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 :عنوان مقاله   

 بررسی نقش رسانه های جمعی باتأکیدبراینترنت وماهواره برگروه گرایی جوانان
  کریم رضادوست

 فاطمه افراسیابی

  سیده منا فاضلی پور

 

 

 
 چکیده

روش .جمعی ازجمله اینترنت و ماهواره برگروه گرایی جوانان می باشدهدف پژوهش حاضر شناخت و بررسی نقش رسانه های 

جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره .پژوهش پیمایشی و پرسشنامه به عنوان ابزارگردآوری داده ها مورد استفاده قرارگرفت

مینی، رامهرمز و بهبهان را در بر کارشناسی دانشگاه پیام نوراستان خوزستان می باشدکه دانشگاه های پیام نوراهواز،بندرامام خ

نفرتعیین گردید که افراد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب 083حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران . می گیرد

چارچوب نظری پژوهش برپایه دیدگاه کنش متقابل نمادی ونظرات جان برو تامپسون در زمینه رسانه ها واثرات آن ها، .شدند

یافته های پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اینترنت و ماهواره موجب .تشریح گردید ..زمینه اطالعات وپیام ومک لوهان در

 .افزایش گروه گرایی یا به تعبیری دیگرباعث افزایش ارتباطات اجتماعی فرد می شود

 

 رسانه های جمعی،اینترنت،ماهواره،گروه گرایی :واژگان کلیدی
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  مقدمه

نیای پیرامون و اطالع از درك د. امروزه رسانه های جمعی و وسایل ارتباطی نقش مهمی در تمامی کشورها بر عهده دارند      

در عصر جهانی شدن فرهنگ حالتی . می سازد  رتباط جمعی را برای ما روشنرویدادها ، به خوبی تاثیرات وسایل احوادث و 

والت زندگی بشر و پاسخگویی به نیازهای اساسی اندیشه ها و دانستنیها اهمیت یكپارچه می یابد و در گذر زمان تغییر و تح

آگاه سازی جامعه و آموزش همگانی و توسعة مشارکت ، در پرتو رشد و شتاب روز . وسایل ارتباط جمعی را محرز می نماید 

شعور سیاسی جامعه از اهم وظایف وسایل  افزون رسانه ها ، اهمیت فراوان دارد و نقش اطالع رسانی به مردم و باالبردن فهم و

 (081 رزاقی،. )ارتباط جمعی است 

جامعه شناسی از بدو تولد تالش خود را مصرف آن داشته است تا روابط و ارتباطات میان انسانها را در دوران جدید مورد      

وکراسی را بر زندگی اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد و نقش تحوالت جدید و پیدایش تكنولوژی ها ، شهرنشینی ها و بور

اصوالً اجتماع چیزی بیش از علقه ها و تعهدات . زندگی اجتماعی همان روابط و ارتباطات میان انسانهاست . مطالعه قرار دهد 

 (  031 چلبی، . )مشترك نسبتاً پایدار بین افراد با پشتوانة تعامالتی گرم نیست 

شناخت . اثیرگذار بر آن موجب شكل گیری مطالعات بسیاری در این خصوص شده استاهمیت روابط اجتماعی و عوامل ت     

یكی از این آسیب . آسیب هایی که ممكن است این روابط را تهدید نمایند نیز تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است 

ه ها و تاثیر آن ها بر نظام ارتباطی میان رسان. ها خطرات محتمل تكنولوژی و به طور خاص رسانه ها بر این روابط بوده اند 

تكنولوژی های ارتباطی به خصوص پس از اختراع دستگاه چاپ و در عصر . افراد بحث ها و تحقیقات بسیاری بر انگیخته است 

 . است  جدید به میدان آمدن رادیو و تلویزیون نگرانی هایی برای جامعه شناسان در خصوص اثرات اجتماعی آنها به دنبال داشته

این رسانه های جدید هر یک در آغاز پیدایش تا مدتی چالش های اجتماعی ایجاد کرده اند و به تدریج که تثبیت شده اند ،      

 (081 محسنی ،.)نگرانی ها کمتر شده است 

لویزیون ، اینترنت ، و هویت ، باورها وارزشهای یک جامعه از منابع مختلف جامعه پذیری از جمله رسانه های گروهی مانند ت     

گرچه آثار و تبعات مثبت . بویژه در سالهای اخیر ماهواره ، توجه به گستره نفوذ و فراگیری آن تاثیر پذیرفته و شكل می گیرد 

اما . احتمالی مترتب بر پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره درادبیات رسانه ای فراوان به چشم می خورد 

دید این امر در همة جوامع بویژه در میان ملتهایی که به دلیل برخورداری از اصالت فرهنگی و عقاید مذهبی ، دغدغة بدون تر

 ( 081 آقا محمدیان وافهمی ،)دور شدن از فرهنگهای بیگانه را دارند ، موجب نگرانی های عمیقی شده است 

د در سالهای اخیر دوباره باب گفت وگوهایی جدید را در خصوص ظهور اینترنت و ماهواره به عنوان رسانه هایی قدرتمن     

در سالهای اخیر رشد حیرت انگیزی (  331 مک کوایل،)مشابه یک رسانه  اینترنت و ماهواره به. نقش رسانه ها گشوده است 

 . کرده است و نویدها و تهدیدات بسیاری را به همراه داشته است 

جوان و نوجوان امروز چیزهایی را می پسندد . روز برای بسیاری از مردم غیر قابل درك استرفتارها و دیدگاههای نسل ام     

آرمانهای او بسیار متفاوت از ایده آلهای بزرگترهای اوست سطح . که با سلیقه و ذایقه نسل های پیشین تفاوتهای فاحشی دارد 

وع تفكر این نسل چنان متفاوت از نسلهای پیشین است اطالعات و دانش وخصوصیات اخالقی، رفتارهای اجتماعی و عالیق و ن

که او را در موقعیت ممتازی قرار داده است با این حال در رفتارها و دیدگاهها همین نسل نیز دگرگونیهای اساسی و ساختاری 

در . واره است در حال شكل گیری است که بخش عمده آن متاثر از ورود و شیوع فناوری نوین ارتباطات یعنی اینترنت و ماه

یكی از نقاط افتراق و جدایی این نسل با نسلهای پیشین ، آشنایی ، بهره گیری و انس و الفت با این رسانه ها و        واقع 

بسیاری از مسئوالن ، روان شناسان اجتماعی و حتی والدین درك مكانیزم پیچیده رفتارهای نسل  برای. فناوری ارتباطی است 

شاید به همین دلیل است که هنوز اتفاق نظر در مورد مواجهه برخورد با این نسل در . ل و طاقت فرسا است جدید ، بسیار مشك

 . جامعه به وجود نیامده است 
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شناخت واقعی و عملی نیازهای نسل جوان امروزه مستلزم بررسی ابعاد مختلف عوامل تاثیرگذار و اثرپذیری از فنآوری نوین      

فانه بخش عمده ای از مدیران و مسئوالن و برنامه ریزان و تصمیم سازان ما یا نمی خواهند و یا نمی توانند متأس. ارتباطی است

 . به شناخت این فنآوری بپردازد 

با توجه به جوانی جمعیت و تعداد زیاد جوانان تحصیل کردة آشنا با اینترنت و ورود بیش از پیش ماهواره در زندگی افراد      

 (011 انریک ملون،. )ظر می رسد اینترنت و ماهواره می توانند رسانه هایی تاثیرگذار در این جامعه تلقی گردد جامعه به ن

یكی از تهدیداتی که برخی محققان بدان اشاره داشته اند آن است که استفاده از اینترنت و ماهواره به تدریج جایگزین      

از دیدگاه ایشان اینترنت ابزاری است که از طریق ایجاد و فراهم آوردن فضایی . د روابط واقعی انسانها درزندگی روزمره می گرد

 مجازی بری ایجاد رابطه ، افراد را از درد سر رو به رو شدن با دیگران و قرار گرفتن در وضعیت جهان واقعی رها می سازد

سوال اصلی پژوهش آن است که آیا اینترنت و ماهواره موجب می شود تا پیوندهای واقعی افراد را تضعیف کند و نوعی      

افراد را ( مشارکت اجتماعی)انزوای اجتماعی را برای ایشان به ارمغان آورد و یا ابزاری خواهد بود تا روابط واقعی و اجتماعی 

چون چه میزان استفاده از اینترنت و ماهواره بر گروه گرایی جوانان نقش دارد و اینكه و مباحثی . تكمیل و متراکم تر نماید 

 کدامیک نقش بیشتری دارد ؟ 

 مبانی نظری پژوهش

امروزه استفاده از تكنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی باالخص پدیده اینترنت ، به عنوان ابزاری ضروری و مورد نیاز همانند      

در بعد ؛ ن ، در جوامع مختلف اسمیت یافته و در تمامی ابعاد زندگی علمی و اجتماعی مردم رسوخ کرده استتلویزیون و تلف

فرهنگی ، کنش ارتباطی که میان کابران و تولید کنندگان و توزیع کنندگان اطالعات، درشبكه اینترنت صورت می گیرد، از 

مسئله ماهواره پدیدة نو ظهوری است که بنیاد اخالقی . یری استجنبه جامعه شناسی کابردی، نشانه نوعی فرآیند جامعه پذ

جوامع اسالمی را به خطر انداخته و جدیدترین سالح و آخرین حرکت مرموز غرب در رویارویی بر علیه مسلمانان به شمار می 

 .ل داردو امثال آن را به دنبا. . . رود که   ویرانی هایی همچون، خشونت در رفتار، مادی گرایی صرف و 

مسئله ماهواره پدیدة نو ظهوری است که بنیاد اخالقی جوامع اسالمی را به خطر انداخته و جدیدترین سالح و آخرین      

ر رفتار، مادی گرایی حرکت مرموز غرب در رویارویی بر علیه مسلمانان به شمار می رود که   ویرانی هایی همچون، خشونت د

از این رو بسیاری از مردم به ماهواره ، با دید خشم نگریسته ، اما واقعیت این است که . نبال دارد و امثال آن را به د. . .صرف و 

م در امور زیان آنتن های ماهواره همچون رادیو ، تلویزیون و ویدئو ابزار نوینی است که هم می تواند آن را در امور سودمند و ه

برای آموزش زبان عربی می برند ،مسلمانی که درکشورهای غربی به سر بسیاری از خانواده های چنانچه .بار به کار گرفت

فرزندان خود و نیز استفاده از پخش برنامه های مفید و قرآن کریم در بعضی کانال های ، از همین آنتن های ماهواره استفاده 

 (  1 شیرازی،)می نمایند

خص جنبه ارتباطی آن که به تمامی ابعاد زندگی علمی و اجتماعی تاثیرات انكار ناپذیر شبكه اینترنت و ماهواره برجامعه، باال

، از دیدگاه جامعه شناسی ماهیتی اجتماعی داردو به همین منظور بررسی این پدیده ها از دیدگاه جامعه  بشر تسری یافته است

 .شناسی اهمیت دارد

. عی و پایه روش شناختی برای درك آن می باشد دردیدگاه کنش متقابل نمادی ارتباط نمادی، اساس تمامی اعمال اجتما     

ارتباطات در . افراد در موقعیتهایی که قرار می گیرند و در فرآیند سازگاری کنش های خود از آن تعبیری نمادین می کنند 

ت به اشخاص ارتباطا. حین انجام کنش ها برقرار می شود و باید متكی بر یک دیدگاه واقعی در میان رویدادهای اجتماعی باشد 

که به « ارتباطات نمادین » موضوع اصلی تئوری جامعه از دید هربرت مید . کمک می کند که موقعیت خود را بهتر درك کنند

پس ارتباط نمادین عبارت خواهد بود از مكانیزم ایفای نقش یا . اعتقاد او عبارت است از مشارکت یک شخص در زندگی دیگری

ری و انعكاس این ارتباط در ذهن فرد ، بنابراین مفهوم ارتباط نمادین و نتایج جمعی آن منجر نقش پردازی خود در قبال دیگ

به هماهنگی خواهد شد که جریان تطابق متقابل یا سازگاری جمعی را فراهم می سازد که در اصطالح مید ارزیابی خود نامیده 
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به آثار اجتماعی توجه دارند و کمتر اعمال و رفتار افراد  بر حسب دیدگاه کنش متقابل نمادی، بیشتر جامعه شناسان. می شود 

موجب کنش های متقابل خانواده می . . . تماشای تلویزیون و ماهواره و(.  03 توسلی، )در جامعه را مورد توجه قرار می دهند 

 .نظارتی بر آن اعمال کنندشود زیرا والدین با دیگر اعضای خانواده ،با توجه به کودك و نوجوان بودن است، که قصد دارند 

کتابی تحت عنوان ارتباطات اجتماعی را به چهار مرحله تقسیم  031 ژان کلوتیه صاحب نظری کانادایی است که در سال     

 : می کند 

 : ارتباطات شخصی .  

و ارتباطات شیوه رو در  در روزگاران اولیه، زندگی انسان به صورت قبیله ای و طایفه ای و دسته جمعی با تعداد نفرات کم بود

رو ، مستقیم شخصی انجام می شد ، اشخاص در کنار هم زندگی می کردند و با هم ارتباط چهره به چهره داشتند و به عبارت 

جامعه شناسانی مثل تونیس و زیمل بر آن بودند که در جوامع سنتی فرد در شبكه ای از روابط . دیگر، ارتباط شخصی بود 

خویشاوندی و همسایگی قرار گرفته که در مواقع الزم میتواند حمایت های الزم و منابع الزم رااز طریق آن محكم خانوادگی و 

کسب کند فرد در این شبكه متراکم روابط برای خود پشتوانه ای احساس می کرد وبه همین ترتیب اطرافیان خود را نیز 

و صنعتی شدن  این پیوندها  را در معرض آسیب جدی قرار پشتبانی وحمایت می کرد ظهورپدیده های مدرن مثل شهرنشینی 

در شهر . داد و پیوندهای قوی را تضعیف کرد تحوالت مذکور روابط اولیه در شهر را به روابطی غیر شخصی و گذرا تبدیل کرد 

که به گونه ای افراد به جای اینكه عضو اجتماعا ت همبسته باشند ،در چند شبكه اجتماعی عضویت دارند ،شبكه اجتماعی 

سست به همدیگر متصل شده اند و این پیوند ها ی سست و ضعیف معموآل حمایت  های اجتماعی مورد نیاز آنها را فراهم نمی 

آورد این دیدگاه توانسته است رابطه بالقوه میان تقسیم کار اداری و صنعتی را با ساختار پیوند های اولیه نشان دهد ،اما از 

این دیدگاه مبنی بر این که پیوند های قوی به طور طبیعی در همبستگی های گروهی اولیه رخ میدهد جهت دیگر پیش فرض 

مانع از بررسی این موضوع شده اند که آیا پیوند های اولیه به طور ساختاری درنظام اداری و صنعتی جدید تحول یافته اند یا 

 (081 محسنی ،)خیر 

در مسحیت ، کشیشها و . ت نخبگان، بیشترین نقش را ارتباطات مذهبی به عهده داشتند در عصر ارتباطا: ارتباطات نخبگان .  

علت این . در مصر باستان ، کاهنان و در زمان ساسانیان ، مغهای زردتشتی ، عانمل مهمی دربرقراری ارتباطات جامعه بودند 

اما از آنجا که . کلیسا در موضع تهاجمی قرار گرفت  البته با پیدایی صنعت چاپ ،. امر، تسلط آنان برکتابت و آیین مذهبی بود

این نوع ارتباطات بر پایة . صنعت چاپ در تعمیم ارتباطات مذهبی کلیساها و مدارس دینی مؤثر بود ، این مقاومت از بین رفت 

 . و خط و خطابه بوده است 

ن نوزدهم و بعداً با گسترش رادیو و تلویزیون درقرن با خبر شدن روزنامه و افزایش تیراژ در قر( : توده ای)ارتباطات جمعی . 0

 بیستم ، ارتباطات جنبه ای توده وار پیدا کرد و توده ها را به دور یكدیگر جمع کرد و از حالت تک افتاده و منزوی خارج ساخت  

این مرحله فرد دارای در . مرحله چهارم ، عصر ارتباطات فردی است که با ارتباطات شخصی فرق دارد : ارتباطات فردی . 1

گسترش انواع ضبط صوتها ، زیراکس و کامپیوتر خاص این دوره است و با آنكه . تمایالت یا تمایالت فردیِ خارج از جمع است 

 ( .  081 رزاقی،)یستند حذف نمی گردند ارتباطات جمعی برطرف کنندة تمامی خواسته های فرد ن

گسترده بر روابط و پیوند های اجتماعی صرف نظر کرد،اما از سوی دیگر نابود شدن  به ندرت میتوان از تاثیرات این فرایندهای

در واقع ،به وجودآمدن وسایل حمل و نقل سریع . اجتماع درجوامع جدید ادعایی است که شواهد تجربی آن را تایید نمی کند 

به تعبیردیگر نقش زمان و مكان . ساخته است  و وسایل ارتباطی ،مثل تلفن ، تعلق و وابستگی فرد را به جغرافیا و محل کمتر

در ارتباطات انسانی کمتر شده است اما این بدان معنا نیست که اجتماع نابود شده است ،بلكه اجتماع در شكل جدیدی و آن 

 خود را ،ازطریق شبكه های اجتماعی ،باز تولید کرده است 

بر تعامل افراد جوامع مختلف با همدیگر، جیمزالل معتقد است که رسانه در مورد اثرات تكنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی      

های دیداری و شنیداری نه تنها موجب باز اندیشی و سازماندهی دوباره زمان و مكان شده اند ،  بلكه بر چگونگی دریافت و 
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تره ها اثر می گذارند و در شرایط سازماندهی و بهره گیری ما از گستره های زیستی و نیز تعامل ما با دیگر ساکنین این گس

زندگی روزمره است که عرضه داشت اشكال احساس برانگیز مدرن ارتباطات، موقعیت هایی را پدید می آورد که مردم در آنها 

 بر تاثیر رسانه ها بر کنش های روزمره و تصورات از زمان ، مكان و فضا در. جهان زیستی خود را گاه از پایه دگرگون می کنند 

. ملت ها و فرهنگ ها تأکید کرده و معتقد است که تحت تاثیر رسانه ها تعامل افراد جوامع مختلف با یكدیگر دگرگون می شود 

به عالوه در دسترس بودن رسانه ها سبب گسترش ارزشها و کنش های فرهنگی ویژه ای در بین جوامع بشری می گردد 

 ( . 030 الل،)

به نظر تامپسون گسترش و پیشرفت . اندیشه و تئوریسین در زمینه رسانه ها و اثرات آنهاست جان برو تامپسون صاحب      

رسانه های ارتباطی عالوه بر تغییر درك مردم از مكان و گذشته آن ، روی حس تعلق افراد یعنی درك افراد از گروه ها و 

، حس متعلق بودن تا حدی از احساس سهیم بودن در جماعاتی که احساس می کنند به آنها تعلق دارند نیز تاثیر گذاشته است

یک تاریخ مشترك و محل مشترك و مسیر زمانی و مكانی مشترك ناشی می شود، اما همچنان که درك ما از گذشته به حد 

ه روز افزونی به شكل های نمادین رسانه ای شده بستگی پیدا می کند، همان طور احساس ما از جهان و جایگاه ما در جهان ب

احساس ما نسبت به گروهها و جوامعی که منشاء مشترك، . حد روز افزونی توسط محصوالت رسانه ای شده تغذیه می گردد 

توسط رسانه ها تشكیل شده . مسیری مشترك از زمان و مكان و سرنوشتی مشترك را با آنها سهیم هستیم نیز تغییر می یابد 

را در زمان و مكان گسترش دهند، با این عملكرد ابعاد ( اطالعات)كل های نمادینبنابراین رسانه های فنی می توانند ش. است 

تامپسون بر این نظر است که بیشتر رسانه های ارتباطی و اطالعاتی به آگاهی . زمانی و مكانی زندگی اجتماعی تغییر می یابد 

س مسئولیتی، اگر چه شكننده را نسبت به دنیایی روز افزون نسبت به وابستگی های متقابل میان افراد بشری دامن زده اند و ح

که متعلق بشریت است و برای جهانیان محل سكونت و میراث همگان است پ رسانه های ارتباطی و اطالعاتی با اشاعه اخبار و 

ی شوند اطالعات متنوع از سر تاسر جهان هستی سبب آشنایی مخاطبان با تفاوت ها و تنوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی م

عقیده دارد که انسان ( 013 )در این مورد دانیل لرنز. ومیزان و ظرفیت پذیرش و تحمل تفاوتها را در افراد افزایش می دهند 

با قرار گرفتن در معرض رسانه ها بازتر ، فراگیرتر و نامحدودتر می شود و کمتر تحت تاثیر فشار سابقه های سنت قرار می گیرد 

( 030 به نقل از تامپسون،)ا وجستجو برای امكانات تازه و پذیرش شیوه های جدید زندگی بازترمیشود و در برابر آزمایش ه

اوتوجه انسان را به بعضی از راههایی جلب می کند که در آنها با ایجاد شبكه های جدید ارتباطی ، شكل های سنتی قدرت و 

رسانه ها در جوامع مدرن، مجموعه گسترده ای از » ی گوید دراین زمینه لرنر م. اقتدار ممكن است به چالش کشیده شوند 

تجارب را دراختیار انسان قرار می دهند که بدون وجود آنها در اختیارشان قرار نمی گرفت و به این دلیل که تجربه رسانه ای 

دن خویش در جایی دیگر تجربه ای نیابتی است و قدرت تخیل انسان را پرورش می دهد، انسان به نحو روز افزونی قادر به دی

در یک موقعیت جدید که ممكن است به شدت با موقعیت خود او فرق داشته باشد و به تدریج خشكی و انعطاف . می شود 

او برای توصیف توانایی تصور خود در جایی دیگر که با استفاده . ناپذیری راه های سنتی زندگی شروع به فرو پاشیدن می کنند

را به کار می برد و این توانایی را به عنوان ویژگی اصلی زندگی اجتماعی مدرن به  "همدلی"شود، واژه  از رسانه ها میسر می

با ایجاد همدلی ، انسان فراگیرنده مشتاق تر و بازتر می شود، انسان همدل ، می تواند دنیایی را فراتر از محل . شمار می آورد 

 (همان) ونت خود خیال کندسك

وی عقیده دارد که رسانه ها بر . ل اساسی تحول در نظام های ارتباطی را، پخش اطالعات و پیامها می داندمک لوهان عام     

می دهند و درجات آن را تعیین می کنند  انسانها شكل شكل های جامعه پذیری افراد موثرند و به شیوه فعالیت و روابط

 ( . 031 کازنو،)

ریشه بسیاری از مشكالت اجتماعی را در برآورده نشدن نیازهای ثانوی می داند که  مازلو در نظریه سلسله مراتب نیازها     

انسان دو دسته نیاز متفاوت دارد که مستقل : هرزبرگ می گوید . از جمله این نیازها است ( مشارکت اجتماعی)تعلق اجتماعی 

به . ل بهداشتی و حفاظتی و عوامل انگیزشی هستند این نیازها عوام. از یكدیگرند و رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می دهند 
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فرصت رشد پیدا نكند، زمینه برای همكاری و مشارکت ( مشارکت اجتماعی)باور او اگر نیازهای انگیزشی همانند تعلق اجتماعی

اعی شدن فرد تحقق افراد فراهم نمی آید؛ پارسونز نیز جامعه پذیری را مجموعه ای از فرایندهایی می داند که به مدد آنها اجتم

وی معتقد است که جامعه پذیری یكی از عوامل مهم انگیزش رفتارهای . می پذیرد و از طریق آن فرهنگ انتقال می یابد

شكل ... خانواده، دوستان، مدرسه، وسایل ارتباط جمعی و)اجتماعی است که در برخورد فرد با کارگزاران جامعه پذیری از جمله 

 ( 083 ستوده،)ر مشارکت فرد در این نهادها تضعیف شود، شخصیت او دچار آسیب خواهد شد بنابراین اگ. می گیرد

ظهور اینترنت به عنوان یک .امروزه فناوری اطالعات به مدد فناوری ارتباطات فراگیر شده و جهان را دگرگون ساخته است     

ر دگرگونی کرد و بسیاری جهات معنا و مفهوم جدیدی ابزار جدید سریع و ارزان ارتباطی عرصه های مختلف زندگی بشر را دچا

 . به ابعاد آن بخشید اینترنت با در نوردیدن فاصله های زمانی و مكانی جهان را برای همه به عرصه حضور تبدیل کرد  

های توسعه امروز نقش اینترنت در زندگی اجتماعی و در عرصه های علمی و فنی، انكار ناپذیر بوده و در برنامه ریزی      

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جایگاه ویژه ای به فناوری اطالعات و ارتباطات داده می شود، استفاده از تكنولوژی ارتباطات و 

اطالعات و در رأس آن اینترنت ، موجب کاهش فاصله طبقاتی شده و در فضای مجازی جایگاه اجتماعی جدید به کاربران اعطا 

واستفاده از ایمیل جایگزین روابط واقعی اجتماعی نشده است بلكه به .نسیتی را نیز کاهش می دهدمی کند و حتی تفاوتهای ج

تاثیر مثبت ایمیل و روابط میان دوستان بیشتر . عنوان شكل جدیدی از روابط به روابط رودررو ،تلفن و نامه اضافه شده است 

 . شده و باعث افزایش مشارکت اجتماعی می گردد

تحقیقی در منطقه ای در حومه تورنتو بنام نتویل انجام داده و نتایج تحقیقات  000 -008 ولمن در سالهای همچنین      

نشان داده  کسانی که به اینترنت دسترسی داشتند نسبت به کسانی که داشتند پیوند های اجتماعی قوی ضعیف بیشتری 

این افراد به واسطه . ورتر و هم با منطقه محلی خود داشته اند این افراد پیوندهای اجتماعی قویتری هم با مناطق د. داشتند 

نتایج این تحقیق بیانگر ارتباط مثبت و مكمل میان . ایمیل و عضویت در اجتماعات اینترنتی از اخبار محلی  بیشترآگاه بودند 

 ( 33 :0  کاستلز  )ترش دادند اکثر کار بران اینترنتی روابط  سابق خود را حفظ کرده وگس.روابط اینترنتی و واقعی بود 

 فرضیات پژوهش

 به نظر می رسد بین میزان استفاده از اینترنت و تمایل جوانان به گروه گرایی رابطه وجود دارد- 

 به نظر می رسد بین میزان استفاده از ماهواره و تمایل جوانان به گروه گرایی رابطه وجود دارد - 

 برگروه گرایی جوانان تفاوت وجود دارد ؟آیا بین تاثیر ماهواره واینترنت -0

 به نظر می رسد بین جنس واستفاده از اینترنت وماهواره بر گروه گرایی جوانان رابطه وجود دارد  -1

 .به نظر می رسد بین محل سكونت واستفاده از اینترنت وماهواره بر گروه گرایی جوانان رابطه وجود دارد -1

 روش پژوهش

این روش یكی از معمول ترین روش ها در جامعه شناسی می باشد و . روش تحقیق در این پژوهش ، پیمایشی می باشد      

عالوه بر این روش پیمایشی به جهت سرعت عمل . علت انتخاب آن در این پژوهش گستردگی جامعه مورد تحقیق بوده است 

و قادر بودن به تشخیص ویژگی های یک  جمعیت مناسب ترین روش در جمع آوری داده ها ، صرفه جویی در زمان و هزینه ها 

 . در این روش اطالعات مورد نظر به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید . برای این پژوهش می باشد 

روش پیمایشی احتماالً بهترین روش موجود برای آن دسته از پژوهندگان اجتماعی است که عالقمند به جمع آوری داده      

از این روش تحقیق . ی اصلی برای توصیف جمعیت های بزرگی هستند که نمی توان آنها را به طور مستقیم مشاهده کردها

اگر چه می توان این روش را برای . عمدتاً در مطالعاتی استفاده می شودکه در آن فرد،واحد تحلیل در نظر گرفته شده است

ر رسان های متقابل ، به کار برد باید از عده ای از افراد به منزلة پاسخگو یا خبواحدهای دیگر تحلیل ، از قبیل گروهها یا کنش 

 ( .   08 ببی ، )استفاده کرد  
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در روش بررسی پیمایشی، پرسشنامه عمده ترین ابزار جمع آوری داده ها را تشكیل می دهد و از آنجا که در این پژوهش ،      

. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده گردیده است  روش بررسی ما، تحقیق پیمایشی است ، لذا

متغیر محل سكونت و 0متغیر سن وسوال   متغیر جنس وسوال   سوال بود که سوال  3 پرسشنامه پژوهش مورد نظر دارای 

دوازده تا هفده  متغیروابسته را می  به ترتیب سوال چهارم تا هفتم متغیر اینترنت وسوال هشتم تا یازده متغیر ماهواره  وسوال

 .سنجد که برای سنجش نگرش افراد نمونه نسبت به میزان گروه گرایی که متغیر وابسته تحقیق است مورد استفاده قرار گرفت 

ل تشكیر استان خوزستان را دراین پژوهش جامعه آماری یا جامعه هدف شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نو    

با توجه به حجم آماری و حجم . هزار نفر بوده  01و براساس آمار ارائه شده ، اعضای جامعه آماری این پژوهش . می دهد 

برای تعیین . پرسشنامه و هزینه های مالی و کمبود زمان می بایست تعداد محدودی از واحدهای جامعه آماری انتخاب شود 

 ( .  083 رفیع پور، )استفاده می کنیم  (COCHRAN)مول کوکران حجم نمونه، جامعه آماری مورد نظر از فر

 133دانشجو می باشد که به لحاظ افزایش دقت اعتبار علمی پژوهش ، تعداد نمونه به . 083وبراین اساس نمونه محاسبه شده 

های نمونه مورد نظر،  با توجه به ماهیت و هدف تحقیق و براساس شناخت نگارنده و تعیین ویژگی. مورد افزایش پیدا کرد 

 . روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب افراد نمونه مورد استفاده قرار گرفت 

 تجزیه وتحلیل داده ها

 ویژگی های عمومی نمونه 

به  3 درصد افراد پاسخگو سنشان  1 /8.درصد پاسخگویان را مردان تشكیل می دهند 1/00درصد پاسخگویان را زنان و  1/33

-1 درصد افراد پاسخگو سنشان   /1سال و 3 -  درصد سنشان  1سال و3 درصد افراد سنشان کمتر از   باال بوده و 

درصد پاسخگویان محل سكونتشان در روستا می باشد و  1/03و  درصد پاسخگویان محل سكونتشان شهر 1/30سال بوده 0 

درصد پاسخگویان به ندرت  13/31درصد پاسخگویان متوسط استفاده از اینترنت در شبانه روز را به گزینه اصآل و 1/0همچنین 

رصد پاسخگویان د3 درصد پاسخگویان از یک تا سه ساعت و  1درصد از نیم ساعت تا یک ساعت و 3 و. استفاده می کنند 

درصد افراد پاسخگو به گزینه 3 و متوسط استفاده از ماهواره در شبانه روز ،. بیش از سه ساعت از اینترنت استفاده می کنند 

 3 /1درصد از نیم ساعت تا یک ساعت و  درصد افراد پاسخگو حدود نیم ساعت و1/8درصد به گزینه به ندرت و  1اصآل و 

 .می کردند  درصد از ماهواره استفاده

به نظر می رسد بین محل سكونت واستفاده از اینترنت وماهواره بر گروه گرایی جوانان رابطه وجود : آزمون فرضیه شماره     

 .دارد

 گروه گرایی بر حسب محل سکونت  tآزمون توزیع  :1جدول شماره

 t df sigمقدار  انحراف معیار میانگین فراوانی محل سكونت

 گروه گرایی
 003. 291.17 4.005- 2.50 10.40 278 شهر

 1.95 11.33 122 روستا

 

میانگین پاسخگویان روستایی بیشتر از میانگین پاسخگویان شهری می باشد بنابراین  با توجه به داده های جدول شماره 

درصد اطمینان معنی دار میباشد  01درسطح  4.005-با مقدار  tتفاوت مشاهده شده بین دو میانگین بر اساس آزمون 

31/3>p. 

  .به نظر می رسد بین جنس واستفاده از اینترنت وماهواره بر گروه گرایی جوانان رابطه وجود دارد: 2آزمون فرضیه شماره 

 گروه گرایی بر حسب جنس  tآزمون توزیع  :2جدول شماره 
 t df sigمقدار  انحراف معیار میانگین فراوانی جنس

 .8   398 1.52-  1.  3.10   1  زن گروه گرایی
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  0.   3.0  18  مرد

میانگین پاسخگویان زن بیشتر از میانگین پاسخگویان مرد می باشد بنابراین تفاوت  با توجه به داده های جدول شماره 

 درصد اطمینان معنی دار نمی باشد 01درسطح   1.52-با مقدار tمشاهده شده بین دو میانگین بر اساس آزمون 

 .به نظر می رسد بین میزان استفاده از اینترنت و تمایل جوانان به گروه گرایی رابطه وجود دارد: 3آزمون فرضیه شماره 
 ضریب همبستگی پیرسون گروه گرایی بر حسب میزان استفاده از اینترنت:3جدول شماره 

 sig پیرسونمقدار  تعداد گروه گرایی

 .301 .31  133 استفاده از اینترنت

بنابراین بین دو متغیر ( .  p <31/3)می باشد    31/3کمتر از  sigبا توجه به اینكه مقدار 0براساس داده های جدول شماره 

هرچه گرایش به اینترنت  بیشتر باشد گروه گرایی .گروه گرایی و میزان استفاده از اینترنت  رابطه معنا داری وجود داردیعنی  

 .بیشتر  می باشد 

 ی رابطه وجود داردبه نظر می رسد بین میزان استفاده از ماهواره و تمایل جوانان به گروه گرای: 1آزمون فرضیه شماره      
 ضریب همبستگی پیرسون گروه گرایی بر حسب میزان استفاده از ماهواره:4جدول شماره 

 sig مقدار پیرسون تعداد گروه گرایی

 .333 261.- 133 استفاده از ماهواره

بنابراین بین دو متغیر ( .  p <31/3)می باشد    31/3کمتر از  sigبا توجه به اینكه مقدار 1براساس داده های جدول شماره 

هرچه گرایش به ماهواره  بیشتر باشد گروه گرایی .گروه گرایی و میزان استفاده از ماهواره  رابطه معنا داری وجود داردیعنی  

 .بیشتر  می باشد 
 آیا بین تاثیر ماهواره واینترنت برگروه گرایی جوانان تفاوت وجود دارد ؟: 1آزمون فرضیه شماره      

 fتفاوت اینترنت و ماهواره  بر گروه گرایی بر اساس آزمون : 5دول شماره ج

تفاوت اینترنت 

 وماهواره
df میانگین f sig 

 333/3 1 / 13   / 03 08 اینترنت

 333/3 1 /8 0   /331 10 ماهواره

 333/3   /  1 3 /1 3 80 ماهواره-اینترنت

است بنابراین   / 03می باشدکه بیشتر از میانگین اینترنت   /331ماهواره میانگین استفاده از 1باتوجه به جدول شماره 

 (>31/3p) درصدمعنی دار است یعنی01در سطح   /  1با مقدار  fتفاوت مشاهده شده بین دو میانگین بر اساس آزمون

 نتیجه گیری

  .نماد آن اهمیت یافتن اطالعات است ای شده که کند که جهان وارد عصر تازه شک می امروزه کمتر کسی در این گزاره     

های ارتباطی و تجدید ساختار  فنآوری بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر این باورند که ترکیب و همگرایی

 امانوئل دانیل بل آن را جامعه ی فراصنعتی،  .ای کرده است عصر و جامعه ی تازه های اخیر ما را وارد داری در دهه نظام سرمایه

دانند  ای می را جامعه جامعه ی اطالعاتی  .ای و تادائو اومه سائو آن را جامعه ی اطالعاتی نامیده است کاستلز، جامعه ی شبكه

اطالعات اهمیت زیادی در زندگی روزمره پیدا کرده و سبب تغییراتی در  که در آن دسترسی به اطالعات، افزایش یافته و

های  سایر فنآوری های جمعی، به ویژه ماهواره و اینترنت و رسانه به سبب گسترش دامنه ی تاثیر  .شده است ساختارهای شغلی

  .شود منحصر به کشور یا کشورهای خاصی نمی رسانی، جامعه ی اطالعاتی امروزه بُعدی جهانی پیدا کرده و اطالع
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 اینترنت و ماهواره منجر به تحول در شدت و میزان ارتباطاطالعاتی آن، به ویژه  های فنآوری های ارتباطی جدید و بزرگراه     

بدین معنی که امروزه   .ایجاد کرده است ها با یكدیگر ها در اقصی نقاط جهان شده و تحولی کیفی در نحوه ارتباط انسان انسان

ارتباط  مترین زمان ممكن و برقراریگیری از انبوهی از اطالعات در ک بزرگراه، امكان بهره با استفاده از اینترنت و باحضور در این

پدیده اگرچه خود معلول تحوالتی چند بوده اما  ظهور این  .ای نسبتاً کم فراهم آمده است گفتاری نوشتاری و دیداری با هزینه

 از یک« هویت»یكی از این تحوالت تحول در مبنا و معنای مفهوم   .گردیده است ای پس از ظهور، خود منشاء تحوالت عدیده

 .افراد به ویژه جوانان از سوی دیگر است« هویت اجتماعی» سو و
در رابطه با استفاده از فناوری های اطالعات و انسان این ایده مطرح می شود که ماشینی شدن جامعه باعث کمرنگ شدن      

به نظر برسد اما برای دنیای این دیدگاه در نگاه اول می تواند درست . عواطف انسانی و سردی روابط بین انسانها شده است 

امروزه اینترنت و کاربرد های گو ناگون آن نظیر پست الكترونیک ،گروههای بحث ،محاوره مستقیم فرصت . امروز مصداق ندارد 

بدین ترتیب می توان انقالب اطال عاتی ودر راس آن اینترنت را بر .های جدید را برای آشنایی میان افراد را فراهم ساخته است 

الف انقالب صنعتی و مظاهر آن که سبب جدایی انسانها از یكدیگر  شد ،عاملی پیوند دهنده میان عناصر انسانی و نزدیک خ

کننده جوامع انسانی در نظر گرفت و به تعبیری در کنار هر رویداد یا تحول تكنولوژیكی میتوان نتایج و تاثیرات مثبتی را نیز 

 .مشاهده نمود 

مشارکت )ستفاده از اینترنت و ماهواره بر گروه گرایی یه اول پژوهش یعنی رابطه بین محل سكونت وادر ارتباط با فرض- 

نتیجه بدست آمده چنین میباشد با توجه به اینكه میانگین  پاسخگویان روستایی بیشترازپاسخگویان شهری میباشد (اجتماعی

 .ی دار است وفرضیه فوق تایید می شوددرصد اطمینان معن 01در سطح  tبین دو میانگین بر اساس آزمون 

در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش یعنی رابطه بین جنس واستفاده از اینترنت و ماهواره بر گروه گرایی جوانان نتیجه بدست - 

آمده چنین می باشد با توجه به اینكه میانگین پاسخگویان زن بیشتر از میانگین پاسخگویان مرد می باشد بنابر این تفاوت 

  .درصد اطمینان معنی دار نمی باشد و فرضیه فوق رد می شود 01در سطحtآزمون  مشاهده شده بین دو میانگین بر اساس

در ارتباط با فرضیه سوم  پژوهش یعنی رابطه بین استفاده از اینترنت و تمایل جوانان به گروه گرایی نتیجه بدست آمده -0

دو متغیر رابطه  معنی داری وجود دارد یعنی  می باشد بنابراین بین 31/3کمتر از  sigچنین می باشد با توجه به اینكه مقدار 

 . می باشد  هر چه گرایش به اینترنت بیشتر باشد گروه گرایی بیشتر

در ارتباط با فرضیه چهارم یعنی رابطه بین استفاده از ماهواره و تمایل جوانان به گروه گرایی نتیجه بدست آمده چنین می  -1

می باشد بیندو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد یعنی هرچه گرایش به  31/3از کمتر  sigباشد با توجه به اینكه مقدار 

  .ماهواره بیشتر باشد گروه گرایی بیشتر می باشد

آیا بین تاثیر ماهواره واینترنت برگروه گرایی جوانان تفاوت وجود دارد نتایج به دست : در ارتباط با فرضیه پنجم پزوهش  -1

وجه به اینكه میانگین استفاده از ماهواره بیشتر از میانگین اینترنت است تفاوت مشاهده شده بین دو آمده چنین می باشد با ت

 .درصد معنی دار است 01یا تحلیل واریانس در سطح  fمیانگین بر اساس آزمون 

تقیم و سریع بررفتار رسانه های تصویری نظیر سینما و تلوزیون و ماهواره واینترنت  تاثیر مس رسانه های جمعی به ویژه    

جوانان دارند به اعتقاد ساترلند جوانان در فرایندیادگیری اجتماعی به تقلیداز رفتار دیگران می پردا زند و از طریق رسانه ها 

  .برخی از رفتارها را می آموزند

و ماهواره موجب کاهش  نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که میزان زمان صرف شده جهت استفاده از اینترنت     

ارتباط از .نماید  ر ارتباطا ت ایفاانزوای اجتماعی می گردد همچنان که گفته شد ،اینترنت و ماهواره می تواند نقش مكملی د

طریق اینترنت می تواند بدون ایجاد مزاحمتی فواصل خالی زمانی را پر کند از همین حیث استفاده از اینترنت و ماهواره 

 .یش ارتباطات اجتماعی فرد می گرددد انتظا ر بود ،موجب کاهش انزوای اجتماعی یا به تعبیری دیگر باعث افزاهمچنانكه مور
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 منابع  

 طراحی الگوی جامعه شناختی انزوای اجتماعی در شهر تهران ،رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس ( 083 )امیر کافی ،مهدی 

. عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر رفتار های دینی مردم مشهد . حمید رضا افهمی ،بنفشه و دکتر آقا محمدیان ، 

 مجله مطا لعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی

 تلوزیون در خانواده و جامعه نو ترجمه جمشید ارجمند ،تهران ( 011 )انریک ملون ،مارتینز ،

 اجتماعی ،ترجمه دکتر رضا فاضل ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمتروش های تحقیق در علوم (  08 )ببی ،ارل ،

 تهران ،انتشارات سمت –نظریه های جامعه شناسی ( 03 )توسلی ،غالمعباس  

 رسانه ها و نو گرایی ،ترجمه علی ایثاری کسمایی ،تهران ،انتشارات موسسه ایران(030 )تامسون ،جان ،ب

 تهران ،نشر نی.تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی ، چاپ اول : جامعه شناسی نظم (031 )چلبی ،مسعود 

 با ماهواره چه باید کرد ؟ ترجمه حسین شاهرودی انتشارات آلرسول(    1 ه ق) حسینی شیرازی ،سید محمد 

 تاثیر فضای سا یبرنتیک بر هویت ، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس( 08 ) دوران ،بهزاد 

تهران ،ناشر ( مقدمه ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی) کند وکاوها و پنداشته ها ( 083 )فرامرز  رفیع پور ،

 سهامی  انتشارات ،چاپ یازدهم

 نشر آسیم: نظریه های ارتباطات اجتماعی چاپ دوم تهران (081 ) رزاقی افشین 

 038 پاییز 1تماعی زنان ،شماره زرشناس ، شهریار ،آسیب پذیری فرهنگی زنان فصل نامه شورای فرهنگی و اج

ویرایش سوم ،انتشارات آوای نور –چاپ نوزدهم (جامعه شناسی انحرافات )آسیب شناسی اجتماعی (083 )ستوده ،هدایت اله ، 

 ،تهران

 تكنو لوژی اطالعات ،گرد آوری و ترجمه علیر ضا طیب ،تهران ،نشر سفیر( 030 ) فرنه ،ژرژ 

 رسانه ها ،ارتباطا ت ،فرهنگ ،رهیافت جهانی ،ترجمه نكو دست تهران ،انتشارات موسسه ایران (030 )الل ،جیمز 

بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت  مجله جامعه شناسی (081 )محسنی ،منوچهر،-3 

  3صفحه  1ایران،شماره 
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