  درصد عبور کرده 111
دهد  یم اجرا شده است نشان 1397آخرین نظرسنجی ملی ایسپا نیز که در مهرماه 

باشند  یمي اجتماعی ها شبکه یکی از کم دست درصد ایرانیان، عضو 64نزدیک به 
 نیوزو در شده اعالمهمچنین بر اساس جدیدترین آمار ). 1978کد محتوا : 1397ایسپا،(

 درصد بوده و ایران با داشتن 1/35، ضریب نفوذ گوشی هوشمند در ایران 2018سپتامبر 
 را در بین 19 میلیون کاربر گوشی هوشمند، به لحاظ تعداد کاربران رتبه 29نزدیک به 

  ).Newzoo, 2018(است کشورها به خود اختصاص داده 

                                                   
1. sociabilityfijv 
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ساز  اي رو به رشدي، در جامعه علمی ما نیز زمینه چنین حضور و مصرف رسانه
 تعامالت درونی ها و خانوادههاي نوین بر  یر رسانهتأثتوجهی در خصوص  مطالعات قابل

؛ حسین ثابت، 1397 منش و صادقی فسایی، بعنوان مثال عرفان( ها شده است آن
شود، پس   در این مقاله تالش می.)1394 بدیعی، ی و؛ فرقان1395 جهانگرد و معتمدي،

شده در تجارب جهانی در  هاي مختلف ارائه بندي مطالعات و دیدگاه از صورت
هاي نوین بر خانواده، مطالعات داخلی در این چارچوب  یر رسانهتأثخصوص 

شده در این حوزه  ها با رویکردهاي متفاوت مطرح موردتوجه قرارگرفته و نسبت آن
هاي پژوهش، پیشنهادهاي الزم در ابعاد  ردبحث و بررسی قرار گیرد و بر اساس یافتهمو

  .هاي مغفول پژوهش در این حوزه ارائه شود نظري، روشی و زمینه
  
  سه رویکرد: هاي نوین و خانواده رسانه

هاي نوین بر خانواده نشان  مرور مطالعات انبوه صورت گرفته در زمینه تأثیرات رسانه
هاي تجربی، رویکردهاي متفاوتی در این خصوص اتخاذ   تأمالت نظري و یافتهدهد، می

هاي متفاوت و حتی متناقضی در خصوص پیامدهاي حضور و مصرف  کرده و به گزاره
برخی بر این باورند که . اند هاي نوین در فضاي تعامالت خانوادگی رسیده رسانه

عنوان عامل و  به... ل، کامپیوتر و اي همچون اینترنت، موبای هاي نوین رسانه فناوري
نیرویی منفی مانع روابط خانوادگی بوده و با تهی کردن روابط اجتماعی به انزواي 

اند  شدهها از جهان بیرون منجر  اجتماعی خانواده از یکدیگر و فاصله گرفتن خانواده
)Stoll, 1995 .(اند که با رها  ها را نیروي مثبتی تلقی کرده در مقابل، دیگران این رسانه

هاي زمانی و مکانی، به تقویت روابط اجتماعی منجر شده و با  کردن افراد از محدودیت
جاي بهتري براي  ایجاد ارتباطات بیشتر، آموزش بهتر، بهبود فهم جهانی، جهان را به

گروهی ). Katz & Aspden, 1997; Rheingold, 1993(کرد زندگی تبدیل خواهند 
اند که با  اي تلقی کرده ها به فضاي خانواده را فرآیند پیچیده  فناوريدیگر نیز ورود این
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د مناسبات نتوان گر متفاوت، می هاي اجتماعی مختلف و عوامل مداخله توجه به زمینه
هاي مختلف  در ادامه این دیدگاه. یر قرار دهندتأثخانوادگی را به انحاء مختلفی تحت 

هاي  یر رسانهتأثایجابی و رویکرد پیچیدگی شناختی، رویکرد  ذیل سه رویکرد آسیب
  .اند شده بندي و معرفی نوین بر خانواده صورت

  
  :شناختی آسیب رویکرد -الف

ي نوین فناورهایر تأثتوجهی از مطالعات صورت گرفته در خصوص  حجم قابل
در این . بندي کرد  دستهشناختی توان ذیل رویکرد آسیب اي بر خانواده، را می رسانه
هاي  پردازند که ورود تکنولوژي توجهی از مطالعات، به این موضوع می  بخش قابلمیان

تواند کیفیت و الگوهاي روابط در خانواده  صورت بالقوه می ها به نوین ارتباطی به خانه
عنوان یک نظام   این مطالعات، خانواده بهدر). Mesch, 2006: 121(کند را دگرگون 

هاي نوین ارتباطی باعث ایجاد رخنه در  ه است که فناوري بسته تلقی شدنسبتاًاجتماعی 
خانواده، بر اهمیت  پردازي این نوع مفهوم). Daly, 1996: 82(شوند  حصار آن می

 و همچنین زمان کند که مبتنی بر حفظ حریم خصوصی  تأکید میمرزهاي خانواده
 ,Mesch(باشد  ی نظام خانواده ممؤثرعنوان نیازهاي کارکردي عملکرد   بهخانواده

 و یک بخش براین اساس، زندگی خانوادگی داراي یک بخش اندرونی). 123 :2006
 جایی است که اعضاي - منظور خانه استعموماً که –اندرونی خانواده .  استبیرونی

خانواده قادر به بیان احساسات و خود واقعی خود بوده و توسط اعضاي خانواده از 
اما  ).Berardo, 1998: 7(. شود یم، از آن محافظت  اغیارطریق محدود کردن دسترسی

                                                   
1. Pathological approach 
2. Family Boundaries 
3. privacy 
4. family time 
5. backstage 
6. front stage 
7. outsider 
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هاي ارتباطی با به چالش کشیدن مرزهاي سنتی مکان و زمان و تداخل مکان و  فناوري
بندي مجدد  طور عمده و روزافزونی منجر به واسازي و صورت زمان کار و خانه، به

  .)Salaff, 2002: 472(اند  شدهمفاهیم اساسی کار، خانه و زندگی روزمره 
  شدن مرزهاي خانواده، تضعیف همبستگی خانوادهسستازجمله پیامدهاي 

 :Mesch, 2006(شود   تبیین می2»جایگزینی زمانی«این موضوع بر اساس مفهوم . باشد می

شرط مناسبات  فرض این است که اوقات مشترك بین والدین و فرزندان پیش پیش). 122
ش در این زمان مشترك، در میزان همبستگی خانواده باشد و کاه ها می مثبت بین آن

بدین ترتیب ازآنجاکه زمان اختصاص ). Subrahmanyam et al, 2001(است تأثیرگذار 
 Mesh: 2006, 122(داد توان به فعالیت دیگر اختصاص  شده براي یک فعالیت را نمی داده

 و استفاده )Nie et al., 2002; Nie, Simpser, Stepanikova, & Zheng, 2004 به نقل از
ها به   است، مصرف هرچه بیشتر آنبر هایی همچون اینترنت یک فعالیت زمان از رسانه

باشد و این  ها می معناي کاهش زمان باهم بودن اعضاي خانواده و فعالیت مشترك آن
 ;Katz and Rice 2002(کند  تسهیل میانزواي اجتماعی اعضاي خانواده از یکدیگر را 

Kraut et al. 1998; Nie et al., 2002 .( ،همچنین، بر اساس فرضیه جایگزینی
ي نوین، از طریق فراهم کردن فرصت تماس مستمر با بیرون از خانه، ا رسانههاي  يفناور

 فرزندان کرده و منجر به - والدینمؤثرزمان صرف شده براي رسانه را جایگزین روابط 
  ).Kildare, & Middlemiss, 2017: 580(شوند  یمکاهش این روابط 

. اند پردازي شده  مفهوم عنوان خصوصی شدنبااین تأثیرات، در برخی مطالعات 
اي، اینترنت و  هاي رایانه يبازهاي ویدیوئی،  اي همچون بازي هاي نوین رسانه فناوري

د هاي روزمره افراد را در خو سراسر خانواده و روتین... تري پلیر و پی ایمیل، موبایل، ام
ها در خانه، منجر به انزواي اجتماعی فزاینده و خصوصی شدن  غرق کرده و حضور آن

                                                   
1. Family cohesion 
2. time displacement 
3. time-consuming activity 
4. privatization 
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فرآیندي که به تعبیر بوویل و ). McGrath, 2012(شود  زندگی افراد در خانه می
بدین معنی که .  شده است1»فرهنگ اتاق شخصی«، منجر به پدیده )2001 (ینگستونلو

در خانه را بیش از آنکه در فضاهاي جمعی و توجهی از اوقات خود  کودکان بخش قابل
خواب و شخصی خود، اختصاص  خانوادگی سپري کنند به مصرف فردي رسانه در اتاق

 Bovill and(است شده » خصوصی شدن زندگی کودکان«منجر به دهند که  می

Livingstone, 2001: 3.(  
هاي  دهدر بین خانوا) 1998(همکارانش همچنین مطالعه تطبیقی پاسکییر و 

هاي جدید بیشتر  دهد، ازآنجاکه رسانه فالندري، فرانسوي، ایتالیایی و سوئدي نشان می
هاي نسلی و جنسیتی  باشند، منجر به پدیدار شدن شکاف معطوف به مردان و جوانان می

هاي سنتی همچون  این جداسازي برخالف رسانه. اند جدیدي در خانواده شده
در . کند ق محتوا عمل کند از طریق دسترسی عمل میتلویزیون، بیش از آنکه از طری

اما در سپهر مردانه . کند ، تلویزیون و تلفن همچنان نقش مهمی ایفا میسپهر زنانه خانه
هاي ویدیویی و کامپیوتر نقش بیشتري در نشانگان هویت جنسیتی ایفا   بازيخانه
ي نوین، قلمروي مردانه ها ها رسانه اي که در بسیاري از خانواده گونه کنند، به می
صورت بین نسلی  هاي نوین همچنین در مقایسه با تلویزیون کمتر به رسانه. باشند می

هاي متقابل خانوادگی به  بدین ترتیب الگوهاي جدید کنش. گیرند مورداستفاده قرار می
صورت قلمروهاي هر چه بیشتر مجزا از  آید که بر اساس جنسیت و سن به وجود می

  .ندباش هم می
یکی دیگر از پیامدهاي منفی موردتوجه رویکرد آسیب شناسانه، تضادهاي 

هاي نوین ارتباطی در خانواده، الگوهاي کنش  دسترسی افراد به فناوري. خانوادگی است
زمان  اي منفی دگرگون کرده و بدین ترتیب هم متقابل بین والدین و فرزندان را به شیوه

                                                   
1. bedroom culture 
2. Feminine domestic sphere 
3. Masculine domestic sphere 
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 Watt and(شود   افزایش تضادهاي بین نسلی میبا تضعیف همبستگی خانواده، باعث

White 1999; Lenhart, Rainie & Lewis, 2001; Mesch 2003 .( یکی از منابع این
تضادها، نگرانی والدین در خصوص قرار گرفتن کودکان و نوجوانان در معرض 

 پورنوگرافی یا احتمال افشا و انتشار اطالعات خانوادگی ،آمیز محتواهاي خشونت
باشد که والدین را به سمت نظارت و کنترل میزان و زمان دسترسی فرزندان به  یم

هاي نوین ارتباطی  فضاهاي مجازي و وضع قوانینی در خصوص میزان استفاده از رسانه
که نوجوانان ممکن است این قواعد و مقررات  درحالی). Mesch, 2006(دهد  میسوق 
 تالش براي محدود ساختن استقالل خود عنوان دخالت در امور شخصی خود و را به
 ).Smetana, 1988(کنند تلقی 

اي  هاي نوین رسانه ، فناوريشناختی خانواده عالوه براین، بر اساس مدل بوم
ساز  توانند زمینه ها نیز می عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر تمایز و تخصیص نقش به

 فرزندان زودتر از عموماً به اینکه با توجه). Mesch, 2006(شوند تضاد در خانواده 
گیرند، با فراهم شدن  اي را فرامی هاي نوین رسانه هاي مربوط به فناوري والدین مهارت

باشد، توازن قدرت سنتی مبتنی بر اقتدار  منبع دانشی که بیشتر در انحصار فرزندان می
در خصوص والدین در خانواده به چالش کشیده و احتمال تضاد والدین و فرزندان 

 Kiessler et al., 2000; Mesch, 2003; Watt and (یابد اقتدار و استقالل افزایش می

White 1999(.  بخش دیگري از تضاد نسلی، بر اساس شکاف انتظارات والدین و
ها، والدین، کامپیوتر،  در بیشتر خانواده). Mesch, 2006: 121(شود  فرزندان، تبیین می

 براي اهداف آموزشی و کمک به بهبود عمدتاًهاي نوین را  اینترنت و دیگر رسانه
این در حالی است که ممکن است . دهند عملکرد تحصیلی در اختیار فرزندان قرار می

ها را براي مقاصد متفاوتی با اهداف موردنظر والدین بکار ببرند که  جوانان، این رسانه

                                                   
1. family ecology model 



  

  
  

  
 9  ...   هاي نوین در مطالعات   شناسانه رسانه بازنمایی آسیب

 ,Mesch, 2003; Lenhart(شود تواند منجر به تضاد والدین و فرزندان  این می

Madden, & Hitlin,2005, 2005; Livingstone & Bober, 2004.(  
 

  1 ایجابیتأثیرات رویکرد -ب
هاي نوین بر خانواده  بخش دیگري از مطالعات، شواهد متفاوتی از تأثیرات رسانه

دگی ها بر مناسبات و تعامالت خانوا اند که بیانگر پیامدهاي مثبت این رسانه ارائه کرده
بر . ایم بندي کرده ما این مطالعات را ذیل رویکرد تأثیرات ایجابی صورت. باشند می

هاي نوین، دسترسی آنالین افراد به اطالعات مربوط به  اساس این مطالعات، رسانه
 و موضوعات خانوادگی همچون والدگري، آموزش کودکان و بهداشت خانواده مسائل

هاي خانوادگی آنالین، دسترسی به   در بحثهمچنین مشارکت. کنند را فراهم می
کننده حمایت اجتماعی، راهنمایی و مشورت براي خانواده را  هاي اجتماعی فراهم شبکه

عالوه براین، ). Hughes & Hans, 2001به نقل از  Mesh, 2006: 12(د نکن تسهیل می
و بهبود هاي جدید  ساز کسب مهارت توانند زمینه اي، می هاي نوین رسانه فناوري

عملکرد تحصیلی کودکان شده و از این طریق در رشد فکري و اجتماعی کودکان 
کند، آماده  اي که در آن فناوري نقش مهمی بازي می ها را براي آینده تأثیرگذار بوده و آن

یر مثبت تأثمطالعات تجربی، ). Mesch, 2006; Plowman et. al 2008: 316(کنند 
 کنترل درآمد خانواده باوجودي نوین بر عملکرد تحصیلی ها دسترسی خانگی به رسانه

  ).Atewell & Battle, 1999(کنند  یید میتأو سرمایه اجتماعی و فرهنگی را 
ی از متفاوتهاي نوین، از طریق ترویج الگوهاي  بر اساس رویکرد ایجابی، رسانه

ندازهاي ا تعامل اجتماعی، امکان دسترسی به اطالعات و بهبود تخصیص زمان، چشم
 :Venkatesh and Vitalari, 1985(اند  جدیدي را براي اعضاي خانواده به وجود آورده

 و هاي نوین را در دو حوزه داخلی ، تأثیرات رسانه)2001(کراگمن موریسون و ). 199

                                                   
1. positive effects approach 
2. internal 
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تعامالت اجتماعی «کارکردهاي اجتماعی درونی، . اند  خانه موردتوجه قرار دادهخارجی
تعامل «که کارکردهاي اجتماعی بیرونی،  کنند درحالی را تسهیل می» دهمیان اعضاي خانوا

 Morrison and(ند نک را تقویت می» با افرادي که در خانه حضور فیزیکی ندارند

Krugman, 2001: 142.(  
هاي دیگران نیز  یدگاهدهاي نوین در  توجه به کارکردهاي درونی و بیرونی رسانه

 براین باور است که اینترنت، افراد جوان را قادر ،)2006 (یون. شده است منعکس
سازد که مناسبات خانوادگی خود را از نو شکل داده و تقویت کنند و از این طریق  می

 :Yoon, 2006(کنند  تقویت اي با خانواده گسترده روابط خود را فراتر از خانواده هسته

اند که اینترنت از  پی بردهنیز در مطالعات خود ) 2001(همکارانش دیماگیو و ). 158
 به ؛ هم با دوستان و هم با اعضاي خانواده،هاي بیشتر طریق درگیر کردن افراد در تماس

همکارانش در مطالعه هوارد و ). 317(کند   کمک میتقویت پیوندهاي اجتماعی
اند که با داشتن اینترنت، در  ، شصت درصد کاربران اینترنت گزارش کرده4)2001(

ا زمانی که به اینترنت دسترسی نداشتند، ارتباط بیشتري با خانواده و دوستان مقایسه ب
  .خود دارند

یر مثبت اینترنت بر ارتباطات اجتماعی دور، کاربرد اینترنت با تأثاما فراتر از 
است افزایش ارتباطات چهره به چهره افراد با خانواده و دوستان نیز رابطه مثبت داشته 

)Kraut et al, 2002 .( ولمن هامپتون و)اند که در  ، در مطالعه خود نشان داده)2000
یک محله افراد داراي دسترسی به اینترنت، در مقایسه با افرادي که اینترنت نداشتند، سه 
برابر با همسایگان خود آشنایی داشته، دو برابر با یکدیگر صحبت کرده و یک و نیم 

این نویسندگان بر این اساس نتیجه . اند هبرابر بیشتر همدیگر را به خانه دعوت کرد
 به هاند که برخالف این تصور که اینترنت ممکن است جایگزین پیوندهاي چهر گرفته

                                                   
1. external 
2. Extended family 
3. social ties 
4. Howard et al.,2001 
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هاي جدیدي براي روابط  چهره شود، پیوندهاي مبتنی بر اینترنت با فراهم کردن فرصت
 اجتماعی و درگیري محلی، موجب حمایت و تقویت پیوندهاي اجتماعی همسایگان

یر مثبت بر ارتباطات مجازي، بر تأثاي عالوه بر  هاي رسانه بدین ترتیب فناوري. شود می
  .ندا یر مثبت داشتهتأثهاي اجتماعی در دنیاي واقعی نیز  گسترش و تداوم شبکه

 هاي حضور فناوري . شده است چنین تأثیري در روابط درون خانواده نیز مشاهده
یر تأثتواند  هاي جدیدي براي فعالیت مشترك، می تنوین ارتباطی، با فراهم کردن فرص

ها از طریق مشارکت  این فناوري. مثبتی بر ارتباط اعضاي خانواده با یکدیگر داشته باشد
افزارها و  هاي دیجیتال، نصب نرم هایی همچون بازي والدین و فرزندان در فعالیت

را براي همکاري و هایی جدیدي  ها، فرصت آموزش و یادگیري نحوه استفاده از آن
گیري یک تجربه مشترك و در نهایت تسهیل و تقویت تعامالت  تعامل والدین و شکل

 Morrison and Krugman, 2001: 143; Orleans(کنند  خانه فراهم میاجتماعی در 

and Laney, 2000; Padilla-Walker, Coyne, & Fraser, 2012.(  
معناي «یر مهمی در تغییر تأثتوانند   میاي، هاي نوین رسانه عالوه براین، فناوري

این تغییر مبتنی بر این فرضیه است ). Mesch, 2006: 124(باشند  داشته 1»زمان خانواده
هاي خانوادگی به خانه  ها از طریق باز برگرداندن بسیاري از فعالیت که این فناوري

نه همچون اشتغال، آموزش و خرید که توسط جامعه صنعتی به بیرون از خا
 به نقل از Mesch, 2006: 120(شوند  اند، موجب تحکیم روابط خانوادگی می شده منتقل

Tapscott, 1997 .(هاي  اند، فناوري گونه که ماریسون و کروگمن بیان کرده همان
 یادگیري و تفریح افراد را دگرگون کرده و خصوصی شدن«اي نوین شیوه  رسانه

. »اند دادند را تسهیل کرده یرون از خانه انجام می بسابقاًاي که  هاي اجتماعی فعالیت
)Morrison and Krugman, 2001: 136 ( ،بسط اوقات «نتیجه مترتب بر این تغییرات

                                                   
1. meanings of family time 
2. privitisation 
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هاي مربوط به  ها منجر به کاهش فعالیت بدین معنی که این فناوري. باشد  می1»فراغت
هاي غیر  در فعالیتد که نده کارشده و درنتیجه به اعضاي خانواده این اجازه را می

یافته و افراد از  در این صورت، اوقات فراغت افزایش. شغلی زیادي با هم مشارکت کنند
نوبه خود  شوند و این به انعطاف بیشتري در نحوه گذران زمان خود برخوردار می

موجب کنترل هرچه بیشتر افراد بر زندگی خود و درنتیجه افزایش تعامالت اجتماعی 
  ).Venkatesh and Vitalari, 1985: 9(شود  می

هاي نوین،  بدین ترتیب در رویکرد ایجابی، باور بر این است که گسترش رسانه
شوند که از طریق پر کردن  گیري شکل جدیدي از تعامالت آنالین می منجر به شکل

هاي ارتباطی بین روابط رودررو، باعث تقویت روابط واقعی و غیر آنالین  شکاف
در مطالعه ) 2001(هامپتون ولمن، هاس و ). Wellman et al. 2001: 438(شوند  می

هاي آنالین  یتفعالاند که  گسترده خود در خصوص کاربران اینترنت به این نتیجه رسیده
د، نها را تضعیف کن جاي اینکه جایگزین ارتباطات اجتماعی غیر آنالین شده یا آن به

  . دنباش یم ها آنمکملی براي 
  
  تأثیراتچیدگی  رویکرد پی-ج

اي بیانگر تأثیرات منفی یا مثبت  جانبه طور یک ، بهیادشدهکه دو رویکرد  درحالی
باشند، شواهد تجربی  اي بر خانواده و تعامالت درون می هاي نوین رسانه فناوري

اي، تعامالت  هاي نوین رسانه دهند که فناوري آمده از مطالعات دیگر، نشان می دست به
حضور این . دهند یر قرار میتأثهاي مختلفی تحت  نواده را به شیوهاجتماعی درون خا

تواند منجر به خصوصی و انفرادي شدن هرچه بیشتر زندگی افراد  ها در خانه می فناوري
دهد که  وجود نتایج برخی مطالعات نشان می  بااین).McGrath, 2012(شود خانواده 

 منتهی به انحصار لزوماًآن خصوصی شدن دسترسی به رسانه و کاهش مصرف جمعی 

                                                   
1. leisure time extending 
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باشد  استفاده انفرادي نشده و رسانه همچنان یک تجربه مشترك با اعضاي خانواده می
)Pasquier et al, 1998: 516.(  

یر رسانه بر کودکان تأثنیز به دو دیدگاه متعارض در خصوص ) 2013 (ینگهامباک
 الکترونیک منجر به آن هاي نخست دیدگاه منفی مبنی بر اینکه رسانه: کند اشاره می
ها  بدین معنی که این رسانه. شود  نامیده میعنوان مرگ کودکیبه  که نشود چیزي می

ها  آن ها و تباه کردن معصومیت  کودکان، تحلیل بردن فردیت آنپذیري منجر به آسیب
هاي نوین کودکان را به شکل  دهد رسانه در مقابل دیدگاه مثبت نشان می. شوند می

هاي جدیدي براي خالقیت، فراغت   مجهز کرده و فرصتاي ندي به سواد رسانهقدرتم
  .کنند  کودکان فراهم میو خودشکوفایی

ها  اي بر معناي زمان خانواده نیز دیدگاه هاي نوین رسانه یر فناوريتأثدر خصوص 
ها باعث تداخل هرچه بیشتر  سو، این رسانه از یک. و شواهد متعارضی وجود دارد

 ،)Salaff, 2002; Howard et al., 2001(اند  ي بین زمان کار و زمان خانواده شدهمرزها
شده و برخی کارهاي  هاي مرتبط با کار در خانه انجام اي که برخی فعالیت گونه به

حلی  عنوان راه ها به زمان، این رسانه اما هم. شوند شخصی در محل کار انجام داده می
مراقبت از فرزندان و بسیاري دیگر از مشکالت دشوار  خانواده، -هاي کار براي تنش

بدین ترتیب به نظر ). Hughes & Hans, 2004(اند  شده خانواده نیز در نظر گرفته
ها در تقاطع دو مسیر  ها، خانواده اي در خانه هاي نوین رسانه يرسد با حضور فناور می

هاي مشترك درون  عالیتهاي زیادي را براي ف یک مسیر فرصت: اند متفاوت قرارگرفته
 پرت کند و مسیر دیگر اعضاي خانواده را به جهان انزواي فناوري خانه فراهم می

  ).Daly, 1996(کند  می

                                                   
1. the death of childhood 
2. vulnerability 
3. innocence 
4. media literacy 
5. self-fulfillment 
6. solitary world of technology 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، زمستان 16هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      14

توجهی  هاي نظري و مطالعات تجربی قابل ساز تالش این شواهد متفاوت، زمینه
رد رشد توان به استفاده از رویک در این خصوص می. اند ها شده براي تبیین این تفاوت

هاي نوین در مراحل مختلف زندگی   براي تبیین تأثیرات متفاوت رسانهخانواده
 فرآیندي تحولی را ها خانوادهکند که   مینظریه رشد خانواده بیان. خانوادگی اشاره کرد

توجهی در هر مرحله رشد  هاي قابل کنند که دربرگیرنده تغییرات و انطباق طی می
مراحل رشد خانواده همچون انتخاب همسر، ازدواج، رفتن این رویکرد بر . باشند می
 و بازنشستگی تأکید ها و مرحله پساوالدینی ها به مدرسه، نوجوانی، بزرگسالی بچه بچه
ها در هر یک از این مراحل رشد، با  فرض زیربنایی این است که خانواده. کند می

مپیوتر در خانواده مواجه موضوعات متفاوتی در ارتباط با مصرف اینترنت و کاربرد کا
اي از فرآیند رشد که خانواده در آن  ها بر خانواده به مرحله بوده و تأثیرات این فناوري

  ).Mesch, 2006(قرار دارد، بستگی دارد 
به این معنی . باشد متغیر مهم دیگر بر اساس نظریه رشد خانواده، عامل زمان می

در محیط خانه، ازآنجاکه خانواده مقررات هاي نوین  که در مراحل اولیه، حضور رسانه
اند و نیازمند بحث و مذاکره در  ها هنوز نهادینه نشده مربوط به استفاده از این فناوري

اما با گذشت زمان، همچون . باشند، ممکن است منجر به تضاد شود این خصوص می
نواده پذیرفته ها در خانه پیاده شده و توسط خا هاي دیگر، مقررات مربوط به آن يفناور

ناشی از که هاي نوین  بدین ترتیب بخشی از تأثیرات منفی حضور رسانه. شوند می
). Mesch, 2006(شوند  باشند که با گذشت زمان مرتفع می مشکالت انطباقی خانواده می

یر عامل زمان تأث، )2000 و 1998(همکارانش هاي تجربی مطالعه طولی کراوت و  یافته
 سال اول 2  تا1 در مطالعه گروهی از والدین و جوانان طی ها آن. کند یید میتأرا 

استفاده از اینترنت، مشاهده کردند که این افراد در مقایسه با زمانی که به اینترنت 
دسترسی نداشتند، زمان کمتري را به ارتباط با اعضاي خانواده در داخل خانه اختصاص 

                                                   
1. family development 
2. post parenting 
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بعد نشان داد که این کاهش اولیه در ارتباطات  سال 3 تا 2اما تکرار مطالعه در . دادند می
خانوادگی استمرار نداشته و حمایت اجتماعی و تعامل با افراد نزدیک و دور به سطح 

  .پیش از دسترسی به اینترنت برگشته است
ها بر اساس  هاي نوین بر خانواده در برخی مطالعات دیگر، تأثیرات متعارض رسانه

تبیین شده ... شناختی، نگرشی و  ماعی، خانوادگی، روانگر اجت نقش متغیرهاي مداخله
تنهایی،  مطالعه اینترنت بهاند که  بیان کرده ،)2001 و 2004(هانس هیوز و . است

هاي زندگی خانوادگی  راحتی موجب بدفهمی در فهم چگونگی سازگاري آن با جنبه به
اي که  د در بستر و زمینهیر هر فناوري بایتأثشود و  یر آن میتأثو اعوجاج در اهمیت و 

  .شوند، موردتوجه قرار گیرد  و موضوعات مرتبط با خانواده در آن مطالعه میمسائل
هاي خانوادگی بر میزان  یر ویژگیتأثدر مطالعه خود، ) 2006(مش گوستاو 

. هاي نوین در خانه را موردتوجه قرار داده است تضادهاي ناشی از حضور رسانه
هاي مختلف  این فرضیه را که درگیري هرچه بیشتر والدین با جنبههاي مطالعه او  یافته

ها شده و بدین ترتیب  هاي نوین توسط آن کاربرد اینترنت، باعث پذیرش بیشتر فناوري
یید تأشود را  ها از تقابل و رویارویی با فرزندان می منجر به اجتناب هرچه بیشتر آن

ضعیت اقتصادي بر میزان تضادهاي نسلی یر میزان تحصیالت و وتأثاو همچنین . کند می
این مطالعه همچنین . هاي نوین را موردتوجه قرار داده است ناشی از مصرف رسانه

در . هاي منفی والدین در تبیین تضادهاي بین نسلی است دهنده اهمیت نگرش نشان
ان یر منفی اینترنت بر نوجوانتأثهاي زیادي در خصوص  هایی که والدین نگرانی خانواده

  .کردند، احتمال تضاد بیشتر بود اظهار می
 هاي استراتژيي، ا رسانهکننده تأثیرات  یکی دیگر از متغیرهاي خانوادگی تعدیل

است ي کودکان ا رسانهاتخاذشده توسط والدین براي هدایت، مدیریت و کنترل مصرف 
)Collier et al., 2016; Fikkers, Piotrowski, & Valkenburg, 2017; Haddon, & 

Mante-Meijer, 2016 .(متناسب با ساختار مناسبات قدرت درون خانواده و ها خانواده ،
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بسته به میزان اقتدار، صمیمت و گشودگی بودن روابط بین والدین و فرزندان، 
برند  یمي فرزندان بکار ا رسانهگري مصرف   متفاوتی را براي میانجیهاي استراتژي

)Haddon, & Mante-Meijer, 2016: 31 .( همکارانش کولیر و)ي ا مطالعه، در )2016
 با قرار گرفتن کودکان در گري والدین ي متفاوت میانجیها سبکدر خصوص رابطه 

هاي محدودکننده و فعال  ي و پرخاشگري، با تقاطع استراتژيا رسانهمعرض خشونت 
ن نتیجه  به ای و نامنسجم، کنترلی حمایتی-ي استقاللها سبک با گري میانجی

 حمایتی، از طریق -گري محدودکننده به سبک استقالل رسیدند که استراتژي میانجی
ي باعث کاهش پرخاشگري ا رسانهکاهش قرار گرفتن کودکان در معرض خشونت 

 با افزایش گري محدودکننده به سبک نامنسجم، در مقابل، میانجی. شود یمکودکان 
  . رابطه دارداي رسانه معرض خشونت پرخاشگري از طریق افزایش قرار گرفتن در

 شناختی در خصوص تأثیرات مصرف اینترنت نیز، فرضیه ترکیبی مطالعات روان
ایده کلی در این فرضیه این است که مصرف اینترنت بر زمان خانواده، . اند را ارائه کرده

شناختی  هاي روان یر مستقیمی نداشته بلکه باواسطه ویژگیتأثتضادها و انسجام خانواده 
هاي برخی مطالعات  یافته. گذارد یر میتأثو شخصیتی افراد، بر ابعاد مختلف خانواده 

هاي  کننده استفاده نفس، تبیین ویژه عزت هاي شخصیتی به دهد که ویژگی نشان می
نفس  عزت). Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003(باشد  متفاوت از اینترنت می

نفس پایین تمایل  اي که افراد با عزت گونه  رابطه دارند بهپایین با رفتارهاي اعتیادي
 ,Barrera, Chassin, & Rogosch(دارند  از خود بیشتري به خود ارزشیابی منفی

عنوان مکانیزمی براي فاصله گرفتن و رهایی از این  بدین ترتیب اعتیاد به). 1993

                                                   
1. parental mediation styles 
2. restrictive and active mediation 
3. autonomy-supportive style 
4. Controlling style 
5. inconsistent style 
6. compositional argument 
7. negative self-evaluations 
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شود  بکار برده میهاي تنیده شده در روابط بین شخصی  ارزیابی منفی و استرس
)Mesch, 2006: 125.( همکارانش  مطالعه کراوت و)دهد که  نیز نشان می) 2002

. هاي شخصیتی کاربران اینترنت دارد انزواي ناشی از اینترنت ارتباط مستقیمی با ویژگی
شوند اما در   می هرچه بیشتر اینترنت مصرف کنند تنهاترگرا افراد دروناي که  گونه به

  .یابد  با مصرف بیشتر اینترنت کاهش میتنهایی افراد برونگرامقابل، 
هاي  توان گرفت این است که تأثیرات رسانه مییادشده اي که از مطالعات  نتیجه

بلکه .  تأثیراتی مستقیم و مثبت یا منفی نیستند،سادگی نوین بر ابعاد مختلف خانواده، به
 مداخله عوامل مختلف، بسترهاي متفاوت ها بر خانواده، به دلیل یر این رسانهتأثمسیر 

بر همین . باشد اي می یر، مسیر پیچیدهتأثهاي  اجتماعی و فرهنگی و همچنین مکانیزم
. کنیم اساس، ما این دسته از مطالعات را ذیل رویکرد پیچیدگی تأثیرات معرفی می

أثیرات  به خانواده، چارچوب نظري مفیدي براي فهم این تشناسی انسانی رویکرد بوم
نظر عنوان یک نظام اجتماعی در  در این رویکرد، خانواده به. تواند فراهم کند پیچیده می

عنوان یک  هاي نوین به يفناور تغییرات محیطی ازجمله اشود که در مواجهه ب  میگرفته
خانواده درجات مختلفی از کنترل و . باشد ینممنبع عمده تغییرات اجتماعی، منفعل 

 ییها در این رویکرد خانواده. اش با محیط دارد جه به اثر متقابل و رابطهآزادي را با تو
. باشند هاي انطباقی می  که داراي سیستماند باز و معطوف به هدف و پویا تلقی شده یمهن

یعنی . یابند  در مواجهه با تغییرات محیطی، پاسخ داده، تغییر کرده و یا توسعه میها آن
 قادر به اصالح و تغییر محیط خود بوده و انطباق ، محیطیرپذیري ازتأثزمان با  هم

  ). Bubolz & Sontag,2 009: 426(باشد  فرآیندي دائمی در اکوسیستم خانواده می
ی خانواده با دو رویکرد شناخت بومبا ترکیب رویکرد ) 2012 (ینهرتلکاترین 

 بررسی  برساختی، مدلی ترکیبی براي-کارکردگرایی ساختاري و رویکرد تعاملی
                                                   

1. introverts 
2. lonelier 
3. extroverts 
4. Human Ecology Theory 
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ي بر ابعاد ساختاري و فرآیندي خانواده ارائه کرده ا رسانههاي نوین  يفناورتأثیرات 
ها منجر به بازتعریف قواعد ازجمله قواعد حریم  يفناوربه لحاظ ساختاري، این . است

ي ها نقشخصوصی، قواعد مصرف زمان و قواعد ارتباطات؛ مرزهاي خانواده؛ و 
وجود،  بااین. شوند یملف والدگري و وظایف خانگی خانوادگی در خصوص ابعاد مخت

 -ها بر خانواده مستقیم نبوده بلکه بر اساس رویکرد تعاملی يفناورتأثیرات این 
 و ها داللت افراد موردبحث و مذاکره قرارگرفته و ،برساختی طی مصرف و برساخت

  ).Hertlein, 2012: 375-6(شود  یموسیله کاربران برساخته  ها به يفناورمعنی 
اي است که   نوین ارتباطی به خانه فرآیند پیچیدههاي فناوريبدین ترتیب، ورود 
ها روبرو شده، و در  يفناورصورت فردي یا خانوادگی با این  در آن اعضاي خانواده به

ي زندگی روزمره ها روالها با  ها و پذیرش یا عدم پذیرش و سازگاري آن تعامل با آن
عنوان  این همان فرآیندي است که به. )Haddon, 2006(کنند  یخود نقش فعالی ایفا م

منظور از اهلی سازي، فرآیندي است که در آن .  از آن یادشده استاهلی سازي
توجه و هم  هاي نوین، بر این اساس که به میزان زیادي ناآشنا و بنابراین هم جالب فناوري

شوند، تحت کنترل کاربران   گرفته میبرانگیز در نظر طور بالقوه تهدیدکننده و ابهام به
این بدین معنی است که ). Silverstone & Haddon, 1996: 60 (یرندگ خانگی قرار می

سو اعضاي خانواده، معنی  اهلی سازي، فرآیند تأثیرگذاري دوسویه است که در آن از یک
 تعامالت ها را دگرگون کرده و در مقابل، فرایندهاي فرهنگی و يفناورو تأثیرات این 

  ).Carvalho, Francisco, & Relvas, 2015: 101(شوند  یمخانواده نیز دگرگون 
  

  روش پژوهش
هاي موردمطالعه از  بدین منظور مقاله. باشد یمروش پژوهش در این مقاله، فرا تحلیل 

پایگاه مجالت تخصصی نور، بانک : هاي علمی ازجمله جستجو در چهار پایگاه داده

                                                   
1. domestication 
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کشور، پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه اطالعات علمی جهاد اطالعات نشریات 
شده در بازه زمانی  هاي چاپ سعی شده است تنها مقاله. اند شده  دانشگاهی استخراج

محتواي مقاالت بر اساس رسانه موردمطالعه، .  مورد بررسی قرار گیرند1395 تا 1385
ها و نتایج  اي تحقیق و یافتهشده، متغیره روش تحقیق، رویکردهاي نظري بکار گرفته

ي صورت بند بهترتیب نویسندگان، این مقاالت را با توجه  این بندي شده و به مقوله
شده در بخش پیشین مورد ارزیابی قرار دادند تا نسبت این مقاالت را با این  گانه ارائه سه

رویکردها بررسی کرده، خألهاي نظري و روشی را مشخص نموده و بر این اساس 
  .هاي بعدي و جدید فراهم نمایند تري را براي پژوهش انداز وسیع چشم

 

  هاي پژوهش یافته
 - درصد مقاالت مورد بررسی در این مطالعه، در قالب علمی65: قالب مقاالت: 1

  .اند  تخصصی منتشر شده-ي علمیها فصلنامهمانده، در  یباق درصد 35پژوهشی بوده و 
  

  شده یلتحلهاي فرا  قاله توزیع فراوانی قالب م-1جدول 
  درصد فراوانی  فراوانی  قالب مقاالت

  65  13  پژوهشی-علمی
  35  7  تخصصی-علمی

  100  20  جمع کل

  
در مقاالت مورد بررسی، اینترنت بیش از دیگر : موردمطالعههاي  رسانه: 2

 4(مقاالت موضوع محوري اغلب این . هاي نوین ارتباطی موردتوجه بوده است رسانه
باشد  هاي خانواده می یر اینترنت بر ارزشتأث، ) مقاله مربوط به اینترنت9ز مقاله ا

؛ احمدزاده کرمانی و 1392 و آزادي نژاد،محمد پور؛ 1384زنجانی زاده و جوادي،(
مقاالت دیگر موضوعاتی همچون ). 1392؛ ابوالقاسمی و همکاران،1392قاسمی،
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محمدي سیف و  (ینترنتیا، اعتیاد )1393ملک احمدي و همکاران، (ینترنتیانگاري  هرزه
یر اینترنت بر ابعاد تأثو ) 1391 دستجردي و عرفان، (ینترنتیا، ازدواج )1393 همکاران،

 ینسلمختلفی از تعامالت درون خانواده همچون، ساختار قدرت در خانواده و مناسبات 
ا موردتوجه ، ر)1392 ؛ موحد و مردانی،1390 مثال محسنی تبریزي و هاشمی،  عنوان به(

  .اند قرار داده
  

  هاي موردمطالعه  توزیع فراوانی رسانه-2جدول 
  درصد  فراوانی  رسانه موردمطالعه

  45  9  اینترنت
  35  7  ماهواره

  15  3  هاي نوین رسانه
  5  1  )بوك فیس(شبکه اجتماعی 

  100  20  جمع کل
  

اغلب این . در مرتبه دوم، ماهواره بیشترین مقاالت را به خود اختصاص داده است
اي  هاي ماهواره ها و سریال یر برنامهتأث، به ) مقاله مربوط به ماهواره7 مقاله از 4(مقاالت 

  .اند بر تعامالت خانوادگی همچون انسجام خانواده، مناسبات خانوادگی و طالق پرداخته
  
عمده مقاالت موردمطالعه در این پژوهش، از روش : روش پژوهش مقاالت: 3

، به مطالعه )ي یا مروريا کتابخانه (ياسناد مقاله نیز با روش 4. اند اده کردهپیمایشی استف
هاي کیفی بهره   مقاله از روش3اند و تنها در  هاي نوین بر خانواده پرداخته تأثیرات رسانه

در اغلب مقاالت مبتنی بر روش پیمایشی، به بررسی همبستگی بین . شده است  گرفته
ین و ابعاد مختلف تعامالت خانواده اکتفا شده است و هاي نو میزان مصرف رسانه

گر در رابطه بین این دو متغیر موردتوجه قرار نگرفته   مکانیزم و عوامل مداخلهعموماً
شده با روش کیفی نیز، رویکرد آسیب شناسانه غلبه  در معدود مطالعات انجام. است
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هنی کنشگران و استخراج جاي تالش براي راه یافتن به دنیاي ذ داشته و پژوهشگر به
اي از پیش  مقوالت و مفاهیم جدید مبتنی بر زمینه مطالعه، همچنان اسیر مقوالت کلیشه

 جنسی، اعتیاد جنسی، تشدید میل مسائلسازي  موجودي همچون خیانت، برجسته
). 1390؛ نهاوندي و رشکیانی،1393ي و همکاران،احمدملک (باشد  می... جنسی و 

هاي نوین بر  یر رسانهتأثاین مقاالت از نوع مطالعات مقطعی بوده و همه  عالوه بر این
 تغییر این تأثیرات بنابراین. اند خانواده در یک مقطع زمانی واحد مورد بررسی قرارگرفته

  . نوع و جهت این تأثیرات موردتوجه قرار نگرفته استبر زمانیر تأثدر طول زمان و 
  

  ها قاله توزیع فراوانی روش پژوهش م-3جدول 
  درصد  فراوانی  روش پژوهش

  65  13   پیمایش-کمی
  20  4  ) مروري- يا کتابخانه (ياسناد

  10  2  )مصاحبه، تحلیل محتوا(کیفی 
  5  1  ) کیفی- کمی (یبیترک

  100  20  جمع کل

  
ها و رویکردهاي نظري  در مقاالت مورد بررسی، تئوري: رویکرد نظري: 4

توان در سه دسته  که درمجموع این نظریات را میاند  متفاوتی مورداستفاده قرارگرفته
هاي   نظریه-هاي عمومی اثرگذاري رسانه ب  نظریه-الف: کلی از هم متمایز کرد

  .هاي نوین هاي رسانه  نظریه-شناختی و ج جامعه
 70(مقاالت توجهی از  در بخش قابل: هاي عمومی اثرگذاري رسانه  نظریه-الف

عنوان  هاي عمومی اثرگذاري رسانه به تحلیل، نظریهمورد بررسی در این فرا ) درصد
دهنده چارچوب نظري موردتوجه  هاي تشکیل مبناي نظري پژوهش و یا یکی از نظریه
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 ،هاي عمومی تأثیرگذاري رسانه  بیشتر از دیگر نظریه1در این میان، نظریه کاشت. اند بوده
جمعی اثرات بلندمدت هاي  کند که رسانه تئوري کاشت فرض می. بکار برده شده است

در نگرش بینندگان دارند، اثراتی که غیرمستقیم، تدریجی و کوچک هستند اما تراکمی و 
 يرفتار تأکید روي اثرات نگرشی است تا اثرات عمدتاًباشند و  رو به افزایش می

  ). 129: 1393آبادي و همکاران،  مزیدي شرف(
  

   در مقاالتشده استفاده رویکردهاي نظري -4جدول 

  فراوانی      
بر (درصد 

اساس تعداد 
  ) مقاله20

  6  کاشت
  2  الگوبرداري

  2  وابستگی مخاطبان
  1  سازي برجسته

  1  اي بازنمایی رسانه
  1  شکاف آگاهی

هاي عمومی  نظریه
  ها اثرگذاري رسانه

  1  )زوال کودکی(پستمن نیل 

14  70  

  3  طی هابرماسنظریه کنش ارتبا
مقاومت گروهی کلی و 

  ولخارت
2  

  1  ینیستیفمرویکرد 
  1  نظریه نمایشی گافمن

  یشناخت جامعههاي  نظریه

  1  تغییرات فرهنگی اینگلهارت

8  40  

هاي  هاي رسانه نظریه  4  آنتونی گیدنز
  1  هیوبرت دریفوس  نوین

7  35  

                                                   
1. Cultivation Theory 
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  1  شري ترکل
  1  کاستلز

  
، در یکی از مقاالت این فرا تحلیل در )1395(همکاران بدین ترتیب خالدي و 

هاي نوین بر ارتباطات خانوادگی، بر اساس نظریه کاشت نتیجه  یر رسانهتأثارتباط با 
. دهند ها بسیاري از تصورات ما از دنیاي پیرامون را شکل می رسانهاند که  گرفته

ت رو مناسبا پذیري و ازاین تصوراتی که نقش مؤثري در کنش اجتماعی، جامعه
  ).74: 1395خالدي، مهدوي و ساروخانی، (دارند خانوادگی ما 

 مخاطبان، بیش از 2 و نظریات وابستگی1يالگوبردارپس از نظریه کاشت، نظریات 
در برخی از . اند گرفته استفاده قرار  مورد،هاي عمومی اثرگذاري رسانه دیگر نظریه

ها بر الگوهاي روابط بین نسلی و  یر رسانهتأثمقاالت با استفاده از نظریه الگوبرداري، 
 یزنجان. اند روابط جنسیتی و همچنین تنوع الگوهاي خانوادگی، مورد بررسی قرارگرفته

هاي  یر اینترنت بر ارزشتأثاي با هدف بررسی  ، در مقاله)1383 (يمحمدجواد و زاده
ر اینترنت با صورت که کارب اند بدین خانواده، نظریه وابستگی را مبناي کار خود قرار داده

وابسته شدن به اینترنت فرصت کمتري براي پرداختن به خانواده دارد و این ممکن 
هاي  اهمیت شدن خانواده نزد کاربر اینترنت و درنتیجه کاهش ارزش است باعث کم

  ).125: 1383زنجانی زاده و محمدجوادي، (شود خانواده 
شناختی، بیشترین  اي جامعهه در مرتبه دوم، نظریه: شناختی هاي جامعه  نظریه-ب

استثناي  به(این نظریات . اند کاربرد را در مقاالت مورد بررسی در این مطالعه داشته
طور عام را  ها به ي نوین یا رسانهها رسانهطور مستقیم  به) نظریه کنش ارتباطی هابرماس

عنوان مبنایی  ها به  درصد مقاالت مورد بررسی، از آن40اند، اما در  موردتوجه قرار نداده
در این . شده است هاي نوین بر ابعاد مختلف خانواده استفاده براي تحلیل تأثیرات رسانه

                                                   
1. Modeling Theory 
2. Dependency Theory 
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از میان . شده است هاي خرد استفاده هاي کالن و هم از نظریه میان هم از نظریه
توان به نظریه کنش ارتباطی هابرماس و نظریه تحول فرهنگی  هاي کالن می نظریه

توان به نظریه کلی و ولخارت در خصوص  در سطح خرد نیز می. کرداینگلهارت اشاره 
  .یشی گافمن اشاره کردنما و نظریه 1هاي گروهی مقاومت در برابر تغییر نگرش

ها و   مقاله، از نظریه7 مقاله، تنها در 20از بین : هاي نوین هاي رسانه  نظریه-ج
این نظریات . شده است ، استفادهاند هاي نوین پرداخته  به رسانهمشخصاًهایی که  دیدگاه
 و 2اي مانوئل کاستلز  وسیعی از نظریات کالن همچون نظریه جامعه شبکهنسبتاًدامنه 
 در 5 و شري ترکل4هاي کسانی همچون هیوبرت دریفوس  تا دیدگاه3شدن گیدنز یجهان

عدلی پور و . گیرند  توسط آن را دربر میگرفته شکلخصوص اینترنت و فضاي مجازي 
بوك بر روابط خانوادگی  یسفیر شبکه اجتماعی تأث، براي بررسی )1392(ارانش همک

اند که در  اند و بیان کرده اي کاستلز، استفاده کرده کاربران اینترنت، از نظریه جامعه شبکه
شود  یم نوظهور، قلمرو فرهنگی و نهاد خانواده، دستخوش تحوالت شگرفی هجامعاین 

هاي نمادین  یري و ارتباطپذ انعطافي شدن، ا شبکهشابه و در این قلمرو، الگوهاي م
طور مشخص اینترنت، به  ي الکترونیکی و بها رسانهزودگذر، بر محور یک نظام منسجم 

یز، براي بررسی تأثیرات ماهواره بر ن) 1395(همکارانش رحمانی و . آید یموجود 
س دیدگاه گیدنز در خصوص اند و بر اسا هاي خانواده، از نظریه گیدنز بهره گرفته ارزش
عنوان نقاط اتصال اجتماعی،  ها به مند شدن اعتماد در دنیاي مدرن و نقش رسانه مسئله

کننده  عنوان یکی از عوامل تضعیف هاي نوین ارتباطی همچون ماهواره را به ورود فناوري
همکارانش محمدي سیف و . اند هاي خانوادگی موردتوجه قرار داده اعتماد و ارزش

نیز با استفاده از نظریات دریفوس، ترکل و دیگران در خصوص گمنامی و حذف ) 1393(

                                                   
1. Resistance to Change of Group-Anchored Attitudes 
2. Manuel Castells 
3. Anthony Giddens 
4. Hiobert Darifos 
5. Shery Turkle 
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ویژه  یر اینترنت بر کاهش تعامالت اجتماعی بهتأثروابط چهره به چهره در اینترنت، 
  .اند ارتباطات نزدیک و صمیمی با اعضاي خانواده را موردتوجه قرار داده

توان به چند  ت مورد بررسی میهاي بکار برده شده در مقاال در خصوص نظریه
یک از این مقاالت از  ین ایراد این است که در هیچتر مهم. ایراد اساسی اشاره کرد

 ، نظریات موضوعی)1396 (یکیبلتعبیر هاي مرتبط با موضوع مطالعه یا به  نظریه
اغلب نظریات بکار برده شده قرابت موضوعی با موضوع و مسئله . نشده است استفاده 

هایی از نوع  ها، نظریه ایراد دیگر این است که اغلب این نظریه. دمطالعه ندارندمور
) 1396بلیکی،  ( تجربی-ي نظريها چارچوب و با باشند یمهاي کالن و نظري  نظریه
همین دلیل پژوهشگران به . دارند   بسیار فاصله،استفاده در مطالعات تجربی  قابل

 ارتباط مناسب برقرار کنند ،الن نظري و مطالعه تجربیهاي ک اند بین این نظریه نتوانسته
اي  گونه شویم به ها، با غیبت این رویکردهاي نظري مواجه می  در تحلیل یافتهعموماًو 

هاي بکار برده شده، کارکرد  شده، نظریه توجهی از مقاالت بررسی که در بخش قابل
  .اند کرده داده و بیشتر کارکردي تزئینی پیدا تبیینی خود را ازدست

متغیرهاي مطالعه شده در مقاالت مورد بررسی در این فرا : متغیرهاي تحقیق: 5
دسته اول متغیرهاي قلمرو رسانه . بندي کرد توان در دو دسته مقوله تحلیل را می

دسته دوم نیز شامل . گیرند یبرم متغیرهاي مستقل این مقاالت را در عموماًباشند که  می
عنوان متغیرهاي وابسته در این مقاالت مورد  د که بهنباش اده میمتغیرهاي قلمرو خانو

رسانه، متغیر زمان مصرف رسانه، بیش  در دسته متغیرهاي قلمرو. اند بررسی قرارگرفته
 نیز متغیر محتواي رسانه، ازآن پس. از متغیرهاي دیگر موردتوجه قرارگرفته است
یر زمان مصرف تأثین ترتیب بررسی بد. بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است

رسانه و محتواي رسانه بر ابعاد مختلف خانواده در اغلب مقاالت عمومیت دارد، 
، ) درصد مقاالت70 (شده   مورد از مقاالت بررسی14توان گفت در  اي که می گونه به

                                                   
1. substantive theory 
2. empirical-theoretical scheme 
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ه مطالع  مورد،عنوان متغیرهاي مستقل زمان به صورت جداگانه و یا هم این دو متغیر به
  .اند قرار گرفته

تعامالت خانوادگی و . شود عدم تنوع متغیرها، در قلمرو خانواده نیز مشاهده می
یرهاي وابسته و متغعنوان  توجهی از مقاالت به هاي خانوادگی، در درصد قابل ارزش
هاي خانواده شامل مواردي همچون  آسیب. اند گرفته  مورد بررسی قرار، از رسانهمتأثر

باشند که  جمله متغیرهاي دیگري می الق، خیانت و خشونت نیز ازتضاد نسلی، ط
هاي نوین در مقاالت موردمطالعه   از مصرف رسانهمتأثرعنوان متغیرهاي خانوادگی  به

یر منفی رسانه بر این تأثاتفاق این مقاالت، بر  در اکثر قریب به. اند گرفته موردتوجه قرار
موحد و مردانی، (مقاله تنها در یک .  استابعاد و متغیرهاي خانوادگی تأکید شده

یر تأثعنوان متغیر وابسته مطالعه شده است،  که ساختار قدرت در خانواده به) 1392
 قرارگرفته موردتوجهتر شدن مناسبات قدرت در خانواده   نوین بر دموکراتیکيها رسانهمثبت 

  .است
  

   متغیرهاي مورد بررسی در مقاالت فرا تحلیل-5جدول 
  درصد فراوانی  متغیرها  وقلمر

  60 12 زمان مصرف
 45 9  محتوا

  10 2 دسترسی یا برخورداري
 رسانه

  20 4 سایر
  40 8 تعامالت خانوادگی

 35 7  ي خانوادهها ارزش

  35  7  هاي خانواده یبآس
  15 3  اعتماد

  10  2  همسرگزینی

  خانواده

 5 1  ساختار قدرت
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 10  2  سایر

  
  :توان به چند نکته مهم اشاره کرد ها می هبر اساس این یافت

سو و تمرکز این  هاي نظري مورداستفاده در مقاالت از یک تنوع چارچوب) الف
دهد که تنوع در رویکردهاي نظري نتوانسته   نشان می، یکساننسبتاًمقاالت بر متغیرهاي 

مختلف آن اي و تأثیرات  پژوهشگران را به موضوعات و ابعاد متفاوتی از مصرف رسانه
شده در مقاالت از نوآوري  هاي مطرح اي که مباحث و یافته گونه به. هدایت کند

  .باشند  تکرار مکررات میغالباًبرخوردار نبوده و 
محدود بودن متغیرهاي موردمطالعه در مقاالت فرا تحلیل به متغیرهاي قلمرو           ) ب

گر  ن به متغیرهاي مداخله  توجهی پژوهشگرا   رسانه و متغیرهاي قلمرو خانواده، بیانگر بی      
دیگر نوعی  عبارت به. باشد یر رسانه بر ابعاد مختلف مناسبات خانواده میتأثو میانجی در 

نگري در بررسی رابطه رسانه با ابعاد مختلف خانواده در این مقاالت حاکم بوده        سطحی
اي دیگـر  گري متغیرهـ  و از پیچیدگی تأثیرات رسانه بر خانواده در اثر مداخله و میانجی       

  .غفلت شده است
یر مــستقیم رســانه بــر خــانواده، تــأثنگــري در خــصوص  یســطح بــر عــالوه) ج

. نگري در خصوص محدود بودن تأثیرات رسانه به تأثیرات منفی نیز وجود دارد            یسطح
تـر شـدن سـاختار     هاي نوین بر دموکراتیـک  یر مثبت رسانهتأث مقاله به بررسی   2تنها در   

هـا   یر منفی این رسـانه تأث است و در سایر مقاالت دیگر،   شده  تهپرداخقدرت در خانواده    
هـاي خـانواده، افـزایش انـواع        ازجمله سست شدن تعامالت خـانواده، تـضعیف ارزش        

  .موردتوجه بوده است... هاي خانواده ازجمله طالق، خشونت، خیانت و  آسیب
  
لعات رسانه و شناختی حاکم بر مطا  با توجه به رویکرد آسیب     :ها  نتایج پژوهش : 6

هاي نوین بر ابعـاد      یر منفی رسانه  تأثییدکننده  تأاتفاق مقاالت     هاي قریب به    خانواده، یافته 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، زمستان 16هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      28

هاي مشابه در  صورت تکرار یافته شناختی نیز به رویکرد آسیب. باشند مختلف خانواده می
  .کنیم این مقاالت بازتاب یافته و در مقاالت به یافته جدید یا متفاوتی برخورد نمی

شناختی بر این مطالعات به حدي است که حتی در مواردي  غلبه رویکرد آسیب
یید تأهاي نوین با ابعاد مختلف خانواده را  ها وجود رابطه منفی مصرف رسانه که یافته

یر تأثها، همچنان بر  گیري مقاالت بدون توجه به این یافته نتیجه کنند نیز در نمی
اي که به  مثال در مقاله عنوان به. واده تأکید شده است بر خانها رسانهشناختی این  آسیب

 شده پرداختهیر اینترنت بر ابعاد هویتی آنان تأثبررسی دیدگاه دانش آموزان در خصوص 
دهند که دانش آموزان بر این باورند که اینترنت  ها نشان می  اینکه یافتهباوجوداست، 

در «گونه آمده است که  یناگیري  تیجهتأثیري بر روابط خانوادگی آنان نداشته است، درن
اثر مصرف فردي اینترنت، اعضاي خانواده فقط در یک فضاي فیزیکی مشترك 

محسنی تبریزي و ( »کند  و هر فردي در دنیاي خود سیر میگرفته قرارخانوادگی 
 در خصوص) 1393(همکارانش  و آبادي شرفدر مطالعه مزیدي ). 1390 هاشمی،

 پیرامون نقش ماهواره در انسجام خانواده، هرچند متأهلطلقه و مقایسه نگرش افراد م
با افزایش زمان مصرف ماهواره، نگرش منفی افراد که دهند  هاي مطالعه نشان می یافته

هرچند این یافته  (یابد  ماهواره بر روابط و انسجام خانواده کاهش مییرتأث در خصوص
 است شده  گرفته، نتیجه يبند جمع ، در)باشد  محل بحث مییرتأثخود به لحاظ جهت 

کنند در مقایسه با  اي استفاده نمی هاي ماهواره هایی که از شبکه ساختار خانوادهکه 
کنند از انسجام بیشتري برخوردار  اي استفاده می هاي ماهواره هایی که از شبکه خانواده

  .باشد می
 خانواده در این  بررسانه مستقیم یرتأث و باور به شناختی آسیبغلبه رویکرد 

 و غفلت از عوامل و متغیرهاي میانجی یرتأثهاي این  توجهی به مکانیسم مقاالت، و بی
ها و عوامل مربوط به خانواده، تصویري انفعالی از خانواده ارائه کرده   ویژگیویژه به

 پذیرفته و توانایی یرتأثها   مستقیم از این رسانهصورت به که خانواده اي گونه بهاست 
 یرتأثبه ) 1390 نعیمی،(مقاله تنها در یک .  را نداردتأثیراتعدیل و یا جلوگیري از این ت
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هاي   و مکانیسمشده پرداخته منفی ماهواره تأثیراتسبک تربیتی خانواده در تعدیل 
  . استقرارگرفته موردتوجهدفاعی خانواده در برابر رسانه 

  
  

  بحث و بررسی
هاي نوین بر ابعاد مختلف  یر رسانهتأثدر خصوص در این مطالعه، رویکردهاي موجود 

بندي  و پیچیدگی تأثیرات صورت یجابیاشناختی، تأثیرات  خانواده در سه رویکرد آسیب
یدشده طی یک دهه اخیر با هدف بررسی رویکرد تولشدند و بر همین اساس، مقاالت 

د فرا تحلیل هاي نوین بر خانواده، مور ها در خصوص تأثیرگذاري رسانه حاکم بر آن
هاي فرا تحلیل مقاالت در ابعاد مختلف نظري و روشی، بیانگر نتایج  یافته. قرار گرفتند

 :باشد زیر می

هاي عمومی  اتفاق مقاالت مطالعه شده، از نظریه به قریب  اکثر : فقر نظري-1
ن عنوا شناختی به هاي عام و کالن جامعه ها و در مرتبه دوم از نظریه تأثیرگذاري رسانه

مانده نیز هرچند از  یباق مقاله 7. اند رویکرد یا چارچوب نظري خود بهره برده
وجود این  اند بااین هاي نوین بوده اند که در ارتباط با رسانه هایی استفاده کرده نظریه
ها بوده و ارتباط مستقیمی با  ها نیز در ارتباط با تأثیرات و پیامدهاي عام رسانه نظریه

اغلب مقاالت فرا بنابراین . ها بر ابعاد مختلف خانواده ندارند نهتأثیرات این رسا
) 1396 (یکیبلشده، فاقد رویکرد یا چارچوب نظري مناسب و یا به تعبیر  یلتحل

 تجربی براي هدایت و راهنمایی مطالعه -هاي نظري هاي موضوعی و چارچوب نظریه
  .اند بوده

وب یا رویکرد نظري مناسب  عدم اتخاذ چارچ:شناختی  غلبه رویکرد آسیب-2
اي در خصوص  هاي کلیشه در مقاالت مطالعه شده، منجر به این شده است که دیدگاه

 بوده و ها کننده اغلب این مطالعه یتهداهاي نوین بر خانواده،  تأثیرگذاري منفی رسانه
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طور یکسان   استفاده از رویکردها و نظریات متفاوت، بهباوجودمقاالت مختلف 
  هاي  هاي نوین اتخاذ کنند و تأثیرات مثبت رسانه آسیب شناسانه به رسانهرویکردي 

ها مبنی بر  این موضوع در تکراري بودن یافته.  مورد غفلت قرار گیرندکامالًنوین 
ها  یر مثبت آنتأثهاي خانواده و  هاي نوین بر تعامالت و ارزش یر منفی مصرف رسانهتأث

بدین . بازتاب یافته است... ون خشونت، طالق، خیانت و شناختی خانواده همچ آسیببر ابعاد 
  .اند زا بازنمایی شده هاي آسیب  رسانهعنوان بههاي نوین  ترتیب در اغلب این مطالعات، رسانه

نگري مضاعف  یسطحشده دچار یک  یلتحل مقاالت فرا :نگري یسطح -3
هاي نوین و  فی رسانهبه این معنا که عالوه بر محدود بودن به پیامدهاي من. باشند می
هاي  هاي تأثیرگذاري رسانه ها، مسیر و مکانیزم توجهی به تأثیرات مثبت این رسانه بی

 مورد غفلت کامالًگر و میانجی نیز  کننده عوامل و متغیرهاي مداخله یر تعدیلتأثنوین و 
ه هاي نوین و ابعاد مختلف خانواد قرارگرفته است و در بررسی رابطه بین مصرف رسانه

بدین ترتیب پیچیدگی تأثیرات . یره اکتفا شده استدومتغهاي  تنها به بررسی همبستگی
  .شده است هاي نوین و همچنین نقش متغیرها و عوامل میانجی نادیده گرفته رسانه

یرپذیري مستقیم و منفی خانواده از تأث تأکید بر : رویکرد انفعالی به خانواده-4
ها و ابعاد خانواده در میزان و  کننده ویژگی یینتعنقش توجهی به  هاي نوین و بی رسانه

مسیر این تأثیرات، منجر به ترسیم تصویري منفعالنه از خانواده در این مقاالت شده 
صورت ضمنی نگاهی مبتنی بر جبرگرایی تکنولوژیک در این  بدین ترتیب به. است

انواده در پذیرش یا ي که ناظر به نقش فعال خ سازیاهلمقاالت وجود دارد و فرآیند 
 و همچنین تغییر معنی و ها آنهاي نوین و کنترل تأثیرات  عدم پذیرش این فناوري

  .توجهی قرارگرفته است ها مورد بی در این رسانهاست، یدشده تولبازتفسیر محتواهاي 
هاي فرا تحلیل مقاالت در بخش روش نشان داد که همه   یافته: رویکرد ایستا-5

هاي نوین بر خانواده در یک  یر رسانهتأثوع مطالعات مقطعی بوده و این مقاالت از ن
بدین ترتیب در این مقاالت رویکردي . مقطع زمانی واحد موردمطالعه قرارگرفته است

یر عامل تأثهاي نوین بر خانواده اتخاذشده و  یر رسانهتأثایستا و پایدار در خصوص 
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شده است،  نشان داده) 1999  و1998 (همکارانش که در مطالعه کراوت و گونه آنزمان 
  .توجهی قرارگرفته است مورد بی

 مطالعات رسانه در زمینه خانواده نیازمند یادشده،هاي  با توجه به یافته
در گام اول باید در اتخاذ رویکرد جبرگرایانه به . هاي نظري و روشی است بازنگري

بیان کرده است، این ) 1992 (یشرفگونه که  همان. ها احتیاط کرد تأثیرات فناوري
یر فناوري تأثطور فعاالنه براي شکل دادن به کاربرد و  هایی را که افراد به رویکرد، شیوه

گرایی  ، رویکرد برساخت)1992 (یشرفبر همین اساس، . گیرد برند نادیده می بکار می
 این در. کند یر فناوري بر زندگی اجتماعی پیشنهاد میتأث را براي مطالعه اجتماعی

اي در  هاي نوین رسانه کارگیري فناوري هاي به رویکرد بر تمرکز پژوهشگران بر شیوه
ها و  هاي کاربرد این رسانه زمینه زندگی خانوادگی تأکید شده و از این طریق شیوه

 ,Hughes & Hans (یرندگ شده با این کاربردها مورد بررسی قرار می معناهاي نسبت داده

کنار ها  یرپذیري افراد از این فناوريتأثویکرد منفعالنه در خصوص بدین ترتیب ر). 2004
هاي خانوادگی و همچنین  هاي مفهومی در خصوص زمینه  و استفاده از مدلشده گذاشته

  .یابد هاي نوین ضرورت می ها با رسانه هاي سازگاري خانواده مطالعه شیوه
هاي  هشگران از نظریههاي مفهومی، نیازمند استفاده پژو دستیابی به چنین مدل

مثال رویکرد رشد خانواده به فهم تأثیرات  عنوان به. حوزه مطالعات خانواده است
رویکرد . کند هاي نوین در مراحل مختلف زندگی خانوادگی کمک می متفاوت رسانه

دهد که اطالعات چگونه بر اکوسیستم خانواده تاثیرگذاشته و  شناختی نیز نشان می بوم
کنند و در مقابل خانواده نیز چه فرآیندهاي  ي را وارد خانواده میچه انرژي جدید

بر اساس . گیرد ها بکار می یرپذیري از این فناوريتأثزمان با  انطباقی مستمري هم
هاي نوین چه منابع  توان به بررسی این موضوع پرداخت که رسانه رویکرد تضاد نیز می

ابع به چه صورت بوده و چه تأثیري بر جدیدي را وارد خانواده کرده و توزیع این من

                                                   
1. social constructivist approach 
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 اقتدار درون خانواده گذاشته و این تغییرات چه تضادهایی را در درون مراتب سلسله
عالوه براین، استفاده از رویکردهاي ترکیبی همچون . خانواده به همراه خواهند داشت

ه هاي مربوط ب یاییپوي براي بررسی تر جامع، دید )2012 (ینهرتلمدل ترکیبی 
  .کند یمي نوین و خانواده فراهم ها رسانه

شده نیز نیازمند  هاي بکار گرفته مطالعات رسانه در حوزه خانواده به لحاظ روش
هاي مقطعی  هاي پیمایشی مبتنی بر داده این مطالعات باید از روش. باشد بازنگري می

هانس  گونه که هیوز و همان. هاي خود را گسترش دهند فراتر رفته و دامنه روش
هاي مختلف کیفی جهت فراهم  ی با روشهاي کم اند، ترکیب روش بیان کرده) 2004(

هاي نوین در آن  اي که رسانه هاي خانوادگی تري از فرآیندها و زمینه کردن توصیف غنی
  . ضروري است،گیرند مورداستفاده قرار می

هاي  یوهها و ش عالوه براین، این مطالعات نیازمند نوآوري در خصوص تکنیک
هاي خود   اغلب این مطالعات مبتنی بر شیوهمعموالً. باشند گردآوري اطالعات می

یر آن تأثاي و  اظهاري یکی از اعضاي خانواده در خصوص میزان و نحوه مصرف رسانه
دهند یک نفر از اعضاي  شواهد زیادي وجود دارد که نشان می. باشند بر خانواده می

هاي  اي خانواده و فعالیت تصویر درستی از مصرف رسانهتواند گزارش و  خانواده نمی
مثال مقایسه کراوت و  عنوان به). Hughes & Hans, 2004(کند مختلف دیگر ارائه 

بین زمان مصرف اینترنت بر اساس خود اظهاري افراد و ) 2002(همکارانش 
ا بین دهد که همبستگی بین این دو تنه ، نشان میهاي واقعی مصرف اینترنت گزارش

بدین ترتیب پژوهشگران . قبول است تر از سطح قابل باشد که پایین  می0,55 تا 0,42
گزارش ها همچون مشاهده،  هاي مختلف گردآوري داده نیازمند ترکیب روش

موضوع  .باشند اي در خانواده می براي فهم بهتر مصرف رسانه...  و هاي روزانه فعالیت
هاي  هاي طولی براي بررسی شیوه کارگیري طرح ت بهیر زمان و ضرورتأثدیگر توجه به 

                                                   
1. actual Internet logs 
2. time diaries 
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. اي است هاي رسانه ها با تغییرات صورت گرفته در فناوري دگرگونی و انطباق خانواده
یر عوامل مختلفی همچون سن فرزندان تأثها، طی زمان و تحت  الگوهاي تعامل با رسانه

  ).Hughes & Hans, 2004(کند  اي تغییر می و افزایش تخصص و دانش رسانه
هاي ساده دومتغیره  ها نیز باید از اکتفا به همبستگی هاي آماري تحلیل داده تکنیک

اي و متغیرهاي مربوط به خانواده و  د و با افزایش دامنه متغیرهاي رسانهنفراتر برو
هاي آماري  ها و تکنیک گر، از مدل همچنین توجه به متغیرهاي میانجی و مداخله

هاي نوین بر ابعاد مختلف خانواده استفاده  یر رسانهتأثالعه و تبیین تري براي مط پیچیده
همچون  (یخانوادگهاي شخصیتی، فرآیندهاي متنوع  ها باید شامل ویژگی این مدل. دننک

همچون  (یاجتماعهاي مختلف  و زمینه) مشارکت والدین در فعالیت فرزندان
 ,Bronfenbrenner(باشند ) ...هاي خانگی، مراقبت از فرزندان، آموزش و  فعالیت

یر پذیرفتن تأثتري از نحوه   فهم غنیاي  زمینه- فرآیندي-هاي شخصی مدل). 1986
هاي رخ  هاي نوین و فرآیندهاي منجر به این تأثیرات و زمینه ها از رسانه افراد و خانواده

یک ... اي همچون اینترنت و  هاي نوین رسانه فناوري. کنند دادن این تأثیرات فراهم می
باشند که بر دامنه وسیعی از  شناختی، اجتماعی، سرگرمی و مصرفی می فضاي روان

ها  اي بر خانواده هاي مثبت و منفی گشوده هستند و بدین ترتیب به شیوه پیچیده فعالیت
هاي تعامالت  همچنین تنوع گسترده سبک). Hughes & Hans, 2004(گذارند  یر میتأث

هاي ارتباطی  هاي نوین وابسته به سبک یر رسانهتأثشود که  یو شرایط خانوادگی باعث م
یر این تأثبنابراین فهم .  بسیار متفاوت باشد]ممکن است[ها و رفتارهاي دیگر  خانواده

اي و ابعاد مختلف خانواده  ها با اکتفا به بررسی همبستگی ساده بین مصرف رسانه رسانه
  .ممکن نیست

  

                                                   
1. person-process-context models 
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