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گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و  تأثیر میزان 
برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان 

)مطالعۀ موردی: زنان متأهل 20 ـــ 55 سال بروجرد( 
فرود هاشمی1، لیال عظیمی2، علی روشنایی3، محمدحسین اسدی داودآبادی4   

چکیده
كه به  دنبال خود مفاهیم جدیدی  گیر آن ـ  گسترش فرا با فرارسیدن عصر فّناوری های نوین ارتباطی و 
روابط  در  گسترده ای  تحوالت  و  تغییر  ـ  همراه  آورد  به  را  و...  سایبری  فضای  مجازی،  واقعیت  چون 
زوجین ایجاد شد. رسانه های جمعی، با ایجاد تغییرات فرهنگی، دگرگونی های عمده ای در نگرش های 
زوجین به عواطف و احساسات نسبت به یکدیگر در زندگی مشترک رقم زده اند. هدف پژوهِش پیش 
زنان  بر منابع احساسی  برنامه های ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی  به  گرایش  تأثیر  بررسی  رو 
رسانه ای«  جهان  در  تجربه  و  »خویشتن  نظریۀ  اساس  بر  پژوهش  نظری  مدل  و  چارچوب  است. 
كالینز نیز استفاده شده  كمپر و  گربنر،  تامپسون تدوین شده است؛ اما، برای افزایش غنای آن از نظریۀ 
است. روش پژوهش عّلی ـ تبیینی است و جامعۀ آماری زنان متأهل 20 ـ 55 سالۀ شهر بروجرد است. 
كوكران 400 محاسبه شد. از  نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و حجم نمونه بر اساس فرمول 
شد.  پردازش   spss نرم افزار  كمک  به  و  جمع آوری  موردنیاز  اطالعات  هدایت شده  پرسش نامۀ  طریق 
كه برنامه های ماهواره، شامل میزان و نوع استفاده، رابطۀ مستقیم و مثبتی با  یافته ها نشان می دهد 
كه درمجموع عوامل مربوط  تغییرات منابع احساسی زنان داشته اند. رگرسیون چندمتغیره نشان داد 
درمورد  كنند.  تبیین  را  زنان  احساسی  منابع  به  مربوط  واریانس  درصد   37 توانسته اند  ماهواره  به 
شبکه های اجتماعی مجازی، عضویت در شبکه و میزان استفاده، به جز جذابیت استفاده، نیز رابطۀ 
مستقیم و مثبتی با منابع احساسی زنان نشان داده است. رگرسیون چندمتغیره توانسته درمجموع 
كند. بنابراین، یافته های پژوهش چارچوب  44 درصد واریانس مربوط به منابع احساسی زنان را تبیین 

كه با آن متناسب هستند. كردند و نشان می دهند  نظری را تأیید 

کلیدی گان  واژ
زنان، شبکه های اجتماعی مجازی، ماهواره، منابع احساسی.
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مقدمه
موضوع پژوهشی این مقاله، یعنی مطالعۀ تأثیر رسانه بر منابع احساسی زنان، موجب تالقی 
جنسیت  مطالعات  و  احساسات،  و  عواطف  جامعه شناسی  رسانه،  جامعه شناسی  مرزهای 
واحد  »احساس1«  اصطالح  معاصر،  جامعه شناسی  و  اجتماعی  روان شناسی  در  می  شود. 
وجود  كه  می  شود  تلقی  گروه  هر  اعضای  از  بخشی  آشکار  فعالیت  و  انفعال  تشکل  اساسی 
حاالت انفعالی را به آن اعضا نشان می  دهد. از دیدگاه هومنز2، فعالیت های لفظی یا نمادین 
اعضای جامعه را به عنوان نشانه های نگرش به فرد یا افراد دیگر احساس می  توان نامید )گولد 

كولب3، 1384: 33(. و 
گاهی می  بخشند و عقل و منطق ما  احساسات و عواطف به برداشت و نگرش ما از جهان آ
كنده می   كنند. عواطف »چسب اجتماعی« را برای پیوند اعضای جامعه به  را از هویت و فردیت آ
یکدیگر فراهم می كند و شالودۀ روابط مجسم )و نزدیک( ما را با دیگران پی می  ریزد. عواطف در 
بازار سرمایه داری به خریدوفروش می رسد و اساس پرجوش وخروش تقابل و تغییر اجتماعی را 
تشکیل می  دهد. امروزه، عواطف و احساسات، هم به لحاظ فکری و اجتماعی، هم به لحاظ 
اقتصادی و سیاسی، هم به لحاظ فرهنگی و درمانی، رونق بسیار دارند )استونز4، 1385: 378(. 
احساسات و عواطف، عالوه بر ساخت روانی، از ساخت اجتماعی نیز برخوردارند. ساخت 
اجتماعی احساسات و تجربه های احساسی و »قدرت مهار و ادارۀ اطالعات احساسی« افراد 
تحت تأثیر عوامل و متغیرهای مختلف اجتماعی قرار دارند. به ویژه از دورۀ مدرنیته به بعد، 
تأثیر عوامل اجتماعی بر ساختار عواطف پررنگ شده است. در نتیجه، چالش های جدیدی 
كم رنگ بوده  كه در دوره های پیشین  در عشق ورزی و تبادالت عاطفی زناشویی پدید آمده اند 

یا موضوعیت نداشته اند. 
یکی از مهم ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر ساختار احساسات طبقۀ اجتماعی و جنسیت 
كه موقعیت فرد در سلسله مراتب اجتماعی می  تواند عامل  است. فرویند5 خاطرنشان می كند 
مؤثری در شکل دهی و مدیریت عواطف و احساسات به شمار آید. بر این اساس، طبقات پایین 
كمتری در ادارۀ اطالعات احساسی خود برخوردار  و زنان در ساختار اجتماعی از قدرت مهار 

1. Sentiment
2. Homans 
3. Gould & Kolb
4. S tones
5. Freund
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كشیلد1 این ضعف و تزلزل را به نبود حفاظت منزلت اجتماعی2 برای پاس داشت  هستند. ها
فشار  نمایشی  »بروز  باعث  می  تواند  خود،  به نوبۀ  تزلزل،  و  ضعف  این  می  كند.  تعبیر  »خود« 

روانی«، ترس وجودی و پریشانی نورو-فیزیولوژیک شود )استونز، 1385: 375-376(.
 مرور تاریخ اجتماعی بشر از منظر عواطف و احساسات نشان می  دهد تبادالت عاطفی زناشویی 
تحت تأثیر تغییرات ساختار خانواده دگرگون شده اند. از نظر گیدنز، عشق به شکل عام و نه خاص، 
كنش  كه در چند قرن اخیر به وجود آمده است و تمركز  عالقۀ زوجین به یکدیگر، پدیده ای است 
گرم و صمیمانه در دایرۀ تنگ خانوادۀ هسته ای زمینه ساز پیوندخوردن عشق و ازدواج  متقابل 
كه  گیدنز، با بررسی تغییرات تاریخی مفهوم صمیمیت در طول تاریخ، نشان می  دهد  بوده است. 

چگونه عشق و ازدواج در فرایند تدریجی تاریخی به هم نزدیک می  شوند )گیدنز3، 1384: 43(.
خانواده  در  هم  احساسات  و  سائقه ها  مدیریت  و  عواطف  اقتصاد  در  موجود  تقاضاهای 
عاطفی،  تقاضاهای  تغییر  دگرگونی اند.  حال  در  سرمایه داری  بازار  هم  و  زناشویی  روابط  و 
تحت تأثیر ایدئولوژی جنسیتی، شیوۀ تقسیم بندی و سهم دو الگوی تجربۀ احساسی یعنی 
370(. به این  »ایدئال سنتی« و »ایدئال مساوات طلبانه« را دگرگون می  كند )استونز، 1385: 
كه جریان مدرنیته موجب شده است ایدئولوژی جنسیتی از »الگوی سنتی« به »الگوی  معنا 

كند و به تبع آن، منابع احساسی دچار دگرگونی شود.  مساوات طلبانه« حركت 
كه جهان رسانه و دیجیتال یکی از عوامل  ساختار این پژوهش بر این فرض استوار است 
كه عناصر الکترونیک  مهم تغییر منابع احساسی در جهان مدرنیته و پسامدرنیته است؛ چرا
میانجی )پیام رسانه ای مجازی( امکان بازاندیشی نقادانه در منابع احساسی انسان ها، به ویژه 
كه در حوزۀ رسانه در جامعه شناسی  زنان، را فراهم می  كنند. با وجود پژوهش های متعددی 
انجام یافته اند و به رغم مباحث نظری مختلف دربارۀ تأثیرات رسانه ازجمله نظریه های كالپر4، 
كه از منظر  نیومن5، لرنر6، شرام7، راجرز8، تامپسون9، هابرماس10، و مک لوهان11، پژوهش هایی 

1. Hochschild 
2. S tatus-shields
3. Giddens 
4. Clapper 
5. Noelle-Neumann 
6. Lerner
7. Schramm
8. Rogers
9. Thompson
10. Habermas
11. McLuhan

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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كم رنگ هستند. برای جبران  جامعه شناختی به تأثیر رسانه بر عواطف بپردازند بسیار اندک و 
و  ماهواره  تمایزی  انتخاب  میان،  این  در  است.  بوده  دوچندان  پژوهش  ضرورت  خأل،  این 
كید بر ُبعد جنسیتی تأثیر رسانه بر احساسات در این پژوهش  شبکه های اجتماعی مجازی و تأ

علل نظری داشته است: 
گیری و پوشش رسانه ای، ساختار تعامل  كاربرد، میزان فرا الف( از نظر زمان، مشروعیت 
محتوای  خلق  و  ایجاد  در  مخاطبان  نقش  و  غیردوجانبه(  یا  دوجانبه  )ساختار  رسانه ای 
گونۀ رسانه ای ماهواره و شبکه های اجتماعی فضای  تفاوت های اساسی بین دو  رسانه ای، 
مجازی وجود دارد. این تمایز احتمااًل می  تواند تأثیرات متفاوتی در منابع احساسی زنان به 

همراه داشته باشد.
نیز  پژوهش  این  در  زنان  انتخاب  و  احساسات  مقولۀ  جنسیتی  ُبعد  به  توجه  دربارۀ  ب( 
با مردان احساساتی تر و  كه زنان به لحاظ فردی و اجتماعی در مقایسه  كرد  می  توان اذعان 
كه نخستین نظریه پرداز جدی حوزۀ  گرفته می  شوند. شاید به این علت است  عاطفی تر در نظر 
كشیلد1، است. برخی جامعه شناسان  جامعه شناسی احساسات یک زن، یعنی آرلی راسل ها
كرده و به  گی های جنسیتی احساسات توجه  نیز به نقش قدرت و ویژ ازجمله فیشر2 )2000( 

وجود نوعی بی عدالتی نهادی در این باره اعتقاد دارند. 
كارهای خانگی احتمااًل فرصت بیشتری   از طرف دیگر، زنان در مقایسه با مردان به علت 
و  »عشق ورزیدن  بحران  از  زنان  نتیجه،  در  دارند.  اختیار  در  رسانه ها  از  بهره گیری  برای 
ارتباطات رسانه  ای،  با توجه به وجود  كنونی،  دوست داشتن در چارچوب خانواده« در عصر 

بیشتر از مردان آسیب می  بینند. 
امروزه زنان ایرانی در شکل دهی و بازتعریف مفهوم عشق دچار سردرگمی هستند. نگرش و 
كسب اطالعات و تصاویر مشاهده شده بیش ازپیش آنان را با این چالش  تصور آن ها با توجه به 
دست به گریبان كرده كه چگونه در روند سریع دنیای اطالعاتی می  توانند به بازتولید و شکل دهی 
كه سیاست گذاری در جهت بهبود تعامالت احساسی زنان با  این مفهوم بپردازند. بدیهی است 
همسران مستلزم شناخت ابعاد مختلف آن و به ویژه تأثیر رسانه های جمعی بر آن است؛ چه آنکه 
شناخت این عوامل در وهلۀ اول امکان كنترل، و در وهلۀ دوم امکان تغییر شرایط در جهت ایجاد 
كیفیت تری را برای كنش مناسب و تعریف شده فراهم می  آورد. نتایج  روابط خانوادگی سالم تر و با
كالن و دولتی در حوزۀ سیاست گذاری اجتماعی  ـ چه در برنامه ریزی های سطح  این پژوهش 
كاربرد داشته  رسانه و خانواده، و چه در سطح خرد در سازمان های دولتی و غیردولتی ـ می  تواند 

1. Arlie Russell Hochschild 
2. Fitcher
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باشد. در سطح خرد نیز نتایج پژوهش می  تواند در آموزش منابع انسانی به خصوص زنان جامعه 
كه مسئولیت اصلی تربیت فرزندان را در خانواده بر عهده دارند و استحکام و  گرفته شود  كار  به 

كلیدی آن ها بستگی دارد.  تداوم روابط خانوادگی به نقش 
زناشویی و نقش آن در زندگی فردی  با توجه به چالش های رسانه ای، تعامالت عاطفی 
كه به اجمال تشریح شد، هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین تأثیر  و اجتماعی زنان 
ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی بر منابع احساسی زنان به منظور تأمل بیشتر و تعمیق 
نگاه جامعه شناختی به سیاست گذاری اجتماعی رسانه و خانواده است. با این پیش زمینه، 

این پژوهش در پی دست یابی به پاسخ پرسش اصلی ذیل است:
گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی  آیا میزان 

زنان )زنان متأهل 20 ـ 55 سال شهر بروجرد( مؤثر است؟

پیشینۀ پژوهش
آغاز  آن نسبتًا دیرتر  بر  و عوامل مؤثر اجتماعی  و احساسات  مطالعۀ جامعه شناختی عواطف 
كه این موضوع در نگاه سطحی و اجمالی  شده است. یکی از علل آن احتمااًل آن بوده است 
كشیلد، با مطالعۀ  پدیده ای زیست شناختی و روان شناختی تلقی می  شود. به نظر می  رسد ها
پیش گام  مؤثر،  شکلی  به  عاطفی  كار  جنسیتی  تقسیم  و  انسانی  احساسات  تجاری شدن 
از  بوده است. پس  اجتماعی  به جهان و حیطۀ  و نگرش  این حوزه  كاماًل جدید در  شیوه ای 
كیفی در  كار او، مطالعات این حوزه با رویکرد عینی گرایانه در مقابل ذهنی گرایانه، روش های 
كّمی، پیش بینی در مقابل توصیف، و مهار عواطف در مقابل توجیه آن در  مقابل روش های 
جریان است و جامعه شناسان دیگری چون دنزین1، دانکوم2 و مارسدن 3به غنای این حوزه 
كشیلد از آن  كه نویسندگانی چون دنزین و ها كیفی،  افزوده اند. در روش های ذهنی گرایانه و 
دفاع می  كنند، »خود-احساسی« به مثابۀ ساختار جاری از تجربۀ زیستی می  تواند مورد توجه 
واقع شود. این ساختار دربرگیرندۀ بدنه ای پدیداری و معنای اخالقی درونی از این احساس 

كه احساس را تجربه می  كند )استونز، 1385: 371(.  برای »خود«ی است 
پژوهش های  توجه  مورد  كمتر  احساسات  و  عواطف  با  رسانه ها  رابطۀ  این،  وجود  با 
كه ارتباط  گرفته است. در ذیل فقط به پژوهش هایی  جامعه شناختی داخلی و خارجی قرار 

بیشتری به مسئلۀ موردپژوهش دارند می  پردازیم:

1. Denzin
2. Duncomb  
3. Marsden

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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پژوهش  های داخلی
- نتایـج پژوهـش شـکربیگی )1396( نشـان داد خانـوادۀ ایرانی در دهه هـای اخیر با ورود عناصر 
گسـترده ای مواجـه اسـت. ایـن تغییـرات مسـائلی را در برابـر خانـواده  مـدرن بـا تغییـر و تحـوالت 
بـه شـبکه های  گرایـش  بیـن  نشـان می دهـد  پیمایشـی  پژوهـش  ایـن  نتایـج  اسـت.  قـرار داده 
اجتماعـی مجـازی و ظهـور طـالق عاطفـی، ناسـازگاری هویتـی، اباحه گـری عملـی، نارضایتـی از 
كـم/ بـدون فرزنـد رابطۀ معنـاداری وجـود دارد. نیکویی  زندگـی زناشـویی و ظهـور خانواده هـای 
كـه  بـرازش مـدل نظـری بـر اسـاس تحلیـل رگرسـیون چندگانـه و تحلیـل مسـیر نشـانگر آن اسـت 
درمجمـوع 59 درصـد تحـوالت در روابـط زناشـویی زوجیـن بـه مصـرف شـبکه های اجتماعـی 

مجـازی بسـتگی دارد.
كّمی تأثیر شبکه های اجتماعی  كیفی و  - فالحی )1395(، در پژوهشی با عنوان »تحلیل 
شبکه های  از  استفاده  روزافزون  گسترش  تأثیر  بررسی  هدف  با  خانواده«  ساختار  در  مجازی 
اجتماعی مجازی بر ساختار خانواده برای رسیدن به نتایج دقیق تر، از روش پژوهش آمیخته 
افراد  حضور  ِصرف  می  دهد  نشان  پژوهش  این  یافته های  است.  گرفته  بهره  كّمی(  و  )كیفی 
و  هویتی  آسیب  به  نمی تواند  اجتماعی  شبکه های  با  مرتبط  فّناوری های  از  آنان  استفادۀ  و 
كنترل جوانب ابعاد  گسست در نهاد خانواده منجر شود؛ بلکه، با شناخت، رعایت و  پیدایش 
كم بر این پدیده، افراد می  توانند با حضور در این فضا حمایت های نسبی به دست آورند.  حا
همچنین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با سرمایۀ اجتماعی پیوندی درون 
كاربران در این فضا با احساس  خانواده )درون گروهی( رابطۀ معناداری ندارد؛ اما، نوع استفادۀ 

تعلق خانوادگی هم بستگی معناداری دارد. 
»رابطـۀ  عنـوان  بـا   ،)1394( خوزانـی  شـیروی  و  عبداللهـی  ربیعـی،  پژوهـش  نتایـج   -
اصفهـان«،  شـهر  نوجـوان  دختـران  جنسـیتی  هویـت  بـا  ماهـواره ای  تلویزیون هـای  تماشـای 
كـه  بـه روش پیمایشـی بـر روی دختـران مشـغول بـه تحصیـل در مقطـع دبیرسـتان نشـان داد 
اسـتفادۀ بیشـتر دختـران نوجـوان از برنامه هـای تلویزیـون ماهـواره ای بـه فاصله گرفتـن آن هـا از 
كلیشـه های جنسـیتی و تفکیـک نقش هـای جنسـیتی منجـر می شـود و هویـت جنسـیتی آن هـا 

می   كنـد. مخـدوش  را 
نوین  وسایل  از  استفاده  »تأثیر  عنوان  تحت  پژوهشی  در   ،)1394( رحمانی  و  شیری   -
ارتباطی )الین، تلگرام( بر وضعیت انسجام خانواده )مطالعۀ موردی: منطقۀ یک شهر تهران(«، 
كن در منطقۀ 4 شهر تهران انجام یافت،  كه با روش توصیفی و پیمایشی بر روی 140 خانوار سا
خانواده،  پایداری  و  تلگرام(  )الین،  ارتباطی  نوین  وسایل  استفادۀ  میزان  بین  دادند  نشان 
افراد  غذاخوردن  )شیوۀ  زندگی  سبک  خویشاوندان،  با  روابط  خانواده،  افراد  صمیمی  روابط 
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كالمی رابطۀ  گردش های خانوادگی( و نحوۀ ارتباطات  خانواده، شیوۀ برقراری میهمانی، شیوۀ 
معنادار وجود دارد. 

- نتایج پژوهش عریضی، وحیدا و دانش )1385(، تحت عنوان »ماهواره و هویت جنسیتی 
استفاده  با  تهران(«،  شهر  پنج  منطقۀ  دبیرستانی  دختران  موردی:  )مطالعۀ  جوان  دختران 
بین دانش آموزان دختر  اجتماعی« جنکینز در  نظریۀ »هویت  و  التذاذ«  و  نظریۀ »استفاده  از 
كه 58 درصد پاسخ گویان  دبیرستان های منطقۀ 5 آموزش و پرورش شهر تهران، نشان می  دهد 
كه بین وجود ماهواره در  در منزل از ماهواره استفاده می  كنند. آزمون فرضیات نشان می  دهد 
منزل و میزان استفاده از آن و هویت جنسیتی رابطه وجود دارد و افراد دارای ماهواره از سازۀ 
به  نگرش ها  و  رفتارها  تغییر  نشان دهندۀ  كه  كرده اند  دریافت  كمتری  نمرۀ  جنسیتی  هویت 

گرایش های جدید است.  سمت الگوها و 

پژوهش     های خارجی
دورۀ  یك  طول  در  دانشجو   4245 از  كه  داده هایی  بررسی  با   ،)2015( هتفیلد1  و  اسپرچر   -
درجۀ  با  زنان  هم  و  مردان  هم  كه  رسیده اند  نتیجه  این  به  آمده اند،  دست  به  شانزده ساله 
كرده اند.  كمی بیشتر از مردان عشق را به منزلۀ پدیده ای مهم برای ورود به ازدواج ارزش گذاری 
سیاه بودن(،  مقابل  )در  سفیدبودن  مثل  دیگری  متغیرهای  جنسیت،  بر  عالوه  همچنین، 
عزت نفس باال و سبك دل بستگی ایمن با نگاه كردن به عشق به منزلۀ مبنای ازدواج به صورت 

مثبتی هم بسته بودند.
»نظریۀ  بر اساس  افراد  زندگی  طول  در  آتشین  عشق  تداوم  بررسی  به   )2014( شیتز2   -
كه فرصت های  آغاز زندگی مشترك  آرون ها3 می پردازد. مطابق فرضیۀ شیتز، در  بسط خود« 
بیشتری برای بسط خود وجود دارد، عشق آتشین در میان زوج ها جریان بیشتری دارد؛ اما، 
كمتری در رابطه  كاهش می یابد. بنابراین، شور و شهوت  به مرور زمان فرصت های بسط خود 
تولید می شود و عشق آتشین به عشق مصاحبانه تبدیل می شود. یافته های حاصل از آزمون 
سطوح  طوالنی تر،  روابط  در  كه  می دهد  نشان  امریکایی  بزرگ سال   500 درمورد  فرضیه  این 
پایین تری از بسط خود وجود دارد. همچنین تجارب بسط خود با مؤلفه های عشق آتشین 

به طور مثبت هم بسته اند و با عشق مصاحبانه ارتباطی ندارند.
مرور پژوهش های داخلی و خارجی نشان می  دهد تأثیرات رسانه بر عواطف و احساسات كمتر 

1. Sperechr & Hatfield
2. Sheets
3. Aaron & Aaron 
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گرفته است. اندک پژوهش های  مورد توجه پژوهش های جامعه شناختی خارجی و داخلی قرار 
انجام شده در این حوزه رویکردی روان شناختی دارند و متغیرهای اجتماعی در آن ها، به ویژه 
گرفته است. با توجه به خأل وكمبود  كمتر مورد توجه قرار  متغیر قدرت و سلسله مراتب اجتماعی، 
كارآمد در  پژوهش در این حوزه، لزوم پژوهش های بیشتر برای تبیین مناسب نظری و ارائۀ مدلی 

زمینۀ احساسات در حوزۀ خانواده و تأثیر رسانه ها بر آن ضروری است. 

مبانی نظری پژوهش
رسانه ای«  جهان  در  تجربه  و  »خویشتن  نظریۀ  اساس  بر  رو  پیش  پژوهش  نظری  چارچوب 
تأثیرات  تبیین كنندۀ  نظریه های  از  آن  غنای  افزایش  برای  اما،  است؛  شده  تدوین  تامپسون 
رسانه و نظریه های تبیین كنندۀ احساسات نیز استفاده شده است. بر اساس نظریۀ تامپسون، 
در  كه  نمادینی  مواد  از  را  آن  فرد  كه  است  نمادین«  پروژه ای  یا  ح  »طر محصول  »خویشتن« 
اختیار دارد استفاده می   كند )Thompson, 1995: 229(. اما، چون منابع نمادین در دسترس 
كه افراد برای ساختن  و مهارت های افراد برای بهره گیری از آن ها متفاوت است و شیوه هایی 
حس و دریافتی از خویشتن به آن روی می  آورند تا حدودی به طبقۀ اجتماعی و اقتصادی فرد 
با همدیگر  افراد  در  تجربه های حسی  و  كه »خویشتن«  كرد  استدالل  بستگی دارد، می  توان 
متفاوت اند. با این رهیافت می  توان تأثیر تحول رسانه های ارتباطی را بر فرایند خودشکل دهی 
تمایز  كار  این  اولیۀ  كرد. پیش زمینۀ  بررسی  )زنان متأهل(  افراد  آن منابع احساسی  به تبع  و 
شکل های سه گانۀ تعامل رودررو )حضوری(، تعامل متقابل از فاصلۀ دور، و تعامل نامتقابل از 

 .)Thompson, 1995: 7-82( فاصلۀ دور است
تمایز می  توان به صورت  این  بر مبنای  را  رو  این اساس، عناصر سه گانۀ پژوهش پیش  بر 

كرد: ذیل مشخص 
)در  برنامه سازان ماهواره ای و مخاطبان  بین  را  از شبه تعامل رسانه ای  - ماهواره شکلی 

اینجا زنان متأهل( شکل می  دهد.
شبه تعامل  و  رسانه ای  تعامل  شکل  دو  هر  از  مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  كاربران   -

رسانه ای می  توانند بهره بگیرند.
در  زوجین  رودرروی  تعامالت  تشکیل دهندۀ  چهره  به  چهره  و  رودررو  گفت وگوهای   -

خانواده اند.
نتیجه، ممکن  قرار دارند. در  تعامل  تأثیر هر سه شکل  به عنوان مخاطبان، تحت  زنان، 
دچار  می  دهد،  نشان  را  خود  همسر  با  روزمره  تعامالت  در  كه  آن ها،  احساسی  منابع  است 

دگرگونی شود.
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جدول 1. عناصر سه گانۀ پژوهش بر مبنای تمایز سه   گانۀ تعامل

ی پژوهشعنصر مدنظر در پژوهش پیش رونوع تعامل
ّ

ساختار عل

تعامل رسانه    ای و شبه تعامل رسانه ایروابط زوجین )زن و شوهر(تعامل رودررو
تعامل رودررو

گروه های مجازی، صفحات یاتعامل رسانه ای
گرایش به شبکه های اجتماعی  پیج های مجازی میزان 

مجازی و برنامه های ماهواره
منابع احساسی زنان متأهل تماشای ماهواره ـ مطالعۀشبه تعامل رسانه ای

كانال های مجازی  

به تبع آن منابع احساسی  و  نمادینی شکل دهی خویشتن  از ظهور رسانه ها، مواد  پیش 
تبادل شفاهی حاصل  از طریق  رودررو  تعامل  بافت های  آن ها در  و ساختار احساسات  زنان 
می  آمد. ساختار احساسات افراد به واسطۀ افراد صاحب اقتدار و قدرت در جامعه نسبتًا ثابت 
آغاز  روابط قدرت  از  فرایند جدایی منابع احساسی  ارتباطی،  پیدایی رسانه های  با  اما،  بود. 
شد. افراد، با دسترسی به اشکال جدید معرفت، افق های درک خود را وسعت بخشیدند. به 

باور لرنر، رسانه ها به صورت »تکثیرگر تحرک« درآمدند )تامپسون، 1380: 258-257(.
برای تبیین تأثیر رسانه ها بر »ساختار منابع احساس« افراد، الزم است ابتدا به كمک نظریۀ 
كالینز2 ابعاد مختلف منابع احساسی مشخص شوند. در رهیافت اثبات گرایی این دو  كمپر1  و 
جامعه شناس، پویش های احساسی/ هیجانی از ارتباط بین فرهنگ وسیع تر و ساختارهای 
كمپر، روابط اجتماعی محرک  اجتماعی با رفتارهای الگودار زندگی روزمره تأثیر می  گیرند. از نظر 
از  الهام  با   .)1396 آقابابایی،  و  كیان پور  از  نقل  به   ،330  :1981 )كمپر،  است  عاطفه  ابتدایی 
كرد: تجربۀ  تلقی  ُبعد اصلی  را می  توان دارای دو  كالینز، »ساختار احساسات«  و  كمپر  نظریۀ 
عاطفۀ  موجب  ابعاد  این  از  هركدام  احساسی.  انرژی  و  منزلت،  و  قدرت  بر  مبتنی  احساسی 

 .)Simon & Lida, 2004: 1139( خاصی طی تعامل اجتماعی می  شوند
قدرت  بر  مبتنی  احساسی  تجربۀ  منزلت:  و  قدرت  بر  مبتنی  احساسی  تجربۀ  الف(   
كه در  كنش های عاطفی الزام آور، اجباری، تهدیدكننده، و مجازات كننده است  نشان دهندۀ 
كنترل خویش درمی آورد. تجربۀ احساس  كنشگر بر دیگری مسلط می شود و او را تحت  آن یک 
داوطلبانه،  تبعیت  تمجید،  پاداش،  احترام،  تأیید،  مقدار  نشان دهندۀ  منزلت  بر  مبتنی 

كنشگران به یکدیگر عرضه می  كنند. كه  حمایت مالی یا احساسی و حتی عشقی است 
كتفای توزیع انرژی احساسی، افراد  كالینز، در سیستم خودا  ب( انرژی احساسی: از نظر 

1. Kemper
2. Collins
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قدرتمند اغلب انرژی احساسی بیشتری به  دست می  آورند؛ زیرا، در ساختار روابط مبتنی بر 
كاهش انرژی احساسی افراد ضعیف به  كه انرژی احساسی بیشتر به قیمت  قدرتـ  یعنی جایی 
كه موضع فرمانبری و تحت تسلط را  كنش می  زنند. در مقابل، افرادی  دست می  آید ـ دست به 
كنش های متقابل مبتنی بر قدرت انرژی  كه در  گرفته اند  كرده اند نه تنها طوری موضع  اشغال 
گیری پایین انرژی  گروه پایگاهی خود نیز تحت تأثیر وا احساسی از دست می  دهند؛ بلکه، در 

احساسی قرار می  گیرند. 
كالینــز، می  توانــد باعــث ایجــاد احساســاتی نظیــر  چنیــن انــرژی احساســی پایینــی، بــه زعــم 
»افســردگی«، »ازخودبیگانگــی«، و »دســتپاچگی« شــود. امــا از طــرف دیگــر، انــرژی احساســی 
زیــاد می  توانــد در قالــب »احساســات هم بســتگی«، »احساســات اخالقــی«، »شــور دیوانــه وار 
بــرای هجوم بــردن بــه یــک موقعیــت«، یــا »سوارشــدن بــر جریــان آن و حركــت به وســیلۀ آن« 
تجربــه شــود. بنابرایــن، ســطح انــرژی احساســی شــاخص حساســی را بــرای تعییــن مواضــع 
كنش هــای متقابــل پرشــور،  اجتماعــی افــراد در ســاختار قــدرت بــه وجــود مــی  آورد و بالعکــس، در 
كمــی از انرژی هــای احساســی بــه وجــود می  آیــد و هــم یــک حالــت روانــی مشــترک. در  هــم ترا
گروهــی نســبت بــه تجــارب شــخصی فــرد از اهمیــت بیشــتری  طــول چنیــن تجربــه ای، »مــا«ی 

.)Collins, 1990: 55(  برخــوردار می  شــود

جدول 2. مقایسۀ منابع احساسی زنان در جوامع سنتی و مدرن

ساختار منابع احساسی ابعاد منابع احساس
زنان در جوامع سنتی

ساختار منابع احساسی 
زنان در جوامع مدرن

در حال افزایشپایینتجربۀ احساسی مبتنی بر قدرت و منزلت

در حال افزایشپایینانرژی احساسی

كنشگران به شکل طبیعی  كه بعضی  گونه ای است  توزیع این دو ُبعد در ساختار اجتماعی به 
كمتر. همین مسئله باعث تجربۀ  از انرژی، قدرت و منزلت بیشتری برخوردارند و بعضی 

احساسات مختلفی در افراد می  شود )Kemper, 1981: 339(. در ساختار بسته و مردساالر 
جوامع سنتی، زنان در تمامی ابعاد منابع احساسی جایگاه پایینی دارند؛ اما، ساختار جوامع 

كه زنان منابع احساسی خود را ارتقا ببخشند و به جایگاهی  مدرن بستری را فراهم می  كند 
نسبتًا قدرتمند، دارای منزلت و پرانرژی در تجربه های احساسی دست یابند.

ساختار توزیع ابعاد دوگانۀ منابع احساسی را به نوعی می  توان به مفهوم »مدیریت عاطفه« 
كشیلد در تبیین رابطۀ بین تجربۀ عاطفی، قواعد احساسی و ایدئولوژی پیوند زد. از دیدگاه  ها
ک هایی  كه با عواطف سروكار دارد و مال كشیلد، قواعد احساسی جنبه ای از ایدئولوژی است  ها
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را مشخص می   كنند. در مقابل، مدیریت عاطفه  كه »فرایند تصدیق جریان احساس«  است 
اساس  بر  كه  اعمالی  نظر،  این  از  است.  احساسی  قواعد  این  با  كنارآمدن  برای  الزم  عمل 
كه تحت  مدیریت عاطفه صورت می  گیرند صرفًا اعمالی شخصی نیستند، بلکه اعمالی هستند 
»هدایت« قواعد احساسی همگانی در تبادالت مورد استفاده قرار می  گیرند. قواعد احساسی، 
كه می  تواند  درواقع، به اعمال مبتنی بر مدیریت عاطفه »الگویی اجتماعی« می  دهد؛ الگویی 
داشته  مشابه  و  یکسان  شکل  خاص  جامعه   ای  در  اقتدار  و  قدرت  توزیع  حسب  بر  كمابیش 

باشد )استونز، 1385: 368-367(.
كاربرد  بر  تعامل مبتنی  اشکال سه گانۀ  این تحول ساختار احساسی،  نظر می  رسد در  به 
كه شکل های سه گانۀ تعامل موجب ایجاد  كلیدی داشته باشند. به این معنا  رسانه ها نقش 
شبه تعامل  و  رسانه ای  تعامل  رودررو،  تعامل  آن  در  كه  می  شوند  جدیدی  تعاملی  میدان 
كه زوجین هم زمان  رسانه ای به شیوه ای پیچیده با یکدیگر تقاطع دارند. این میدانی است 
هم با همسران خود تعامل رودررو و چهره به چهرۀ عاطفی برقرار می  كنند و هم با ابزار و امکانات 
یا  نبینند(  )یا  ببینند  را  آن ها  تصویر  است  ممکن  كه  دور  دیگران  با  دارند  اختیار  در  كه  فنی 
صدایشان را بشنوند )یا نشنوند( تعامل برقرار می  كنند )تامپسون، 1380: 144-145(. سازمان 
تعاملی  میدان  این  در  آن ها  می  گیرد.  شکل  تعاملی  میدان  این  در  متأهل  زنان  احساسات 
كه از طریق رسانه ها  كنش خود را تا حدودی بر مبنای تصاویر و اطالعاتی  پیچیده مسیرهای 

ح ریزی می  كنند. دریافت می  دارند طر
تأثیرات  اجتماعی،  شبکه های  با  مقایسه  در  ماهواره ای،  شبکه های  می  رسد  نظر  به 
بررسی  به  این تمایز،  بر اساس  باشند.  افراد داشته  بر ساختار عاطفی و احساسات  متفاوتی 

نقش هركدام از آن ها می  پردازیم:
گرایش به ماهواره بر منابع احساسی زنان الف( تأثیرات 

برنامه های  پخش  در  ماهواره ها  از  فزاینده  استفادۀ  ازجمله  جدید  فّناوری های  توسعۀ 
امکان  است.  داشته  بیستم  قرن  اواخر  ارتباطات  جهانی شدن  در  مهمی  نقش  تلویزیونی 
از  استفاده  نتایج  اولین  از  افراد  انتخاب  قدرت  افزایش  و  تلویزیونی  شبکۀ  ده ها  از  استفاده 
گون،  گونا فرهنگ های  با  جوامع  از  برنامه  دریافت  با  كه،  بود  تلویزیونی  پخش  در  ماهواره 

درهای جوامع را به روی یکدیگر باز می  كرد. 
مجازات های  و  قانونی  ممنوعیت  به علت  ایران،  در  ماهواره ای  شبکه های  از  استفاده 
كه در قالب طرحی در مجلس چهارم به تصویب رسید، عماًل  قانونی مشخص شده برای آن 
اقشار  كه  معنا  این  به  است.  كرده  ایجاد  ماهواره  غیركاربران  و  كاربران  در  اجتماعی  تمایزی 
رسمی  قرائت  سوی  از  استفاده  منع  تبلیغات  و  غیرقانونی بودن  از  اطالع  وجود  با  خاصی، 

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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جریانی  را  ماهواره ای  برنامه های  رسمی  قرائت  این  دارند.  آن  از  استفاده  بر  اصرار  حکومت، 
منابع  تمایز  موجب  احتمااًل  مسئله  همین  می  كند.  تلقی  ضدارزش  و  ملی  تلویزیون  برابر  در 

احساسی در زنان ایران شده است.
  دربــارۀ تأثیــرات تلویزیــون و به تبــع آن ماهــواره بــر منابــع احساســی افــراد می  تــوان بــر اســاس 
كــه رســانه های جمعــی به ویــژه  كــرد تصویــری  گربنــر1، اســتدالل  كاشــت )فرهنــگ(  نظریــۀ اثــرات 
تلویزیــون از جهــان اطــراف مــا ارائــه می كننــد بعــد از مدتــی جایگزیــن بینــش مــا می شــود؛ بــر ایــن 
اســاس، مــا دنیــا را از آیینــه و دریچــۀ دیــد تلویزیــون می بینیــم. تلویزیــون خالــق و منعکس كنندۀ 
كــه از نیازهــای نهادینــۀ جامعــۀ پیرامــون تأثیــر می پذیرنــد.  عقایــد، ارزش هــا و باورهایــی اســت 
ــا و  ــااًل باوره ــه احتم ك ــش،  ــه محتواهای ــته ب ــا پیوس ــزد ت ــردم را برمی انگی ــن م ــون همچنی تلویزی
ــروه از مخاطبــان ممکــن اســت در  گ كننــد. هــر  اندیشــه های پیشــین را تأییــد می كننــد، توجــه 
گروه هــا تحــت تأثیــر جریــان مركــزی واحــدی هســتند.  كننــد، امــا همــۀ  جهــت متفاوتــی تــالش 
كــه ارتبــاط در »دنیــای  كاشــت بــه مــا خاطرنشــان می كنــد  در برنامه ریــزی ارتباطــات، نظریــۀ 
گروهــی هســتند  كــه احتمــااًل تــا حــدی آفریــدۀ رســانه های  نمادیــن« روی می دهــد؛ دنیاهایــی 

.)Gerbner & Gross, 1976: 175(
تجربه  و  »خویشتن  نظریۀ  اساس  بر  گربنر،  كاشت  نظریۀ  از  كامل تر  و  صریح تر  تبیینی  در 
در جهان رسانه ای« تامپسون، می  توان به فرایند صمیمیت نامتقابل از راه دور و تأثیر آن بر 
تعامالت شبکه های ماهواره ای غیردوجانبه  كرد. ساختار  صمیمیت رودرروی زوجین اشاره 
144؛  )غیردیالوژیک( و صمیمیت مترتب بر آن یک طرفه و از راه دور است )تامپسون، 1380: 
267-268(. این نوع صمیمیت هم جاذبه و هم هزینه هایی برای افراد دارد؛ به افراد امکان 
كه نوعًا در زمینه های تعامل رودررو  می  دهد از بعضی مزایای دوستی و همراهی بدون توقعاتی 
كشف روابط میان فردی به نحوی نیابتی  پدیدار می  شوند بهره مند شوند و آن ها را از فرصت 
روابط  مختص  پیچیدگی های  و  توقعات  و  متقابل  تعهدات  شبکۀ  تارهای  به  ورود  بدون  و 
جاری در تعامل رودررو برخوردار می كند. دیگران دور همراهان معمول و قابل اتکایی هستند 
رویدادهای  ح  شر به  كنند،  مشاوره  پیشنهاد  كنند،  فراهم  سرگرمی  و  تفریح  می  توانند  كه 

گفت وگو و از این قبیل باشند.  محل های دور بپردازند، موضوع 
از  به صورت جنبۀ مهمی  گونه ای  به  بعضی موارد می  تواند  نامتقابل در  روابط صمیمانۀ 
كه سایر جنبه ها را در محاق فرو برد، به طوری كه اشکال تعامل روزمره،  زندگی یک فرد درآید 
از نو ارزش یابی و تعریف شود. اصطالح  ک و پریشان كننده، در آن روابط  با نتایجی دردنا گاه 
كند. به این معنا، در سازمان دهی  ک می  تواند بخشی از این پدیده را توصیف  طرف دار سینه چا

1. Gerbner
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اشتغال خاطر  به صورت  رسانه ای  گونه های  یا  محصوالت  با  رابطه  برقراری  روزمره،  زندگی 
با دیگران مسلط شود  از فعالیت شخص و تعامل  محوری خویشتن درآید و بر بخش مهمی 

)تامپسون، 1380: 270-268(.
کاربرد فضای مجازی بر منابع احساسی زنان ب( تأثیرات 

گسترش  و  پیدایش  عصر  در  نوظهور  و  كم سابقه  دنیایی  برای  عنوانی  مجازی  فضای 
كه بیش از چند دهه از رواج آن در جهان نمی گذرد. می توان  رسانه های جدید ارتباطی است 
دانست  ارتباط ها  این  از  حاصل  جامعۀ  و  رایانه ها  متقابل  ارتباط  جهان  را  مجازی  فضای 
قابلیت  گیری،  فرا فضا،  سریع شدن  مانند  گی هایی  ویژ  .)13  :1385 خطیبی،  و  )ذكایی 
از  را  و چندرسانه ای بودن فضای مجازی  فرازمانی، جهانی بودن  و  فرامکانی  دائم،  دسترسی 
فضای فیزیکی و واقعی متمایز می  كند. در فضای فیزیکی، فرد با زمان به عنوان امری مستمر 
ح هایش فقط مقدار زمان معّینی در اختیار دارد.  و متناهی روبه رو می شود و برای تحقق طر
گاهی انسان  ساختار زمانی اجباری است و درواقع، ترتیب منظم وقایع یکی از عناصر اصلی آ
كندی فضای فیزیکی را جبران می  كند  به زندگی روزمره است. اما در فضای مجازی »سرعت« 
گی ها موجب می  شوند  و ساختار زمانی و ترتیب وقایع بسیار منعطف و اختیاری است. این ویژ
كاربران خود و به حداقل  ک گذاری دنیای شخصی  امکان تأثیرگذاری فضای مجازی با اشترا

رساندن فاصلۀ بین آن ها بیشتر و آسان تر شود. 
واتس اپ،  گرام،  اینستا تلگرام،  قبیل  از  اجتماعی  شبکه های  بر  مبتنی  مجازی  فضای 
فیس بوک، توئیتر به بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ زندگی آنالین تبدیل شده اند. استفاده 
كه افراد صرفًا به مجموعۀ  از اینترنت و پیام رسان های مجازی متصل به آن فقط این نیست 
فّناوری های ارتباطی خود ابزار دیگری را افزوده اند؛ اینترنت روش زندگی افراد را دگرگون می كند 

)اسلوین1، 1380: 158(. 
كه  كرد  اشاره  باید  زنان  احساسی  منابع  بر  مجازی  فضای  از  استفاده  تأثیر  تبیین  در   
و  زمانی  محدودیت های  محو  با  مجازی،  فضای  شبکه های  و  وبگاه ها  از  كاربران  استفادۀ 
مکانی و تکثر نمادها، موجب تغییر ذائقه ها و به تبع آن سبک زندگی، رشد توقعات و انتظارات 
گی فضای مجازی می  تواند تغییراتی  و دگرگونی فرایندهای تکوین شخصیت می  شود. این ویژ
گستردگی فضای  را در هنجارها، باورها و ازجمله منابع احساسی افراد داشته باشد. وسعت و 
كاستلز عنوان  كرده است.  مجازی آن را به ابزاری برای انتقال، تغییر و تحول فرهنگ مبدل 
ح های متنوعی ناشی از  كه شبکه های ارتباطی نوین شامل فرهنگ ها، ارزش ها، و طر می كند 

.)Cas tells, 1996: 199( گون و شركت كنندگان متفاوت است گونا اندیشه های 

1. Slevin

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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و  نامتقابل  صمیمیت  امکان  هم  ماهواره ای  شبکه های  برخالف  مجازی  فضای  كاربرد   
كه این شبکه ها ساختاری دوجانبه هم  صمیمیت متقابل از فاصلۀ دور را فراهم می  كند؛ چرا
و  نشانه ها  درک  از  رودررو  تعامل  برخالف  طرفین  كه  تفاوت  این  با  باشند،  داشته  می  توانند 
نمادهای چهره، احساس واقعی و هویت واقعی همدیگر اطمینان ندارند. نمادها و نشانه هایی 
كه طرفین در قالب نوشتار یا تصویر و حتی صوت با همدیگر مبادله می  كنند می  توانند، همانند 

كنند. نقابی، هویت واقعی طرفین را مخفی 
كه در تأثیرات استفاده از فضای مجازی در ارتباط با دیگران   ذكر این نکته ضروری است 
دور، نوعی بدبینی در میان برخی نظریه پردازان وجود داشته است؛ اما، هم  زمان در استفاده از 
این فّناوری برای ارتباط با اعضای خانواده در فواصل دور به مثابۀ »بازگشت فّناوری صمیمیت 
كاستلز افزایش صمیمیت با  كانون خانواده« تعبیر شده است )تاملینسون1، 1381: 226(.  به 
واسطه و برخورد مجازی را به خطرهای تجربۀ صمیمیت مستقیم نامشروع مربوط می  داند 

.)361 :1996(

مدل نظری پژوهش
بر اساس  تامپسون و مفهوم منابع احساسی  نظریۀ »خویشتن و تجربه در جهان رسانه ای« 
اساس،  این  بر  می  دهند.  شکل  را  پژوهش  این  اصلی  چارچوب  كالینز  و  كمپر  نظری  دیدگاه 

ح ذیل است )نمودار 1(.  مدل نظری پژوهش و فرضیات منتج از آن به شر

نمودار 1. مدل نظری پژوهش

1. Tomlinson
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فرضیه های پژوهش 
فرضیۀ اصلی:

احساسی  منابع  بر  ماهواره  برنامه های  و  مجازی  اجتماعی  شبکه های  به  گرایش  میزان 
زنان شهر بروجرد تأثیر معناداری دارد.

فرضیه  های فرعی:
ــانه ای،  ــرف رس ــزان مص ــت، می ــی )عضوی ــازی اجتماع ــبکه های مج ــه ش ــش ب گرای ــزان  - می
ــع احساســی(  ــان )به عنــوان ُبعــدی از مناب ــرژی احساســی زن ــر ان جذابیــت اســتفاده از شــبکه( ب

مؤثــر اســت.
انرژی  بر  استفاده(  نوع  رسانه ای،  )میزان مصرف  ماهواره  به شبکه های  گرایش  میزان   -

احساسی زنان )به عنوان ُبعدی از منابع احساسی( مؤثر است.
رسانه ای،  مصرف  میزان  )عضویت،  اجتماعی  مجازی  شبکه های  به  گرایش  میزان   -
جذابیت استفاده از شبکه( بر تجربۀ احساسی مبتنی بر قدرت و منزلت زنان )به عنوان ُبعدی 

از منابع احساسی( مؤثر است.
بر تجربۀ  نوع استفاده(  )میزان مصرف رسانه ای،  به شبکه های ماهواره  گرایش  - میزان 

احساسی مبتنی بر قدرت و منزلت زنان )به عنوان ُبعدی از منابع احساسی( مؤثر است.

روش پژوهش
كاربردی و با  پژوهش پیش رو به روش پیمایش و از نوع مقطعی با ماهیت عّلی ـ تبیینی، 
كمابیش  و احساسات  رویکرد، عواطف  این  اساس  بر  انجام شده است.  رویکرد عینی گرایانه 
گرفته شده اند.  كنترل در نظر  به عنوان پدیده هایی عینی و در معرض اندازه گیری، پیش بینی و 
 جامعۀ آماری این پژوهش را زنان20 - 55 سال متأهل شهر بروجرد سال 1398 تشکیل 

كه برطبق سرشماری سال 1395، 117/742 نفرند. می  دهند 
 در این پژوهش،  انتخاب نمونه با تلفیق نمونه گیری خوشه ای و طبقه بندی نامتناسب 
موقعیت  اساس  بر  بروجرد  شهرداری  مناطق  بین  از  اساس،  این  بر  است .  گرفته  صورت 
اقتصادی، به شیوۀ تصادفی ساده، سه منطقۀ شهری ) باال، متوسط و پایین( انتخاب شدند. 
و  شدند  انتخاب  بلوک  چندین  ساده،  تصادفی  شیوۀ  به  نیز،  سه گانه  مناطق  از  هریک  در 

پرسش نامه ها به صورت تصادفی در میان زنان متأهل توزیع شدند.
برآورد  نفر  آماره های مختلف مطابق ذیل 385  با احتساب  با فرمول كوكران   حجم نمونه 
از  كه، پس  انتخاب شد  برآوردشده  نمونۀ  از حجم  10 درصد بیش  اطمینان  اما، جهت  شد؛ 

حذف پرسش نامه های ناقص و داده های پرت، این تعداد به 400 پرسش نامه رسید.

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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گفتار در سطح 95 درصد اطمینان آمار معادل 1/96  t= احتمال صحت 
كثر مقدار آن یعنی 0/5( S2= واریانس متغیر وابسته )انتخاب حدا

d= فاصلۀ اطمینان  یا خطای نمونه گیری معادل 0/05
N= تعداد اعضای جامعۀ آماری معادل 117/742 نفر

متغیرهای  عملیاتی  و  مفهومی  تعریف  اساس  بر  كه  است  پرسش نامه  داده ها  گردآوری  ابزار 
پژوهش تدوین شده است و دارای روایی صوری است. روایی صوری با تأیید متخصصان و 
كلیت پرسش نامه و مطلوب بودن آن در جهت پاسخ گویی به پرسش های  صاحب نظران دربارۀ 
كه  پرسش نامه،  قسمت  دو  پایایی  میزان  سنجش  به منظور  است.  آمده  دست  به  پژوهش 
گویه ها  گرایش به رسانه و منابع احساسی زنان را می  سنجد، از شیوۀ هماهنگی درونی  میزان 

كرونباخ استفاده شد )جدول 3(. یا آلفای 

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
بارنز1 سال 1954  را نخستین بار  گرایش به شبکه  های مجازی: اصطالح شبکه های اجتماعی 
در  شد.  بدل  مطالعات  و  پژوهش ها  در  كلیدی  شیوه ای  به  به سرعت  پس،  آن  از  و  كرد  طرح 
نظریۀ شبکۀ اجتماعی سنتی، شبکۀ اجتماعی مجموعه ای از نهادهای اجتماعی شامل مردم 
و در  به هم متصل اند  اجتماعی  روابط معنی دار  از  به وسیلۀ مجموعه ای  كه  و سازمان هاست 
اشتراك گذاری ارزش ها تعامل دارند. شکل سنتی خدمت شبکۀ اجتماعی بر انواع روابط همچون 
دوستی ها و روابط چهره به چهره متمركز است؛ اما، خدمات شبکۀ اجتماعی امروزه بیشتر بر 
جامعۀ مجازی آنالین و ارتباطات كامپیوتر واسط متمركز است. بر این مبنا، شبکه های اجتماعی 
كه این امکان را  اینترنتی یا مجازی پایگاه یا مجموعه ای از سرویس های مبتنی بر وب هستند 
كنند، یا با دیگر  كه توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد  برای اشخاص فراهم می  آورند 
كنند، منابع خود را با آن ها به اشتراك بگذارند و از میان توصیفات  اعضای شبکه ارتباط برقرار 

.)Boyd & Ellison, 2007: 212( كنند عمومی دیگر افراد برای یافتن اتصاالت جدید استفاده 

1. Barnes
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شاخص های  اساس  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  به  گرایش  میزان  پژوهش  این  در 
عضویت، میزان مصرف رسانه ای، و جذابیت استفاده از شبکه  های مجازی مورد سنجش قرار 

گرفته است.
كه سیگنال های آن  گفته می شود  گرایش به ماهواره: تلویزیون ماهواره ای1 به تلویزیونی 
از طریق ماهوارۀ مخابراتی پخش می شود و روی زمین با یک دیش ماهواره و رسیور )گیرندۀ 
كه ماهوارۀ مخابراتی  دیجیتال یا تیونر درون خود تلویزیون( قابل  دریافت است. از سال 1962، 
تله استار2 به فضا پرتاب شد، تضمین استفاده از برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره و به 

عبارت دیگر تلویزیون ماهواره ای به وجود آمد )مارتین3، 1394(.
در این پژوهش، متغیر »گرایش به شبکه های ماهواره ای« با شاخص های میزان مصرف 

رسانه ای و نوع استفاده سنجیده شده است. 
و  روان شناختی  زیست شناختی،  مختلف  علوم  در  عاطفه  و  احساس  احساسی:  منابع 
هال4  و  برودی  كه  همان گونه  اما،  باشد؛  داشته  متعددی  تعاریف  می  تواند  جامعه شناختی 
گی های زیست شناختی اند، اما   گرچه برخی جنبه های احساسی بر مبنای ویژ اشاره دارند، »ا
وجود  محیطی  و  اجتماعی  خأل  در  هیچ گاه  زیست شناختی  فرایند  كه  می  دهد  نشان  شواهد 
كات،  نداشته است« )2008: 23(. با اتخاذ این رویکرد، احساسات را می  توان الگوهایی از ادرا
)معمواًل  اجتماعی  ابژۀ  با  تعامل  پیرامون  كه  كرد  تلقی  فرهنگی  معناهای  و  بامعنی  اداهای 
گروهی مانند خانواده( سازمان دهی می  شوند. این الگوها سازه هایی اجتماعی  شخص دیگر یا 

.)Thoits, 1989: 319( هستند، مانند عشق رمانتیک و عشق مربوط به والدین و وفاداری
امـا  دارد،  تنگاتنگـی  ارتبـاط  ارزش  و  منـش  نگـرش،  مفاهیـم  بـا  احسـاس  مفهـوم  هرچنـد 
كـه بـدون توجـه بـه  از آن هـا متمایـز اسـت. نگـرش عبـارت اسـت از تمایلـی در درون ارگانیسـم 
خاسـتگاه آن مـورد نظـر باشـد؛ درحالی كـه احسـاس متضمـن تمایـالت اسـت. نگـرش از لحـاظ 
كنـده باشـد؛ درحالی كـه احسـاس بـر حـول موضوعـی  موضـوع خـود ممکـن اسـت محـدود یـا پرا
معّیـن متمركـز اسـت و ماندگارتـر از نگرش هـا و مبتنـی بـر سلسـله مراتب اسـت. احسـاس با منش 
كـه سـازمان احساسـات هـر فـرد منـش او را شـکل  و ارزش نیـز در ارتبـاط اسـت؛ بـه ایـن معنـا 
كـه  معنـا  ایـن  بـه  می  شـود؛  محسـوب  نیـز  ارزش  منبـع  احساسـات  دیگـر،  طـرف  از  می  دهـد. 
كـه برخـی چیزهـا را ارزشـمند و برخـی دیگـر را بـی ارزش جلـوه  احسـاس زمینـه ای فراهـم می  كنـد 

1. satellite television
2. Tels tar 
3. Martin 
4. Brody & Hall

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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.)33-34 كولـب، 1384:  و  )گولـد  می دهـد 
این پژوهش، »منابع  گرفتن ساختار اجتماعی و سلسله مراتبی احساسات در  با در نظر   
كه بر مبنای  احساسی« به معنای قرارگرفتن افراد در موقعیت و شرایط احساسی تلقی می  شود 
گرفته است و شدت عواطف و احساس زنان را در موقعیت های مختلف تعاملی  فرهنگی شکل 
در  می  دهد.  نشان  همسر  ارتباط  در  خانواده  در  عاطفی  لحاظ  به  جایگاهشان  به  توجه  با  و 
این پژوهش، منابع احساسی زنان با دو متغیر انرژی احساسی، و تجربۀ احساسی مبتنی بر 
قدرت و منزلت سنجیده می  شود. این دو ُبعد از چارچوب نظری پژوهش بر مبنای نظریات 
قالب طیف  گویه هایی در  از  ُبعد  این دو  برای سنجش  گرفته شده اند.  نظر  كالینز در  و  كمپر 
و  مخالفم  ندارم،  نظری  موافقم،  موافقم،  كاماًل  )گزینه های  رتبه ای  سنجش  سطح  و  لیکرت 

كاماًل مخالفم( استفاده شده است )جدول 3(.

کرونباخ آن ها  جدول 3. عملیاتی کردن متغیر های مستقل و وابسته و محاسبۀ آلفای 

آلفای کلضریب آلفای کرونباخگویه هاُبعدمتغیر اصلی
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مردان قوی دوست داشتنی ترند. 

 0/830/81

هرچه سلطۀ مرد در زندگی بیشتر، 
دوست داشتنی تر.

همسرم دارای خصوصیات شخصیتی برتری 
نسبت به دیگران است. 

به نظرم، همسرم یک مرد ایدئال است.

كمک و پشتیبانی  گر خودم یا خانواده ام به  ا
مالی نیاز داشته باشیم، همسرم داوطلبانه 

كمک می  كند. 

گفت وگو )در حوزۀ مالکیت،  در زندگی مشتركمان 
ج كردن درآمد  كار در منزل، طریقۀ خر تقسیم 

و...( مهم ترین عامل حل مشکالت است.

گفت وگو با همسرم درمورد مسائل  از طریق 
و موضوعات زندگی احساس صمیمیت و 

شخصیت می  كنم. 

گفت وگو با من در حوزۀ زندگی  همسرم به 
مشترک عالقه ای ندارد.

احساس می  كنم در زندگی قربانی شده ام.

 از اینکه با همسرم احساس برابری می  كنم او را 
به شدت دوست دارم.
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در زندگی، قدرت اقتصادی و درآمد خانواده 
نباید دست مردان باشد. 

0/890/81

علت دوست داشتنم استفادۀ مالی از همسرم 
نیست. 

زنان به لحاظ مالی، تحصیلی و شغلی باید با 
مردان برابر باشند. 

در زندگی زناشویی زنان به همان اندازۀ مردان 
نیاز به تأیید دارند. 

همسرم برای نظرهایم ارزش قائل می  شود.

زنان وظیفۀ مراقبت از مردان را به عهده دارند. 

هرگاه در زندگی احساس خوبی نداشته باشم، 
همسرم از لحاظ عاطفی از من پشتیبانی 

می  كند. 

كه می  شناسم. كسی است  كارترین  همسرم فدا

زنان به اندازۀ مردان نیاز به پیشرفت دارند.

0/89گرایش به شبکه های مجازی اجتماعی

0/85گرایش به شبکه های ماهواره ای

تحلیل یافته ها و داده ها
یافته  های پژوهش در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارائه می  شوند.

الف( یافته های توصیفی

 عضویت در شبکۀ اجتماعی

جدول 4. توزیع فراوانی شبکۀ اجتماعی پاسخ دهندگان

درصد فراوانیفراوانی مطلقعضویت در شبکۀ اجتماعی

133/3فیس بوک

16040/0تلگرام

266/5توئیتر

گرام 9523/8اینستا

10626/5واتس اپ

400100/0جمع

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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با توجه به جدول 4، 3/3 درصد پاسخ دهندگان عضو فیس بوک، 40 درصد تلگرام، 6/5 
گرام و 26/5 درصد عضو واتس اپ هستند. درصد توئیتر، 23/8 درصد اینستا

- میزان استفاده از شبکۀ اجتماعی

جدول 5. توزیع فراوانی استفاده از شبکۀ اجتماعی پاسخ دهندگان

درصد فراوانیفراوانی مطلقساعت شبکۀ اجتماعی

21253/0حدود 1 ساعت

5213/0حدود 2 ساعت

8120/3حدود 3 ساعت

45513/8 ساعت و بیشتر

400100/0جمع

53 درصد پاسخ دهندگان حدود 1 ساعت، 13 درصد حدود 2 ساعت، 20/3 درصد حدود 
3 ساعت و 13/8 درصد 4 ساعت و بیشتر از شبکه های اجتماعی بهره می  گیرند )جدول 5(.

ـــ میزان استفاده از ماهواره 
درصد   13/5 ساعت،   2 حدود  درصد   29/8 ساعت،   1 حدود  پاسخ دهندگان  درصد   43/3
برنامه های  تماشای  صرف  را  خود  وقت  بیشتر  و  ساعت   4 درصد   13/5 و  ساعت   3 حدود 

ماهواره می  كنند.

جدول 6. توزیع فراوانی ساعت استفادۀ پاسخ دهندگان از ماهواره 

درصد فراوانیفراوانی مطلقمیزان استفاده از ماهواره

11929/8حدود 1 ساعت

17343/3حدود 2 ساعت

5413/5حدود 3 ساعت

45413/5 ساعت و بیشتر

400100/0جمع

ــــ نوع برنامه   های ماهواره ای مورداستفاده
برنامه  های سیاسی ـ اجتماعی

كم،  میزان استقبال پاسخ گویان از برنامه های سیاسی ـ اجتماعی ماهواره 27/3 درصد خیلی 
كم، 24/0 درصد زیاد و 22/8 درصد خیلی زیاد بوده است )جدول 7(. 26/0 درصد 
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جدول 7. توزیع فراوانی اشتیاق پاسخ دهندگان به تماشای برنامه های سیاسی ـ اجتماعی 

درصد فراوانیفراوانی مطلقسیاسی ـ اجتماعی

كم 10927/3خیلی 

10426/0كم

9624/0زیاد

9122/8خیلی زیاد

400100/0جمع

برنامه های آموزشی ـ علمی
كم،  میزان استقبال پاسخ گویان از برنامه های آموزشی ـ علمی ماهواره 30/8 درصد خیلی 

كم، 14/3 درصد زیاد و 20/8 درصد خیلی زیاد بوده است. 34/3 درصد 

جدول 8. توزیع فراوانی اشتیاق پاسخ دهندگان به تماشای برنامه های آموزشی ـ علمی

درصد فراوانیفراوانی مطلقآموزشی ـ علمی

كم 13734/3خیلی 

12330/8كم

8320/8زیاد

5714/3خیلی زیاد

400100/0جمع

برنامه های سرگرمی ـ تفریحی
كم،  میزان استقبال پاسخ گویان از برنامه های سرگرمی ـ تفریحی ماهواره 24/3 درصد خیلی 

كم، 25/3 درصد زیاد و 31/5 درصد خیلی زیاد بوده است. 19/3 درصد 

جدول 9. توزیع فراوانی اشتیاق پاسخ دهندگان به تماشای برنامه های سرگرمی ـ تفریحی 

درصد فراوانیفراوانی مطلقسرگرمی ـ تفریحی

كم 9724/3خیلی 

7619/3كم

10125/3زیاد

12631/5خیلی زیاد

400100/0جمع

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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ب- یافته های استنباطی

جدول 10. ضریب هم بستگی اسپیرمن تأثیر شبکۀ اجتماعی و منابع احساسی زنان 

تعداد نمونهمنابع احساسیمتغیر

شبکۀ اجتماعی
r=0/132 ضریب هم بستگی

400
sig = 0/008سطح معنی داری

عضویت در شبکۀ اجتماعی
r=0/170 ضریب هم بستگی

400
sig = 0/001سطح معنی داری

میزان استفاده از شبکۀ اجتماعی
r=0/322 ضریب هم بستگی

400
sig = 0/000سطح معنی داری

جذابیت استفاده از شبکه
r= -0/091 ضریب هم بستگی

400
sig = 0/070سطح معنی داری

شبکه های  به  گرایش  می  دهد  نشان  اسپیرمن  هم بستگی  ضریب   ،10 جدول  برطبق 
دارند  یکدیگر  با  مثبتی  و  مستقیم  هم بستگی  احساسی  منابع  و  مجازی  فضای  اجتماعی 
گرایش به شبکه های اجتماعی )شامل  )r=0/132(. این هم بستگی دربارۀ متغیرهای مستقل 
عضویت در شبکۀ اجتماعی، میزان استفاده از شبکۀ اجتماعی( و منابع احساسی نیز وجود 
رابطۀ  احساسی  منابع  و  شبکه  از  استفاده  جذابیت  بین  اما،  r=0/322(؛   ،r=0/170( دارد 

.)r= -0/091( معناداری وجود ندارد

جدول 11. ضریب هم بستگی اسپیرمن تأثیر ماهواره و منابع احساسی زنان 

تعداد نمونهمنابع احساسیمتغیر

ماهواره
r= 0/272 ضریب هم بستگی

400 sig = 0/000سطح معنی داری

میزان استفاده از ماهواره
r= -0/181 ضریب هم بستگی

400 sig = 0/000سطح معنی داری

نوع استفاده از ماهواره
r=0/229 ضریب هم بستگی

400 sig = 0/000سطح معنی داری

گرایش به ماهواره و منابع احساسی رابطۀ مستقیم و مثبتی وجود  برطبق جدول 11، بین 
بین  كه  معنا  این  به  است؛  متناقض  نتایج  ماهواره  به  گرایش  ابعاد  در  اما   .)r=0/272( دارد 
میزان استفاده از ماهواره و منابع احساسی رابطۀ منفی و معکوس وجود دارد )r= -0/181(؛ اما، 

 .)r=0/229( هم بستگی بین نوع استفاده از ماهواره و منابع احساسی مستقیم و مثبت است
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آزمون رگرسیون تک متغیره
- آزمون رگرسیون انرژی احساسی بر حسب متغیرهای شبکه های اجتماعی مجازی

جدول 12. تحلیل رگرسیون 

ضریب هم بستگیسطح معنی داریFمیانگین مجذورهادرجه آزادیمجموع مجذورهامنبع واریانس

45/243145/243رگرسیون

0/6980/4040/412 25793/99739864/809باقی مانده

كل 25839/240399جمع 

نتایج آزمون رگرسیون انرژی احساسی بر حسب متغیرهای شبکه های اجتماعی مجازی نشان 
معنی داری  سطح  كه  چرا ندارد؛  معناداری  تأثیر  احساسی  انرژی  بر  اجتماعی  شبکۀ  می  دهد 

آزمون 0/404 بیشتر از 5 درصد است.

جدول 13. ضرایب بتا به منظور شناسایی میزان و جهت تأثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته

سطح معنی داریBetaTخطای استانداردB )ضریب خطا(متغیر پیش بین

32/7794/0318/1320/000مقدار ثابت

0/1020/1230/0420/8360/404انرژی احساسی

معادلۀ  در  مستقل  متغیر  ضریب  و  ثابت  مقدار  به ترتیب   B ستون  در   ،13 جدول  به  توجه  با 
رگرسیون ارائه شده اند و این معادله به صورت ذیل است: 

Y = a + )b1x1(
 )شبکۀ اجتماعی( 0/102+ 32/779 = انرژی احساسی

گرایش به شبکه های ماهواره - آزمون رگرسیون بر انرژی احساسی بر حسب 

جدول 14. تحلیل رگرسیون 

ضریب هم بستگیسطح معنی داریFمیانگین مجذورهادرجه آزادیمجموع مجذورهامنبع واریانس
2379/73212379/732رگرسیون

40/3730/000-0/030 23459/50839858/943باقی مانده

كل 25839/240399جمع 

ماهواره نشان  به شبکه های  گرایش  بر حسب  انرژی احساسی  بر  رگرسیون  آزمون  نتایج 
كاهش می  یابد. ضریب هم بستگی  گرایش به ماهواره انرژی احساسی زنان  می  دهد با افزایش 
از 5  كمتر   0/000 آزمون  با 0/030- است. سطح معنی داری  برابر  متغیر  بین دو  به دست آمده 

درصد بوده؛ پس، فرض H0 رد می شود و فرض H1 پذیرفته می   شود. 

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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جدول 15. ضرایب بتا به منظور شناسایی میزان و جهت تأثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته

سطح معنی داریBetaTخطای استانداردB )ضریب خطا(متغیر پیش بین

20/1272/5487/9010/000مقدار ثابت

0/9870/1550/3036/3540/000انرژی احساسی

با توجه به جدول 15، در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادلۀ 
رگرسیون ارائه شده اند و این معادله به صورت ذیل است: 

Y = a + )b1x1(
 )ماهواره( 0/987+ 20/127 = انرژی احساسی

- آزمون رگرسیون تجربه های احساسی مبتنی بر قدرت و منزلت تأثیر بر حسب 
شبکه های اجتماعی مجازی

 جدول 16. تحلیل رگرسیون 

ضریب هم بستگیسطح معنی داریFمیانگین مجذورهادرجه آزادیمجموع مجذورهامنبع واریانس

97/186197/186رگرسیون

7/8960/0050/013 4898/51139812/308باقی مانده

كل 4995/697399جمع 

كه سطح معنی داری آزمون 0/005 است، پس فرض H0 رد  ازآنجا با توجه به جدول 16، 
تجربۀ  بر  اجتماعی  شبکۀ  گفت  می  توان  در نتیجه،  می   شود.  پذیرفته   H1 فرض  و  می شود 

احساسی مبتنی بر قدرت و منزلت تأثیر معناداری دارد.

جدول 17. ضرایب بتا به منظور شناسایی میزان و جهت تأثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته

سطح معنی داریBetaTخطای استانداردB )ضریب خطا(متغیر پیش بین

23/9361/75713/6260/000مقدار ثابت

0/1500/0530/1392/8100/005انرژی احساسی

با توجه به جدول 17، در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادلۀ 
رگرسیون ارائه شده اند و این معادله به صورت ذیل است: 

Y = a + )b1x1(

 )شبکۀ اجتماعی( 0/150+ 23/936 = روابط احساسی مبتنی بر قدرت و منزلت
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- آزمون رگرسیون تجربۀ احساسی مبتنی بر قدرت و منزلت بر حسب ماهواره 

جدول 18. تحلیل رگرسیون 

ضریب هم بستگیسطح معنی داریFمیانگین مجذورهادرجه آزادیمجموع مجذورهامنبع واریانس

230/9271230/927رگرسیون

19/2890/000-0/021 4764/77139811/972باقی مانده

كل 4995/697399جمع 

نتایـج آزمـون رگرسـیون تجربـۀ احساسـی مبتنـی بر قدرت و منزلت بر حسـب ماهواره نشـان 
می  دهـد رابطـۀ معکـوس و معنـاداری بیـن ماهـواره و روابـط احساسـی مبتنی بر قـدرت و منزلت 
كـه  ازآنجا اسـت.  بـا 0/021  برابـر  بیـن دو متغیـر  به دسـت آمده  وجـود دارد. ضریـب هم بسـتگی 
 H1 رد می شـود و فـرض H0 كمتـر از 5 درصـد بـوده؛ پـس، فـرض سـطح معنـی داری آزمـون 0/000 

پذیرفتـه می   شـود. 

جدول 19. ضرایب بتا به منظور شناسایی میزان و جهت تأثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته

سطح معنی داریBetaTخطای استانداردB )ضریب خطا(متغیر پیش بین

23/8631/14820/7840/000مقدار ثابت

0/3070/0700/2154/3920/000انرژی احساسی

با توجه به جدول 19، در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادلۀ 
رگرسیون ارائه شده اند و این معادله به صورت ذیل است: 

Y = a + )b1x1(
 )ماهواره( 0/307+ 23/863 = روابط احساسی مبتنی بر قدرت و منزلت

- آزمون رگرسیون چندمتغیره
الف( آزمون رگرسیون چندمتغیره منابع احساسی بر حسب متغیرهای شبکۀ اجتماعی مجازی

جدول 20. تحلیل واریانس

ضریب تعیینمیزان خطاسطح معنی داریآماره Fدرجه آزادی
R2

322/6530/0000/050/446

و  برابــر 22/653  رگرســیون  مــدل   F میــزان نشــان می  دهــد  رگرســیون  واریانــس  تحلیــل 
احتمــال معنــی داری آن برابــر 0/000 اســت. مــدل رگرســیون بــا ســه متغیــر مســتقل معنــی دار 

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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   )R2( ــن ــب تعیی ــت. ضری ــی دار اس ــتقل معن ــر مس ــا دو متغی ــیون ب ــدل رگرس ــن، م ــت. بنابرای اس
كــه درمجمــوع متغیرهــای شــبکۀ اجتماعــی مجــازی توانســته اند  به دســت آمده نشــان می دهــد 

كننــد. 44 درصــد از واریانــس متغیــر وابســته )منابــع احساســی( را پیش بینــی و تبییــن 

جدول 21. جدول ضرایب

متغیرهای مدل
ضریب های استانداردضریب   های غیراستاندارد

t سطح آماره
معنی داری

Bبتاانحراف استاندارد

79/3693/25324/4020/000عدد ثابت

1/1840/3540/1573/3480/001عضویت در شبکه

0/6970/3320/0982/1020/036میزان استفاده از شبکه

6/9800/000-0/329-2/8580/409-جذابیت استفاده از شبکه

كـه پارامترهـای مـدل شـامل عـرض از مبـدأ و ضرایـب رگرسـیون  جـدول 21 نشـان می  دهـد 
بـرای متغیرهـای مسـتقل )عضویـت در شـبکه، میـزان اسـتفاده از شـبکه، جذابیـت اسـتفاده از 
كـه نشـان دهندۀ رابطـۀ مثبـت متغیرهـای  شـبکه( به  ترتیـب 1/184، 0/697، 2/858- اسـت 
مسـتقل  متغیرهـای  می  دهـد  نشـان  نیـز   T آزمـون  نتایـج  اسـت.  وابسـته  متغیـر  بـا  مسـتقل 
)عضویـت در شـبکه، میـزان اسـتفاده از شـبکه، جذابیـت اسـتفاده از شـبکه( رابطـۀ معنـی داری 
بـا متغیـر وابسـته دارنـد؛ زیـرا، مقـدار sig بـرای این متغیرهـا به ترتیـب برابـر 0/001، 0/036، 0/000 

كوچک تـر از 0/05 اسـت. كـه  بـوده 

گرایش به ماهواره ب( آزمون رگرسیون چندمتغیره منابع احساسی بر حسب متغیرهای 

جدول 22. تحلیل واریانس 

ضریب تعیینمیزان خطاسطح معنی داریآماره Fدرجه آزادی
R2

215/8400/0000/050/372

تحلیل واریانس رگرسیون نشان می  دهد میزان F مدل رگرسیون برابر15/840 و احتمال 
ضریب  است.  معنی دار  مستقل  متغیر  دو  با  رگرسیون  مدل  است.  برابر0/000  آن  معنی داری 
 37 توانسته  ماهواره  رسانه ای  رفتار  درمجموع  كه  می دهد  نشان  به دست آمده   )R2( تعیین 

كند. درصد از واریانس متغیر وابسته )منابع احساسی( را پیش بینی و تبیین 
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جدول 23. جدول ضرایب رگرسیون

متغیرهای مدل
ضریب های استانداردضریب   های غیراستاندارد

t آماره
سطح 

معنی داری Bبتاانحراف استاندارد

62/9061/50141/9060/000عدد ثابت

4/0290/000-0/198-1/8660/463-میزان استفاده از ماهواره

0/7050/1540/2244/5680/000نوع استفاده از ماهواره

كه در جدول 23 نشان داده می  شود، پارامترهای مدل شامل عرض از مبدأ و  همان طور 
ضرایب رگرسیون برای متغیرهای مستقل )میزان استفاده از ماهواره، نوع استفاده از ماهواره( 
با متغیر  رابطۀ مثبت متغیرهای مستقل  كه نشان دهندۀ  به ترتیب 1/866- و 0/705 است 
مستقل  متغیرهای  می  دهد  نشان   T آزمون  می  شود،  مشاهده  كه  همان طور  است.  وابسته 
)میزان استفاده از ماهواره، نوع استفاده از ماهواره( رابطۀ معنی داری بر متغیر وابسته دارند؛ 
كه  بوده   sig =  0/000  ،0/000  ،0/000 برابر  به ترتیب  متغیرها  این  برای  معناداری  مقدار  زیرا، 

كوچک تر از 0/05 است.

بحث و نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش، بــر اســاس رویکــرد نظــری جامعه شــناختی، تأثیرگــذاری اســتفاده از برنامه هــای 
ماهــواره و شــبکه های اجتماعــی مجــازی بــر منابــع احساســی زنــان بررســی شــد. نتایــج پژوهــش 
ــان متأهــل شــهر  ــۀ رســانه ای در بیــن زن گون نشــان دهندۀ همه گیــری نســبی اســتفاده از هــر دو 
كاربــرد  گرام و واتــس اپ بیشــترین  بروجــرد اســت. در ایــن میــان، پیام رســان های تلگــرام، اینســتا
كاربــران )حــدود 66 درصــد( زمانــی بیــن 1-2 ســاعت را بــه ایــن پیام رســان ها  كثریــت  را دارنــد و ا
ســایر  و  ســاعت   2-1 بیــن  روزانــه  نیــز  پاســخ گویان  درصــد   73 حــدود  می  دهنــد.  اختصــاص 
ــاص  ــواره ای اختص ــای مختلــف ماه ــای برنامه ه ــه تماش ــاعت را ب ــش از دو س ــی بی ــران زمان كارب
گرایــش بــه رســانه ها  می  دهنــد. یافته هــا نشــان می  دهــد، بــا وجــود هم بســتگی مثبــت بیــن 
بــا منابــع احساســی زنــان، در رگرســیون ـ یعنــی پیش بینــی متغیــر وابســته )منابــع احساســی( 
گرایــش بــه شــبکه های ماهــواره و شــبکه های اجتماعــی فضــای مجــازی ـ ایــن دو  بــر اســاس 
كــه  گونــۀ رســانه ای اثرهــای متفــاوت و حتــی در مــواردی متضــاد بــا یکدیگــر دارنــد؛ بــه ایــن معنــا 
گرایــش بــه شــبکه های اجتماعــی بــر انــرژی احساســی زنــان تأثیــر معنــاداری نــدارد، درحالی كــه بــا 
كاهــش می  یابــد. همچنیــن،  افزایــش اســتفاده از شــبکه های ماهــواره ای انــرژی احساســی زنــان 
ــر  گرایــش بــه شــبکه های اجتماعــی فضــای مجــازی موجــب تقویــت تجربــۀ احساســی مبتنــی ب

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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مقاله علمی _ پژوهشی

گرایــش بــه شــبکه های ماهــواره ای آن را  قــدرت و منزلــت در زنــان می  شــود؛ درحالی كــه میــزان 
كاهــش می  دهــد. ایــن تأثیــرات متفــاوت، طبــق چارچــوب نظــری و بــر اســاس نظریــۀ تامپســون، 

كــه:  قابــل پیش بینــی بــود. بــه ایــن معنــا 
الــف( شــبکه های ماهــواره ای، ســاختار غیردوجانبــه )غیردیالوژیــک( در تعامــل بــا مخاطبــان 
خــود دارنــد؛ درصورتی كــه در شــبکه های فضــای مجــازی امــکان تعامــل دوطرفــه فراهــم اســت. 
بــر ایــن اســاس، مخاطبــان شــبکه های فضــای مجــازی در خلــق محتــوای رســانه ای )در قالــب 
كننــد؛  گفتــار، نوشــتار و فیلــم( بســته بــه مهــارت و تمایــل خــود می  تواننــد نقش آفرینــی  تصویــر، 
ــر ایــن اســاس،  ــان تولیــد محتــوا در شــبکه های ماهــواره ای تقریبــًا یک طرفــه اســت. ب امــا، جری
ــان  ــار زن ــط در اختی ــدی از رواب ــوع جدی ــق ن ــرای خل ــی را ب ــازی فرصت ــی مج ــبکه های اجتماع ش
كــه برخــالف شــبکه های ماهــواره ای یک طرفــه نیســت. بدیــن طریــق، آن هــا  قــرار داده انــد 
ک بگذارنــد و در ضمــن اطالعــات جدیــدی  ــا دیگــران بــه اشــترا می  تواننــد احساســات خــود را ب
ــه دنیــای  ــان نســبت ب ــد. بدیــن وســیله، زن ــه دســت آورن ــه دنیــای اطــراف خــود ب نیــز نســبت ب
اطــراف خــود احســاس تأثیرگــذاری دارنــد و می  تواننــد ایــن قــدرت و توانمنــدی را در تجربــۀ 
گیرنــد. هرچنــد موقعیــت  كار  احساســی خــود در خانــواده، به ویــژه در روابــط زناشــویی، نیــز بــه 
فــرد در سلســله مراتب اجتماعــی عامــل مؤثــری در شــکل دهی و مدیریــت عواطــف و احساســات 
گاهــی و پرسشــگری  بــه شــمار می  آیــد، امــا تغییــرات ســریع ارتباطــی در شــبکه های مجــازی و آ
زنــان از وظایــف اجتماعــی نســبت بــه خــود و همسرشــان می  توانــد ایــن سلســله مراتب اجتماعــی 
ــه چالــش بکشــد. ایــن تعامــل رســانه ای دوطرفــه موجــب می  شــود منابــع احساســی دچــار  را ب
»الگــوی  بــه  ســنتی«  »الگــوی  از  رایــج  جنســیتی  ایدئولــوژی  آن،  به تبــع  و  شــوند  دگرگونــی 

كنــد. مســاوات طلبانه« حركــت 
گیــری و پوشــش رســانه ای و مشــروعیت  ب( از نظــر محتــوای برنامه هــا، زمــان، میــزان فرا
گونــۀ رســانه ای در ایــران وجــود دارد. بــا توجــه بــه نتایــج  كاربــرد تفاوت هایــی بیــن ایــن دو 
پژوهــش، میــزان اســتفادۀ زنــان از برنامه هــای ســرگرم كننده، به ویــژه فیلم هــای اغراق آمیــز در 
حــوزۀ عاطفــی ماهــواره، بیشــتر از دیگــر حوزه هاســت. هم ذات پنــداری زنــان بــا داســتان های 
بــا  روابــط  حــوزۀ  در  آن هــا  توقعــات  و  خواســته ها  تغییــر  ســبب  برنامه هــا  ایــن  عاشــقانۀ 
همسرانشــان می  شــود؛ امــا، ایــن توقعــات در رابطــۀ احساســی بــا همســر بــرآورده نمی شــوند. 
ایــن مســئله در مــواردی بــه تعــارض نقــش منجــر می شــود و به جــای القــای حــس برابــری در 
كــه یکــی از  تجربه هــای احساســی بــه احســاس ســرخوردگی و درنهایــت اختــالف می انجامــد 

كاهــش انــرژی احساســی و تجربــۀ احساســی مبتنــی بــر قــدرت و منزلــت اســت.  نتایــج آن 
كنــار این هــا، به رغــم ممنوعیــت اســتفاده از شــبکه های ماهــواره ای و مجازات هــای    در 
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ــتفاده  ــا، اس ــد. ام ــتفاده از آن دارن ــر اس ــرار ب ــی اص ــار خاص ــرای آن، اقش ــده ب ــی مشخص ش قانون
ــد.  ــت مواجــه نش ــا ممنوعی ــود ب ــرد خ كارب ــدای  ــازی در ابت ــای مج ــی فض ــبکه های اجتماع از ش
هرچنــد جریــان دوقطبی ســازی دربــارۀ پیــام رســانه ای فضــای مجــازی نیــز هماننــد ماهــواره 
كاربــرد )كاربــرد  آغــاز شــده اســت، امــا به علــت امکانــات فنــی آســان تر در عبــور از محدودیت هــای 
فیلترشــکن( و محدودیت هــای جرم انــگاری، دوقطبی ســازی فضــای مجــازی هماننــد ماهــواره 

موفقیت آمیــز نبــوده اســت.
محتــوای  بلکــه  نیســت؛  احساســی  منابــع  تضعیــف  یــا  تقویــت  رســانه ها  ذاتــی  ماهیــت 
كــه  پیام هــای رســانه ای نــوع جریــان تعامــالت رســانه ای )دوطرفــه/ یک طرفــه( و میــزان نقشــی 
فــرد در تولیــد محتــوای رســانه ای دارد بــه ایــن تأثیــرات منجــر می  شــوند. همچنیــن تأثیــرات 
رســانه ها بــر منابــع احساســی بــا فشــار هنجارهــای اجتماعــی ســنتی در مــواردی تضعیــف یــا 
ــی،  ــای احساس ــیاری از پیونده ــنتی، در بس ــای س ــن هنجاره ــه در ای ك ــود. ازآنجا ــت می  ش تقوی
كننــد و  زنــان بــه مــردان متکــی هســتند، از آن هــا خواســته می  شــود ایــن پیوندهــا را حفــظ 
درعین حــال، پیوســته بــه لحــاظ احساســی و مــادی بــه آن هــا متکــی باشــند. در نتیجــه، آن هــا 
احساســات خــود را بــه نحــوی ســركوب می  كننــد تــا بــه زندگــی خــود ادامــه دهنــد. امــا، محتــوای 
چالــش  بــه  را  ســنتی  اجتماعــی  هنجارهــای  نقــش  جهانــی  رســانه های  برنامه هــای  بیشــتر 
ــز در  ــان نی ــه آن ك ــت  ــکل گیری اس ــال ش ــاس در ح ــن احس ــان ای ــاس، در زن ــن اس ــر ای ــد. ب می  كش
ــر در رقابــت باشــند.  ــگاه اجتماعــی باالت كســب جای ــرای  ــا مــردان ب بســیاری مواقــع می  تواننــد ب
ــد  ــر اینکــه رســانه های جدی ــدی اســت ب كاســتلز، نتایــج پژوهــش مؤی ــدگاه  ــا دی  هم راســتا ب
ایــن  قــرار می  دهنــد. مدخــل  تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی  را در معــرض  نهــاد خانواده هــا 
گربنــر، تغییــر نگــرش افــراد تحــت تأثیــر رســانه های جمعــی اســت.  ــۀ  ــر اســاس نظری تغییــرات، ب
كــه زنــان از ایــن طریــق می  تواننــد انــرژی احساســی را تقویــت  نتایــج پژوهــش نیــز نشــان می  دهــد 
كــه در جامعــۀ شــبکه ای، زنــان  كننــد؛ چرا كننــد و بــه تجــارب جدیــدی از احساســات دســت پیــدا 
در ارتباطــات خــود همــواره معنــای همــه چیــز و هــر چیــزی را مــورد بازاندیشــی قــرار می دهنــد و 

مفاهیــم جدیــدی را بــرای تغییــر موقعیــت خــود ایجــاد می  كننــد. 
و  اجتماعــی  ضرورت هــای  و  پژوهشــی  خــأل  شناســایی  بــا  كــرد،  تــالش  پژوهــش  ایــن   
كنــد. امــا متغیرهــای مســتقل  كاربــردی، نقــش رســانه ها را بــر منابــع احساســی زنــان تببیــن 
)شــبکه های اجتماعــی و ماهــواره( به ترتیــب توانســتند 44 و 37 درصــد از منابــع احساســی 
كننــد و بیــش از نیمــی از آن تبیین نشــده باقــی مانــده اســت. بــر ایــن اســاس،  زنــان را تبییــن 
ــواده، دوســتان، همــکاران، بســتگان و ســایر  نقــش عوامــل دیگــر محیطــی ماننــد اعضــای خان
گیــرد. همچنیــن بــا توجــه  وســایل ارتباطــی در پژوهش هــای بعــدی می  توانــد مــد نظــر قــرار 

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان... تأثیر میزان 
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بــه ماهیــت تعاملــی و دوطرفــۀ تجربه هــای احساســی الزم اســت در پژوهش هــای تکمیلــی و 
گیرنــد. مطالعــۀ تطبیقــی الگوهــا و  تطبیقــی، تجربه هــای احساســی مــردان نیــز مــورد توجــه قــرار 
تجربه هــای احساســی مــردان و پســران بــا زنــان و دختــران بــر اســاس ســن، شــغل، تحصیــالت، 
كار و خانــواده می  توانــد بــه فهــم و درک نقــاط قــوت و  وضعیــت اجتماعــی ـ اقتصــادی، محیــط 
كنــد. نتایــج ایــن پژوهش هــا  كمــک  ضعــف خانــواده و چگونگــی ارتبــاط زوجیــن در خانــواده 
ــرای سیاســت گذاری های اجتماعــی حــوزۀ رســانه  ــر ب ــد چشــم اندازی وســیع تر و دقیق ت می  توان

و خانــواده فراهــم آورد.
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