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چکید�ه
امری  تلگرام  چون  رسانی  پیام  نرم افزارهای  و  تکنولوژی  از  استفاده  امروزه 
اجتناب ناپذیر شده است و شاید بدون اغراق بتوان گفت بیشترین تأثیر را بر 
خانواده ها و به ویژه جوانان داشته است، این تکنولوژی ارتباطی، در کنار مزیت های 
فراوان آن در توسعه و نشر انبوه و سریع اطالعات، پیامدها و معضالتی نیز به 
همراه داشته است. لذا بررسی رابطه نرم افزارهای پیام رسان موبایلی )تلگرام( در 
بروز فردگرایی در خانواده ها )مورد مطالعه: خانواده های شهر زنجان( با این رویکرد 
و هدف تعیین گردیده که بر اساس آن، مشخص شود که چگونه رابطه و تأثیری 
را می توان بین استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی بر بروز فردگرایی و 
کاهش عواطف و بروز فردگرایی بین خانواده ها مشاهده و به چه راهکارهایی برای 

اصالح و بهبود این روند می توان، دست یافت.
جامعه آماری تحقیق؛ بر اساس آمار دریافتی تعداد خانواده های شهر زنجان 
270529 خانوار است، که با توجه به فرمول کوکران 385 خانوار به عنوان 

نمونه انتخاب و پرسش نامه تحقیق توسط آنان تکمیل شده است.
نتایج کلی نشان داد فرضیه اصلی تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین متغیر 
میزان استفاده از نرم افزارهای پیام رسان موبایلی )تلگرام( و بروز فردگرایی 
را با یک همبستگی مستقیم و ضعیف پذیرفت. همچنین فرضیات دوم، سوم، 
چهارم و پنجم تحقیق؛ شامل میزان رابطه استفاده از نرم افزارهای پیام رسان 
موبایلی )تلگرام( با ایجاد بحران هویت بین اعضا خانواده، ایجاد خودمحوری 
احساس  عدم  و  سنت ها  به  پای بندی  کاهش  درخانواده،  استقالل گرایی  و 
مسئولیت اجتماعی و بروز منفعت طلبی و لذت جویی با درجاتی از شدت و 
ضعف رابطه همبستگی وجود داشت و پذیرفته شد، و در این میان تنها فرضیه 
اول تحقیق با عنوان میزان استفاده از نرم افزارهای پیام رسان موبایلی )تلگرام( 

و بروز انزواطلبی رابطه معنی داری مشاهده نشد و این فرضیه رد شد. 
 واژگان�کلیدی

نرم افزار پیام رسان موبایلی، فردگرایی، خانواده، شهر زنجان.
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مقدمه
امروزه استفاده از تکنولوژی و نرم افزارهای پیام 
شده  اجتناب ناپذیر  امری  تلگرام  چون  رسان 
سازمان ها  از  برخی  که حتی  جایی  تا  است، 
این  از  نیز  ارگان ها و شخصیت های دولتی  و 
نوع رسانه استفاده می کنند و نباید به جهت 
برخی مسائل و مشکالتی که این رسانه ایجاد 
کرده، صورت مسئله را پاک کرده و خودمان را 
ازاستفاده از این تکنولوژی مؤثر و مهم محروم 
کنیم، لذا شایسته آن است که بتوانیم حداکثر 
بهره وری را از این رسانه پرنفوذ داشته، و در کنار 
آن با راهکارها و رویکردهای علمی خطرات و 
حداقل  به  را  تکنولوژی  این  خسارت های 
رسانده یا به طور کامل برطرف نمایم، لذا یکی 
از مهم ترین اهداف و ضرورت های انجام تحقیق 
مذکور از این منظر و با این جهت گیری است، 
که ابتدا وضعیت موجود و خطرات وآ سیب های 
آن را شناسایی و در مرحله بعد به دنبال پیدا 
کردن راه حل برای رفع مشکالت ناشی از نوع 
استفاده نامناسب از آن به ویژه در میان نسل و 

قشر جوان کشورمان باشیم. 
به هر حال رشد و توسعه این تکنولوژی و به 
تبع آن استفاده گسترده آن، توسط خانواده ها 
همه و همه، لزوم شناخت آن و نحوه کاربرد آن 
را گوشزد می کند و برخورداری از توانایی های 
خاص و جذابیت های آن موجب شده که میزان 
استفاده آن در بین خانواه های ایرانی روز به روز 
بیشتر شود، حال آن که در برخی موارد شاهد 
استفاده آن، از سوی خانواده ها به صورت بی رویه 
هستیم و باز در برخی موارد دیگر، شاهد نوعی 
از اعتیاد به تکنولوژی به ویژه در بین جوانان 
به  کوشید  خواهیم  تحقیق  این  در  هستیم. 
مشکالت و معضالت به وجود آمده توسط این 
شبکه های اجتماعی بپردازیم و بتوانیم راهکاری 
آن  مخاطبین  آگاهی  و  ساختن  روشن  برای 
گامی برداریم و از سوی دیگر بتوانیم به نوبه 
بروز  آن  ماهیت  ساختن  روشن  ضمن  خود 
به  را  ارتباطی  تکنولوژی  این  تأثیرات مخرب 
حداقل رسانیم، لذا بررسی رابطه نرم افزارهای 

پیام رسان موبایلی )تلگرام( در بروز فردگرایی 
در خانواده ها )مورد مطالعه: خانواده های شهر 
زنجان( با این رویکرد و هدف تعیین گردیده 
که بر اساس آن مشخص شود که چگونه رابطه 
و تأثیری را می توان بین استفاده بیش از حد از 
رسانه های اجتماعی بر بروز فردگرایی و کاهش 
عواطف و بروز فردگرایی بین خانواده ها مشاهده 
و به چه راهکارهایی برای اصالح و بهبود این 
روند می توان دست یافت که تحقق این موارد 
را می توان مبنا و اساس پژوهش مذکور عنوان 

کرد. 
طرحمسئله

امروزه تلفن همراه )موبایل(، به عنوان یک عنصر 
و پایه ثابت در ارتباطات جوامع بشری در آمده 
است و از جایگاه در خور توجهی هم برخوردار 
است؛ به گونه ای که تصور نبود آن هم سخت و 
ناممکن است و ما هر روزه شاهد وابستگی روز 
افزون جوامع بشری به این تکنولوژی هستیم. 
این نوآوری در حال حاضر توانسته به عنوان 
یکی از عوامل تعیین کننده در ارتباطات انسانی 
باشد و هر روزه شاهد ارائه خدمات نوینی از 
سوی شرکت های سازنده هستیم به گونه ای 
که خدمات عنوان شده، امروزه قابل استفاده 
موبایل  گوشی های  دارندگان  اکثریت  برای 
است، به طوری که شاهد آن هستیم که با ارائه 
برنامه های نرم افزاری مختلف، همگی در صدد 
سهم خواهی از این بخش هستند تا موجبات 

تثبیت جایگاه خود در بین مخاطبان باشند. 
شبکه های  افزون  روز  ظهور  دیگر  سوی  از 
با  ارتباط  برقراری  نمودن  فراهم  و  اجتماعی 
افراد و اشخاص مختلف در هر نقطه از شهر، 
کشور و جهان، خود مبین این مدعا است. افراد 
در کمترین زمان ممکن و صرفا با برقراری یک 
اتصال اینترنتی و با بهره گیری از این شبکه های 
اجتماعی می توانند ضمن برقراری تماس تلفنی 
به تبادل عکس، فیلم و مطالب مختلف بین 
افراد و اشخاص مختلفی در یک شبکه عظیمی 
)زارعیان،  نمایند.  پیدا  ارتباطات دسترسی  از 

)11 :1390
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عنوان  به  هم  »تلگرام«  رسانه  میان  این  در 
یکی از شبکه های اجتماعی که قابل نصب بر 
است،  همراه  تلفن  گوشی های  اکثریت  روی 
مخاطبین زیادی را به خود جذب کرده است. 
ارسال  رایگان،  پیامک  ارسال  رایگان،  تماس 
گروه های  تشکیل  و  رایگان  فیلم  و  عکس 
مختلف درسی، ورزشی، دانشگاهی تنها بخشی 

از امکانات این شبکه اجتماعی است. 
افرادی که نرم  افزار این شبکه اجتماعی را در 
خود  همراه  تلفن  گوشی  برنامه های  لیست 
داشته باشند، صرفا با اتصال به اینترنت قادر به 
انجام کلیه خدمات اشاره شده هستند، که خود 
این امر ضمن سهل الوصول کردن ارتباطات و 
نزدیک کردن جوامع بشری به یکدیگر، دارای 
جذابیت هایی هم برای مخاطبین خود دارد که 
تکنولوژی  این  اما  هستیم؛  آن  شاهد  امروزه 
ایجادکننده  آن،  مزایای  تمامی  علی رغم 
مشکالتی نیز بوده که یکی از پیامدهای اصلی 
و فراگیر این تکنولوژی بروز فردگرایی و جدا 
کردن افراد از محیط های گرم خانوادگی و انزوا 

طلبی و غیره را به همراه داشته است.
پیام  نرم  افزارهای  »رابطه  موضوع  انتخاب  لذا 
رسان موبایلی )تلگرام( در بروز فردگرایی در 
شهر  خانواده های  مطالعه:  )مورد  خانواده ها 
زنجان(« در همین راستا صورت گرفته است، 
بررسی  بتوانیم  میدانی  پیمایش  یک  با  که 
تأثیر  حاضر  وضعیت،  از  علمی  شناختی  و 
اجتماعی این رسانه بر روی جوانان در نظام 
خانواده به عنوان اولین عنصر اجتماعی داشته 
باشیم و در نهایت به راهکارهایی برای کاهش 
تأثیرات سوء آن بر روی افراد و خانواده ها باشیم. 

ضرورتواهمیتتحقیق
باید پذیرفت که هر تکنولوژی، ضمن به ارمغان 
آوردن نوآوری با خود، معایبی را هم به همراه 
دارد که ناگزیر به پذیرش آن هستیم و شبکه 
یاد  تلگرام  عنوان  تحت  آن  از  که  اجتماعی 
می کنیم یکی از این تکنولوژی های نو ظهور 
برقراری  در  راحتی  ایجاد  ضمن  که  است 
از  که  دیگر  کار  ده ها  و  تلفنی  تماس های 

محاسن آن است، اما در کنار آن با توجه به 
اختصاص نقش بسیار مهمی که در ارتباطات 
بین افراد دارد موجب شده روابط بین فردی 
افراد، متزلزل شود و بیشتر از همه اثرات آن در 
نظام خانواده مشهود هست. به گونه ای که افراد 
در زمان هایی که بایستی در خانواده در کنار 
هم باشند و لحظات آرامش بخشی را در کنار 
هم سپری نمایند به گفتگو با دوستان خود در 
این شبکه اجتماعی می پردازند و به دلیل باال 
بودن میزان قابلیت و جذابیت آن مدت زمان 
بیشتری را از مخاطبین خود می طلبد و این در 
نوع خود باعث بروز فردگرایی، بدبینی، ایجاد 
 ... و  تنهایی  تردید، جدایی،  و  احساس شک 

شده است. 
اهدافتحقیق

هدفکلی
از نرم افزارهای پیام  با رابطه استفاده  آشنایی 
رسان موبایلی ) تلگرام( بر بروز فردگرایی در 
خانواده ها و رسیدن به راهکارهایی برای کاهش 
یا از بین بردن این پدیده به عنوان تهدیدکننده 

ارتباطات عاطفی در خانواده ها.
اهداففرعی

رابطه  موجود  وضعیت  آسیب شناسی   -
نرم افزارهای پیام رسان موبایلی )تلگرام( در 

انزواطلبی افراد در خانواده.
- شناخت آسیب های استفاده از نرم افزارهای 
پیام رسان موبایلی )تلگرام( در بروز بحران 

هویت در خانواده ها.
– شناخت آسیب های استفاده از نرم افزارهای 
بروز  در  )تلگرام(  موبایلی  رســان  پیام 
خودمحوری و استقالل گرایی افراد در خانواده. 
رابطه  موجود  وضعیت  آسیب شناسی   -
نرم افزارهای پیام رسان موبایلی )تلگرام( در 
منفعت طلبی و لذت جویی افراد در خانواده ها. 
- شناخت آسیب های استفاده از نرم افزارهای 
کاهش  در  )تلگرام(  موبایلی  رسان  پیام 
احساس  عــدم  و  سنت ها  به  پایبندی 

مسئولیت اجتماعی در خانواده. 
فرضیههايتحقیق
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فرضیهکلی
بین استفاده از نرم افزارهای پیام رسان موبایلی 
)تلگرام( و بروز فردگرایی و جدایی عاطفی در 

خانواده ها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیاتجزئی

رسان  پیام  نرم افزارهای  از  استفاده  بین   -
رابطه  انزواطلبی  بروز  و  )تلگرام(  موبایلی 

معنی داری وجود دارد.
رسان  پیام  نرم افزارهای  از  استفاده  بین   -
موبایلی )تلگرام( و بحران هویت بین اعضاء 

خانواده رابطه معنی داری وجود دارد.
- بین استفاده از نرم افزارهای پیام رسان موبایلی 
)تلگرام( و ایجاد خودمحوری و استقالل گرایی 

در خانواده رابطه معنی داری وجود دارد.
- بین استفاده از نرم افزارهای پیام رسان موبایلی 
)تلگرام( و کاهش پایبندی به سنت ها و عدم 
احساس مسئولیت اجتماعی بین افراد خانواده 

رابطه معنی داری وجود دارد.
- بین استفاده از نرم افزارهای پیام رسان موبایلی 
)تلگرام( و بروز منفعت طلبی و لذت جویی 
بین افراد خانواده رابطه معنی داری وجود دارد.

روشتحقیقوجامعهآماری
در این تحقیق برای جمع آوری داده های اولیه 
از  تحقیق  فرضیه های  آزمون  برای  نیاز  مورد 
طریق ابزارهای مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه 

استفاده شده است.
صورت  به  تحقیق  این  در  نمونه گیری  روش 
هدفمند بوده و از فرمول کوکران استفاده شده 
است، بر اساس آمار دریافتی، تعداد خانواده های 
شهر زنجان 270529 خانوار است که با توجه 
به فرمول کوکران حدود 385 خانوار به عنوان 
نفر  یک  خانوار  هر  از  و  شده  انتخاب  نمونه 

انتخاب و مورد پرسش واقع شده است.
در فردگرایی شاخصههای و نظریهها

جامعه
نظریاتفردگرایی

جدید،  تاریخ  زیمل،  نظر  به  زیمل1:  -گئورک 

1. Georg Simmel

آزادی فزاینده فرد را از بندهای وابستگی شدید 
اجتماعی و شخصی، نشان می دهد، ضمن آن  
که فرآورده های فرهنگی ساخته انسان، بیش از 

پیش بر انسان چیرگی می یابند. 
با  فردیت  تقابل  کردن  روشن  برای  زیمل 
فردیت  اصطالح  دو  از  اجتماعی،  جنبه های 
کمی و فردیت کیفی بهره برده است. به نظر 
او، فردیت کمی از قرن، 18 باقی مانده است و 
طبق آن هر فرد، پذیرا یا منکر مجموعه ای از 
ارزش هایی است، که گروه ساخته و او اعتبارش 

را از آن پذیرش و انکار به دست می آورد.
فردیت کیفی در نیمه های قرن 19 به وجود 
آمد؛ که در آن فرد، فراتر از نقشی که در گروه 
او »برای  اهمیت  انگاشته می شود.  یکه  دارد، 
خود« است. کسی که نمی توان به جای او کس 
نسبت  داد. می توان گفت که  قرار  را  دیگری 
به فردیت  ایستایش،  با جمع، در شکل  فرد، 
کمی مرتبط می شود و در شکل پویا، به فردیت 

کیفی وابسته است.
فردی   روند  درباره  بــک2)1986(؛  اولریش   -
شدن جایگاه اجتماعی افراد، زندگی نامه ها و 
در نتیجه بی استاندارد شدن طبقات و اقشار 

اجتماعی است.
- آلبرت شر3)1994(، گرایش عمومی در جهت 
منفرد،  به صورت موجوداتی  افراد  پیدایش 
با مسئولیت شخصی است. این افراد منفرد 
هستند، که زندگی خود را تعریف می کنند و 
به آن معنا می بخشند؛ کنش و تجربه فردی 
عواملی چون  تأثیر  تحت  کمتر  هر کسی، 
وابستگی های طبقاتی، قشری و مقررات کلی 

قرار می گیرند. )عمو عبداللهي، 1394: 34(
قدري  به  اخیر  دهه  در چند  مدرنیته،  اثرات 
سریع اتفاق افتاده است که جامعه را دستخوش 
تغییرات عمده و جدي کرده است. در عصر 
که  است  نهادهایي  از  یکي  خانواده  حاضر 
حداقل در صورت سنتي خود تحت فشارهاي 
بسیاري قرار گرفته است. جوانان اکنون بیش 

2.Ulrich Beck

3.Albert Scherer
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از گذشته به دنبال شیوه اي از زندگي هستند 
که کمتر قید و بند هاي سنتي را با خود داشته 
زندگي  روش  که  مسئله  این  ویژه  به  باشد، 
پیش  از  الگوي  چندان  جوانان  براي  والدین 
تعیین شده نیست. افراد دوست دارند دست به 
انتخاب بزنند؛ رشد تحصیلي فرزندان، افزایش 
استفاده از رسانه هاي نوین از جمله اینترنت و 
ماهواره، و نیز دسترسي به اطالعات گسترده، 
اشتغال زنان، آزادي هاي نسبي، حق انتخاب، 
تغییر شیوه زندگي افراد از جمله عوامل رشد 
طور  به  است.  بوده  فرزندان  میان  فردگرایي 
کلي، مي توان براي فردگرایي دو سویه مثبت 

و منفي در نظر گرفت.
سویه مثبت آن با واژگاني نظیر خود اتکایي، 
خود مرجعي، مسئولیت پذیري مترادف است 
فردگرایي اخالقي  را مي توان در  و تجلي آن 
»پارسونز«  شده  نهادي  فردگرایي  و  دورکیم 
انزوا،  نظیر  واژگاني  با  آن  منفي  سویه  یافت. 
و  است  مترادف  خودخواهي  و  خودشیفتگي 
تجلي آن در فردگرایي خودخواهانه اي یافت. در 
واقع سنجش فردگرایي از مؤلفه هاي ارزش هاي 
خودخواهانه شامل لذت طلبي، کاهش پایبندي 
به سنت، حسابگري و آرزوهاي خودخواهانه، 
به  نسبت  اجتماعي  مسئولیت  احساس  عدم 
خانواده و مردم و عدم رعایت حقوق دیگران و 
تمایل به انزواطلبي تشکیل شده است. )معیدفر 

و همکاران، 1389: 34(
شده  مطرح  دیدگاه های  و  نظریات  اساس  بر 
جهت  از  را  فردگرایی  شاخصه های  می توان 
منفی که اساس تحقیق مذکور بر آن بنا شده 

است به شرح زیر بیان کرد.

جدولشماره1.شاخصهایفردگراییدرخانواده

بحرانهویتانزواطلبی

خودمحوری و 
استقالل گرایی

کاهش پایبندی به سنت ها 
و عدم احساس مسئولیت 

اجتماعی

منفعت طلبی و لذت جوییگسستگی عاطفی

منبع: )نجفی، 1395(
نمودار1.مدلمفهومیرابطهنرمافزارهای
پیامرسانموبایلیبرفردگراییدرخانواده

نظریههایمربوطبهتأثیررسانهها
نخستین نظریه ای که پیرامون دامنه تأثیرات 
است  شده  فرمول بندی  عمومی  رسانه های 
اسامی  با  آن  از  که  است،  گلوله«  »نظریه 
دیگری، نظیر، نظریه سوزن تزریقی یا نظریه 
کمربند انتقال، نیز یاد می شود. )چفی، 1977( 
که؛  هستند  باور  این  بر   نظریه  بانیان  این 
پیام های ارتباط جمعی بر همه مخاطبانی که 
در معرض آن ها قرار می گیرند تأثیرات قوی و 

کمابیش یکسانی دارند. 
با وجود  این، برخی شواهد پژوهشی )برای مثال 
کاتز، 1998(، نشان داده اند که آدمی موجودی 
انتخابگر و پردازش کننده اطالعات، و برخوردار 
از عقل سلیم است. از همین روی به باور آنان، 
دامنه تأثیر رسانه ها بر او محدود است، یا به 
تجارب  اساس  بر  آدمی  روانشناسان،  تعبیر 
گذشته و نظام باورهای خود، تصمیم می گیرد 
که »خود را در معرض چه نوع اطالعاتی قرار 
دهد«. از همین روی، او رسانه ای را برمی گزیند 
که پیام ها و اطالعات منتشر شده از طریق آن با 
نظام باورهای او همخوانی بیشتري داشته باشد. 
در تقابل با دیدگاه گلوله، دیدگاه نظری دیگری 
فرمول بندی و ارائه شده است که از آن تحت 
عنوان »تأثیرات محدود رسانه ها« یاد می شود. 
عنوان  تحت  اثری  در   )1960( کالپر  ژوزف 
»تأثیرات ارتباط جمعی« به تشریح  این الگوی 

ها 
ده 

وا
خان

در
ی 

رای
دگ

فر
وز 

بر
با  

ام 
گر

 تل
طه

راب



شماره 25
آذر 95

26

نخست؛  باور کالپر،  به  است.  پرداخته  نظری 
بر  مستقیم  به صورت  ارتباط جمعی  وسایل 
مخاطبان تأثیر نمی گذارند، بلکه تأثیرات خود 
را از طریق عوامل واسطه ای بر جای می نهند. 
دوم؛ عوامل واسطه ای، رسانه را به یک عامل 

ثانویه و نه یک عامل علّی، تبدیل می سازند. 
»تأثیرات  دیدگاه  متولیان  نظر  اساس  بر 
محدود«، رسانه ها تأثیراتی ناچیز بر مخاطبان 
تأثیرات  چنین  می گذارند.  جای  بر  خود 
که  شد  خواهد  آشکار  زمانی  نیز  محدودی 

مخاطبان خواهان آن باشند. 
رسانه ها  تأثیرات  به  مربوط  نظریه  سومین 
»نظریه کاشت« است. فرمول بندی  این نظریه 
حاصل تحقیقات گسترده ای است که گرینر 
و دیگران )1980( پیرامون تأثیرات تلویزیون 
همکارانش،  و  گرینر  باور  به  ــد.  دادن انجام 
خانواده ها  بین  در  فراگیر  نفوذ  با  تلویزیون 
و  نقش ها  جهان بینی،  کاشت  به  مبادرت 
ارزش های رایج در ذهن آنان می کند. به زعم 
بانیان و حامیان نظریه کاشت، تلویزیون بیش 
از هر رسانه دیگری اندیشه ها، سبک زندگی و 
روابط درون و برون فردی افراد جامعه را شکل 
می دهد. چون،  این رسانه بیش از رسانه هاي 

دیگر در زندگی روزمره مردم حضور دارد. 
با وجود  این، امروزه  این واقعیت آشکار شده 
به  ایجاد  قادر  تنهایی  به  تلویزیون  که  است 
ثابت  باورهای  و  احساسات  نگرش ها،  نظرات، 
تلویزیون  تأثیر  بلکه  نیست،  مخاطبان  در 
توسط متغیر ها و عوامل دیگر، تعدیل یا تشدید 
می شود. لیکن، شواهد زیادی وجود دارد. )برای 
مثال پول، 2001 را ببینید( که نشان می دهد 
تأثیر تلویزیون در کاشت نظرات و دیدگاه ها، 
در اقشار پایین جامعه بیش از اقشار متوسط 
و باالی جامعه است. ناگفته پیداست که  این 
تفاوت ناشی از عواملی متنوع و متعدد است. 
اما در این بین، نقش عامل »دسترسی به سایر 
باالی  و  متوسط  اقشار  در  اطالعات«  منابع 

جامعه، برجسته تر از سایر عوامل است. 
نظریه مک لوهان، که از آن تحت عنوان »نظریه 

از  یکي  می شود  یاد  رسانه ای«  جبرگرایی 
اثرگذارترین نظریه هاي رسانه است. مک لوهان 
با بیان جمله کوتاه و موجز »رسانه پیام است« 
رویکردی نوین به رسانه ها عرضه داشت. به باور 
یا چند  بر کارکرد یک  از رسانه ها  او هر یک 
حس از حواس ما تأثیر می گذارند. او، تلویزیون 
بساوایی  و  شنیداری  ــداری،  دی رسانه ای  را 
تلویزیون  است؛  معتقد  و  می داند  )المسه ای( 
زندگی ما را دوباره به صورت قبیله ای در خواهد 
آورد. ما بر اثر تلویزیون از دولت– ملت های مجزا 
دور شده و یک دهکده جهانی خواهیم داشت. 

)سوربن و تانکارد، ترجمه دهقان: 394( 
رسانه ها  تأثیر  باب  در   )1980( نئومان  نوئل 
نظریه ای جدید عرضه کرده است که به نظریه 
»مارپیچ سکوت« مشهور شده است. سوربن 
زیر خالصه  شرح  به  را  نظریه  تانکارد  این  و 
کرده اند: در خصوص یک موضوع مناقشه انگیز، 
عمومی  افکار  واکنش  ــاره  درب مردم  اغلب 
می کنند،  سعی  آن ها  می زنند.  حدس هایی 
دریابند که نظر آنان در اکثریت قرار دارد یا 
در اقلیت. پس از آن می کوشند تا دریابند که 
تغییر افکار عمومی در جهت موافقت با آن ها 
قرار دارد یا نه، چنان چه آنان احساس کنند که 
در جهت مخالف قرار دارند، سعی می کنند که 
درباره موضوع، سکوت اختیار کنند. همچنین 
اگر تصور کنند که تغییر افکار عمومی در جهت 
فاصله گرفتن از آن ها است، به اختیار کردن 
سکوت گرایش می یابند. آن ها هر چقدر بیشتر 
احساس کنند که دیدگاه متفاوتی عرضه نشده 

است هم بیشتر ساکت می مانند. 
بر  به سه روش  نئومان رسانه ها  نوئل  نظر  از 
تأثیر می گذارند؛ نخست:  این  مارپیچ سکوت 
باور را در افراد جامعه  ایجاد می کنند که عقاید 
مسلط چه نوع عقایدی هستند؛ دوم: به افراد 
جامعه القا می کنند که چه عقایدی در حال 
شکل گیری و گسترش هستند و در پایان به 
افراد جامعه القا می کنند که ابراز برخی عقاید 
موجب منزوی شدن آن ها می شود، در حالی که 
ابراز برخی عقاید دیگر با استقبال سایر افراد 
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جامعه رو به رو می شود. 
مگ گوایر )1986( با رویکرد دیگری به تأثیرات 
رسانه ها، به ویژه رادیو و تلویزیون، پرداخته است. 
میزان  و  دامنه  به جای بحث در خصوص  او 
تأثیرات  انواع  دسته بندی  به  رسانه ها  تأثیر 
رسانه ها پرداخته است. به باور او، رسانه ها دارای 

دو تأثیر مطلوب و نامطلوب هستند. 
تأثیرات مطلوب  مهم ترین  گوایر  نظر مک  از 
رسانه ها شامل: تأثیر بر الگوهای مصرف، رفتار 
رأی دادن، افزایش آگاهی های عمومی و بهبود 
زندگی،  سبک  بهبود  و  تغییر  عمومی،  رفتار 
آموزه های مختلف  تعلیم  و  ایدئولوژی  تلقین  
سیاسی و اجتماعی است. همچنین مهم ترین 
تأثیرات نامطلوب رسانه ها شامل: افزایش رفتار 
پرخاشگرانه، ترویج آرمان ها و گروه های مبتذل، 
گسترش اندیشه های قالبی و کلیشه ای، ترویج 
رفتارهای نامناسب جنسی و ایجاد فرایندهای 

فکری نامتعادل است. 
همه  گرفت،  نتیجه  می توان  خالصه  طور  به 
نظریه پردازانی که در  این بخش از آن ها سخن 
به میان آمد، معتقد هستند رسانه ها، به ویژه 
رسانه های دیداری و شنیداری، قادر هستند بر 
اندیشه ها، زندگی و الگوهای رفتاری مخاطبان 
تأثیر بگذارند. لیکن، همان  گونه که نشان داده 
تأثیر  میزان  سر  بر  صاحب نظران  بین  شد، 
رسانه ها اتفاق نظر جامعی وجود ندارد. برخی 

معتقد هستند رسانه ها تأثیری شگرف، قوی، 
بی بدیل و بی رقیب بر اندیشه و رفتار مخاطبان 
بر جای می گذارند. در حالی  که، برخی دیگر 
از نظریه پردازان بر »اثِر تعدیل یافته رسانه ها« 
معتقدند.  از نظر آنان عوامل و متغیر های فردی، 
محیطی و اجتماعی قادرند تأثیرات رسانه ها را 

دستخوش تغییر سازند. 
آمارتوصیفی

جدول شماره 2 نشان می دهد حدود 50 درصد 
از پاسخگویان بین یک تا پنج ساعت روزانه از 
در  )تلگرام(  موبایلي  رسان  پیام  نرم افزارهاي 
محیط خانواده استفاده می کنند، و حدود 11 
درصد بیش از 7 ساعت از وقت روزانه خود را 

صرف استفاده از نرم افزار تلگرام می نمایند.

نمودار2.نمودارفراوانیجامعهآماریبرحسب
بیشترینوقتوزمانحضورشمادرنرمافزارهاي
پیامرسانموبایلي)تلگرام(معموالدرچهقالب

ورویکردی

درصدتجمعیدرصدمعتبردرصدفراوانی

متغیر

9123/623/823/8الف کمتر از یک ساعت
8121/021/144/9بین یک تا سه ساعت
9123/623/868/7بین سه تا پنج ساعت

7920/520/689/3بین پنج تا هفت ساعت
4110/610/7100/0باالتر از هفت ساعت

38399/5100/0جمع
20/5بدون پاسخ

385100/0جمع

جدولشماره2.جدولفراوانیجامعهآماریبرحسبمدتزمانروزانهاستفادهازنرمافزارهايپیامرسان
موبایلي)تلگرام(درمحیطخانواده
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مدیر          عضوفعال    عضونیمه فعال   عضوغیرفعال     سایر

نمودار3.نمودارتوزیعفراوانیجامعهآماری
برحسببیشترینوقتوزمانحضوردر
نرمافزارهايپیامرسانموبایلي)تلگرام(در

ارتباطبانوعموضوع

نمودار4.نمودارتوزیعفراوانیجامعهآماریبر
حسببیشترینوقتوزمانحضوردرنرمافزارهاي

پیامرسانموبایلي)تلگرام(باچههدفي

جدولشماره3.جدولتوزیعفراوانیجامعه
آماریبرحسببیشتربودنمزایایامعایب
نرمافزارهايپیامرسانموبایلي)تلگرام(

درصددرصدفراوانی
معتبر

درصد
تجمعی

متغیر

5213.513.713.7معایب
7118.418.732.5مزایا

به یک 
14236.937.569.9میزان

6216.116.486.3نم  دانم
5213.513.7100.0سایر
37998.4100.0جمع
بدون 
61.6پاسخ

385100.0جمع

جدول باالحکایت از آن دارد که 36/9 درصد 

از پاسخگویان مزایا و معایب استفاده ازنرم افزار 
اندازه  به یک  را  )تلگرام(  موبایلي  پیام رسان 
دانسته و 18/4 درصد مزایای استفاده را بیش 
از معایب آن و 13/5 درصد معایب استفاده را 
بیش از مزایای آن قلمداد کرده اند، 16/1 درصد 

نیز در این خصوص نظری نداشته اند.

جدولشماره4.جدولفراوانیجامعهآماریبر
حسببیشترینعاملموجبادامهاستفادهبیش
ازحدازنرمافزارهايپیامرسانموبایلي)تلگرام(

درصددرصدفراوانی
معتبر

درصد
تجمعی

متغیر

7820/320/620/6امور کاري
فشار 

دوستان و 
همساالن

8921/123/544/2

6617/117/561/6عالقه زیاد
369/49/571/2اعتیاد
10928/328/8100/0سایر
37898/2100/0جمع

71/8بدون پاسخ
385100/0جمع

جدول باال حکایت از آن دارد که 23/1 درصد از 
پاسخگویان فشار دوستان و همساالن و 20/3 
استفاده  دالیل  از جمله  را  کاری  امور  درصد 
موبایلي  رسان  پیام  نرم افزار  از  حد  از  بیش 
)تلگرام( عنوان کرده اند. همچنین بیش از 28 
درصد از افراد سایر دالیل را برای این موضوع 

متصور بوده اند.

نمودار5.نمودارتوزیعفراوانیجامعهآماریبر
حسببیشترینتأثیراستفادهازنرمافزارهاي
پیامرسانموبایلي)تلگرام(درمحیطخانواده
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نتایجتحقیق
جداول آماری نشان داد، حدود 80 درصد از 
پاسخگویان بین 25 تا 45 سال سن داشته اند؛ 
همچنین بیش از 65 درصد از پاسخگویان مرد 
و حدود 34 درصد از پاسخگویان را زن تشکیل 

داده است. 
پاسخگویان  از  درصد   36 یافته ها،  اساس  بر 
دارای تحصیالت دیپلم و 32 درصد از آن ها 
دارای تحصیالت لیسانس هستند، این نسبت 
فوق  تحصیالت  دارای  که  پاسخگویانی  برای 
می رسد.  درصد   14/8 به  هستند  لیسانس 
پاسخگویان  از  درصد   36 حدود  همچنین 
کارمند، 27/3 درصد دارای شغل آزاد و 6/2 
از  درصد   18 حدود  و  بودند  دانشجو  درصد 
پاسخگویان در سایر مشاغل فعالیت داشته اند. 

بر اساس یافته ها حدود 50 درصد از پاسخگویان 
بین یک تا پنج ساعت روزانه از نرم افزارهاي 
پیام رسان موبایلي )تلگرام( در محیط خانواده 
استفاده می کنند و حدود 11 درصد بیش از 7 
ساعت از وقت روزانه خود را صرف استفاده از 
نرم افزار تلگرام می نمایند. همچنین حدود 60 
درصد از پاسخگویان شب ها بین ساعت 19 تا 
بعد از ساعت 24 را برای استفاده از نرم افزارهاي 
پیام رسان موبایلي )تلگرام( در محیط خانواده 

اختصاص می دهند و کمترین زمان استفاده با 
9/4 درصد ظهرها از ساعت 11 تا 15 است.

بر اساس نتایج 26/2 درصد از پاسخگویان به 
عنوان مدیر گروه، 17/9 درصد به عنوان عضو 
فعال گروه و 20/5 درصد به عنوان عضو نیمه 
فعال گروه در شبکه موبایلي )تلگرام( حضور 
دارند و تنها 10/1 درصد عضو غیر فعال در 
از  درصد   39 همچنین  هستند.  شبکه  این 
سرگرمی  و  تفریحی  هدف  با  پاسخگویان 
و  اطالعات  کسب  برای  نیز  درصد   35/3 و 
از نرم افزار پیام رسان موبایلي )تلگرام(  اخبار 
استفاده می نمایند، و تنها 6/8 درصد به دنبال 

دوست یابی از این طریق هستند.
از  درصــد   32/2 ساخت  مشخص  یافته ها 
رسان  پیام  نرم افزار  از  استفاده  پاسخگویان 
موبایلي )تلگرام( را در محیط خانواده و 27/8 
انجام  دوستان  و  همساالن  جمع  در  درصد 
می دهند و در سایر گروه ها و محیط ها کمتر 
از این رسانه استفاده می کنند. همچنین 36/9 
از پاسخگویان مزایا و معایب استفاده از نرم افزار 
اندازه  به یک  را  )تلگرام(  موبایلي  پیام رسان 
دانسته و 18/4 درصد مزایای استفاده را بیش 
از معایب آن و 13/5 درصد معایب استفاده را 
بیش از مزایای آن قلمداد کرده اند. 16/1 درصد 

شماره
میزانمتغیردوممتغیراولآزمون

همبستگی
سطح

معنیداری
آزمون

نتیجه

بروز فردگرایی و جدایی عاطفی نرم افزارهای پیام رسان موبایلی1
رابطه وجود دارد0/305000/0در خانواده ها

رابطه وجود ندارد0/44800/099-بروز انزواطلبینرم افزارهای پیام رسان موبایلی2
رابطه وجود دارد0/0170/036بحران هویت بین اعضاء خانوادهنرم افزارهای پیام رسان موبایلی3
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نیز در این خصوص نظری نداشته اند.
جداول نشان داد 23/1 درصد از پاسخگویان 
فشار دوستان و همساالن و 20/3 درصد امور 
کاری را از جمله دالیل استفاده بیش از حد 
از نرم افزار پیام رسان موبایلي )تلگرام( عنوان 
از  درصد   28 از  بیش  همچنین  کرده اند. 
افراد سایر دالیل را برای این موضوع متصور 
بوده اند. همچنین 32/5 درصد از پاسخگویان 
بروز فردگرایي، انزواطلبي و کاهش عواطف و 
29/4 درصد ایجاد منفعت طلبي و لذت جویي 
را از جمله اثرات استفاده بیش از حد از نرم افزار 
کرده اند.  عنوان  )تلگرام(  موبایلي  رسان  پیام 
همچنین 14 درصد از افراد کاهش پایبندي 
دیگر  از  را  اجتماعي  و مسئولیت  به سنت ها 

تأثیرات منفی شبکه تلگرامی دانسته اند.
پیشنهادها

با توجه به این که نتایج نشان داد که قریب 
به نیمی از کاربران نرم افزار پیام رسان موبایلی 
)تلگرام( از این رسانه برای سرگرمی و تفریح 
استفاده می کنند، به نظر می رسد باید نسبت 
برای  الزم  فرهنگ سازی  و  رسانی  اطالع  به 
استفاده صحیح از شبکه اجتماعی تلگرام به 

ویژه بین جوانان و نوجوانان برنامه ریزی کرد.
نظر به این که قریب به نیمی از پاسخگویان 
مزایا و معایب استفاده از نرم افزار پیام رسان 
موبایلی )تلگرام( را یکسان و در یک وضعیت 
رسانی  اطالع  است  الزم  دانسته اند،  برابر 
خسارت های  و  معایب  خصوص  در  بیشتری 
استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی به عمل 
آید تا پیامدهای مخرب آن به ویژه در محیط 

خانواده ها به حداقل برسد.
با توجه به این که یافته ها نشان داد استفاده 
از این نرم افزار، به ویژه از سوی  بیش از حد 
همکالسان  و  دوستان  فشار  از  ناشی  جوانان 
عنوان شده است، الزم است فرهنگ سازی برای 
ضرورت مدیریت زمان استفاده از این نرم افزار 

ترویج و تبیین گردد.
بروز  پاسخگویان  اکثریت  که  این  به  نظر 
فردگرایي، انزواطلبي، کاهش عواطف، کاهش 

اجتماعي،  مسئولیت  و  سنت ها  به  پایبندي 
اثرات  از جمله  را  لذت جویي  و  منفعت طلبي 
پیام  نرم افزار  از  حد  از  بیش  استفاده  منفی 
الزم  کرده اند.  عنوان  )تلگرام(  موبایلي  رسان 
است مسئولین فرهنگی کشور برنامه جامع و 
مدونی را برای آسیب شناسی و مقابله درست و 
منطقی و علمی با پیامدهای ناگوار فرهنگی و 

اجتماعی این رسانه داشته باشند.
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