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 چکیده
 احساسات نقش پذیری عناصر مهمی در سوق دادن زوجین به رفتارهای اخالقی و هنجارمند، 
قلمداد می شــوند. بر این اساس این پژوهش باهدف بررسی تأثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه 
و همدالنه زنان شــهر بروجرد در روابط زناشویی انجام شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی 
و جامعه آماري شــامل زنان متأهل 20 تا 55 ساله شــهر بروجرد است. انتخاب نمونه ها با روش 
نمونه گیری طبقه ای نامتناسب و خوشه ای چندمرحله ای انجام شد و حجم نمونه بر اساس فرمول 
کوکران 400 نفر محاسبه شد. بر اساس نتایج پژوهش استفاده از رسانه بر احساسات نقش پذیری زنان 
متأهل تأثیر مثبت دارد؛ اما بررسی ابعاد جزئی متغیرها، نشان داد که استفاده از شبکه های ماهواره، 
بر این احساسات تأثیر منفی دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که ابعاد 
مختلف متغیر اســتفاده از شبکه های اجتماعی مجازی حدود 39 درصد و ابعاد مختلف استفاده از 
ماهواره 35 درصد از مقدار کل واریانس متغیر وابسته )احساسات نقش پذیری( را تبیین می کنند.
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1- مقدمه و بیان مسئله
 انسان ها در زندگی روزمره خود، جریانی از تبادالت عاطفی و احساسی را با دیگر افراد و 
حتی در مواردی، دیگر موجودات زنده تجربه می کنند. احساس را می توان مشتمل بر یک حالت 
ارزیابی کننده منفی یا مثبت نسبتاً کم عمر و دارای عناصر شناختی و عصب شناختی دانست که 
تحت کنترل کامل انسان قرار نمی گیرد )Lawler & et al, 1999(. اگرچه برخی جنبه های عواطف 
مبنای زیست شناختی دارد، اما شواهد نشان می دهد که فرایند زیست شناختی هیچ وقت در خأل 
اجتماعی و محیطی وجود نداشته است )Brody,2008:23(. تویتس عاطفه را دارای چهار مؤلفه 
شامل: »ارزیابی از یک محرک درزمینه ی خودش«، »به وجود آمدن تغییرات حسی فیزیولوژیکی«، 
»ابراز آزادانه و یا فروخورده ی اداهای بامعنی« و »رخدادی فرهنگی مرتبط با مجموعه ای از عوامل 

.)Thoits,1989:318( قبلی خود« می داند
طی قرن اخیر، به واسطه فرایندهایی همچون صنعتی شدن، شهرنشینی، جهانی شدن، پیشرفت 
فن آ وری و غیره نهاد خانواده تغییرات گسترده و ژرفی را تجربه کرده و شیوه ی زیست و زندگی 
زوجی و خانوادگی با تغییرات فراگیرجدی مواجه شده است )عبداللهی و همکاران،144:1399(. ازدواج 
صمیمی ترین و خصوصی ترین شکل پیوند اجتماعی را در قالب خانواده بنیان می نهد و روابط 
عاطفی و صمیمانه زوجین درواقع حکم یک رابطه درمانی را دارد که می تواند سکوی حمایتی 
و پناهگاه آن ها در مقابله با دشواری های زندگی باشد )رضا پور و همکاران، 1397(.  مونتگومری1 
احساس مثبت نسبت به همسر را تمایل برای شرکت در یک رابطه حمایت کننده و مهرآمیز، بدون 
از دست دادن خود در آن رابطه می داند که منتج به رضایت از زندگی و به صورت جزئی تر رضایت 
زناشویی می شود )et al,& KayedKhordeh 2014(. با این حال همه احساسات و عواطف در روابط 
زناشویی از وزن و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و برخی از احساسات مادرزادي و فطري بوده 
و منشأ زیست شناختی دارند. همچنین احساسات از منظر وابستگی به فرایندهای اجتماعی نیز 
قابل تمایز هستند )رباني خوراسگاني و کیانپور، 1388: 38(. بر مبنای رویکرد اخیر، احساسات را می توان 
به دودسته تقسیم بندی نمود. دسته اول احساساتی هستند که برانگیختگی و ظهور آن ها نیازمند 
تجسم دیگری نیست؛ اما در مقابل، دسته دیگری از احساسات احساسات متکی به نقش پذیری 
هستند که نمی توانند بدون قرار گرفتن فرد در موقعیت اجتماعی و اخذ رویکرد خاص در مقابل 
دیگری تجربه شوند. این دسته از احساسات به دو گروه اصلی احساسات بازاندیشانه2 و احساسات 

1- Montgomery
2- Reflexive role-taking emotions



153

هاشمی و همکاران، مطالعه ی جامعه شناختی تأثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه 

همدالنه1 تقسیم می شوند )Shott,1979:1344( که در پژوهش حاضر دسته ی دوم از احساسات 
مدنظر است. مطالعه ی احساسات از منظر جامعه شناسی به بررسی آن دسته از عواطف می پردازد 
که در موقعیت اجتماعی قابلیت تجربه شدن دارند. از این منظر جامعه شناس می تواند به مطالعه ی 
تأثیر عوامل مختلف اجتماعی بر تحریک، تهییج و یا کنترل و درمجموع تغییرات احساسات بپردازد. 
لکن برای ورود به این بحث مروری بر تحوالت تبادل عاطفی خانواده ضروری است. تبادالت عاطفی 
زناشویی ازجمله احساسات نقش پذیری است که به مرور زمان، دچار دگرگونی شده است و نقطه 
عطف این دگرگونی به تغییرات ساختار خانواده در دوره مدرنیته مربوط می شود. مدرنیته ساختار 
خانواده را از خانواده گسترده به خانواده هسته ای -که بر پایه عشق رمانتیک بین زن و مرد و 
زندگی مستقل از خانواده شکل می گیرد-تغییر داده است و از عوامل مهم مداخله گر در تشدید 

این دگرگونی، ظهور جلوه های نوین رسانه ای در دوره مدرنیته است.
 رسانه ها همواره ازیک سو به دلیل توانایی اثرگذاری و شناخت محیط اطراف به مخاطبان درجامعه و از 
 سوی دیگرمیزان انطباق این شناخت با اهداف فرهنگی-رسانه ای برای پژوهشگران اهمیت ویژه ای دارند
)بخشی،1398:148(. منظور از رسانه2، ابزار فنی است که به وسیله آن ارتباط به عنوان گونه ایی از 

رسانه ها  فرهنگی  تأثیرات  و   )Thompson,1995:26(می گیرد اجتماعی شکل  فعالیت  شاخص 
الگوسازی  جامعه پذیری،  نمادسازی،  هنجار سازی،  ارزش گذاری،  اندیشه پردازی،  عرصه های  در 
و نوآوری های رفتاری قابل مشاهده است )دهشیری، 1388(. ویژگی های رسانه های جدید مانند 
تلویزیون، شبکه های ماهواره ای و پیام رسان های  فضای مجازی را می توان در جذابیت و اثربخشی، 
تأثیرپذیری از صنعت تفریحات، صنعتي شدن فرهنگ، ظرفیت باالي نگهداري و انتقال متن، عکس، 

صوت و تصویر، جمع زدایي، ناهم زمانی و عدم پایبندي به زمان خالصه کرد )محکي،1382:44(.
رسانه ها مولد نیازهای تازه و احساساتی چون غم و شادی هستند )کازنو،1373:103( و ازآن جهت 
برای پذیرش شرایط  را  پایه  را تسهیل کرده و رشد شخصیت  این همانی  فرافکنی و  که روند 
گوناگون فراهم می کنند آثار فراوانی دارند )همان: 260(. رسانه های همگاني با آسان سازی ادراک 
انساني )آنچه می بینیم( و با پیچیده سازي پاسخ های انساني )آنچه می کنیم(، به آموزندگان بزرگ 
دستکاري عاطفی، رواني و فکري انسان تبدیل شده اند. این رسانه ها به انسان امروزی که داراي 
مهارت های الزم براي مقتضیات تجدد است، انضباط داده  و براي آنها این امکان را فراهم کرده 
تا طرز ایفاي نقش های اجتماعي را فراگیرد )فرقانی، 1382(. با تأثیر از رسانه های نوین صمیمیت، 

1-Empathic role-taking emotions
2- mass media
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عطوفت و یگانگي خصوصي خانواده، جاي خود را به مسائل عام خارج می دهد و همان طور که 
دمان1 اظهار داشته خانواده به وسیله حوادث عمومي تسخیر می شود )شیخاوندی،1384: 419(. اثرات 
ظهور رسانه های نوین نظیر ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی بر مهارت ها و روابط اجتماعی 
زوجین بیش از هر جای دیگر قابل مشاهده است )هارجی و همکاران، 1390(؛ اما برای بررسی دقیق 
تأثیرات رسانه ها بر عواطف انسان ها به ویژه روابط عاطفی زوجین الزم است به نوع رسانه و ماهیت 
تولید محتوای نمادین آن ها توجه نمود. با تکیه  بر نظریه تامسون، رسانه ها را می توان به سه دسته 
شامل رسانه هایی که امکان تعامل متقابل از فاصله دور )شبه تعامل رسانه ای( دارند، رسانه هایی 
که با مخاطب خود تعامل نامتقابل از فاصله دور با ماهیت یک طرفه دارند و رسانه هایی که امکان 

.)Thompson,1995( هر دو نوع تعامل در آن ها وجود دارند تقسیم نمود
ماهواره شکلی از شبه تعامل رسانه ای را بین برنامه سازان ماهواره ای و مخاطبان شکل می دهد؛ 
اما کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی از هر دو شکل تعامل رسانه ای و شبه تعامل رسانه ای 
می توانند بهره بگیرند. کاربرد این دو گونه رسانه ای می تواند شرایطی را فراهم کند که بر اساس 
مفهوم »شخصیت انتقالی«2، زن این توانایی را در خود می بیند که خود را در جای همسرش 
بگذارد )احساس همدلی( و یا تصویری که از خودش در مقابل همسرش دارد )احساس بازاندیشی( 

بازآفرینی کند.
این امکان بازاندیشی نقادانه در تبادالت عاطفی ازجمله مبادله احساسات نقش پذیری می تواند 
مؤثر واقع شود. این تأثیرگذاری ازآن جهت در تعامالت عاطفی زناشویی بااهمیت تلقی می شود 
که احساسات نقش پذیری در تقویت کنترل پنهان رفتارهای نابهنجار مؤثر هستند. تضعیف این 
احساسات می تواند منجر به تشدید رفتارهای نابهنجار اجتماعی در تعامالت زناشویی گردد. از 
طرف دیگر تشدید بیش ازحد احساسات بازاندیشی، می تواند منجر به پریشانی، روابط ناسازگار و 

.)Malti,2016( آسیب روانی شود
بر این اساس فرضیه ی اصلی پژوهش حاضر بر این اصل استوار است که جهان رسانه و دیجیتال 
می تواند یکی از عوامل مهم تغییر تبادالت عاطفی زناشویی در جهان مدرنیته و پسامدرنیته باشد؛ 
چراکه رسانه ها امکان بازاندیشی نقادانه در این تبادالت عاطفی را فراهم می کنند. لذا با توجه به اهمیت 
احساسات نقش پذیری در روابط زناشویی و تأثیرات احتمالی رسانه ها بر تبادالت عاطفی، این پژوهش 

به بررسی تأثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدالنه زنان در روابط زناشویی پرداخته است.

1- deman
2-transitional personality
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2- پیشینه ی پژوهش
مروری بر پژوهش هایی که به تأثیر رسانه ها بر روابط زناشویی می پردازد می تواند الگوی اولیه ای 
برای پژوهش حاضر در اختیار ما بگذارد که در ادامه به بررسی مرتبط ترین پژوهش های مرتبط 

با موضوع پرداخته شده است.
نتایج پژوهش هاشمی و همکاران با عنوان »تأثیر میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی 
و برنامه های ماهواره  بر منابع احساسی زنان« نشان داد که میزان و نوع استفاده از برنامه های ماهواره 
و همچنین عضویت و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه مستقیم و مثبتی بر 

تغییرات منابع احساسی زنان دارد )هاشمی و همکاران، 1399(.
رضاپور و همکاران در پژوهشی با عنوان »رابطه ی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با ادراک 
تعامالت اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زوجین استفاده کننده 
از شبکه های اجتماعی مجازی« دریافتند میان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بااحساس 
مثبت نسبت به همسر رابطه منفی معنادار وجود دارد. درمجموع شبکه های اجتماعی با تأثیرات 
منفی روی روابط زوجین و احساس آن ها نسبت به یکدیگر و همچنین با تقویت خودشیفتگی، 
سبب ایجاد مشکالت ارتباطی گوناگون و کاهش احساس های مثبت زوجین نسبت به یکدیگر 

می شوند )رضاپور و همکاران، 1397(.
درتاج و همکاران نیز در پژوهشی با عنوان »رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعي مجازي 
بااحساس تنهایي و خیانت زناشویي در دانشجویان« دریافتند که بین میزان استفاده از شبکه های 
اجتماعي مجازي بااحساس تنهایي اجتماعي و عاطفي زوجین رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما 
بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعي مجازي باخیانت زناشویي رابطه معنی داری وجود دارد 

)درتاج و همکاران، 1397(.

شکربیگی در پژوهشی به بررسی »جامعه شناختی رابطه ی مصرف شبکه های اجتماعي مجازي 
و ظهور تحوالت در روابط زناشویي زوجین منطقه 1 شهر تهران« پرداخته است. نتایج پژوهش 
اونشان می دهد خانواده ایرانی در دهه های اخیر با ورود عناصر مدرن با تغییر و تحوالت گسترده ای 
مواجه شده و این تغییرات مسائلي را در برابر خانواده قرار داده است. همچنین نتایج نشان داد 
بین گرایش به شبکه های اجتماعي مجازي و ظهور طالق عاطفي، ناسازگاري هویتي، اباحه گري 
عملي، نارضایتي از زندگي زناشویي و ظهور خانواده های کم/ بدون فرزند رابطه معناداري وجود 

دارد )شکر بیگی، 1396(.
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فالحی در پژوهش خود نشان داد، صرفاً حضور افراد و استفاده آنها از فن آوری های مرتبط با 
شبکه های اجتماعی به آسیب هویتی و پیدایش گسست در نهاد خانواده منجر نمی شود و افراد با 
شناخت، رعایت و کنترل جوانب ابعاد حاکم بر این پدیده، می توانند با حضور در این فضا حمایت های 

نسبی به دست آورند )فالحی، 1395(.
سبزی و شیخ االسالمی در پژوهش خود نشان دادند که نمویافتگی عاطفي در رابطه بین 
الگوهاي ارتباطي خانواده و همدلي، نقش واسطه ای مهمي ایفا می کند. با توجه به نقش نیرومند 
جهت گیری  ارتقاي  و  آموزش  گفت  می توان  همدلي،  پیش بینی  در  گفت وشنود  جهت گیری 
گفت وشنود در خانواده ها به افزایش نمویافتگی عاطفي و رفتارهاي همدالنه منجر می شود )سبزی 

و شیخ االسالمی، 1394(.

پژوهش شیری و رحمانی نیز نشان می دهد بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی و پایداری 
خانواده، روابط صمیمی افراد خانواده، روابط با خویشاوندان، سبک زندگی )شیوه غذا خوردن افراد 
خانواده، شیوه برقراری میهمانی، شیوه گردش های خانوادگی( ونحوه ارتباطات کالمی آن ها رابطه 

معنادار وجود دارد )شیری و رحمانی،1394(.
نتایج پژوهش عریضی و همکاران )1385( با عنوان »ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان 
)مطالعه موردی: دختران دبیرستانی منطقه پنج شهر تهران(« نشان داد که 58 درصد پاسخگویان 
در منزل از ماهواره استفاده می کنند. همچنین بین وجود ماهواره در منزل و میزان استفاده از آن 
و هویت جنسیتی رابطه ی معنادار وجود دارد و افراد دارای ماهواره از سازه هویت جنسیتی نمره 
کمتری دریافت کرده اند که نشان دهنده تغییر رفتارها و نگرش ها به سمت الگوها و گرایش های 

جدید است )عریضی و همکاران، 1385(.
مرور پژوهش های انجام یافته در حوزه تأثیرگذاری رسانه ها بر روابط اجتماعی، نشان دهنده 
و  اجتماعی است که در آن پیش فرض  علوم  پژوهش های  بر  استیالی گفتمان رسانه هراسی 
ذهنیت اولیه پژوهشگران بر اثبات آثار منفی رسانه ها بر روابط خانوادگی به ویژه روابط عاطفی 
به حریم  اتخاذ رویکردی آسیب شناسانه ورود رسانه ها  با  این گفتمان  استوار است.  زناشویی 
خانواده را سبب تغییر آسیب زای نظام ارزشی در خانواده ها تلقی می کند و از درک آثار مثبت آن 
بازمی ماند. بر اساس این گفتمان، رسانه ها، ارتباطات انسانی، به ویژه ارتباط زوجین را در معرض 
بروز آسیب های جدی قرار می دهد، به گونه ای که تعامالت آنالین جایگزین روابط فیزیکی شده 
و درنتیجه ارتباطات رودررو به طور چشم گیری کاهش می یابد. در این پژوهش با کنار گذاشتن 
این پیش فرض اولیه، با اتخاذ رویکرد الادری )رویکردی که از تأثیرات واقعی رسانه ها قبل از انجام 



157

هاشمی و همکاران، مطالعه ی جامعه شناختی تأثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه 

پژوهش اظهار بی اطالعی می کند( در نظر داریم که اثرات واقعی رسانه ها بر احساسات بازاندیشانه 
و همدالنه زنان در روابط زناشویی را بررسی کنیم. باوجود اهمیت این دسته از احساسات و لزوم 
بررسی تأثیر عوامل مختلف اجتماعی ازجمله رسانه ها در تبادل آن ها در روابط زناشویی، مرور 
پژوهش های انجام یافته نشان می دهد تاکنون پژوهش تجربی در این مورد انجام نیافته است و این 
پژوهش از این نظر پیشگام محسوب می شود. اندک تحقیقات انجام شده در این حوزه، رویکردی 
روان شناختی دارند و متغیرهای اجتماعی در آن ها کمتر موردتوجه قرارگرفته است. از طرف دیگر 
حتی در پژوهش های روان شناختی نیز پژوهشی که به بررسی احساسات نقش پذیری پرداخته باشد 
وجود ندارد. بر این اساس با توجه به خأل و کمبود تحقیقاتی در این حوزه، لزوم تحقیقات بیشتر 
جهت تبیین مناسب نظري و ارائه مدلي کارآمد درزمینه ی احساسات نقش پذیری ضروري است.

3- مبانی و چارچوب نظری پژوهش
بر اساس نظریه تامپسون، »خویشتن« محصول »طرح یا پروژه ای نمادین« است که فرد آن را 
از مواد نمادین1 در اختیار خود می سازد )Thompson,1995:229(. تامپسون در تمایز چهار شکل 
قدرت به قدرت های اقتصادی، سیاسی، قهری و نمادین اشاره دارد. قدرت نمادین از فعالیت تولید، 
انتقال و دریافت اشکال نمادین معنادار ناشی می شود. افراد دائم در فعالیت فرانمود خویش در 
اشکال نمادین و در تعبیر و تفسیر فرانمود دیگران شرکت دارند، آنها پیوسته در ارتباط با یکدیگر و 
تبادل اطالعات و محتوای نمادین درگیرند. مواد نمادین از دیدگاه تامسون توسط وسایل اطالعاتی 
و ارتباطی در ساختار نهادهای فرهنگی و رسانه ای مبادله می شود. در این میان نهادهای رسانه ای 
به سوی تولید و نشر تعمیم یافته اشکال نمادین در زمان و مکان، آن هم در مقیاس بزرگ، توجیه 
شده اند. این نهادها پایگاه های مهمی برای انباشت وسایل اطالعاتی و ارتباطی هستند و به شیوه های 
که در آن ها اطالعات و محتوای نمادین تولید و در جهان اجتماعی به گردش درمی آید، شکل 
بخشیده اند )تامپسون،1389: 25-21(. مواد نمادین خمیرمایه ی مهمی برای شکل گیری صمیمیت 
و عواطف در میان انسان هاست. تحول رسانه ها نه تنها فرایند خود شکل پذیری را پربار و دگرگون 
می کند، نوع جدیدی از نزدیکی و صمیمیت نیز به وجود می آورد که پیش ازاین وجود نداشته و 
از جنبه های بنیادین خاص با اشکال صمیمیت که خاص تعامل رودررو است، تفاوت دارد )همان: 
254-253(. انسان ها در دسترسی به قدرت نمادین با یکدیگر برابر نیستند. این نابرابری در منابع 

نمادین، مهارت ها و موقعیت های اجتماعی افراد برای بهره گیری و شیوه های ساختن احساس 

1- material
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از مواد نمادین، در تجربه های عاطفی آن ها نیز انعکاس می یابد. بر این اساس تجربه های عاطفی 
زوجین، به عنوان یکی از جلوه های مهم تبادل عاطفی، تحت تأثیر ظهور رسانه های جمعی است. 
پیش از ظهور رسانه ها، مواد نمادین شکل دهی عواطف در بافت های تعامل رودررو و از طریق تبادل 
شفاهی حاصل می شد. ساختار عواطف افراد به واسطه افراد صاحب اقتدار در جامعه به نسبت ثابت 
بود. پیدایی رسانه های ارتباطی به چند شیوه توانست تعامل عاطفی بین زوجین را دگرگون کند:
)با  از فاصله دور  این رسانه ها، شکل های دیگر تعامل شامل تعامل متقابل  الف- به واسطه 
ماهیت ارتباط دوطرفه( و تعامل نامتقابل از فاصله دور )با ماهیت ارتباط یک طرفه( شکل گرفت 
)Thompson,1995:7-28(. این شکل های دیگر تعامل، توانست سهم تعامالت چهره به چهره 

عاطفی را به تدریج کاهش دهد.
ب- رسانه های نوین، امکان »جدایی زمان و فضا« و »از جا کندگی« به تعبیرگیدنزی آن را 
فراهم کردند. این موضوع باعث شد تا امکان ارتباط عاطفی با افرادی غیر از همسر حتی بدون 

اطالع و حضور او آسان تر فراهم شود.
مصادیق تعامل متقابل از فاصله دور را می توان در استفاده از ابزارهای رسانه ای همانند تلفن 
و در عصر کنونی در فضای مجازی از طریق کاربرد اینترنت به ویژه پیام رسان ها یافت. کاربرد 
شبکه های تلویزیونی و به تبع آن شبکه های ماهواره ای نیز نمونه ای از تعامل نامتقابل از فاصله دور 
است. افراد با دسترسی به اشکال جدید معرفت از طریق تعامل رسانه ای و شبه تعامل رسانه ای، 

افق های درک خود را وسعت بخشیدند )تامپسون، 1389: 257-258(.
نظریه ی تامپسون هرچند درباره تأثیر رسانه ها بر شکل گیری و تبادالت عاطفی و تغییر آن 

روشنگر است، اما درباره ی ماهیت این تغییر چیزی نمی گوید.
نظریه ی شات به ما کمک می کند تا تأثیر رسانه ها را بر بخشی از احساسات زنان در روابط 
زناشویی که الزمه ی آن فرآیند نقش پذیری برای برانگیخته شدن است را بررسی نماییم. از این 
منظر احساسات به دودسته تقسیم بند می شود. دسته ی اول احساسات فارغ از نقش پذیری هستند. 
احساساتی که بروز و ظهور و برانگیختگی آن ها نیازمند تجسم دیگری نیست. این احساسات بدون 
قرار گرفتن فرد در موقعیت اجتماعی و اخذ رویکرد خاص نظیر احساس لذت، شادی و غم در 
مقابل دیگری نیز قابل تجربه شدن است. دسته ی دوم احساسات متکی به نقش پذیری هستند. 
در نظریه کنش متقابل نمادین، دسته ای از احساسات که تحت عنوان احساسات نقش پذیری1 از 

1-Role – taking emotions
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آن ها نام برده می شود برای قسمت عمده ای از کنترل اجتماعی که همان کنترل خود1 است دارای 
اهمیت بنیادین می باشند. این اهمیت ریشه در آن دارد که برخالف دیگر احساسات که احتیاجی 
به فرآیند نقش پذیری برای برانگیخته شدن ندارند، این احساسات نمی توانند بدون قرار گرفتن فرد 
در موقعیت اجتماعی و اخذ رویکرد خاص در مقابل دیگری تجربه شوند؛ بنابراین فردی که یکی از 
این احساسات را تجربه می کند، ابتدا باید به لحاظ شناختی نقش یکدیگری واقعی یا خیالی یا به 
زبان مید، یکدیگری تعمیم یافته را برای خودش درونی کند. این احساسات بر اساس طبقه بندی 

شات به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:
1 ـ احساسات بازاندیشانه2: مراد از »بازاندیشی«، فرآیند تعریف و بازتعریف خود از طریق 

مشاهده و تأمل در اطالعات درباره ی مسیرهای ممکن زندگی است. بازاندیشی به سازوکارهایی 
در اندیشه و کنش انسانی گفته می شود که »کنش انسانی« را تنظیم و بر آن نظارت می کند؛ البته 
مکانیسم بازاندیشی در فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن متفاوت است )گیدنز، 1384:44(. احساسات 
بازاندیشانه مستلزم در نظر گرفتن این است که فرد چه تصویری از خودش در مقابل دیگران 
یا دیگری تعمیم یافته به نمایش می گذارد و این تصویر اغلب به خود فرد بازمی گردد؛ بنابراین، 
این دسته از احساسات عماًل مفاهیمی هستند که خود فرد را تعریف و به آن شکل می دهند. 
این دسته از احساسات شامل احساس گناه3، شرم4، دستپاچگی5، غرور6 و تکبر7 است. احساسات 
بازاندیشانه، به واضح ترین شکل ممکن، رفتار انحرافی را مورد بازخواست و مجازات قرار می دهند. 
برخالف احساساتی مانند ترس که کنترل اجتماعی را به شکلی آشکار تقویت می کنند، احساسات 
بازاندیشانه اغلب وقتی رخ می دهند که دیگران حضور ندارند، یعنی وقتی که خطر به دام افتادن 
هنگام انجام خطا بسیار پایین است. بر این اساس این احساسات به شکلی پنهان، کنترل اجتماعی 

.)Shott,1979:1300( را تقویت می کنند
بر اساس نظریه ی گیدنز مدرنیته دارای سه منبع پویایی است. این سه منبع شامل بازاندیشی، 
جدایی زمان و فضا و از جا کندگی است)گیدنز، 1384: 66(. کاربرد رسانه های نوین به عنوان یکی از 
مظاهر مدرنیته موجب شده اند تا این پویایی تشدید شود. بر این اساس رسانه ها با فرایند جدایی 

1- Self-control
2- Reflexive role-taking emotions
3-Guilt
4-Shame
5-Embarrassment
6-Pride
7-Vanity
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زمان و فضا و از جا کندگی، به زنان کمک می کنند خود را از طریق مشاهده و تأمل در اطالعات 
رسانه ها، تعریف و بازتعریف کنند و درباره شیوه های زندگی خود ازجمله تعامالت عاطفی با همسر 

و جایگاه خود در نزد همسر پرس وجو و بازاندیشی کنند.
2ـ  احساسات همدالنه1: این دسته از احساسات با قرار گرفتن ذهنی فرد در موقعیت دیگری 

به عبارت دیگر همدلي  و احساس کردن چیزی که دیگری احساس می کند به وجود می آیند. 
توانایي فرد براي درک احساسات دیگري به گونه ی که خود را به جای او بگذارد تعریف می شود 
)Brunel,1989:84(. همدلی توانایی ارتباط با دیگران است که از هنگام تولد تا نوجوانی به طور 

فزاینده ای متحول می شود )Hanania & et al,2000(. این فرایند با حمایت از فعالیت های مشترک 
 Rieffe &( و انسجام گروهی، فرد را توانمند کرده وزندگی اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد
et al,2010(. ازنظر کارل راجرز، همدلي توانایي ورود به دنیاي احساس طرف مقابل است. این به 

معناي تجربه ی موقت زندگي او از دریچه نگاه خود اوست. به عبارت دیگر همدلي، ورود به دنیاي 
از منظری   .)Brunel,1989:84( بالطافت و سنجیدگي بدون هیچ پیش قضاوتي است دیگري 
متفاوت همدلی عبارت است از توانایی درک هیجان ها و افکار دیگران و همچنین پاسخ دهی 
به آن ها با هیجان ها و عواطف مناسب )Billington & et al,2007(. همدلی مبتنی بر توجه به 
نیازهای دیگران است. شخص همدل از راه های مختلف، مانند رفتارهای کالمی و غیرکالمی به 
خواسته ها و نیازهای دیگران پی می برد و سعی می کند، احساسات و عواطف آن ها را درک کند 

)گل پرور و همکاران، 1388(.

هوسرل، همدلي را پدیده میان فردی می نامد که موجب پیوند انسان ها به هم از طریق حساس 
کردن آن ها به دنیاي احساسي یکدیگر می شود )Brunel & Martiny,2004:93(. آلپورت2 همدلي 
را انتقال خیالي خود به درون افکار، عواطف و اعمال دیگري از طریق تقلید حاالت بدن و چهره 

.)Brunel,1989:91( او تعریف می کند
به اعتقاد شات، هر دو گروه احساسات نقش پذیری، اعم از یا همدالنه، نقش مهمی در سوق 
دادن کنشگران به سوی رفتارهای اخالقی و هنجارمند دارند و ازاین رو عناصر مهمی در تسهیل 
کنترل اجتماعی قلمداد می شوند )Shott,1979:1344(. تضعیف این احساسات در روابط زناشویی 
می تواند منجر به تشدید رفتارهای نابهنجار اجتماعی در خانواده گردد. از طرف دیگر احساسات 
همدالنه با احساسات بازاندیشانه همبستگی دارند. مطالعات نشان می دهد زوجینی که از همدلی 

1-Empathic role-taking emotions
2- Allport
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بیشتری برخوردارند، احساس گناه )به عنوان یکی از جلوه های احساسات بازاندیشانه( بیشتری 
.)Leith & Baumeister, 1998( را نسبت به زوجینی که همدلی کمتری دارند، تجربه می کنند

با تلفیق نظریه تامپسون و شات می توان گفت استفاده از رسانه ها موجب شده مواد نمادین 
در اختیار افراد، برای شکل گیری خود ازنظر کمی و کیفی تغییر یابد. این مواد نمادین می توانند 
به قرار گرفتن ذهنی زنان در موقعیت همسر و درک احساس متقابل همسر که نتیجه تبعی آن 
دگرگونی احساسات همدالنه است کمک کنند. رسانه ها می توانند با در اختیار قرار دادن مواد نمادین 
تصویری که زن از خود در نزد همسرش دارد را تغییر دهند و در پی این احساس بازاندیشانه زن 
واکنش عاطفی متناسب با تصویر و جایگاه خود را نسبت به همسر نشان می دهد که بر تعامالت 
عاطفی زوجین تأثیر می گذارد. احساس غرور، برتری و آرامش، خشم، حقارت و ناامنی، بازتابی 

احساسی از بازاندیشی در مقابل نوع روابط و تعامل با همسر است.
 با مرری بر نظریات مرتبط با پژوهش حاضر، نظریه ی »خویشتن و تجربه  در جهان رسانه ای« 
تامپسون، مفهوم »تجربه احساسات نقش پذیری« شات و مفهوم »بازاندیشی گیدنز« چارچوب اصلی 
)شکل شماره ی 1( این پژوهش را تشکیل می دهند و بر این اساس فرضیه های پژوهش عبارت اند از:

به نظر می رسد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و احساسات نقش پذیری  -
زنان در روابط زناشویی )در دو بعد احساسات بازاندیشانه و احساسات همدالنه( رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین میزان استفاده از شبکه های ماهواره و احساسات نقش پذیری زنان در روابط  -
زناشویی )در دو بعد احساسات بازاندیشانه و احساسات همدالنه( رابطه وجود دارد.

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیوه استفاده

 ایمیزان مصرف رسانه

 جذابیت استفاده

 عضویت در شبکه

 ایهمیزان مصرف رسان

 

های استفاده از شبکه
 ماهواره

های شبکه استفاده از
 مجازیاجتماعی 

 پذیریاحساس نقش

 احساس بازاندیشانه

 احساس همدالنه

شکل )1(: مدل نظری پژوهش
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4- روش پژوهش
 روش پژوهش حاضر پیمایشی و جمعیت آماري این پژوهش را زنان 20 تا 55 ساله ی متأهل 
شهر بروجرد تشکیل می دهند که بر اساس داده های سرشماری سال 1395 تعداد آنها برابر با 
117/742 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  با احتساب آماره هاي مختلف 385 
نفر برآورد گردید که جهت اطمینان با انتخاب 10 درصد بیش از حجم نمونه برآورد شده و حذف 

پرسشنامه های ناقص و داده های پرت، این تعداد به 400 پرسشنامه رسید.
خوشه ای  و  نامتناسب  طبقه ای  نمونه گیری  روش  دو  ترکیب  اساس  بر  نمونه ها  انتخاب   
چندمرحله ای انجام شد. بر این اساس، از بین مناطق شهرداری بروجرد بر اساس موقعیت اقتصادی، 
به طور تصادفی ساده، سه منطقه شهری )باال، متوسط و پایین( انتخاب شد. در هریک از مناطق 
سه گانه نیز به شیوه تصادفی ساده، چندین بلوک ها انتخاب شد و پرسشنامه ها به صورت تصادفی 

در میان زنان متأهل توزیع گردید.
اندازه گیری روایی با تأیید پرسشنامه توسط متخصصان و صاحب نظران مرتبط درباره کلیت 
پرسشنامه و مطلوب بودن آن در جهت پاسخگویی به سؤاالت تحقیق از طریق روایی صوری 
با متغیرهای پژوهش بر اساس روش  انجام شد. برای سنجش میزان پایایی گویه های مرتبط 
پایداری درونی، از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده گردید. مقدار ضرایب آلفای کرون باخ متغیرهای 
مورد بررسی )استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 0/89، استفاده از ماهواره 0/85، احساسات 
بازاندیشی 0/80، احساسات همدالنه 0/80 و احساسات نقش پذیری 78/( باالی 0/7 است که 

ضرایب قابل قبولی محسوب می شود.

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی: ظهور فن آوری های نوین ارتباطی سبب گردیده است 

انسان ها عالوه بر حضور در شبکه های اجتماعی واقعی، پاره ای از تعامالت خود را در فضای مجازی 
به ویژه پایگاه های شبکه های اجتماعی مجازی انجام دهند. بر این مبنا، شبکه های اجتماعی اینترنتی 
یا مجازی پایگاه یا مجموعه ای از سرویس های مبتی بر وب است که این امکان را براي اشخاص 
فراهم می آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی براي خود ایجاد کنند، یا با دیگر اعضاي شبکه 
ارتباط برقرار کنند، منابع خود را با آن ها به اشتراک بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد، 
براي یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند )Boyd & Ellison,2007: 212(. در این پژوهش میزان 
استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس شاخص های عضویت، میزان مصرف رسانه ای و 
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جذابیت استفاده از شبکه های مجازی شامل پیام رسان های پرکاربرد فیس بوک، تلگرام، توییتر، 
اینستاگرام و واتساپ موردسنجش قرارگرفته است. میزان استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان 
یک متغیر رتبه ای بر اساس ساعت صرف شده برای آن ها )حدود 1 ساعت/حدود 2 ساعت/حدود 

3 ساعت/ حدود 4 ساعت/ 5 ساعت و بیشتر( اندازه گیری شده است.
پخش  مخابراتی  ماهواره  طریق  از  آن  سیگنال های  که  تلویزیونی  به  ماهواره:  از  استفاده 

گفته  ماهواره ای1  تلویزیون  می شود  دریافت  زمین  روی  رسیور  و  ماهواره  دیش  یک  توسط  و 
می شود)مارتین،1394(. در این پژوهش، میزان مصرف رسانه ای به صورت یک متغیر رتبه ای بر 
اساس ساعت های صرف شده برای تماشای برنامه های ماهواره ای )حدود 1 ساعت/حدود 2 ساعت/
حدود 3 ساعت/4 ساعت و بیشتر( اندازه گیری شده است. نوع استفاده از رسانه نیز بر اساس زمان 
صرف شده فرد برای تماشای برنامه های ماهواره ای )خیلی کم/ کم/ زیاد/ خیلی زیاد( بر مبنای 
تقسیم بندی آن ها به برنامه های سیاسی-اجتماعی، آموزشی - علمی، سرگرمی - تفریحی سنجش 

شده است.
احساسات مبتنی بر نقش پذیری: تعاریف نظری این دسته از احساسات در بخش نظری ذکرشده 

است. در نظریه شات این نوع احساسات به دودسته احساسات باز اندیشانه و همدالنه تقسیم می شود. 
احساسات بازاندیشانه با شاخص احساس دستپاچگی، شرم، غرور و تکبر که زنان متأهل در روابط 
زناشویی خود با همسر تجربه می کنند سنجیده می شود. سنجش متغیر احساسات همدالنه نیز 
بر این مبنا صورت گرفت که زنان متأهل در روابط زناشویی خود تا چه حد احساسات و عواطف 
شوهر خود را درک و احساس می کنند. برای سنجش متغیر احساسات مبتنی بر نقش پذیری 
بازاندیشانه و همدالنه به ترتیب از 5 و 4 گویه در قالب طیف لیکرت در سطح  سنجش رتبه ای 

)کاماًل موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاماًل مخالفم( استفاده شده است.
برای برآورد اعتبار سازه ای مرتبط با سازه »احساسات نقش پذیری« از تکنیک تحلیل عاملی 
استفاده شد. معنی داری شاخص مجذور کای برای آزمون کرویت بارتلت )sig=0.000( و شاخص 
کفایت نمونه برداری )kmo=0.81( نشان می دهد ایده تحلیل عاملی برای گویه های موردنظر، ایده 

مناسبی بوده و تعداد نمونه برای آن کافی بوده است.

1- Satellite Television
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جدول 1. گویه های متغیر احساسات نقش پذیری

گویه هاابعاد

احساسات بازاندیشانه

اگر کسی )مردی( غیر از همسرم به من ابراز عالقه کند بی اعتنا هستم.

از اینکه گاهی اوقات همسرم را درک نمی کنم احساس گناه می کنم.

اگر همسرم در قبال من احساس مسئولیت نکند احساس شرم می کند.

از اینکه همسرم مرا درک می کند احساس غرور می کنم.

ازنظر همسرم فرد با درایتی و زیرکی هستم.

احساسات همدالنه

برای همسرم ناراحت شدن من مهم نیست.

همسرم بیش ازحد توانم از من توقع دارد.

اگر خسته یا بیمار باشم همسرم مرا درک کرده و کمک می کند.

در اکثر مواقع همسرم مرا درک نمی کند.

5- یافته های پژوهش
بر اساس یافته های پژوهش نتایج به دست آمده از یافته های توصیفی و استنباطی به طور 

مجزا در ادامه آمده است.

1- یافته های توصیفی

1-1- عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی
از  درصد   3/3  )2 شماره ی  )جدول  پژوهش  یافته های  از  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر 
پاسخ دهندگان عضو فیس بوک، 40 درصد عضوتلگرام، 6/5 درصد عضو توییتر، 23/8 درصد عضو 

اینستاگرام و 26/5 درصد عضو واتساپ هستند.
جدول 2. توزیع فراوانی شبکه اجتماعی پاسخ دهندگان

درصد فراوانیفراوانی مطلقعضویت در شبکه اجتماعی مجازی

133/3فیس بوک

16040/0تلگرام

266/5توییتر

9523/8اینستاگرام

10626/5واتساپ

400100/0جمع
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1-2- میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و شبکه های ماهواره
بر اساس نتایج پژوهش 53 درصد از پاسخ دهندگان حدود 1 ساعت، 13 درصد حدود 2 ساعت، 
20/3 درصد حدود 3 ساعت و 13/8 درصد 4 ساعت و بیشتر )جدول شماره ی 3(، از شبکه های 

اجتماعی مجازی استفاده می کنند. میزان واریانس متغیر شبکه اجتماعی برابر با 2/124 است.
همچنین یافته های پژوهش نشان داد که 43/3 درصد از پاسخ دهندگان حدود 1 ساعت، 29/8 
درصد حدود 2 ساعت، 13/5 درصد حدود 3 ساعت و 13/5 درصد 4 ساعت و بیشتر )جدول 
شماره ی 3( وقت خود را برای تماشای برنامه های ماهواره مصرف می کنند. میزان واریانس شبکه های 

تلویزیونی ماهواره برابر با 1/111 است.
جدول 3. توزیع فراوانی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره در بین پاسخگویان

ساعت استفاده

میزان استفاده از شبکه های تلویزیونی ماهوارهمیزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی

واریانسدرصد فراوانیفراوانی مطلقواریانسدرصد فراوانیفراوانی مطلق

21253/0حدود 1 ساعت

2/124

11929/8

1/111

5213/017343/3حدود 2 ساعت

8120/35413/5حدود 3 ساعت

--45513/8 ساعت و بیشتر

400100/0400100/0جمع

1-3- میزان  استفاده از انواع برنامه های ماهواره
بر اساس نتایج به دست آمده میزان استفاده پاسخگویان از برنامه های سیاسی- اجتماعی ماهواره 
27/3 درصد خیلی کم، 26/0 درصد کم، 24/0 درصد زیاد و 22/8 درصد )جدول شماره ی 4( 

خیلی زیاد بوده است.
همچنین نتایج نشان داد میزان استقبال پاسخگویان از برنامه های آموزشی- علمی ماهواره 
30/8 درصد خیلی کم، 34/3 درصد کم، 14/3 درصد زیاد و 20/8 درصد خیلی زیاد )جدول 

شماره ی 4( بوده است.
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در نهایت نیز میزان استقبال پاسخگویان از برنامه های سرگرمی-تفریحی ماهواره 24/3 درصد 
خیلی کم، 19/3 درصد کم، 25/3 درصد زیاد و 31/5 درصد خیلی زیاد )جدول شماره ی 4( بوده است.

جدول 4. توزیع فراوانی استفاده از برنامه های ماهوراره بر حسب نوع برنامه

میزان استفاده
برنامه های سرگرمیـ  تفریحیبرنامه های آموزشیـ  علمیبرنامه های سیاسیـ  اجتماعی

فراوانی مطلق
درصد 
فراوانی مطلقفراوانی

درصد 
فراوانی مطلقفراوانی

درصد 
فراوانی

10927/313734/39724/3خیلی کم

10426/012330/87619/3کم

9624/08320/810125/3زیاد

9122/85714/312631/5خیلی زیاد

400100/0400100/0400100/0جمع

2- یافته های استنباطی
بر اساس نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی اسپیرمن )جدول شماره ی 5( میان متغیر 
وابسته احساسات نقش پذیری و متغیر مستقل استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی )شامل 
عضویت در شبکه، میزان استفاده از شبکه وجذابیت استفاده از شبکه که ضریب همبستگی آن ها 
به ترتیب برابر 0/142، 0/009، 0/115 و 0/116 است( رابطه ی معنادار وجود دارد. در ابعاد سه گانه، 
بین دو بعد میزان استفاده از شبکه و جذابیت استفاده از شبکه با احساسات نقش پذیری رابطه 

معنادار وجود دارد، اما بعد عضویت در شبکه با احساسات نقش پذیری فاقد رابطه معنادار است.

جدول 5. نتایج ضریب همبستگی رابطه ی بین احساسات نقش پذیری و شبکه های اجتماعی مجازی

احساسات نقش پذیریمتغیر مستقل

استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
سطح معنی داریضریب همبستگی

0/1420/004

ابعاد

عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی
سطح معنی داریضریب همبستگی

0/0090/854

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
سطح معنی داریضریب همبستگی

0/1150/021

جذابیت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
سطح معنی داریضریب همبستگی

0/1160/036
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احساسات  متغیر  بین   )6 شماره ی  )جدول  همبستگی  ضریب  نتایج  اساس  بر  همچنین 
نقش پذیری و استفاده از شبکه های تلویزیونی ماهواره )میزان استفاده از شبکه های ماهواره و نوع 
برنامه های مورد استفاده که ضریب همبستگی آن ها به ترتیب برابر 0/116، 0/065، 0/107-است( 
رابطه معناداری وجود دارد. در بررسی جزءبه جزء ابعاد، بین میزان استفاده از برنامه های ماهواره 
با احساسات نقش پذیری )r=-0.065 و sig=0.005( رابطه معناداری وجود دارد ولیکن بین نوع 
استفاده از برنامه های ماهواره با احساسات نقش پذیری )r=-0.107 و sig=0.633( رابطه معناداری 

وجود ندارد.
جدول 6. نتایج ضریب همبستگی رابطه ی بین شبکه های ماهواره و احساسات نقش پذیری

احساسات نقش پذیریمتغیر مستقل

استفاده از ماهواره
0/116ضریب همبستگی
0/021سطح معنی داری

ابعاد

میزان تماشای شبکه های ماهواره
0/065-ضریب همبستگی
0/005سطح معنی داری

میزان استفاده از انواع برنامه های ماهواره
0/107-ضریب همبستگی
0/633سطح معنی داری

2-1- آزمون رگرسیون چند متغیره به روش هم زمان

الف- آزمون رگرسیون چندمتغیره احساسات نقش پذیری برحسب متغیر استفاده از شبکه های 

اجتماعی مجازی

نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره احساسات نقش پذیری برحسب متغیرهاي شبکه اجتماعی 
مجازی نشان دهنده آن است که بر اساس میزان R2 )ضریب تعیین تصحیح شده(، متغیرهای مستقل 
واردشده در معادله توانسته اند حدود 39 درصد از مقدار کل واریانس متغیر وابسته )احساسات 

نقش پذیری( را تبیین کنند.
بر اساس نتایج پارامترهای مدل رگرسیون )جدول شماره ی7(، بر اساس آزمون T با توجه به 
سطح معناداری ضرایب رگرسیون متغیرهای مستقل مشخص می شود دو متغیر میزان استفاده 
و جذابیت شبکه های اجتماعی مجازی به ترتیب با مقدار ضریب 0/349-،0/243- دارای تأثیر 
معنادار بر متغیر تابع هستند. )مقدار sig برای این متغیرها به ترتیب برابر 0/002، 0/003 بوده و 
کوچک تر از 0/05 می باشند(؛ اما متغیر عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی با ضریب رگرسیون 
0/031- تأثیر معناداری بر متغیر تابع ندارد )مقدار sig برای عضویت در شبکه باالی 0/05 است(.
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با تعیین ضرایب بتا با توجه به سطح معنی داری، مشخص شد احساسات نقش پذیری پیش بینی 
کننده معنی داری ازنظر آماری برای متغیرهای میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و 

جذابیت استفاده از شبکه است.
جدول 7. ضرایب رگرسیون چندمتغیره احساسات نقش پذیری برحسب متغیرهاي 

شبکه اجتماعی مجازی

متغیرهای مدل
ضریب های ضریب های غیراستاندارد

سطح معنی داریآماره tاستاندارد
Bبتاانحراف استاندارد

23/2970/000-27/0211/160عدد ثابت

0/2500/803-0/013-0/0310/125-عضویت در شبکه

3/1100/002-0/155-0/3490/112-میزان استفاده از شبکه

0/2430/1440/1841/6890/003-جذابیت استفاده از شبکه

ب- آزمون رگرسیون چندمتغیره احساسات نقش پذیری برحسب متغیرهاي استفاده از شبکه های 

ماهواره

نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره به روش هم زمان احساسات نقش پذیری برحسب متغیرهاي 
 R2 استفاده از شبکه های ماهواره )جدول شماره ی 8( نشان دهنده ی آن است که بر اساس میزان
)ضریب تعیین تصحیح شده(، متغیرهای مستقل واردشده در معادله توانسته اند حدود 35 درصد 
از مقدار کل واریانس متغیر وابسته )احساسات نقش پذیری( را تبیین کنند؛ یعنی در مقایسه با 
متغیرهای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی درصد کمتری از واریانس متغیر وابسته تبیین 

شده است.
جدول 8. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره احساسات نقش پذیری برحسب متغیرهاي استفاده از

 شبکه های ماهواره

ضریب تعیین R2میزان خطاسطح معنی داریآماره Fدرجه آزادی

24/4650/0123/263520/35
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بر اساس نتایج آزمون T و دقت در پارامترهای مدل رگرسیون )جدول شماره ی 9( مشخص 
می شود متغیر میزان استفاده از برنامه های شبکه های ماهواره با مقدار ضریب 0/445- دارای تأثیر 
معنادار بر متغیر تابع است )مقدار sig برای این متغیر کوچک تر از 0/05 می باشند(؛ اما متغیر 
 sig نوع استفاده از ماهواره با ضریب رگرسیون 0/025- تأثیر معناداری بر متغیر تابع ندارد )مقدار

باالی 0/05 است یعنی 0.633(.
با تعیین ضرایب بتا با توجه به سطح معنی داری، مشخص شد احساسات نقش پذیری پیش بینی 

کننده معنی داری ازنظر آماری برای متغیر میزان استفاده از ماهواره است.
جدول 9. ضرایب رگرسیون چندمتغیره احساسات نقش پذیری برحسب متغیرهاي استفاده از 

شبکه های ماهواره

متغیرهای مدل
ضریب های استانداردضریب های غیراستاندارد

t سطح آماره
معنی داری Bبتاانحراف استاندارد

56/5300/000-0/510-28/849عدد ثابت

میزان تماشای 
2/8230/005-0/142-0/4450/157-شبکه های ماهواره

میزان استفاده از انواع 
0/4780/633-0/024-0/0250/052-برنامه های ماهواره

ج- آزمون رگرسیون چندمتغیره احساسات نقش پذیری برحسب متغیرهاي استفاده از شبکه های 
ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی

نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره به روش هم زمان احساسات نقش پذیری برحسب متغیرهاي 
شبکه اجتماعی مجازی و شبکه های ماهواره )جدول شماره ی 10( نشان دهنده آن است که بر 
اساس میزان R2 )ضریب تعیین تصحیح شده(، متغیرهای مستقل واردشده در معادله توانسته اند 

حدود 60 درصد از مقدار کل واریانس متغیر وابسته )احساسات نقش پذیری( را تبیین کنند.
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جدول 10. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره احساسات نقش پذیری برحسب متغیرهاي شبکه اجتماعی 
مجازی و ماهواره

ضریب تعیین R2میزان خطاسطح معنی داریآماره Fدرجه آزادی

2281/5520/0003/120070/60

بر اساس نتایج آزمون T و دقت در پارامترهای مدل رگرسیون )جدول شماره ی 15( مشخص 
می شود متغیر شبکه اجتماعی مجازی با مقدار ضریب 0/945 و ماهواره با ضریب 0/863 دارای 

تأثیر معنادار بر متغیر تابع است )مقدار sig برای این متغیر کوچک تر از 0/05 می باشند(.
با تعیین ضرایب بتا با توجه به سطح معنی داری، مشخص شد احساسات نقش پذیری پیش بینی 
کننده معنی داری ازنظر آماری برای متغیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره 
است و طبق نتایج به دست آمده می توان گفت شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر یا قدرت پیش بینی 

بیشتری بر احساسات نقش پذیری دارد.
جدول 15. ضرایب رگرسیون چندمتغیره احساسات نقش پذیری برحسب متغیرهاي شبکه اجتماعی 

مجازی و ماهواره

متغیرهای مدل
ضریب های استانداردضریب های غیراستاندارد

t سطح معنی داریآماره
Bبتاانحراف استاندارد

14/8010/000-25/2241/704عدد ثابت

شبکه های اجتماعی 
0/9450/0520/59518/1660/000مجازی

0/8630/0620/45613/9270/000شبکه های ماهواره

بحث و نتیجه گیری

 در این پژوهش بر اساس رویکرد جامعه شناختی، اثرات کاربرد برنامه های شبکه های ماهواره 
مورد  همدالنه(  و  )بازاندیشانه  زنان  نقش پذیری  احساسات  بر  مجازي  اجتماعي  شبکه های  و 
بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد در حالت کلی، استفاده از رسانه ها بر احساسات 
نقش پذیری تأثیر مثبت دارد. این تأثیرات مثبت رسانه ها با نتایج برخی پژوهش ها متفاوت است. 
برخی پژوهش ها به تأثیرات منفی رسانه ها بر احساسات زوجین تأکید کرده اند. برای مثال در 
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پژوهش رضاپور و همکاران )1397( و مولر و همکاران )2014( تأکید شده است افراد هنگامی که 
به شبکه های اجتماعی مجازی روی می آورند، با مجذوب شدن در این فضا تعامالت با همسر خود 
را در دنیای واقعی کاهش می دهند و در پی آن احساسات مثبت آن ها نسبت به همدیگر کم و 
کمتر می شود )رضاپور و همکاران، 1397(. همچنین در پژوهش مولر و همکاران اشاره می شود هدف 
از کاربرد رسانه گسترش و توسعه روابط میان- فردی است. به این منظور زوجینی که مشکالت 
زناشویی و ارتباطی با یکدیگر دارند، از این رسانه ها برای تسکین مشکالت خود و تقویت روابط 
بیرون از زندگی زناشویی و ... بهره می گیرند. این عوامل و عوامل دیگر درنهایت آسیب های اساسی 
به روابط میان- فردی و به ویژه زناشویی زوجین وارد می کند )مولر و همکاران،2014(؛ اما در نتایج 
پژوهش حاضر تأثیرات مثبت رسانه ها بر جنبه ای از احساسات یعنی احساسات نقش پذیری مورد 
تأیید قرارگرفته است. البته در بررسی ابعاد جزئی متغیرها، مشخص شد استفاده از شبکه های 
ماهواره ای، بر احساسات بازاندیشانه زنان متأهل تأثیر منفی دارد. تفاوت اثرات شبکه های ماهواره ای 
بر احساسات بازاندیشانه در مقایسه با شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس نظریه تامپسون قابل 
تفسیر و تبیین است. کاربرد رسانه در هر دو گونه آن به زنان کمک می کند همدلی بیشتری را 
با همسر خود در زندگی زناشویی تجربه کنند. به عبارت دیگر اخذ دیدگاه همسر، جهت فهم بهتر 
افکار و احساسات او در کاربرد رسانه ها تسهیل می شود؛ اما در این میان، برخالف کاربرد شبکه های 
اجتماعی مجازی، استفاده از شبکه های ماهواره ای به تصویری که فرد از خودش دارد آسیب 
می رساند و جریان احساسات بازاندیشانه در کاربرد ماهواره تضعیف می شود. برخالف شبکه های 
اجتماعی مجازی، شبکه های ماهواره ای، در تعامل با مخاطبان خود، ساختار دوجانبه )دیالوژیک( 
ندارند. بر این اساس مخاطبان شبکه های ماهواره ای نمی توانند همانند کاربرد شبکه های اجتماعی 
مجازی در ایجاد و خلق محتوای رسانه ای، بسته به مهارت و تمایل خود، سهمی داشته باشند. 
به عبارت دیگر در استفاده از برنامه های ماهواره، با توجه به ماهیت این نوع برنامه ها، زنان متأهل در 
تولید محتوای آن ها نقشی ندارند، آن ها نمی توانند احساسات دوطرفه خود را به اشتراک بگذارند 
و یا مطابق با درخواست و تمایل آنی خود اطالعات جدیدی را دریافت نمایند؛ بلکه آن ها صرفاً 

دریافت کننده این محتوای نمادین هستند و در تغییر آن نقشی ایفا نمی کنند.
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باوجود ماهیت یک طرفه تعامالت رسانه ای و انفعال مخاطبان، برنامه های ماهواره ای ذاتاً ماهیت 
تضعیف کننده یا تقویت کننده احساسات را ندارند، بلکه نوع این برنامه ها و سیاست هایی که دنبال 
می کنند می تواند تأثیرات متضادی را در احساسات بازاندیشانه به همراه داشته باشد. بر این اساس 
در پژوهش های تکمیلی می توان با تأکید و تدقیق بر روی نوع کانال های ماهواره ای اثرات آن ها 
را موردمطالعه قرارداد. با توجه به نتایج پژوهش، میزان استفاده زنان از برنامه های سرگرم کننده 
به ویژه فیلم های اغراق آمیز در حوزه عاطفی ماهواره بیشتر از دیگر حوزه هاست. همذات پنداری 
زنان با داستان های عاشقانه این برنامه ها، می تواند عاملی در جهت تغییر خواسته ها و توقعات آن ها 

در حوزه روابط با همسرانشان و درنهایت تضعیف احساسات بازاندیشانه شود.
 اما در این میان در کنار محتوای برنامه های ماهواره ای عامل دیگری نیز تأثیرگذار است 
و آن زمان، میزان فراگیری و پوشش رسانه ای و مشروعیت کاربرد این گونه رسانه ای در ایران 
است. این رسانه برخالف اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی در بدو ورود به ایران با ایجاد 
محدودیت ها و ممنوعیت های گوناگون مواجه شد. از دهه ی هفتاد براي اولین بار در طول تاریخ، 
مرزهاي فرهنگي ایران به روي پیام های مصوري که مستقیماً از فراسوي مرزهاي جغرافیایي، 
سیاسي، فرهنگي و اجتماعي می آمدند، باز شد )ارجمندي،1380(. طي سال های اخیر، مقامات 
قانوني، در باب دیش های ماهواره، برخوردهاي متفاوتي داشته اند. در دوره هایی، برخورد شدید 
یعنی جمع آوری، جریمه و مجازات افراد و خانواده های داراي دیش را به شدت پیگیري کرده، 
در مقاطعي دیگر، با مسامحه از کنار آن گذشته اند. به نظر می رسد برخوردهاي تند و قضایي 
است.  و منطقی تر جایگزین شده  برخوردهاي مالیم تر  و  به تدریج کمرنگ شده  ماهواره  با ن 
باوجوداین به رغم ممنوعیت استفاده از شبکه های ماهواره ای و مجازات قانونی مشخص شده برای 
آن، اقشار خاصی اصرار بر استفاده از آن داشته اند. بااین همه به نظر می رسد اهمیت شبکه های 
ماهواره ای با ظهور شبکه های اجتماعی مجازی کاهش یافته باشد. خانواده ها با ظهور شبکه های 
اجتماعی مجازی به راحتی این توان رادارند که اطالعات و محتوای رسانه ای موردنیاز خود را از 

پیام رسان های مختلف دریافت کنند.
از بین بردن سخت گیری های عرفی و باال بردن آستانه تحمل و تسامح زنان متأهل در برابر 
ناهنجاری ها و تخطی از عرف سنتی حاکم بر جامعه تحت تأثیر برنامه های ماهواره موجب کاهش 
احساسات بازاندیشانه در روابط عاطفی زناشویی می شود. این مسئله می تواند در روابط زناشویی 
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آثار روانی و عاطفی به همراه داشته باشد و نظام سنتی کنترل درونی و عاطفی را در آستانه 
دگرگونی و تحول قرار دهد. ارزیابی این دگرگونی ها و تحوالت بر اساس معیارهای ارزشی افراد 

و مکاتب فکری می تواند متفاوت باشد.
نتایج پژوهش نشان دهنده ی تأثیرات مثبت کاربرد رسانه ها در هر دو گونه ماهواره و شبکه های 
اجتماعی مجازی بر احساسات همدالنه در روابط زناشویی است. بر این اساس رسانه ها به زنان 
متأهل کمک می کند احساسات و عواطف همسر خود را بهتر درک و احساس کنند. این تأثیرات 
متناقض نشان می دهد ماهیت ذاتی رسانه ها تقویت یا تضعیف احساسات همدالنه یا بازاندیشانه 
نیست، بلکه این تأثیرات هم تحت کنترل عواملی است که نوع پیام های انتقالی را تغییر می دهند 
و هم تحت تأثیر ماهیت یک طرفه/ دوطرفه بودن تبادل پیام ها در رسانه ها و به تبع آن میزان نقش 

فرد در تولید محتوای رسانه ای دارد.
نتایج پژوهش، مؤیدی است بر اینکه رسانه های جدید تعامالت عاطفی زوجین را در معرض 
تغییرات اجتماعی و فرهنگی قرار می دهند و بعد مهمی از این تغییرات عاطفی به احساسات 
نقش پذیری مربوط می شود؛ اما ارزیابی تأثیرات این دگرگونی و تغییرات در کیفیت زندگی زناشویی 

نیازمند پژوهش های تکمیلی است.
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