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بـوك بـه عنـوان یکـی از ابزارهـاي       شـبکه اجتمـاعی فـیس    حضور درمطالعه رابطه  هدف پژوهش حاضر،

ایـن  . ي فرهنگـی در بـین جوانـان اسـت    کجـرو  بـا  هاي خانوادگی و دینی و پایبندي به ارزش شدن جهانی

گیـري از   گیـري داوطلبانـه و در دسـترس و بهـره     صورت پیمایشی و با اسـتفاده از روش نمونـه    پژوهش به

اعی هیرشی صورت هاي کاشت، امپریالیسم فرهنگی و نظریه پیوند اجتم با تکیه بر نظریه  نامه اینترنتی  پرسش

. دهنـد  تشـکیل مـی   1394در سال  تبریزبوك شهر  بران جوان فیسآماري پژوهش را کارجامعه . گرفته است

میزان کجروي فرهنگی در سطح  هاي پژوهش حاکی از آن است که یافته. است نفر 400 برابر با حجم نمونه

هـل، وضـعیت اشـتغال، میـزان     جـنس، وضـعیت تأ  (اي  بین متغیرهـاي زمینـه  همچنین،  .متوسطی قرار دارد

بـین   ،عالوه بر این. و کجروي فرهنگی رابطه معناداري وجود دارد) اجتماعی -پایگاه اقتصادي تحصیالت و

شده در آن با کجروي فرهنگـی رابطـه     بوك و واقعی تلقی کردن محتواي مطالب ارائه میزان استفاده از فیس

وي فرهنگـی رابطـه   هاي دینـی و خـانوادگی و کجـر    اما بین پایبندي به ارزش ،معنادار مستقیمی وجود دارد

در مجموع، متغیرهاي مستقل وارد شـده در مـدل رگرسـیونی پـژوهش     . مشاهده می گرددمعنادار معکوسی 

  .درصد از تغییرات کجروي فرهنگی جوانان را تبیین کنند 30اند  توانسته

  هاي دینی ارزش هاي خانوادگی و ارزش، بوك، کجروي فرهنگی اجتماعی فیس  شبکه :واژگان کلیدي
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  مقدمه

و آنها  کرده نهادینه و تعریف را هنجارهایی خود، اعضاي رفتار مندي قاعده براي اي جامعه هر تاریخ، طول در

داده و  نشان واکنش نیز آنها از سرپیچی و تخلف برابر در و ساخته ملزم هنجارها و قواعد آن رعایت به را

هنجارشکنی افراد  کاهش منظور به نیز شناسان جامعه و متفکران اجتماعی .است کرده تعیین را هایی مجازات

بندي ساده  در یک تقسیم .اند پرداخته ها کجروي بروز و انحرافات در مؤثر عوامل و علل به بررسی جامعه،

اقدم   زاده رسول(بندي نمود  توان کجروي را به چهار دسته اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی تقسیم می

و  سنتی فرهنگی هنجارهاي با که هستند رفتارهایی ،1هاي فرهنگی کجرويمنظور از ). 9: 1395پور،  و عدلی

 و هنجارهاي قواعد طبق رفتارها همین است ممکن که حالی در هستند، مغایر ما کشور در رسمی غالب

 همچون داخلی هاي فرهنگ خرده هاي ارزش و هنجارها مواردي در حتی و جوامع سایر کشورها،

  ).46: 1389زاده و بابایی،  سراج( نیایند حساب به رفتاري کج قومی نیز هاي فرهنگ  خرده

هاي سنتی و کجروي فرهنگی در جامعه ایران رشد  یکی از عوامل موثر بر تخطی افراد از هنجارها و ارزش

زاده ملکی،  دعاگویان و حبیب( باشد می هاي اجتماعی مجازي  هاي نوین همچون شبکه رسانهو توسعه 

 بدیلی بی نقشنوین  هاي رسانه امروزه تردید بی). 1394زاده اقدم و همکاران،  رسول و 1393؛ سپهري، 1392

 به عنوان همگانی هاي رسانه. دارند جوامع افراد رفتارهاي نیز و ها نگرش ادراکات، افکار، اثرگذاري بر در

 تأثیر تحت بیشتر جوان نوجوان و قشر ،میان این در. هستند مطرح کردن اجتماعی مهم بسیار عوامل از یکی

 یا و مطلوب رفتاري الگوهاي دهی شکل توانند در می اي رسانه هاي و برنامه ها پیام و باشند می ها رسانه

 چنین شواهد و قرائن از. باشند داشته سزایی هب نقش جوان کشور جمعیت از دسته این نزد در نامطلوب

 جامعه، در اینترنت نفوذ ضریب افزایش همچنین اي و ماهواره هاي شبکه گسترش و نفوذ اثر بر که آید می بر

 ها رسانه هاي این برنامه و تبلیغاتی هاي هجمه تأثیر تحت جامعه جوان و نوجوان قشر از قابل توجهی بخش

 نتیجه، در .گذارد ها تاثیر می خانواده در میان مذهبی و دینی فرهنگ حاکمیت ها بر این هجمه. اند گرفته قرار

 شمرده سنتی و که مقدس رسومی و باورها به نسبت و مانند نمی وفادار گذشته هاي سنت به جدید هاي نسل

قاسمی و (پذیرد  می انجام به آسانی ها ایدئولوژي و هنجارها تغییرات بنابراین،. گردند می توجه بی شوند،می

  ).54: 1392 ،همکاران

                                                   
1 Cultural Deviance 
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هاي  توان بر پایبندي به ارزش جوانی می و نوجوانی سنین در هاي فرهنگی دیگر عوامل موثر بر کجروياز 

اساسی زندگی اجتماعی  و الزم رکن ،هاي خانوادگی و دینی پایبندي به ارزش. خانوادگی و دینی اشاره نمود

 بین در هاي فرهنگی و کجرويپرخطر  بازدارندگی رفتارهاي در مهمی نقش تواند آن می مندي از و بهره است

زاده اقدم و  رسول( هاي مختلف است بحران با همراه گذار دوره یک باشد، زیرا دوره جوانی، جوانان داشته

  ).1395پور،  عدلی

 رفتارهاي گیري و شکل گسترش بر دال جوانان، میان در فرهنگی هايکجروي افزایش، در مجموع

 امنیت افتادن مخاطره به پی آن، در و عموم پذیرش مورد و رسمی هنجارهاي با ناهمنوایی غیرمقبول،

کجروي  به گرایش بر موثر عوامل بررسی ضرورت که )103: 1392شمس و همکاران، ( است اجتماعی

 را فرهنگی کجروي گردد، می اجرا بریزشهر ت  در که حاضر پژوهش .طلبدمی جامعه در را جوانان فرهنگی

و  بوك شبکه اجتماعی فیسحضور در تاثیر  تا درصدد است و ددهمی قرار بررسی مورد جوانان بین در

نوشتار  مطالعهمورد اصلی   بنابراین، پرسش .دنمای بر آن را بررسی هاي خانوادگی و دینی پایبندي بر ارزش

ابزارهاي عنوان یکی از   بوك به شبکه اجتماعی فیساي بین حضور جوانان در  چه رابطهکه است  اینحاضر 

   دارد؟وجود جروي فرهنگی ک با هاي خانوادگی و دینی و پایبندي به ارزش شدن جهانی

  پژوهش پیشینه

 با ،"فرهنگی کجروي و جهانی شدن، فرهنگ جهانی" عنوان با خود پژوهش در) 1389(زاده و بابایی سراج

 بین پذیرش که دادند نشان تهران بهشتی دانشگاه شهید پسر و دختر دانشجویان از نفري 376 نمونه بررسی

معرض  در گرفتن قرار بین اما دارد، وجود  قوي به نسبت اي رابطه فرهنگی، کجروي جهانی و فرهنگ

 فرایند معرض در گرفتن بین قرار و ضعیف به نسبت اي رابطه جهانی فرهنگ پذیرش با شدن جهانی فرایند

  .وجود دارد متوسط اي رابطه فرهنگی کجروي و شدن جهانی

هاي اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب  کنش"عنوان  بادر پژوهشی ) 1391( همکارانرستگارخالد و 

ترین سبک کنش اجتماعی موثر در رعایت  که مهم دادندنشان  "و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره

دهد  همچنین نتایج نشان می. حجاب، کنش ارزش دینی و سبک موثر در رد آن، کنش ارزشی سکوالر است

که با افزایش ه طوري موثرند؛ ب) دینی و سکوالر(که مصرف ماهواره و اینترنت در سبک کنش ارزشی 

دینی نسبت به حجاب، کاهش و کنش ارزشی سکوالر  ساعات مصرف با هدف تفریح و سرگرمی، کنش

  .یابد نسبت به آن افزایش می
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حاکی از آن است که که استفاده از ماهواره و اینترنت با ) 1392(هاي پژوهش قاسمی و همکاران  یافته

و  متغیرهاي پیوند با خانواده مثبت و معناداري دارد، این در حالی است که رابطه کجروي فرهنگی رابطه

نتایج ضرایب استاندارد در معادالت ساختاري نشان . باشدمذهب با کجروي فرهنگی منفی و معنادار می

 و  -26/0 خانواده با پیوند ،26/0 اینترنت از استفاده ،43/0 ماهواره از استفاده دهد که به ترتیب متغیرهاي می

  .دارند فرهنگی کجروي متغیر بر را بیشترین تاثیر  - 23/0 مذهب با پیوند

 دانشجویان فرهنگی کجروي به گرایش بر موثر عوامل بررسی"تحقیقی با عنوان ) 1392(شمس و همکاران 

 فرهنگی کجروي به گرایش با جنس متغیر بین نتایج تحقیق نشان داد که .اند انجام داده "پسر و دختر

 واکنش دوستان، بودن کجرو میزان دینداري، میزان اقتصادي، -پایگاه اجتماعی بین اما ندارد، وجود اي رابطه

 .دارد وجود رابطه فرهنگی کجروي به گرایش با هاي مقاومتی داللت متغیر و والدین

هاي داخلی  سانهحاکی از آن است که بین میزان استفاده از ر) 1393(هاي پژوهش احمدي و همکاران  یافته

هاي داخلی گرایش  یعنی با افزایش میزان استفاده از رسانه ؛رابطه مستقیمی وجود دارد با گرایش به حجاب

هاي خارجی با گرایش  اما بین میزان استفاده از رسانه ،کند به حجاب در بین دختران و زنان افزایش پیدا می

  .به حجاب همبستگی معکوسی وجود دارد

ینترنت با نگرش به دوستی بررسی رابطه استفاده از ا"عنوان  بادر پژوهشی ) 1393(کنعانی و همکاران 

 جنس با دوستی اینترنتی به مثبت نگرش در اینترنت از دهد که استفاده نشان می "اینترنتی با جنس مخالف

 ها ارزش ،متقابل الکترونیکی کنش افزایش که گفت توان می گیدنز دیدگاه با مطابق و استتأثیرگذار  مخالف

  .است داده تغییر را جنس دو بین مورد رابطه در سنتی هاي نگرش و

تاثیر روابط و پیوندهاي خویشاوندي بر میزان "عنوان  بااي  در مطالعه) 1394(نایبی و لطفی خاچکی 

 و وابستگی تعلق میزان اندازه هر ها اغلب استان نشان دادند که در "هاي کشور هاي اجتماعی در استان آسیب

 و انحرافات ها آسیب میزان باشد، خانواده کمتر ثباتی بی و گسستگی و بیشتر شان خانواده و بستگان به افراد

 .بود ها کمتر خواهد استان آن در اجتماعی

هاي رفتاري  شناختی نابهنجاري سنجش جامعه"با عنوان ) 1395(هاي پژوهش ایمان و همکاران  یافته

ي مذهبی و ارتباط ها حاکی از آن است که با افزایش پایبندي ")شهر شیراز: مورد مطالعه(آموزان  دانش

 .شود آموزان کاسته می هاي رفتاري دانش صمیمی با اعضاي خانواده، از میزان نابهنجاري
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روسیه و تاثیر فرهنگ  در رسانه به جوانان گرایش تحقیقی را براي بررسی) 2002(و همکاران  1پیلکینگتون

 شناسی قوم مصاحبه با و کیفی روش به روسیه شهري جوانان از نفره 270 اي نمونه. غرب بر آن انجام دادند

 غرب، و روسیه باورهاي عمومی درباره کمی بررسی یک با نیز جوان 982 و گرفتند قرار مطالعه مورد

 روسیه جوانان که بود این نهایی گیري نتیجه .شدند بررسی ها رسانه از استفاده زمان مدت و فراغت اوقات

 خصوصیات ها رسانه و غرب فرهنگ تأثیر تحت آنان. هستندبحران  و سردرگمی دچار هویتی لحاظ به

 شدن آمریکایی حال در که کنند می وانمود طوري آنان. اند داده قرار پذیرش را مورد ها فرهنگ سایر جوانان

  .اند متکی نیز خود گذشته و باستانی فرهنگ به حال عین هستند، در

ی را در طول سه دهه نوین بر روي زنان مسلمان دهل هاي اي تاثیر شگرف رسانه در مطالعه) 2010(2 مهتا

صورت تابو و ممنوع بوده است، اما امروزه  هاي تصویري اوایل به هر چند مصرف رسانه. است  موثر دانسته

شدن فرهنگ  صورت چشمگیري تحت تاثیر کاالیی رسد که به نظر می اي به کنندگان محصوالت رسانه مصرف

ی مصرف تنتایج پژوهش نیز حاکی از این امر است که زنان مسلمان مفروضات سن .اند اي قرار گرفته رسانه

  .اند اي را کامالً تغییر داده و سبک زندگی و الگوهاي اندیشیده شده از خود را بازبینی کرده رسانه

هاي  هاي اجتماعی مجازي در ترکیب با نفوذ قدرت دهد که شبکه نشان می) 2012( 3هاي پژوهش تیلر یافته

اند که این حرکت سبب ایجاد تضاد و ستیز در  سازي جهان آغاز کرده غربی، حرکتی را به سوي همگن

همچنین . هایشان شده است ها به سوي شکست و تضعیف هویت ملی و سنت جهان و حرکت برخی ملت

تعامل با هاي اجتماعی مجازي افراد قابل توجهی در سراسر دنیا در  وي معتقد است که به واسطه این شبکه

هاي  اند و در خصوص از دست دادن هویت اند و با فرهنگ و عقاید بیگانه رو به رو شده یکدیگر قرار گرفته

  .اند شان احساس خطر کرده ملی و دینی

 پیوندهاي، حاکی از آن است که "مجرم نوجوان"شان با عنوان  در پژوهش) 2013( 4هاي چوي و چان یافته

 افزایش را بزهکاري و سرقت ارتکاب به تمایل تواند می حقوقی نظام به منفی نگرش و والدین با ضعیف

 حقوقی نظام به نسبت روشن درکی از برخورداري و فرزندان با والدین مناسب پیوندهاي ،بنابراین. دهد

  .کنند عمل بزهکاري و جرم از کننده پیشگیري عوامل عنوان به توانند می

                                                   
1  Pilkington 
2   Mehta 
3  Tyler 
4  Chui & Chan 
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هاي  با توجه به افزایش کاربران شبکهتوان گفت که  می تحقیقات صورت گرفته از بندي کلی در یک جمع

هاي فرهنگی پرداخته  هاي اجتماعی در کجروي اجتماعی در ایران، در هیچ پژوهشی به مطالعه نقش شبکه

هاي خارجی از مهمترین عوامل موثر  ها، رسانه هاي این پژوهش این در حالی است که طبق یافته ،نشده است

  .شود لذا، در پژوهش حاضر به مطالعه این امر پرداخته می. هاي فرهنگی هستند در کجروي

  پژوهش مبانی نظري

 بزهکاري مفصلی درباره و گسترده نظري مباحث اجتماعی هاي کجروي ،شناسان جامعه و شناسان جرم بین در

 هاي نظریه ،است فرهنگی هاي کجروي بر مقاله این تأکید که این به توجه با. دارد وجود جوانان کجروي و

 و مناسبت زدن که برچسب یا اجتماعی واکنش ساترلند، تضاد فرهنگی و تفاوت ارتباطات یا یادگیري

 .گیرند می قرار بحث دارند مورد فرهنگی هاي کجروي براي بیشتري هاي داللت

  نظریه یادگیري

 فرد مهمترین که ساترلند .آموزند می را آن افراد که است رفتاري کجروي و جرم نظریه، این اساس بر

 از بیشتر را کجروي که کجروان، است باور این است، بر یادگیري نظریه نظران بین صاحب در شاخص

 و کجروان یا نامجرم با خود ارتباط اساس تفاوت بر افراد،. گیرند می فرا هاي اولیه گروه درون در و دیگران

 معرض در بیشتر کسی اگر بنابراین،. گیرند یاد می را کجروانه الگوهاي رفتار همنوایان یا ناغیرمجرم یا

 تفاوت که دهد می ادامه ساترلند .شود می کجرو گیرد، درباره کجروي قرار مثبت هاي پیام و اجتماعی تعاریف

 رفتار با ارتباط میزان به دوام و فراوانی .باشد شدت وفراوانی، دوام، تقدم  از ناشی است ممکن ارتباطات

 شدن کجرو احتمال یعنی ؛است کجروي با برقراري ارتباط سن از تقدم، منظور .شوند می مربوط کجرو

 سرانجام، و است دیگران از بیشتر گیرند قرار می کجرو رفتار الگوهاي در معرض پایین سنین از که افرادي

 با او عاطفی پیوند میزان و فرد از نظر همنوا یا کجرو الگوي صادرکننده )افراد( منبع شدت، اعتبار از منظور

از  بیش شدت و تقدم فراوانی، دوام، نظر از کجرو الگوهاي با فردي ارتباط نوع و میزان اگر. باشد آنها می

: 1392همکاران، شمس و ( برعکس و شد خواهد کجرو زیاد احتمال به وي باشد، عادي رفتار الگوهاي

نشان  خود از بیشتري کجروي به گرایش دارند، کجروتري دوستان که افرادي که رود می انتظار). 108- 109

  .دهند

  فرهنگی تضاد
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 هنجاري نظام با طبقات فرودست و قومی، هاي اقلیت مهاجر، هاي گروه هنجاري نظام تفاوت بر نظریه این

 و اي منطقه ملی، مذهبی، نژادي،( فرهنگ تعدادي پاره که وقتی نظریه این اساس بر .دارد مسلط تأکید

 هنجارهاي متعارض وجود. شود می ضعیف جامعه آن در 1ارزشی دارد، توافق وجود یک جامعه در )طبقاتی

 هاي گروه .آید وجود به 2هنجاري نابسامان بی نوعی شود می باعث دارند تعلق هاي مختلف فرهنگ پاره به که

سایر  به متعلق افراد تا دارند انتظار و کنند می تدوین خود هنجاري نظام بر اساس مقررات را و قوانین مسلط

 کنند می تنظیم را خود متفاوت رفتار فرهنگ پاره یک اساس بر که کسانی. نمایند رعایت را آنها ها فرهنگ پاره

 اساس بر که این دلیل به فقط آنها که حالی ، در شوند می کجرو معرفی و مجرم مسلط هاي گروه نظر از

 گیرند می قرار غالب اخالقی نظام و فرهنگ با موضع معارضه در کنند، زندگی می خود فرهنگی هنجارهاي

  ).56: 1383زاده،  سراج(

  کنترل اجتماعی  نظریه

که افراد به طور طبیعی  هاي کنترل اجتماعی، ارضا نشدنی بودن ماهیت انسان است و این فرضیه اصلی نظریه

موضوع اصلی ). 56: 1973رکلس، (کنند  چنین می ،و اگر تحت کنترل قرار نگیرند رفتاري دارند تمایل به کج

که  ، به جاي اینشود؟ به عبارت دیگر این نظریه این است که چه عواملی باعث محدود شدن رفتار می

 3پاسخ هیرشی کنند؟ ارشکنی نمیجچرا همه مردم هن رفتاري واقع شده، باید سوال کنیم چرا کج بپرسیم

هیرشی بر این باور است که . چون جرات آن را ندارند ،کنند رفتاري نمی این است که همه افراد، کج) 1969(

وي معتقد است که چهار عنصر . شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد رفتاري زمانی واقع می کج

زاده اقدم و  رسول(اد پیوستگی، تعهد، مشغولیت و اعتق: شوند اصلی موجب تحکیم پیوند فرد و جامعه می

  ).47: 1395پور،  عدلی

   صورت پیوند احساسی افراد با دیگران مهم مثل خانواده، دوستان و بستگان نزدیک تعریف پیوستگی به

هاي روانی در نبود پیوستگی با خانواده، هماالن و غیره با کجروي افراد و خطر ابتال به بیماري. شودمی

افراد و انجام  و به آرزوها ،تعهد). 1037: 2006ریندور و همکاران، (دارد دار  درازمدت رابطه معنی

رفتارهایی براي رسیدن به دانشگاه و تحصیالت باال، شغل بااعتبار و داراي درآمد باال و داشتن احترام در 

مرسوم هاي  اي از به کارگیري افراد در فعالیتبه درجه ،مشغولیت). 20: 2003ینسن، (جامعه اشاره دارد 

. گردد باور یا اعتقاد، به قبول هنجارهاي جامعه توسط فرد برمی). 233: 2010چو و چن، (گردد جامعه برمی

                                                   
1 Value consensus 
2 Anomic normlessness 
3  Hirschi 
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شود  کجروي کمتر می ،ها بیشتر صورت گیردتر باشد و پذیرش و اجراي هنجارها و ارزش چه باور قوي هر

  ). 426: 2008بوث و همکاران، (

  روي مخاطبان ها هاي ناظر بر تأثیر رسانه نظریه

  نظریه کاشت

کنند و نیز بر چگونگی  نظریه کاشت بر کنش متقابل میان رسانه و مخاطبانی که از آن رسانه استفاده می

فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان مواجهه و . ها بر مخاطبان تأکید دارد تأثیرگذاري رسانه

به این . هاي آن رسانه ارتباط مستقیم وجود دارد برنامهپنداري در محتوا و  استفاده از رسانه و واقعیت

هاي موافق با  اي خاص باعث ایجاد تغییر نگرش و دیدگاه هاي متمادي مواجهه با رسانه صورت که ساعت

ها، میزان  هاي مورد استفاده از رسانه  نظریه با تعیین میزان و نوع برنامهاین  ،در واقع. شود محتواي رسانه می

 ).81: 1390کاشانی، قادي و خلیلی عباسی(کند تا به سازوکار و نحوه تأثیر دست پیدا کند  مطالعه می تأثیر را

گیرد؛ به  این است که استفاده از رسانه با متغیرهاي دیگر در تعامل قرار می کاشت داعیه نظریه در مجموع،

قوي خواهد داشت و بر برخی از ها اثر  بر برخی از افراد و گروه اي خاص اي که مواجهه با رسانه وهشی

میزان، نوع، مدت و (گربنر معتقد است زمانی که شخص متغیرهاي دیگر . ها تأثیري نخواهد گذاشت گروه

اي خاص باشد،  سانهمانده که قابل انتساب به ر را همزمان کنترل کند، اثر باقی) هاي فردي و اجتماعی ویژگی

  ).106: 1391پور،  عدلی(کم است  به نسبت

  مندي نظریه استفاده و رضایت

ها را کنند و آنها استفاده میمندي این است که چرا مردم از رسانه پرسش اساسی نظریه استفاده و رضایت

شود این است که مردم براي کسب گیرند؟ پاسخی که به اجمال داده میکار میبراي چه منظوري به

-مک(کنند ها استفاده میهویت شخصی، از رسانهگیري راهنمایی، آرامش، سازگاري، اطالعات و شکل

اي خاص را با دالیل کارکردي  این نظریه علت اصلی استفاده مردم از رسانه ،در واقع). 104: 1388کوایل، 

ها روي  شود که افراد براي رفع آن به سمت رسانه دهد و براي مخاطبان نیازهایی را متصور می توضیح می

رسانه مورد نظر بتواند نیاز فرد را به خوبی رفع کند و بین محتواي رسانه و نیاز فرد چه  حال چنان. آورند می

صورت نیاز وي ارضا نشده باقی  شود و در غیر این همخوانی وجود داشته باشد، فرد ارضا و خشنود می

یه این فرض اصلی این نظر). 148: 1380هرمز، (شود  هاي مورد نظر رویگردان می ماند و وي از رسانه می



9 

 

دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را براي آنان صورت فعال، بهاست که افراد مخاطب، کم و بیش به

  ).274: 1387ویندال و همکاران، (میزان این رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد . فراهم سازد

  1نظریه امپریالیسم فرهنگی

و  3و شرام 2هاي پنجاه و شصت توسط افرادي چون لرنر در دههاین نظریه، واکنشی به نظریاتی بود که 

توان در نوشته  ایده امپریالیسم فرهنگی را می. ها در توسعه ملی ارائه شده بود دیگران در زمینه نقش رسانه

سوم پس از جنگ جهانی پردازان توسعه در جهان  نظریه . و دیگران جستجو کرد 5ولز ،4متفکرینی چون شیلر

هاي سنتی و  هاي غربی، ارزش هاي همگانی قادرند با ارائه ارزش کردند که رسانه استدالل می دوم

 در حالی نمایند،و بدین وسیله به برنامه نوسازي در این کشورها کمک  نندهاي بومی را تضعیف ک فرهنگ

هاي جوامع  ارزششده در نظریات توسعه همان   هاي ارائه که ارزش ه شیلر و همفکران او معتقد بودندک 

داري و محافل امپریالیستی است که براساس برنامه و به طور آگاهانه و سیستماتیک در این نظریات  سرمایه

داري  هاي مسلط سرمایه گنجانده شده و هدف نهایی آنها وابسته کردن کشورهاي جهان سوم به منافع قدرت

  .رو کردن کشورهاي جهان سوم است دنباله ،و در نهایت

 هنجارهاي دانش، ها، ارزش باورها، پیشرفته کشورهاي که کند می بیان فرهنگی امپریالیسم واقع، نظریهدر 

 صورت به فرهنگی امپریالیسم. کنند می تحمیل کشورها سایر به را خود مخصوص زندگی سبک و اجتماعی

 صورت به تحمیل این. گردد می تعریف هم ضعیف کشورهاي بر قدرتمند کشورهاي فرهنگی تحمیل

 متحده ایاالت سیاسی منافع و عالئق با فرهنگی تحمیل این که دلیل این به شود، می انجام عمدي و هدفمند

 را فرهنگی امپریالیسم بنابراین ).10: 1991سالون، ( باشد می ارتباط در قدرتمند دار سرمایه کشورهاي سایر و

 به. گرفت نظر در شدن جهانی راستاي در شده شناخته روندهاي از جدانشدنی یئجز عنوان  به توان می

 با که( غربی مسلط فرهنگی هاي ارزش سوي از محلی هاي فرهنگ هاي ارزش فرهنگی امپریالیسم واسطه

: 1983وایت، ( ندگرد می جایگزین نهایت در و شوندمی تهدید) دارند پیوند ملیتی چند هاي بنگاه هاي ارزش

20.(   

  پژوهش چارچوب نظري

                                                   
1 Cultural impirialism theory 
2  Lerner 
3  Sheram 
4  Schiller 
5 Wells 
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هاي خانوادگی و  پایبندي به ارزش بوك و پژوهش حاضر به مطالعه رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس

هاي اجتماعی  وجود روابط پیچیده میان پدیده پردازد و به دلیل اعتقاد به  کجروي فرهنگی کاربران می دینی با

، امپریالیسم فرهنگی هاي نظریه کاشت و انسانی، رویکرد نظري واحدي انتخاب نخواهد شد، بلکه از نظریه

  .شود می استفاده نظریه پیوند اجتماعی هیرشی و

و واقعی تلقی  بوك از شبکه اجتماعی فیس ان استنباط کرد که میزان استفادهتو اساس نظریه کاشت می بر

بر کجروي فرهنگی کاربران موثر اجتماعی   شبکه این شده از سوي کاربران در مطالب ارائه کردن محتواي

آن بوك افزایش یابد و کاربر محتواي مطالب ارائه شده در  توان گفت هر چه میزان استفاده از فیس می. است

بوك کمتر  هر چه میزان استفاده از فیس ،بر عکس. احتمال تأثیرپذیري کاربر بیشتر است ،را واقعی تلقی کند

احتمال تأثیرپذیري کاربر کمتر  ،شود و کاربر محتواي مطالب ارائه شده در آن را کمتر واقعی تلقی کند

به علت تسلط بر فناوري ارتباطی و  همچنین، با توجه به نظریه امپریالیسم فرهنگی، کشورهاي غربی. است

کنند ها و هنجارهاي غربی را بر کشورهاي دیگر تحمیل میبوك، ارزش اجتماعی فیس  اطالعاتی مثل شبکه

توان از این نظریه استنباط کرد که استفاده پس می. شوند هاي سنتی و بومی آنها می و باعث تضعیف ارزش

. ها و هنجارهاي خانوادگی و دینی در کشور ایران گرددرزشبوك باعث کاهش ا از شبکه اجتماعی فیس

چه پیوند افراد با خانواده و نهادهاي اجتماعی  توان گفت که هر با استفاده از نظریه هیرشی می ،عالوه بر این

. کند هاي جامعه تخطی نمی شود و از هنجارها و ارزش باال باشد فرد دچار کجروي کمتري میدین مثل 

در افراد باال باشد، افراد کمتر دچار  دیناین نظریه استنباط کرد که هرچه پیوند با خانواده و  توان از می

  .شوند کجروي فرهنگی می

  

  

  

  

  

  

  

  

مدل نظري تحقیق: 1شکل   

پایبندي به 

هاي دینی ارزش  

پایبندي به 

هاي خانوادگی ارزش  

 کجروي فرهنگی

میزان استفاده از 

بوك فیس  

واقعی تلقی کردن 

بوك محتواي فیس  
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هاي پژوهش فرضیه  

  هاي اصلی فرضیه

 بوك و کجروي فرهنگی رابطه وجود دارد بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس. 

 بوك و کجروي فرهنگی رابطه وجود دارد بین واقعی تلقی کردن محتواي مطالب فیس. 

 فرهنگی رابطه وجود داردکجروي  و هاي خانوادگیبین پایبندي به ارزش. 

 کجروي فرهنگی رابطه وجود دارد هاي دینی وبین پایبندي به ارزش. 

 هاي فرعی فرضیه

 پایگاه  هل، وضعیت اشتغال، میزان تحصیالت وجنس، وضعیت تأ(اي  بین متغیرهاي زمینه

 .و میزان کجروي فرهنگی تفاوت وجود دارد) اقتصادي - اجتماعی

  رابطه وجود دارد ي خانوادگیها بوك و پایبندي به ارزش شبکه اجتماعی فیسبین میزان استفاده از. 

 هاي دینی رابطه وجود دارد بوك و پایبندي به ارزش بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس. 

 رابطه وجود  خانوادگیي ها بوك و پایبندي به ارزش بین واقعی تلقی کردن محتواي مطالب فیس

 .دارد

  هاي دینی رابطه وجود دارد بوك و پایبندي به ارزش تلقی کردن محتواي مطالب فیسبین واقعی. 

  پژوهششناسی روش 

اي و فضایی است بین رایانه -جایی که فضاي مجازي داراي مکان خاصی در دنیاي واقعی نیست از آن

بوك عمالً و با لحاظ کردن این نکته که دسترسی به کاربران متنوع و متفاوت شبکه اجتماعی فیس - مجازي

باشد، و اصوالً مطالعه یک کاربر شبکه پذیر نمیدر دنیاي واقعی به علت پراکندگی جغرافیایی آنان امکان

تر است، در این پیمایش هتر و پربازدبوك در فضاي کاربري و در محیط مورد مطالعه، مناسباجتماعی فیس

جمعیت آماري این پیمایش نیز شامل جوانان کاربر شبکه . از تکنیک پرسشنامه اینترنتی استفاده شده است

در پیمایش فوق به علت موجود و در دسترس نبودن . است 1394در سال  تبریزبوك شهر اجتماعی فیس

گیري غیراحتمالی اري مورد نظر، از نمونهگیري مشخص و پراکندگی جمعیت آمهیچ گونه چارچوب نمونه

در واقع، پرسشنامه این پژوهش در ابتدا . هاي در دسترس و داوطلبانه استفاده شده استبا استفاده از نمونه

فرستاده شد و در مرحله  بریزبوك شهر تهزار نفر از جوانان کاربر شبکه اجتماعی فیس دوبراي نزدیک به 
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ازگشته و تکمیل شده توسط کاربران، با توجه به تعریف جمعیت آماري پژوهش و هاي ببعد، از پرسشنامه

. برداري نهایی قرار گرفت پرسشنامه مورد ارزیابی و بهره 400در نهایت  ،ناقصهاي پس از حذف پرسشنامه

د الزم به توضیح است که این حجم نمونه با توجه به عدم اطالع درست از تعداد واقعی جمعیت آماري مور

طور تجربی و با عنایت به  هاي رایج تعیین حجم نمونه، بهمطالعه و متعاقب آن عدم امکان استفاده از فرمول

  .هاي مشابه انتخاب شده استحجم نمونه در پژوهش

  مفاهیم مفهومی و عملیاتی تعریف

  متغیرهاي مستقل

  هاي اجتماعی مجازي شبکه

پروفایل شخصی  ،دهند در یک سیستم مشخص شده و معینخدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه می 

شان را به اشتراك بگذارند و با دیگران ارتباط خود را داشته باشند، خود را به دیگران معرفی کنند، اطالعات

هاي اجتماعی و همچنین ارتباط نندشان با دیگران را حفظ کتوانند ارتباطاز این طریق افراد می. برقرار کنند

عنوان  بوك به در پژوهش حاضر، شبکه اجتماعی فیس  ).212: 2007بوید و الیسون، ( را شکل دهندجدیدي 

  :متغیر مستقل تحقیق، با چهار بعد زیر سنجیده شده است

  بوك میزان استفاده از فیس

میزان  ،در پژوهش حاضر. کند بوك استفاده می مدت زمانی از شبانه روز که فرد از فیس :عبارت است از

بین پانزده  )2 ؛کمتر از پانزده دقیقه )1: بندي شده است دسته بوك در شش طبقه دسترسی کاربران به فیس

 ؛از یک ساعت تا کمتر از دو ساعت )4 ؛بیشتر از نیم ساعت تا کمتر از یک ساعت )3 ؛دقیقه تا نیم ساعت

   .از سه ساعت تا بیشتر )6 ؛از دو ساعت تا کمتر از سه ساعت  )5

  بوك از دید کاربران واقعی تلقی کردن محتواي فیس

اجتماعی   به میزان شناخت و اعتقاد کاربران نسبت به صحت محتواي مطالب مورد استفاده در شبکه 

بوك از  در پژوهش حاضر، براي سنجش واقعی تلقی کردن محتواي مطالب فیس. شود بوك اطالق می فیس

  :شود هاي زیر استفاده می معرف

  بوك؛ کاربران نسبت به صحت و درستی اخبار و اطالعات فیس اعتقاد )1

  هاي داخلی؛ بوك در مقایسه با رسانه بینی کاربران نسبت به محتواي مطالب فیس میزان اعتماد و خوش )2

  .بوك از دید کاربران رسانان فیس اعتبار و مقبولیت پیام )3
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  ها پیوستگی یا پایبندي به ارزش

باشد و به صورت وابستگی و پیوند احساسی فرد  پیوند اجتماعی هیرشی می یکی از عناصر چهارگانه نظریه 

احتمال ارتکاب اعمال منحرفانه او  ،هر چه پیوستگی فرد بیشتر باشد. شود هاي جمعی تعریف می با ارزش

هاي  پایبندي به ارزش بعد دو هایی در با استفاده از گویه متغیر این). 6: 2003ینسن، (شود  نیز کمتر می

آورده شده  1هاي این متغیر در جدول  گویه. است در قالب طیف لیکرت سنجیده شدهخانوادگی و دینی 

  .است

  ها هاي متغیر پایبندي به ارزش ابعاد و گویه :1جدول 

  آلفاي کرونباخ  ها گویه  بعد  متغیر

پایبندي 

  ها به ارزش

پایبندي به 

هاي  ارزش

  خانوادگی

 را قبول و مادر پدر و عقاید افکار .دارم دوست را خانواده با اعضاي جمعی دسته تفریح

 موارد در بیشتر خانواده اعضاي با .است مهم و مادر برایم پدر حرف از اطاعت. دارم

در  و مادر پدر رضایت جلب .برممی لذت اعضاي خانواده با گفتگو از .کنممی مشورت

  .  است مهم برایم ازدواج مورد

87/0  

پایبندي به 

هاي  ارزش

  دینی

هاي دیندار  آدم. شود بندد و مانع پیشرفت انسان می دینداري دست و پاي انسان را می

 و شخصی امري افراد مذهبی عقاید. شوند هاي اخالقی می کمتر دچار مفاسد و انحراف

که آدم اعمال مذهبی  دینداري به قلب پاك است ولو این. است خودشان به مربوط

دست دادن دختر و پسر نامحرم هنگام سالم و خداحافظی . را انجام ندهد) و نماز روزه(

 .دوستی نزدیک و رفت و آمد دخترها و پسرها با هم اشکالی ندارد. اشکالی ندارد

شرعاً  ،داشتن روابط عاشقانه با جنس مخالف در صورتی که قصد ازدواج در بین نباشد

  . حرام است

73/0  

  

  اي زمینهمتغیرهاي 

  اقتصادي - پایگاه اجتماعی

هاي  مراتبی افراد با توجه به قدرت اقتصادي و منزلت اجتماعی آنهاست که از طریق معرف  جایگاه سلسله 

میزان درآمد ماهیانه، منزل مسکونی، اتومبیل، منزلت شغلی و سطح تحصیلی به متغیري سه طبقه تبدیل شده 

  .و پایینباال، متوسط : از عبارت انداست که 

  تحصیالت

شود و در پژوهش حاضر به پنج طبقه زیر  هاي تحصیلی که فرد گذرانده است، اطالق می به تعداد سال 

  .ارشد و باالتر تقسیم شده است دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی

  متغیر وابسته

  فرهنگی کجروي
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 سنتی هنجاري نظام و اخالقی اساس معیارهاي بر که است رفتارهایی فرهنگی، هاي کجروي از منظور 

این متغیر داري دو بعد ذهنی و . آیند می حساب به و گاه جرم ناپسند غالب رسمی هنجارهاي و اسالمی

 عمالً که و افرادي ذهنی کجرو رفتارها نوع این به مثبت نگرش داراي افراد که معنی این به ؛باشد عینی می

مقدار آلفاي  ).52: 1389،  زاده و بابایی سراج(آیند  می حساب به عینی کجرو اند، شده رفتاري چنین مرتکب

هاي این متغیر در  ابعاد و گویه .محاسبه شده است 95/0و بعد عینی برابر با  82/0کرونباخ بعد ذهنی برابر با 

   .آورده شده است 2جدول 

هاي پژوهش الزم است تا عوامل درونی طیف کجروي فرهنگی مطالعه  پیش از پرداختن به یافته ،همچنین

 پیراموناساس تحلیل عاملی که  بر . به این جهت از تکنیک آماري تحلیل عامل استفاده شده است. شوند

و هر عامل ، دو عامل اساسی وجود دارد )2جدول (دهنده کجروي فرهنگی انجام گرفته  هاي تشکیل مؤلفه

دهنده  بعد اول که متشکل از هشت گویه است، نشان. هایی است که معناي مشترکی دارند متشکل از گویه

دهنده  ها نوشته شده نشان ضریب عاملی که در مقابل هر یک از گویه. بعد ذهنی کجروي فرهنگی است

هاي مختلط  د که افراد در پارتینظرم اشکالی ندار به "بر این اساس، گویه . ها است اهمیت هر یک از گویه

. ، با باالترین بار عاملی بیشترین سهم را در تشکیل بعد ذهنی کجروي فرهنگی داشته است" شرکت کنند

. از هشت گویه تشکیل شده است نیز این بعد. دهنده کجروي فرهنگی، بعد عینی است دومین عامل تشکیل

دهنده  است که نشان 76/0برابر با  "کنم ادگی شرکت میهاي مختلط غیرخانو در پارتی "ضریب عاملی گویه 

  . اهمیت باالي آن در این بعد است

. ها براي تحلیل عاملی مناسب است در تمام ابعاد، داده KMOتوان گفت که با توجه به آماره  طور کلی می به 

درصد، معنادار  99نان نتیجه آزمون بارتلت نیز براي عوامل به کار رفته براي سنجش متغیرها در سطح اطمی

داري محاسبه شده براي  با در نظر گرفتن میزان خطاي قابل قبول در سطح یک درصد، معنا ،در واقع. است

هاي به کار رفته براي سنجش ابعاد، قدرت  دهد تمامی گویه است که نشان می  0/ 000این ضریب، معادل 

  .اند کنندگی مورد نظر را داشته تبیین

  نتایج تحلیل عاملی متغیر کجروي فرهنگی :2جدول 

KMO 
ابعاد کجروي 

 فرهنگی

واریانس 

شده تبیین  

بار 

 عاملی
هاي کجروي فرهنگی گویه  

K.M.O = 83/0  

Sig= 000/0  
59/35 ذهنی  

61/0  
ایراد نداشتن دادن هدیه به دوست پسر یا دختر در روز 

  ولنتاین

75/0   مختلطهاي  اشکال نداشتن شرکت فرد در پارتی 
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62/0  
هاي  ها و جشن مهم نبودن پوشاندن موي سر در مهمانی

  دوستانه و خانوادگی

63/0  
گربه، (خالف موازین اسالمی بودن نگهداري از حیوانات 

  در منزل ...) سگ و

64/0  
خالف موازین اسالمی بودن رابطه دختر و پسر و عدم رواج 

  آن در جامعه ما

60/0  
عدم برخورد با آرایش و حجاب نامناسب زنان در اماکن 

  عنوان جرم عمومی به 

65/0  
خالف موازین شرعی بودن استفاده از مصرف مشروبات 

  الکی

67/0  
هاي  هاي غربی لباس و طراحی مدل عدم استفاده از مدل

  مناسب ایرانی

01/29 عینی  

70/0   اینترنتهاي غیراخالقی در  سر زدن به سایت 

65/0   هاي غیرمجاز  گوش دادن به موسیقی 

61/0   هاي خارجی در انتخاب مدل لباس کمک گرفتن از رسانه 

68/0   داشتن دوستی و رابطه نزدیک با جنس مخالف 

60/0   هاي تنگ و چسبان پوشیدن لباس 

76/0   هاي مختلط غیرخانوادگی  شرکت در پارتی 

62/0   هستند  کشور قوانین خالف که مجاز غیر هاي سایت استفاده از 

63/0  
گرفتن تذکر یا اخطار از ماموران انتظامی یا مسئولین دانشگاه 

  بخاطر پوشش

  

  ي پژوهشهایافته

  گویان  بخش توصیفی که به معرفی سیماي پاسخ .هاي پژوهش حاضر در دو بخش قابل ارائه استیافته

 توصیفی پژوهشهاي یافته .تحقیق اختصاص دارد هاي هکه به آزمون فرضیپردازد و بخش استنباطی می

درصد از  5/72 ،همچنین. باشندمی زن نیز درصد 5/32و  مرد پاسخگویان،درصد  5/67 دهد کهنشان می

 5/42گویان با میزان تحصیالت پاسخ. درصد آنها متاهل هستند 5/27مجرد و  پژوهش،افراد حاضر در 

برخوردار بودن از تحصیالت  نشانگرکارشناسی،  درصد در سطح 40و  ارشد کارشناسیدرصد، در سطح 

. درصد نیز از تحصیالت در سطح کاردانی برخوردار هستند 5/17. گویان تحقیق حاضر دارددانشگاهی پاسخ

   5/26سال قرار دارند و میانگین سنی این افراد حدود  30تا  20سنی  گویان در بازهپاسخ عالوه بر این،

درصد  35اجتماعی باال،  -درصد افراد از پایگاه اقتصادي 25اجتماعی هم  - از نظر پایگاه اقتصادي .باشدمی
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 70درصد پاسخگویان شاغل و  30 ،همچنین .درصد نیز از پایگاه پایینی برخوردار هستند 40متوسط و 

  .تنددرصد نیز بیکار هس

-درصد از پاسخ 20 ،بوك میزان استفاده از فیساز نظر دهد که نشان می پژوهش هاي توصیفی سایر یافته

 25یک ساعت در روز، کمتر از تا  ساعت درصد از آنها بین نیم 5/17ساعت در روز،  گویان کمتر از نیم

سه ساعت در کمتر از تا  ساعت درصد بین دو 25دو ساعت در روز، کمتر از تا  ساعت درصد بین یک

چهار  نیز بین درصد از پاسخگویان 5/2روز و  ساعت در کمتر از چهارتا  سه ساعتدرصد بین  10روز، 

  . کننداستفاده می بوك روز از فیسطول در  چهار ساعتبیشتر از  تاساعت 

در سطح  80/2بوك با  فیسمطالب میانگین واقعی تلقی کردن محتواي دهد که نشان می 3 جدول اطالعات

 کمی بیشتر از میانگین 12/4با  پاسخگویان هاي خانوادگیارزشپایبندي به میانگین  .متوسطی مقرار دارد

 .باشدمی 98/3هاي دینی با ارزش پایبندي به

 پژوهش متغیرهاي مستقلتوزیع فراوانی و درصدي  :3جدول 

  هاي دینیارزشپایبندي به   هاي خانوادگیارزشپایبندي به   واقعی تلقی کردن محتوا  

  پایین
  70  90  180  فراوانی

  5/17  5/22  45  درصد

  متوسط
  140  180  100  فراوانی

  35  45  25  درصد

  باال
  190  130  120  فراوانی

  5/47  5/32  30  درصد

  کل
  400  400  400  فراوانی

  100  100  100  درصد

  98/3  12/4  80/2    میانگین

  55/0  76/0  79/0  انحراف معیار

بر اساس اطالعات این جدول مشاهده . آن، قابل مشاهده است ابعادو  کجروي فرهنگیمیزان  4در جدول 

که حدود  طوري به قرار دارد؛در حد متوسط  ،3با میانگین  گویانپاسخکجروي فرهنگی شود که میزان  می

این  .هستند کجروي فرهنگیداراي  ییباال سطحدرصد آنها در  5/27متوسط و  سطحدرصد از افراد در  40

کجروي فرهنگی حاضر در تحقیق از نظر برخورداري از  پاسخگویاندرصد از  5/32در حالی است که تنها 

  .پایین قرار دارند سطحدر 

 آن بر حسب فراوانی و درصد ابعادافراد و  کجروي فرهنگیمیزان  :4جدول 

  کجروي فرهنگی  بعد ذهنی  بعد عینی  

  پایین
  130  120  140  فراوانی

  5/32  30  35  درصد
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  متوسط
  160  140  200  فراوانی

  40  35  50  درصد

  باال
  110  140  60  فراوانی

  5/27  35  15  درصد

  کل
  400  400  400  فراوانی

  100  100  100  درصد

  3  3/3  71/2  میانگین

  43/0  79/0  33/0  انحراف معیار
  

 است فرضیه فرعی پنجاصلی و  فرضیه چهارهم گفته شد، پژوهش حاضر داراي  پیش از اینطور که  همان

که در این  است هاي آماري مختلفی استفاده شدهاز آزمون ها هکه به منظور بررسی صحت و سقم این فرضی

  . شودها پرداخته میقسمت، به آن

مشاهده  5در جدول طور که  همان .شده استاستفاده  پیرسوناز آزمون  اول پژوهش براي آزمون فرضیه

 ؛وجود دارد مستقیمیو  کجروي فرهنگی رابطه معنادار و بوك فیس از استفاده ساعات شود بین میزان می

 ،بنابراین. یابد می افزایشکجروي فرهنگی کاربران میزان بوك،  استفاده از فیسمیزان ساعات یعنی با افزایش 

  .گیرد میمورد تأیید قرار پژوهش  اولفرضیه 

 و بوك فیس مطالب محتوايشود که بین واقعی تلقی کردن  پژوهش حاضر، مطرح می دومدر فرضیه 

دهد که نشان می 5در جدول آزمون همبستگی پیرسون نتایج . رابطه معناداري وجود داردکجروي فرهنگی 

 مسقیمی رابطه معنادارکجروي فرهنگی  و بوك فیس مطالب ارائه شده در محتوايبین واقعی تلقی کردن 

کاربران تقویت  کجروي فرهنگی، بوك فیس مطالب محتوايیعنی با افزایش واقعی تلقی کردن  ؛وجود دارد

  .شود تأیید مینیز پژوهش دوم بنابراین فرضیه . شود می

کجروي فرهنگی  و هاي خانوادگیفرضیه سوم پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین پایبندي به ارزش

هاي دهد که بین پایبندي به ارزشنشان می 5نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول . وجود داردرابطه 

هاي کجروي فرهنگی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد؛ یعنی با افزایش پایبندي به ارزش و خانوادگی

همچنین،  .شود تأیید میهم بنابراین، فرضیه سوم پژوهش . یابدخانوادگی، کجروي فرهنگی افراد کاهش می

کجروي فرهنگی افراد رابطه معنادار و  و هاي دینیارزشپایبندي به دهد که بین نشان می 5جدول  اطالعات

. شود هاي دینی، از کجروي فرهنگی افراد کاسته میمعکوسی وجود دارد؛ یعنی با افزایش پایبندي به ارزش

  .دشو تأیید می نیزپژوهش  چهارمبنابراین، فرضیه 
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  هاي اصلی پژوهش  آزمون فرضیه :5 جدول

آزمون  نتیجه سطح معناداري مقدار نوع آزمون متغیرها  

12/0 پیرسون  بوك و کجروي فرهنگی میزان استفاده از فیس  055/0  تأیید 

21/0 پیرسون  بوك و کجروي فرهنگی کردن محتواي فیس تلقی واقعی  000/0  تأیید 

-51/0 پیرسون  و کجروي فرهنگیهاي خانوادگی ارزش پایبندي به  000/0  تأیید 

-62/0 پیرسون  هاي دینی و کجروي فرهنگیارزش پایبندي به  000/0  تأیید 
  

جنس، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال با میانگین کجروي فرهنگی  بین که دهد می نشان 6 جدول اطالعات

، افراد مجرد و بیکار بیشتر مرداندارد؛ به طوري که میانگین کجروي فرهنگی در بین  وجود تفاوت معناداري

  .، افراد متأهل و شاغل استزناناز 

  اي متغیرهاي زمینه تفکیک به کجروي فرهنگی میانگین مقایسه براي T آزمون :6جدول 

  سطح معناداري T  انحراف معیار  میانگین  گروه  متغیر

  جنس
  34/8  96/49  مرد

23/3  001/0  
  26/9  91/46  زن

  وضعیت تأهل
  40/11  37/48  مجرد

12/4  000/0  
  69/15  30/44  متأهل

  وضعیت اشتغال
  21/12  25/42  بیکار

04/3  005/0  
  01/13  62/35  شاغل

  

 معناداري رابطه با کجروي فرهنگی اجتماعی - پایگاه اقتصادي بین حاکی از آن است که ،7 جدول نتایج

 از پایگاه اقتصادي اجتماعی متوسط برخوردارند که از میانگین کجروي فرهنگی پاسخگویانی دارد و وجود

بیشتر  ،میانگین کجروي فرهنگی پاسخگویانی که در مقطع کاردانی هستند ،همچنین. بیشتر است ها گروه بقیه

  . ارشد و باالتر هستند از افرادي است که در مقطع کارشناسی و کارشناسی

  اي بر حسب متغیرهاي زمینه رفتارهاي پرخطر میانگین مقایسه براي F آزمون :7جدول 

  میانگین  گروه  متغیر
انحراف 

 معیار
F سطح معناداري  

  پایگاه اقتصادي اجتماعی

  11/10  76/45  باال

  81/7  62/49  متوسط  005/0  41/5

  80/8  90/46  پایین

  تحصیالت

  92/20  93/42  کاردانی

  38/11  96/37  کارشناسی  004/0  46/4

  05/11  50/30  ارشد و باالتر کارشناسی
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هاي  بوك و پایبندي به ارزش نیز حاکی از آن است که بین میزان استفاده از فیس 8اطالعات جدول 

بین واقعی تلقی کردن محتواي مطالب  ،همچنین. خانوادگی و دینی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد

بنابراین، . هاي خانوادگی و دینی نیز رابطه معنادار معکوسی وجود دارد بوك و پایبندي به ارزش فیس

  . گیرند م پژوهش مورد تأیید قرار مینه تاهاي ششم  فرضیه

  و کجروي فرهنگی  متغیرهاي مستقلبررسی رابطه  :8 جدول

معناداري سطح مقدار نوع آزمون متغیر آزمون  نتیجه   

-26/0 پیرسون  هاي خانوادگی بوك و پایبندي به ارزش میزان استفاده از فیس  008/0  تأیید 

-31/0 پیرسون  هاي دینی بوك و پایبندي به ارزش میزان استفاده از فیس  002/0  تأیید 

-22/0 پیرسون  هاي خانوادگی بوك و پایبندي به ارزش کردن محتواي فیس تلقی واقعی  005/0  تأیید 

-28/0 پیرسون  هاي دینی بوك و پایبندي به ارزش کردن محتواي فیس تلقی واقعی  001/0  تأیید 
  

در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته به تحلیل رگرسیونی 

 .دهد را نشان میپاسخگویان کجروي فرهنگی مدل رگرسیونی چند متغیره  9جدول  .شود پرداخته می

درصد است که گویاي این مطلب  55معادل  )R(دهد که همبستگی چندگانه نشان می جدولاین اطالعات 

به  بوك فیس مطالب محتواي ، واقعی تلقی کردنبوك از فیس استفاده ساعات میزانمدت است که متغیرهاي 

. ارتباط دارند کجروي فرهنگیبا  صدم 55به طور همزمان  دینیهاي خانوادگی و ارزشپایبندي به همراه 

کجروي فرهنگی درصد از تغییرات  30به این معنی که  ؛محاسبه شده است صدم 30یین نیز بضریب ت

و بوك  ، واقعی تلقی کردن محتواي مطالب فیسبوك از فیس استفاده ساعات میزانمتغیر  چهارتوسط 

دهد که می نشان نیز استاندارد تأثیر ضرایب. شود توضیح داده میهاي خانوادگی و دینی پایبندي به ارزش

 هاي دینیارزشپایبندي به به ترتیب متغیرهاي، کجروي فرهنگی هاي متغیر  کننده بینی ترین پیشقوي

مطالب ارائه شده در واقعی تلقی کردن محتواي  ، )-20/0( هاي خانوادگیارزشپایبندي به ، )- 42/0(

  .باشند می) 13/0( بوك استفاده از فیسساعات میزان  و )16/0( بوك فیس

  کجروي فرهنگیهاي تحلیل رگرسیون چندگانه براي تبیین  آماره :9جدول 

هاي  مستقلمتغیر   سطح معناداري tمقدار   ستانداردا ضرایب  ضرایب غیراستاندارد 

17/0 بوك فیساستفاده از  ساعات میزان  13/0  70/2  005/0  

13/0  بوك فیسواقعی تلقی کردن محتواي   16/0  67/3  001/0  

-22/0  هاي خانوادگیارزشپایبندي به   20/0-  07/4-  000/0  

-31/0  هاي دینیارزشپایبندي به   42/0-  53/8-  000/0  

=Sig خالصه مدل 000/0  F= 13/51  R2= 30/0  R=  55/0  
 



 

 رسم Amosافزار  از نرم استفاده 

دو بعد کجروي فرهنگی ذهنی  از 

کجروي (ضریب استاندارد شده چهار بعد از متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته 

، واقعلی تلقی کردن  0 /18بوك  متغیرهاي میزان استفاده از فیس

هاي دینی  و پایبندي به ارزش -0

بوك  از فیس متغیر میزان استفاده ،همچنین

واقعی متغیر . تاثیر دارند) -30/0(هاي دینی 

هاي  پایبندي به ارزشو ) -28/0( 

 

توان گفت که تمامی  طور کلی می

هاي تجربی ما دهد که دادهبنابراین مدل ترسیم شده، نشان می

  هاي برازش مطلق شاخص

GFI AGFI 

93/0  91/0 

20 

 با مدل. است شده ترسیم حاضر پژوهش ساختاري

 کجروي فرهنگی، یعنی وابسته، پنهان متغیر که شود

ضریب استاندارد شده چهار بعد از متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته  .است

متغیرهاي میزان استفاده از فیس. نشان داده شده است

29/0هاي خانوادگی  ، پایبندي به ارزش22/0بوك 

همچنین. بر متغیر کجروي فرهنگی تاثیر مستقیم و معناداري دارند

هاي دینی  و پایبندي به ارزش) - 26/0(هاي خانوادگی 

 هاي خانوادگی پایبندي به ارزشبر  بوك تلقی کردن محتواي مطالب فیس

  .تاثیر دارند

ساختاري معادله مدل :2 شکل  

طور کلی می به. ترین معیارهاي برازش مدل آمده است ، تعدادي از مهم

بنابراین مدل ترسیم شده، نشان می. هاي برازش مدل قابل قبول هستند

  .ها پوشش داده شوندتواند تا حدودي با نظریه

  هاي برازش مدل شاخص :10جدول 

 هاي برازش مقتصد هاي برازش تطبیقی شاخص

CFI NFI TLI 
PCF

I 
PNFI RMSEA 

90/0  94/0 92/0 52/0 54/0 0 

ساختاري معادله مدل ادامه، در

شود می و مالحظه گردیده

است تشکیل شده و عینی

نشان داده شده است 2 در شکل) فرهنگی

بوك  محتواي مطالب فیس

بر متغیر کجروي فرهنگی تاثیر مستقیم و معناداري دارند -47/0

هاي خانوادگی  بر پایبندي به ارزش

تلقی کردن محتواي مطالب فیس

تاثیر دارند) -32/0( دینی

  

، تعدادي از مهم10در جدول 

هاي برازش مدل قابل قبول هستند شاخص

تواند تا حدودي با نظریه می

هاي برازش مقتصد شاخص

RMSEA
CMIN/D

F 

04/0 82/3 
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  گیري بحث و نتیجه

 گسترش ،سنتی ساختارهاي و ها نظام فروپاشی باهایی در حال گذار هستند،  جوامعی مثل ایران که جامعه در

 اغلب، ها فرهنگ بین تعامالت تشدید و هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی افزایش استفاده از فناوري شهرنشینی،

 بسیاري. اند گرفته قرار یمتعارض بعضاً و متفاوت جهانی و ملی محلی، الگوهاي برابر جوانان،در ویژه هب مردم

 الگوهاي ندادن تشخیص یا مدنی نوین ساختارهاي نبود ضعف در و سنتی بنیادهاي از شدن کنده با جوانان از

 و نابسامانی اجتماعی زمینه وضعیتی چنین در و شوند می دچار بالتکلیفی و سردرگمی به تعارض، مناسب،

نظران علوم  امروزه صاحب ،همچنین ).184: 1387یگانه و عزیزي،  جوادي( آید می ها پدید کجروي پیدایش

ها و  دهی افکار، نگرش در شکل هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی فناوريبا اذعان به توانایی شگرف  رتباطاتا

. دهند انجام می ي نوینها رسانهاین رفتار افراد، مطالعات مختلفی را در مورد سنجش میزان و نوع تأثیرات 

منفی و تخطی از اخالق  قادرند با کارکردهاي رتباطیهاي نوین اطالعاتی و ا فناوريدارند که  آنان بیان می

رفتاري را در  نند و الگوهاي نابهنجارآحاد جامعه را تهدید ک و فرهنگی اخالقی ،اي، سالمت فکري رسانه

هاي نوین از آنجایی که قادرند کاربران و  همچنین این رسانه .)101: 1381ضمیري، ( جامعه تثبیت نمایند

تواند هنجارها و  هاي زندگی غربی آشنا سازند، این امر می آداب و رسوم و سبکمخاطبان خود را با 

نتایج  امر، این موازات به. هاي سنتی، فرهنگی و خانوادگی را دچار تغییر و تحوالت چشمگیري کند ارزش

نقش چشمگیر  از حاکینیز  - که در پیشینه پژوهش بدان آنها پرداخته شد -گرفته صورت هايپژوهش

 .دارند افزایش کجروي فرهنگی در جامعه ایران در...) اي، اینترنت و هاي ماهواره شبکه(هاي خارجی  رسانه

به عنوان یکی از  بوك اجتماعی فیس  شبکهرابطه حضور در  مطالعه در پژوهش حاضر به دلیلبه همین 

  .پرداخته شدهاي خانوادگی و دینی با مجروي فرهنگی  و پایبندي به ارزش هاي نوین رسانه

کجروي فرهنگی (هاي توصیفی پژوهش حاکی از آن است که میانگین کجروي فرهنگی و ابعاد آن  یافته

 5/27درصد از افراد در سطح متوسط و  40که حدود  طوري به ؛در حد متوسطی قرار دارد) ذهنی و عینی

درصد از  5/32که تنها  این در حالی است ،درصد آنها در سطح باالیی داراي کجروي فرهنگی هستند

  .پاسخگویان حاضر در تحقیق از نظر برخورداري از کجروي فرهنگی در سطح پایین قرار دارند

تفاوت معناداري در میانگین کجروي فرهنگی و جنس دهد که  هاي استنباطی پژوهش نیز نشان می یافته

وضعیت تأهل و  بین ،همچنین .است زنانبیشتر از  مردانبه طوري که میزان کجروي فرهنگی  ؛وجود دارد

دارد؛ به طوري که میانگین کجروي  وجود وضعیت اشتغال با میانگین کجروي فرهنگی تفاوت معناداري
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 بینعالوه بر این، تفاوت معناداري . فرهنگی در بین افراد مجرد و بیکار بیشتر از افراد متأهل و شاغل است

 که از میانگین کجروي فرهنگی پاسخگویانی دارد و وجود یفرهنگکجروي با  اجتماعی - پایگاه اقتصادي

میانگین  از نظر تحصیالت نیز. بیشتر است ها گروه بقیه از پایگاه اقتصادي اجتماعی متوسط برخوردارند

بیشتر از افرادي است که در مقطع کارشناسی و هستند کجروي فرهنگی پاسخگویانی که در مقطع کاردانی 

  . می باشندتر ارشد و باال کارشناسی

و واقعی تلقی بوك  از فیساستفاده  ساعات پژوهش حاکی از آن است که بین میزاناستنباطی هاي  یافتهدیگر 

هر چه افراد  بوك و کجروي فرهنگی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد؛ یعنی کردن محتواي مطالب فیس

میزان ، بوك افزایش یابد شان از فیس تر تلقی کنند و میزان ساعات استفاده بوك را واقعی محتواي مطالب فیس

طور که در چارچوب نظري پژوهش طبق نظریه کاشت  همان .کند افزایش پیدا می شان نیز کجروي فرهنگی

اي افزایش یابد و محتواي مطالب  شان از رسانه اي میزان استفاده گفته شد هر چه کاربران یا مخاطبان رسانه

این یافته  ،همچنین. یابد شان افزایش می میزان تاثیرپذیري ،تر تلقی کنند ها واقعی آن را نسبت به سایر رسانه

و کنعانی و همکاران ) 1393(احمدي و همکاران ، )1392(هاي پژوهش قاسمی و همکاران  در راستاي یافته

  .است) 1393(

هاي دینی و  هاي پژوهش بیانگر آن است که رابطه معنادار معکوسی بین پایبندي به ارزش یافتهسایر 

طبق نظریه کنترل اجتماعی، پیوستگی اولین عنصر از عناصر پیوند . وجود دارد فرهنگی خانوادگی و کجروي

گونه که هیرشی مانه . شود باشد و به صورت پیوند احساسی افراد با دیگران تعریف می اجتماعی هیرشی می

هاي  رساند که افراد هنجارها و ارزشدارد توسعه پیوند اجتماعی قوي با جامعه این امر را میبیان می

تر اي با جامعه دارند کمآنهایی که پیوندهاي قوي. اندخانوادگی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را درونی کرده

ها هنجارهاي جامعه را درونی زیرا آن ،ه و جامعه هستندهاي خانواد متمایل به انحراف از هنجارها و ارزش

دیگرانی که داراي پیوندهاي ضعیف با خانواده و جامعه هستند بیشتر متمایل . اندکرده و مورد قبول قرار داده

ها را درونی  ها این هنجارها و ارزشزیرا آن ،هاي خانواده و جامعه هستند به انحراف از هنجارها و ارزش

زاده و بابایی  ، سراج)1392(هاي تحقیقات پیشین مثل شمس و همکاران  این یافته در راستاي یافته. اندنکرده

  .باشد می) 1392(و قاسمی و همکاران ) 1388(

واقعی تلقی  بوك و میزان ساعات استفاده از فیسدهد که بین  نشان می پژوهش هاي یافتهسایر  همچنین،

هاي خانوادگی و دینی همبستگی معنادار  بوك و پایبندي به ارزش ر فیسکردن محتواي مطالب ارائه شده د

هاي خانوادگی و  هاي متغیرهاي مستقل یاد شده، پایبندي به ارزش معکوسی وجود دارد؛ یعنی با افزایش
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که در چارچوب نظري  در راستاي نظریه امپریالیسم فرهنگی است  یافتهاین . شود دینی کاربران تضعیف می

 هاي ارزش سوي از محلی هاي فرهنگ هاي ارزش ،فرهنگی امپریالیسم واسطه به. بدان شاره شدپژوهش 

     جایگزین نهایت در و تهدید -دارند پیوند ملیتی چند هاي بنگاه هاي ارزش با که -غربی مسلط فرهنگی

  .است) 1392(هاي پژوهش قاسمی و همکاران  این یافته در راستاي یافته. شوندمی

  پیشنهادهاي پژوهش

 مطالب فضاي مجازي اي کاربران در برخورد با محتوا و  افزایش سواد رسانه : 

کاربران فضاي  آموزش چرا که ،فرهنگی داشت ياي براي ارتقا برنامه باید قهري اقدامات جاي به

 کاربران و مهارت افزایش در اي آموزشی، نقش سازنده نهادهاي و خانواده ها، رسانه طریق از مجازي

 ها، والدین براي مثال، در خانواده. برخواهد داشت را در فضاي اینترنتی این از ناشی هاي آسیب کاهش

شان  براي ابراز عقیده فرزندان - نه برخوردي اقتدارانه - آرام و صمیمانه فضایی آوردن توانند با فراهم می

و پیامدهاي منفی فضاي مجازي را به آنها  ها با آنها به تعامل و گفتگو بشینند تا از این طریق، آسیب

در  پیش از بیش را خود باید هاي فضاي مجازي، آسیب کاهش منظور به ها در واقع، خانواده. انتقال دهند

ها یا  دن درسیتوان با گنجان همچنین، می .قرار دهند در فضاي مجازي خود جریان ارتباطات فرزندان

هاي نوین در محتواي نظام  واحدهایی در زمینه آشنایی و نحوه استفاده از فضاي مجازي و رسانه

  . ها و پیامدهاي منفی فضاي مجازي را تقلیل داد آموزشی کشور، آسیب

 هاي فضاي  ها و چالش فرصت پیرامونها  مدارس و دانشگاه در آموزشی هاي برگزاري کالس

 مجازي

هاي فضاي مجازي  توان آگاهی و هوشیاري نوجوانان و جوانان را در زمینه آسیب می قاز این طری

  . افزایش داد

 با تهدیدات فضاي مجازي همگام و ها فرصت مورد در جوان زوجین سازي آگاه و آموزش 

 عقد  ثبت از قبل زوجین جنسی و بهداشتی هاي آموزش

هاي جوان  سازي زوج هاي فضاي مجازي و آگاه آسیبتواند نقش موثري در کاهش  نیز میاین مهم 

  .داشته باشد
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The aim of the present study is to investigate the relationship of the presence in 
the Face book social network, as one of the instruments for globalization, and 
commitment to family and religious values with cultural deviations of the youth 
in Tabriz City. The present study was conducted via a survey research method 
on the participants who were selected using the voluntary and convenience 
sampling method. The data were collected using an internet-based questionnaire 
relying on the Cultivation theory, cultural imperialism theory and Hirschi’s 
Social Bond theory. The research population consists of all young users of Face 
book in Tabriz in 2015. The sample size was as 400 participants. Findings of the 
research indicate that the degree of cultural deviations in the participants is at a 
moderate level. In addition, there is a significant correlation between ground 
variables (gender, marital status, employment, education, and socio-economic 
status) and cultural deviations. Moreover, there is a direct correlation between 
the degree of using Face book and considering its content realized in the 
cultural deviations of the participants, while a significant but reverse correlation 
is between commitment to religious and family values and cultural deviations. 
All in all, independent variables entering the regression model can explain 30% 
of the variations of the youth’s cultural deviations.  

Keywords: Face book Social Network, Cultural Deviation, Family Values and 
Religious Values  

  


