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. اسـت  در شهر اصفهان خانواده يارزش ها و داري یند بر مصرف رسانه تأثیر یبررس ،پژوهش حاضرهدف 

 ازجملـه فضاي مجازي  تأثیررامون یر پیاخ يهاکه در سال ییها وجدل بحثن و یشیپ يهابا توجه به پژوهش

بـر   یرگـذار تأثمتغیرهاي  عنوان هبمتغیر ن دو یا ،وجود داشته یرانیخانواده ا يارزش هانترنت بر یماهواره و ا

 بودنـد  اصـفهان شهروندان شهر  ،يو جامعه آمار یشیمایپژوهش پ روش. خانواده انتخاب شدند يارزش ها

 انتخـاب هـا  تکمیل پرسشـنامه  يبرا ياچندمرحله ياخوشه يریگنمونه صورت بهها از آن نفر 800که تعداد 

از رابطه  یحاک )SEM(مدل معادالت ساختاري  مختلف و يها مونآزبا استفاده از  آمده دست به جینتا. شدند 

ـ . خانواده اسـت  يارزش هاو ) نترنت و ماهوارهیا(ن مصرف رسانه یمعکوس ب کـه   ن مشـخص شـد  یهمچن

 رابطـه  دهـد کـه  یج نشـان مـ  یگر نتـا ید ياز سو. داردافراد  داري یندزان یمبا  یرابطه معکوسمصرف رسانه 

 يهـا  سـفره  و يا اجاره يها قلبتعابیر . خانواده وجود دارد يارزش هابه  يبندیاو پ داري یندن یب یمیمستق

نتایج تحلیل رگرسیون حـاکی از   .اند خانواده يارزش هامصرف رسانه بر  یرتأثمیزان  دهنده انعکاس ،نفره تک

ـ  در .دارد گیي خـانواد ارزش هـا سـهم معنـاداري در    36/0با ضـریب بتـاي    مصرف رسانهآن بود که  ان پای

  .است شده  ارائه موردمناسب در این  گذاري یاستسنیز در راستاي  هایی یشنهادپ

  

  اصفهان و گیي خانوادارزش ها ،يا رسانه سواد، دینی یتهو خانواده دیجیتال، :يدیواژگان کل
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  مقدمه 

ت که ضـمن  و شالوده عناصر هر نظام اجتماعی و عامل همگرایی و ادغام اجتماعی اس ترین یانیبن، ارزش ها

و محور کانونی فرهنگ هر قوم و ملتی بـا نسـل    یگاهگران ،و ارزیابی مردم از رویدادها ها برکنشتأثیرگذاري 

این تداوم ارزشی و انتقال . ي اساسی آن استارزش هاتداوم  درگرو يا جامعهو تداوم هر  باشند یمآینده نیز 

هـاي  سازد که از خانواده و از اولـین سـال  روشن می را 1پذیريها، منطق ذاتی فرایند جامعهآن در طول نسل

 منزلـه   بـه خـانواده   کـه   يطـور  بـه  ؛است یهدوسوارتباطی  ارزش هاارتباط خانواده و . شودزندگی شروع می

 .کنـد ترین نقش را ایفا مـی به افراد اساسی ارزش هانهاد تربیتی در ایجاد، تقویت و انتقال باورها و  ینتر مهم

اند و عنصر مهم وحـدت روانـی    عوامل همبستگی اجتماعی ینتر مهم زمرهي مشترك در ها ارزش همچنین،

  ).1975گران، یجاکوبسن و د( روند افراد به شمار می

ارزش تحول و استحاله  هامروزکه  ادعا نمود توان یمبه روند تحول خانواده از گذشته تاکنون  یکل یدر نگاه

 .ده اسـت یموارد آن را به مرز بحـران رسـان   یکرده و در برخ يت جدرا دچار تحوالن بنیان آ ،خانواده يها

در  یژهو بهمتفاوت  يارزش هاهر نسل به  يبندیو پا یل تفاوت نسلیخانواده به دل یر در نظام ارزشییالبته تغ

ـ . )اینگلهـارت (اسـت  همواره از مسائل مهم خانواده بوده  ،دیجد يایدن  )1994( 3نسـن یلکیو ،)1994( 2نیراب

 يهـا ان نسـل یـ در م یخـانوادگ  يسـتارها یو ا ارزش هـا ز تضاد و تعارض ین )1995( 4نسن و مورگانیلکیو

  ).272: 1386دنز و بردسال، یگ(اند نشان دادهرا در درون خانواده مختلف 

 توانیم ،مثال يبرا .اقامه نمود خانواده یر و تحول در نظام ارزشییغتدرباره  توان یمرا  یمختلف يهااستدالل

 -پـرورد یکه خانواده مدرن همواره در درون خود مـ  دانستمرتبط  یبه تضاد ارزش کسویاز را رات ییاین تغ

از  یخانوادگ يها و الگوها، ازدواجیت پرتالطم روابط شخصیماه یدر بررسو بک گرنشام  بک که آن چنان

ـ ا ،گـر ید ياز سو و -)260 ،همان(ند یگویسخن ماین تعارض ارزشی  د تضـا  یو حتـ  یارزشـ  ن اسـتحاله ی

ز بـه سـبب   یـ ش از هـر چ ین بیا کهست داننوس امأن ییایدر دن یمولود زندگ را گرفته از آن نشأت  5یارزش

ـ تغ کـه  به صورتی -اندما به ارمغان آورده يها برااست که رسانه ياندهیفزا یابیو اطالع ی، آگاهیتازگ ر و یی

 یعیوسـ  مردم جهان مجموعه بیشتر ،امروزه. شده است بدلما  یروزمره زندگ يهاصهیاز خص یکیبه تحول 

 شـان  یوزنـدگ کنند یتجربه مرا است  یاند و منبع آن رسانه جمعدهیرا که قبالً هرگز ند ینینو يهایاز زندگ

                                              
1- Socialization 
3- Rubin 
4- Wilkinson 
5- Wilkinson & Mulgan 
6- Value Conflict 
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نماد  .)53: 1996، يآپادورا( دهندیشکل م ،شودیم ارائهها که توسط رسانه يدیجد يهایق زندگیرا از طر

 رشد ،اینترنت. در سراسر جهان، یعنی اینترنت است یوستهپ هم بههاي اي از رایانهعات، شبکهبارز عصر اطال

 جمعـه زاده امام ( ابزار ارتباطی جهان است که به همه زوایاي زندگی انسان امروز نفوذ کرده است ینتر بافته

هـا تحـت   جتماعی خـانواده ي اارزش هابا ظهور اینترنت و دسترسی آسان به آن،  ).111: 1392و همکاران، 

 درگذشـته ). 83: 1380اسلوین، (فتار و گفتمان نسل جوان شده است و موجب تغییراتی در ر قرارگرفته تأثیر

کـم و  اما استفاده از اینترنت  ،داشتند يا گستردهدرونی و بیرونی  یل گوناگون روابطهاي سنتی به دالخانواده

ارزش ، تحول بیشـتري در  یابد یمکاهش  یامل و گفتگوي خانوادگر داده و هر چه تعییرا تغروابط ن یف ایک

  ).1392لبیبی، (دهد ي سنتی خانواده روي میها

رامـون  یپ هـاي  یـت واقع به ادراك افـراد از  یده شکلضمن قادرند نیز اي  هاي ماهواره شبکهدر کنار اینترنت، 

 ر دهنـد ییـ تغحتـی توقعـات مـردم را    و  سـالیق  ،نوع دیـدگاه  ،مخاطبانافکار و روان  گذاري برتأثیربا خود 

بـا  نـد  قادرو  دارندو باورها  ارزش هاگرگونی در د ینقش مهم ها شبکهاین . )39: 1386سورین و تانکارد، (

 صـورت  بـه د و رفتـار آنـان را   نهاي مردم یک جامعه را شکل ده ، اندیشهشده کنترلهاي دقیق و  ریزي برنامه

ارزش بـه   یدهـ شـکل اي در هاي مـاهواره برنامه ،مثال يبرا .)1392سیف، محمدي( دنوسو ده دلخواه سمت

ي ارزش هـا باعث تغییـر   است و اثرگذار ،هاي نامحدودآزادي ، فردگرایی وگراییمادي :همچون ي مدرنها

هاي مختلف نظیر طالق را افزایش هنجاريشود و احتمال نامی ها خانوادهی در سنتی و گاه ایجاد تضاد ارزش

 تواند یمي غیراخالقی ارزش هاین واقعیت را نباید نادیده گرفت که همچنین ا ).192: 1390، نعیمی(دهد می

فارغ از فضاي . شودمحیط خانواده وارد در قالب قواعد و هنجارها و نمادها  يا ماهواره يها برنامه با مصرف

گـذارد، بسـتر و   خانواده تأثیر می کند و بر نظام ارزشیاي حتی تلویزیون ملی ایجاد مینمادینی که هر رسانه

زیـرا بـا ایـدئولوژي و     ،کنـد آن را تشدید می يزبان اثرگذاراي فارسیهاي ماهوارهایدئولوژي متفاوت شبکه

  .ي خانواده ایرانی در آن تکوین یافته متفاوت و حتی متضاد استارزش هابستري که 

   جـاد  یهـا ا کـه رسـانه   یسـبب نظـم اطالعـات   ها و به خانواده به یادشده یجمع ارتباطل یوسا يفنّاوربا ورود 

 ینینـد بـازآفر  یدر فرا سـتند یقـادر ن گـر  یدن یـ همچون دخانواده  یف نظام ارزشیتعر یسنت يمجار ،اندکرده

ـ یآفرنقـش هـا  دن بـه آن یبخش ا حفظ و قوامیو  یاجتماع يستارهایو ا ارزش ها   اگرچـه گسـترش   . کننـد  ین

ـ اشاعه اد ين براینو ياقهیطر یدبخشنو ،یزندگ شدن یعرفاز  ياهدوربعد از  نینو يهارسانه  و ان اسـت ی
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گانـه و  ی يجـواد (اشـاره دارد   ینـ یات دیـ د حیـ هـا، در تجد رسـانه  کننـده  یینتعبه نقش ز ین) 1992( 1روف

-نحس(ز در نظر داشت ین را نید تقابل رسانه و دین تعامل بایرسد در کنار ایاما به نظر م ،)1388 همکاران،

 یاصـل  سرمنشـأ د یشـا  .ز سخن گفـت ین خانواده و رسانه نیتوان از تقابل بیمکه  طور همان -)1387، یخان

ماقبل  ين و خانواده نهادهاید چراکهن نهادها دانست، یک از ایهر  يریگد در اساس شکلیرا با ین تقابلیچن

نترنـت و  یا یـژه و بـه  یجمع يهاسانهر که یدرحال ،هستند ين اجتماعات بشریهمزاد با اول یعبارته مدرن و ب

آن و تقابل  ون و تضادیزیت مدرن و سکوالر تلویبر ماه تأکیدبا  2پستمنلین. متأخرندته یهمزاد مدرن اهوارهم

آن  يهـا بید منتظر آسـ یداشته باشد، بلکه با ینیتواند اثرات مثبت دینم یزیونتلو تنها نهمعتقد است ن یبا د

  .)51: 1388راودراد، (بود 

کـه  بـوده   تغییرات شتابانیشاهد  و سنتی و گردشگري یمذهب حال یندرعشهري صنعتی و  عنوان به اصفهان

 هـاي  یسـال  خشـک  ،و مـذهبی  تنوع فرهنگی و قـومی . است قرار داده یرتأثرا تحت  مختلف جامعه هاي یهال

-مـاهواره  يهابرنامهفاده از و دامنه باالي است گوناگون و باال اجتماعی هاي یبآسزیاد و  يها مهاجرت اخیر،

خـود از  ن تحول، خانواده یا در چرخه. استر بوده یفراگ وسیع و راتییکه تغ داردت ین واقعی، سخن از ايا

، ناشـویی ، خیانـت ز طالق ،یش آمار اختالفات خانوادگیافزا. است يارسانه شده یدگان عصر جهانیدبیآس

تغییـر تـدریجی   دهنده تواند نشانیم یو انحرافات اجتماع يکارش بزهیو افزا يفرزند پرور يهار روشییتغ

 عنـوان  بـه کـه خـانواده نقـش خـود را      یتا زمان. باشدها انوادهخ به خصوصدر جامعه ایران و  ینظام ارزش

در  یو آموزش یتیگر مراکز تربیبه انجام نرساند، د یدرست به یتین مرکز تربیترمهم حال یندرعن و یترییابتدا

 عنـوان  بهلذا توجه به رسانه و دین  .ندیآ نائلنده، نخواهند توانست به هدف خود یت نسل آیند تربیه فرآادام

جامعـه   هـاي  یـه الي خانواده، با توجه به حضور و نفوذ دین در تمام ارکـان و  ارزش هادو عامل اثرگذار بر 

 يهـا  شـبکه خصوص به ي وب و اي و فضاهاي ماهوارههاي نوین همچون شبکهایرانی و نیز گسترش رسانه

اسـت کـه    سؤالپژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این ن توضیحات، یبا ا. اجتماعی اهمیت اساسی دارد

دیجیتـال   اصفهاندر  خانوادهنظام ارزشی که  شود یمسبب  )نترنتیماهواره و ا(رسانه  يها برنامهآیا مصرف 

در  داري یندو  خانواده يارزش هامرجع براي پذیرش  ینتر مهم يا رسانه يها شبکهو  يا رسانهسواد  شود و

  ؟شوند یاصفهان يها خانوادهمیان 

 

                                              
1- Roof, W.C 
2- Postman, N 
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  پژوهشتجربی  نهیشیپ

در داخـل و خـارج از    يچند يهاپژوهش خانواده يارزش ها و يا ماهواره يها برنامهمصرف  تأثیر مورددر 

بـا  ) 1390( همکـارانش  و موسـوى . ودشـ یاشاره م اختصار به ها آناز  یکه در اینجا به برخ شده انجامکشور 

 دختـر  يدانشـجو  300 روىبـر   مـد  هـاى شـبکه  تأثیر بررسى بهاستفاده از تحلیل محتوا و تحقیق پیمایشی 

 تـا  مدارانـه انـد   -آگـاهى  بیشـتر  مـد  هـاى شـبکه  اتتـأثیر  کـه  دهد یمنتایج نشان . تهران پرداختند دانشگاه

 دسترسـى  امکـان  یک و اطالعاتى منبع یک عنوان به را شبکه مد ایرانى، کرده یلتحص مخاطبو  رفتارگرایانه

 خود دسترسى فضاى تبلیغاتى باورهاى مقابل در منفعالنه رفتار يجا بهو  گیرد یم نظر در منابع دیگر کنار در

 سـی  .بـی .اي امشـبکه مـاهواره  فیلم  50تحلیل محتواي در ) 1389(سلطانی فر و ملکیان  .دهد یم افزایش را

بر فروپاشی خانواده، تصـویر منفـی از    تأکیدبر مواردي چون  ها یلمفاین که در رسیدند   نتیجهه این بفارسی 

مثبت بر ازدواج، روابط مثبت با همسر، معیارهاي مادي در انتخـاب همسـر، گـذران     تأکیدارتباط بین نسلی، 

فیزیکی و کالمی، توجه بـه   ، اشاعه خشونت)در کاباره، کلوپ، کازینو و قمار(اوقات فراغت به سبک غربی 

) 1391(ذوالقـدر و قاسـم زاده   . شده است تأکیدیک سوژه جنسی  عنوان بهتوجه به زن  جنسی و يها جاذبه

 ،ها یالسر دند که شخصیتیرس  نتیجهبه این  يا ماهواره يها شبکهن انفر از مخاطب 40 نیز با مصاحبه عمیق با

نگی انتخـاب  و، نحـوه پوشـش، چگـ   یطلبـ  تجملسبک زندگی،  به مفهوم ها آنی بر نحوه نگرش عمیق تأثیر

روابـط مثلثـی،    ، بـدبینی، پیـدایش  هویتی یبخیانت، . اعتقادات مذهبی و دینی داشته استهمچنین  همسر و

 ازجملـه  يچندهمسـر و همچنـین عـادي شـدن و رواج     یـی گرا تجمـل و  یزدگ مصرف، ینیب خودکمیاس و 

  .باشد یم ها یالسرپیامدهاي منفی این 

سـاله   12تا  10هاي با بچهها اي بر الگوي تعامل خانوادههوارهتلویزیون ما تأثیربا بررسی ) 1999( 1داتا و آلو

اي و الگوي تعامـل خـانوادگی   یزیون ماهوارهبین استفاده از تلو يداریبه رابطه معندر بمبئی  ها آنو والدین 

وند رو به گسترشی از کاهش تعامل خانوادگی در حـال  نشان داد که ر ها آنپژوهش  حال ینباا ؛دست نیافتند

زیـون  یهـاي یـک و دو تلو  رسی رابطه بین رویارویی با کانـال در بر )178و  86: 1992( 2االوفی. ظهور است

نتایج نشـان داد بیننـدگان   . کار بسته اصول تحلیل کاشت گربنر را ب ،اعی افراداجتم هاي یشگراعربستان و 

هـاي غربـی،   رسـانه  اتبه سبک زندگی غربـی، تولیـد   ینگرش بسیار مطلوب و مناسب ايهاي ماهوارهکانال

مسـتعد تغییـرات    یخـارج هـاي  یننـدگان کانـال  بمسافرت به خارج و تصور مثبت از غرب داشتند و بیشـتر  

                                              
1- Datta and Alwe 
2- Al-ofy A 



6 
 

داخلـی بیشـتر مسـتعد و     يهـا  کانالدر مقابل بینندگان  ،هستند یسالمتآگاهی ورزشی و  شیفرهنگی و افزا

دبیرسـتانی   آمـوز  دانـش  508 يبر رو یشیپیمادر ) 2003( 1زهراپولوس .به حفظ فرهنگ بومی بودند متمایل

از نتـایج   یبخشـ  .ی پرداخـت یمریکاآیونانیان و مصرف کاالهاي مریکا بر فرهنگ آتلویزیون  تأثیربررسی به 

لویزیـون  ت يهـا برنامـه خصـوص  بـه  لویزیـون  ت يها برنامهآموزان پرمصرف دانشکه دهد یمپژوهش نشان 

ررسی نیز در ب) 2012( 2شامشر و نعیم عبداهللا. دار دارندهاي ماركتري نسبت به لباسمطلوب ، نگرشآمریکا

یان اسـتفاده از  پاسـخگو  ازنظـر دند کـه  یرسـ  نتیجهبه این اي بر فرهنگ بنگالدش ماهواره ات تلویزیونتأثیر

 رسـوم  و  آدابو پیـروي از   ز مد، ترجیح برند و مـارك زیادي در افزایش آگاهی ا تأثیراي تلویزیون ماهواره

 ،از طـرف دیگـر   .داردوسـیقی و فـیلم خـارجی    غربی و کاهش تعلق اجتماعی، سرگرمی خانگی، عالقه به م

محـور و   -و جامعه دانایی افزایش آگاهی از ترجیح کیفیت، برابري جنسی موجباستفاده از تلویزیون کابلی 

شـامل  انـدکی داشـته    تـأثیر هایی که تلویزیـون  حوزه. لم بنگالدشی شده استی و فیکاهش عالقه به موسیق

  .و کاهش پیوندهاي مذهبی بود گیري تصمیمها در ن غذا بیرون از منزل، مشارکت بچهافزایش خورد

خانوادگی در شش جنبه شامل معناي سنتی زندگی  يارزش هاکه جامعه ایرانی  دهد یمنشان ) 1392(لبیبی 

اور به تمایزات جنسیتی، غلبه الگوهاي جدید همسرگزینی، تضـعیف فضـاي گفتگـو و تعامـل،     خانوادگی، ب

تضعیف باورهاي دینی و اعتقادات مذهبی و غلبه تفکر فردگرایی در کنار ضـعف باورهـاي اخالقـی دچـار     

ان نشـ  ینترنتـی ا یـر غبا بررسی متغیرهاي اینترنتـی و  ) 1384(و محمدجوادي  زاده یزنجان. تحول شده است

ي ارزش هـا درصد است و استفاده از اینترنت بـر   10ي خانواده ارزش هادادند سهم متغیر اینترنت در تبیین 

نشـان داد  ) 2002( 3هو و هیزيپژوهش  ،اینترنت يات و پیامدهاتأثیردر خصوص . خانواده تأثیر منفی دارد

کفاشـی  . شـود درون خـانواده مـی   استفاده از اینترنت موجب کاهش فعالیت، مشارکت و روابط افـراد در  که

و در پژوهشی  کرد یداپدست ي خانواده ارزش هارابطه آماري معکوس بین استفاده از اینترنت و به ) 1388(

آراي و کشـتی . نمـود ییـد  أت 4معادالت ساختاري يساز مدلاین رابطه معکوس را با استفاده از ) 1389(دیگر 

ایـن  کننـد کـه   کسب مـی  تعامل با اینترنت تجارب زیادي ویان درنشان دادند که دانشجنیز ) 1389(اکبریان 

تـوان  این تجـارب را مـی   .دارد تأثیرها در هنجارها، باورها، عقاید، اخالق و نمادهاي کالمی آنکسب تجربه 

. بنـدي کـرد  ي جدید، هنجارهاي جدید و نمادهاي کالمی جدیـد دسـته  ارزش هاتحت سه مفهوم، یادگیري 

                                              
3- Zaharopoulos, T 
4- Shamsher R & Abdullah MN 
5- Zhu, J 
6- Structural Equetion Modeling (SEM) 
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هـا  آن داري یـن دگریزي افـراد نقـش دارنـد، در    که در دین قدر آنها دهد که رسانهشان مین) 1390(کاشانی 

 فضـاي مجـازي  کـه   دهـد  یمصورت گرفته در داخل و خارج کشور نشان  يها پژوهش. کنندنقشی ایفا نمی

  .خانواده دارد یارزشنظام ر ییو تغ ها يالگوسازدر  ینقش مهم

  پژوهش ينظر یمبان

ارزش  ینیگزیها در جاآن نقشصرفاً بر  )یمثبت و چه منفچه ( یجمع يهاه در مورد رسانهیولا يهادگاهید

 70تـا   60در دهـه  م مسلط در حوزه ارتباطـات و توسـعه   یپارادا. ددار تأکیدبا مدرن  یسنت يهاو نگرش ها

 تـأثیر  بـه  1لرنـر نکـه  چنا. دارد تأکیـد جوامع  يارزش هار ییو تغ یموتور دگرگون عنوان بهها به رسانه يالدیم

ـ ). 230: 1390،یزاده کرماناحمد(دارد  اشاره ییگراسنت یها در فروپاشرسانه  )239: 1380( تامپسـون کن یل

 چـالش در کنـار بـه   هـا  رسانه. ستیبا سنت ن ییارویروچ موضع یها همعتقد است در خود مواجهه با رسانه

رابرتسـون   .نقـش آفریننـد  ز یـ هـا ن م سنتیکترش و تحدر گس یسنت يو باورها ارزش هاف یو تضع کشیدن

     ين نهادهـا یتـر یهـا را اصـل  و گـروه همسـاالن، رسـانه    وپـرورش  آمـوزش در کنار خـانواده،  ) 127: 1377،

 يزیسـت ا جامعـه یـ  يریپـذ ها را جامعهکه کار رسانه یمنطق درون. داندین میدر جوامع نو افراد يریپذجامعه

از  ییهـا و مـدل  یاز زنـدگ  يری، تصـاو یش تجربه واقعیشاپیمستمر و پ طور هبها ن است که رسانهیداند ایم

ـ را پد یتیوضع یکنون يایدر دن یزندگ ).394 -395: 1382ل، یکومک(کنند یرفتار را عرضه م  د آورده کـه ی

از ارکـان   یکیها رسانهامروزه  .استشدن  یر عوامل اجتماعیها نسبت به سارسانهمضاعف قدرت از  یحاک

ث انتخاب تجـارب و  ین را از حی، نقش والداز موارد يارین رکن در بسیشوند و ایمحسوب م یريپذ عهجام

ـ را از ح یآموزش يو نقش نهادها لیک تخیث تحرینقش گروه همساالن را از ح بـه   وپـرورش  آمـوزش ث ی

ـ ار نگکه جذب و جلب مخاطب ب يبرا یو علم یافته سازمان یاگر تالش ی، حترسانه. گرفته اندعهده  رد، در ی

  ).1387پور و درتاج، یموس(شود یل میافراد تحم یاز مواقع، بر زندگ ياریبس

      مک لوهان که اصطالح سواد رسانه اي را مطرح کرده اسـت و از صـاحب نظـران  وسـایل ارتبـاط جمعـی       

ه هاي اجتماعی در نظریه منطق موزاییکی خود به تاثیر مصرف رسانه اي در تغییرات فرهنگی  گرو ،می باشد

موضـوع مصـرف و    ،بر اساس ایـن نظریـه   .نگ تشبیه نموده استشاره نموده  و اثر آن را به بوم رکوچک ا

دي فلور و بـال روکـیچ در    .در خانواده  مستقیما تحت تاثیر استفاده از رسانه هاي جمعی است الگوهاي آن

ط مهم براي بروز اثرات، میزان وابسـتگی بـه   شر ها بر این باورند که الگوي خویش درباره وابستگی به رسانه

                                              
7- Lerner, D 
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مردم براي به دست آوردن اطالعات مهم نسبت به آن احسـاس   مجرایی که ؛هاي ارتباطی است بعضی رسانه

براي ایجاد اثرات دارد، تا مجرایـی کـه تفـاوتی بـا مجـاري دیگـر نـدارد و         کنند، توان بیشتري وابستگی می

هـابر مـاس نیـز     .)1386:370به نقـل از وینـدال و همکـاران،    (میت استکند فاقد اه فراهم می اطالعاتی که

را سبب به وجود آمـدن نـوعی همسـانی در عرصـه     ) اینترنت(فنآوري هاي ماهواره اي و اطالعات دیجیتال

  . داندفرهنگی و تبدیل فرهنگ طالیی شده آمریکایی به عنوان فرهنگ جهان گستر می 

ي در فرایند هویت سازي، مراجعه اجتماعی را متعـدد و متنـوع نمـوده    فضاي مجاز ،بر اساس نظریه کاستلز

موضوع را مخـدوش   "وحدت"را از آن ستانده،  "زمان"است، هویت سازي سنتی را دشوار ساخته و تداوم 

ضـمن اینکـه تردیـد و عـدم     . کرده و احساسی از موقتی و متغیر بودن را بر ذهن انسان چیره گردانیده است

مه حوزه هاي زندگی فرهنگی و حتی حوزه شـناخت علمـی رسـوخ داده و تـرس و نـاامنی      قطعیت را به ه

همچنان که قلمـرو روابـط زنـدگی اجتمـاعی را گسـترش داده و دنیـاي       . فراگیري را به ارمغان آورده است

ر اجتماعی افراد را بسیار بزرگ تر از گذشته ساخته و احساس کنترل ناپذیرتر شدن چنین دنیایی را در ضـمی 

تبدیل، تغییرپذیري و سرعت بـه مهـم تـرین عوامـل ویژگـی بخـش زنـدگی        . یکایک آنان زنده کرده است

     اجتماعی بازیگران فضاي مجازي مبدل شده و امنیـت هسـتی شـناختی بـازیگران فضـاي مجـازي راتهدیـد        

  ). 55:1380کاستلز،. (می کند

. داند اقتصادي افزایش یافته می -ي کامیابی اجتماعیپیامد غیر اراداینگلهارت تغییر ارزش در جوامع غرب را 

هـاي   کامیابی اقتصادي افزایش یافته منجر به برآورده شدن بهتر نیازهاي بنیانی در سـال : گوید اینگلهارت می

هاي ماتریالیست کمتـر از   که به نوبه خود منجر به ارزش) هاي آخر نوجوانی سال(شود  گیري افراد می شکل

اینگلهارت، بـا   .کند اینگلهارت به تأثیر قشربندي اجتماعی توجه می ،بر این مبنا. شود یگر مینسلی به نسل د

اعتقاد به این استدالل که تفاوت میان اجتماعی شدن تکوینی جوانان اروپایی با بزرگساالنشان موجب شده تا 

ر داشت که بـا جـایگزینی نسـل    براي آزادي و ابراز عقیده قائل شوند، اظهابیشتري ترها اولویت نسبتاً جوان

اینگلهارت به منظـور  . هاي ارزشی فرامادي روي خواهد دادنوعی جابجایی به سوي اولویت ،جدید در آینده

فرضیه کمیابی، کـه در آن   -1 :کندتبیین این تحول، دو فرضیه پیش بینی کننده دگرگونی ارزشی را مطرح می

به نحوي که شخص بیشترین ارزش ذهنی را به آن  ؛دیش استاقتصا -اولویتهاي فرد بازتاب محیط اجتماعی

هـاي اصـلی    فرضـیه اجتمـاعی شـدن، کـه در آن ارزش     -2. دهد که عرضه آن نسبتاً کم استچیزهایی می

در  )22، 1383آزاد ارمکـی،  . (هاي قبل از بلوغ وي است شخص تا حد زیادي بازتاب اوضاع حاکم بر سال

ي مادي کـه مبتنـی بـر نیازهـاي     ارزش هانخست، . و دسته تقسیم شده اندبه د ارزش هابررسی اینگلهارت 
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ي فرامـادي هسـتند   ارزش هازیستی و امنیتی فرد است که مستقیماً به حیات طبیعی ارتباط دارد و در مقابل، 

جهت سنجش اولویت ارزشی پاسخگویان از منظـر  . باشندکه در جهت ارضاي نیازهاي فرا زیستی انسان می

 ؛دوازده سنجۀ ارزشی در نظر گرفته شـده اسـت   ،اي مادي و فرامادي با شاخص سازي اینگلهارتخواسته ه

  . هاي فرامادي را می سنجندي مادي هستند و باقیمانده ارزرشارزش هابطوري که شش گویه متعلق به 

 سوژه) ي بروشنگر سوژه) الف: کند ارائه می) هویت(تاریخی متفاوت براي سوژه  استوارت هال سه مرحله

  ). 91: 1384هال و دیگران، (پست مدرن  سوژه) شناختی و ج جامعه

روشنگري بر مفهومی از انسـان بـه عنـوان فـردي تمـام و کمـال و        هال، سوژه طبق نظریه: روشنگري سوژه

روشنگري شامل یک  سوژه» مرکز«. هایی مبنی بر تعقل، آگاهی و عمل داشت یکپارچه استوار بود که ظرفیت

شد؛ گو اینکه در سراسر زنـدگی   درونی بود که با تولد فرد براي اولین بار ظاهر و همراه آن شکوفا می هسته

: 1384تاجیک، (ماند و مرکز ذاتیِ خود، هویت فرد بود  باقی می) همواره یا عیناً مانند خودش(فرد ذاتاً همان 

93 .(  

تري به دست  تر و جمعی تر شدند، اشکال اجتماعی دهطور که جوامع مدرن پیچیهمان: شناختی ي جامعهسوژه

هـا و   بنـدي  تـري از سـوژه ظهـور کـرد کـه طبـق آن فـرد بایـد در درون صـورت          آوردند و مفهوم اجتماعی

 هویـت  رویکـرد،  ایـن  طبـق  بـر  .شـد  تر دیـده مـی   مدرن، مکان یافته  جامعه  کننده ساختارهاي بزرگ حمایت

مـن  «سوژه هنوز یک هسته و یا ماهیت درونـی دارد کـه   . گیرد کل میبین خود و جامعه ش» ش متقابلکن«در

هـایی کـه ارائـه     و هویـت » بیـرون «هاي فرهنگـی   واقعی در گفتگوهاي مستمر با جهان  است، اما من» واقعی

  . یابد گیرد و تعدیل می دهد شکل می می

دسـتاورد  » بیـرون «و » درون«یـان  پایدارش م شناختیِ تعاملیِ مذکور با رابطه مدل جامعه: مدرن ي پستسوژه

اي از  تـر و آشـفته شـده    کننـده  با این همه، در همین دوره، تصویر آشفته. اول قرن بیستم بود مهمی براي نیمه

هـا   ایـن بیـنش  . کـرد  شناختی و روشنفکري شروع به نمایان شـدن مـی   هاي زیبایی سوژه و هویت در جنبش

. بینی کردند داد، پیش شناختی در مدرنیته متأخر روي می و جامعه هاي دکارتی چیزهایی را که باید براي سوژه

  ).94: 1384تاجیک، (

ریزي زندگی فرد، در معنایی است کـه او بـه    با توجه به چارچوب نظري برگر و همکارانش، مرکزیت برنامه

بسیار مهم هویتی دهد که همگی به بروز پیامدهاي  نسبت می) و نیز معانی فراگیر جامعه(خویش  نامه زندگی

شناسـی علمـی    ها از هویـت، چیـزي نیسـت کـه در روان    منظور آن. زنند مدرن دامن می براي فرد در جامعه

بـه  . خود در یک موقعیت اجتماعی خاص منظور است واقعی فرد درباره بلکه بیشتر تجربه ،شود توصیف می
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هویت بـه ایـن   . پردازند به تعریف خود می طریقی است که در آن افراد"ها از هویت، سخن دیگر، منظور آن

فـارغ از هرگونـه   (معنا، بخشی از یک ساختار معین آگاهی است و از این رو تابع توصـیفی پدیدارشناسـانه   

  )84:1381برگر و دیگران، ( ".است) شناسانه شناختی یا روان داوري معرفت

اي  است که هویت شخصی، به عنـوان پدیـده   شناسایی هویت و آگاهی به آن، معتقد گیدنز با تأکید بر مسئله

بـراي ایجـاد و اسـتوار    . باید صریح و بی اما و اگـر باشـد  » خود«روایت : منتظم، مستلزم روایت معینی است

شخصـی از   هـاي مـنظم روزانـه و تـدوین زندگینامـه      ، ترتیب دادن یادداشت»خود«داشتن مفهوم جامعی از 

اصلی هویـت شخصـی را    نامه هسته زندگی ،زندگی اجتماعی مدرندر ). 113:همان(هاي عمده است  توصیه

گرانه، چیزي است کـه بایـد روي آن کـار     هاي روایت هایی، مانند دیگر متن چنین زندگینامه. دهد تشکیل می

نقش ساختارهاي اجتماعی، گیدنز بـر   در زمینه. ها ابتکار و خالقیت به خرج دادکرد و در تدوین و تنظیم آن

هاي اجتماعی یـا   بطن زندگی روزمرّه، عامل درریزي زندگی دقیقاً  زندگی و برنامه که انتخاب شیوهآن است 

هاي نهـادینی هسـتند کـه بـه افـراد کمـک        بلکه مرتبط با موقعیت ،آن زندگی نیستند دهنده از عناصر تشکیل

هویت را امري غیرقطعـی   توان گفت که گیدنزهمچنین می). همان(هاي خود شکل دهند  کنند تا به کنش می

شـخص از   هایی که زندگینامـه  هویت شخصی یا به عبارت دیگر، ویژگی» محتواي«بنابراین . داند و متغیر می

 گیـدنز نظـر   به .هاي وجودي، از نظر اجتماعی و فرهنگی متغیر است شود، مانند دیگر عرصه ها ساخته میآن

    هـا دائمـاً هویـت خـود را خلـق و تصـحیح        و انسان در نظم پسا سنتی، هویت شخصی بازاندیشی می شود

بازاندیشـی، فرآینـد تعریـف و بـازتعریف خـود از      : معناي بازاندیشی در یک جمله بدین معناست. می کنند

 حتی سـنت . طریق مشاهده و بازتاب اطالعات روانشناختی و اجتماعی درباره مسیرهاي ممکن زندگی است

: 1384گیـدنز،  (می شوند و دوباره در جریان زندگی فرد قرار مـی گیرنـد    ها هم در جهان مدرن بازاندیشی 

بازاندیشی گرایش به تغییـر  . به قول گیدنز، همه چیز در معرض بازاندیشی است، حتی خود بازاندیشی). 26

حتی بدن هم در معرض انواع رژیم هـا  . را از خصائص اصلی زندگی اجتماعی می داند این جهان دارد و آن

به نظر گیدنز، نوگرایی تبعات مثبت و منفی ). 771: 1377ریترز، (است ) هاي غذایی و برنامه ورزشی رژیم(

را با هم دارد و تهدید بی معنایی شخصی برآن مسلط شده و بسیاري از پدیده هاي معنی دار از زندگی جدا 

ه معناهاي سـرکوب شـده را   شده اند و سرکوب گردیده اند، اما این بازاندیشی روزافزون احتمال بازگشت ب

گیدنز به برکت بازاندیشی پیش بینی می کند که دوباره قضایاي اخالقی نمـود پیـدا خواهنـد    . فراهم می کند

  ).772: 1377ریترز، (کرد 
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در نظریه خود در مورد مصرف رسانه و تخریب سرمایه اجتماعی  بیان می کند که اینترنـت  ) 2009(اوکلین 

       و  جهی براي ارائه کودکـان و نوجوانـان بـه دسترسـی بـه اطالعـات آموزشـی اسـت        داراي پتانسیل قابل تو

با این حال، عـدم وجـود اسـتانداردهاي سـرمقاله اعتبـار      . می تواند با یک کتابخانه خانه بزرگ مقایسه شود

مکن اسـت بـا   والدین م. و البته نگرانی هایی نیز دارد ن یک منبع اطالعات محدود می کنداینترنت را به عنوا

توانایی هاي رایانه و اینترنت کودکان خود احساس برتري یا ناراحتی کنند یا ممکن است این نکتـه را درك  

یکی از اجزاي اساسی سواد آموزي جدید است، چیزي کـه فرزنـدان آنهـا بایـد بـه      » رسانه جدید«نکنند که 

امـا اغلـب    کنترل نشده بسیار متفـاوت، نسبتا  "سیمانی"خطرات ذاتی این دنیاي .صورت روان شناخته شوند

این خطرات باید تشخیص داده شود و والدین عاقل یـاد مـی گیرنـد چگونـه بـا محافظـت از       . پنهان هستند

از کودکان در نظـر گرفتـه    فرزندان خود در محیط زیست محافظت کنند و از منابع زیادي که براي محافظت

  ). 24: 2009اوکلین،(تفاده کننداز مزایاي غنی در محیط امن اس شده است ونیز

به این مهم   ،تشریح شده است "رایانه و روح انسانی خود دوم،"شري ترکل در نظریه خود دوم که در کتاب 

بلکه تـاثیر زیـادي بـر رشـد اجتمـاعی و زنـدگی        ،اشاره کرده است که مصرف رسانه فقط یک بازي نیست

بـر   ).2005،33ترکل، (4ي درك از خود را تغییر می دهدفضاي رسانه ا .عاطفی و هیجانی بر جاي می گذارد

  ).36همان،( بازیگران واقعیت هاي جهان را زیر سوال می برند ،این نظریهاساس 

 ترلو در نظریه پنجره جوهري خود بر این نکته تاکید دارد که تمرکـز بـر جنبـه هـاي مهـم مصـرف رسـانه،       

پنجـره جـوهري دو بعـد     .ی است را تضعیف مـی کنـد  ارتباطات میان فردي موثر که شامل ادراك و گشودگ

اصلی را آشکار می کند که از طریق آن ما بـه روشـنی خـود را بـراي دیگـران مفهـوم مـی بخشـیم و آن را         

 نبه  از رفتار کـه بـراي  جیعنی آن جنبه از رفتار و شیوه اي که از آن آگاهی داریم و آن ؛ سازماندهی می کنیم

ورتصمیماتی سـخت دربـاره   آارد به این معنا که پنجره جوهري براي ما یاداره دترلو اش. دیگران آشکار است

  ).17: 1389ترلو،( خودگشودگی در بازي هاي آن الین یا آف الین است

بازي  جنسیت، مسئلهضمن بررسی  هاي هویتی، برندا دانت در کتاب جامعه سایبري در تشریح نظریه ماسک

بـه   او. ن ماسک یاد می کند و تحلیل خود را بر  این اساس ارایه می دهـد از متن به عنوا ،و اجرا در اینترنت

فرصتی را در اختیار بازیگران قرار می دهد تا بتواند هیجانات خود را به  ،که اینترنت می کنداشاره این نکته 

بتواننـد   در بازي اینترنتی این فرصت فراهم می شود تا افـراد  ،بر اساس این نظریه .صورت متنوع بروز دهند

این افراد  درصدند  تـا بـه عنـوان منبعـی      .براحتی با جنس مخالف و به جاي جنس مخالف خود بازي کنند
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 ،دانت معتقد است که فرهنگ مجازي .براي لذت یا شیوه تجربه اي جدید در روابط جنسی از آن بهره گیرند

  ).44: 2011نت،دا(6شبیه سازي شده اي از تصاویر است که لزوما واقعیت فیزیکی نیست

ي خانوادگی  افزون بر نظریه کاستلز  و ارزش هابراي تبیین مصرف رسانه بر  هویت دینی و  نوشتاردر این 

نظریـه پنجـره جـوهري     ،"ترکـل "از نظریه خود دوم شـري   نظریه هاي گیدنز و استوارت هال و پیتر برگر،

بـا توجـه بـه اهمیتـی کـه       ،همچنـین . اسـت استفاده شده  "برندا دانت "و نظریه ماسک هاي هویتی  "ترلو"

یین تغییرات اجتماعی دارند، بـا  تباي و اطالعاتی در هاي رسانهجدیدترین فناوري عنوان بهاینترنت و ماهواره 

دلیل انتخاب این . شودي خانواده پرداخته میارزش هاها بر هاي فوق به بررسی تأثیر آن یهنظردر نظر داشتن 

اینترنـت داراي خاصـیت برقـراري    . هاست رسانههاي خاص هر یک از این یز ویژگیدو متغیر بیش از هر چ

که در مورد مـاهواره، ماهیـت ارتبـاط اساسـاً      یدرحال ،)هاي تعاملی مثل چتدر محیط( استارتباط دوطرفه 

  .می باشدسویه  یک

 یکـ ی 1آلپر .است شده  مطرح متعددي هاي یدگاهدز یخانواده ن يارزش هاو  ینید يارزش هارابطه  مورددر 

: 1377کـوزر،  ( کنـد  یمـ  بیـان  ارزش هاهنجارها و  يداریا نقش آن در پادورکیم ر ازنظرن ید ياز کارکردها

ـ ، منبـع اول یرسـم  یقـانون  يهاجوامع ضمانتبیشتر در ز ین) 1997(بروان  ازنظر). 200  یکنتـرل اجتمـاع   هی

. کننـد یجامعـه عمـل مـ    يو هنجارهـا  ارزش هـا  ،يدر جهت حفظ ساختار اعتقاد ینیر دیستند، بلکه شعاین

ـ نهـاد د  ازجملـه راهبرنده در پشت اکثر نهادهـا   يرویو ثبات، ن یانسجام اجتماع هاز بین همچنین، ن اسـت  ی

نمود بیرونـی اعتقـاد و    عنوان به داري یندنیز ) 1967(برگر و الکمن  زعم به ).13: 1387، یو رحمان يمهدو(

از آن خـانواده از طریـق    متـأثر هاي ارزشی و هنجاري جامعه است و چارچوب ترینپایبندي دینی از اساسی

و هنجارهـا، جامعـه سـالم را بـا تمـام عناصـر        ارزش هابخشیدن و نهادمند کردن ، عینیتمشروعفرایندهاي 

 يارزش هانکه یبر ا یدتأکبا ) 1385(ج یروک. )25: 1389زاده و همکاران، حاجی(کند اش بازتولید میسازنده

ن و یـ دو نهـاد د  یبر رابطه ارزشـ  ،داشته باشند یگر همپوشانیکدیتوانند با یم یاجتماع يک از نهادهایهر 

ارزش  دسـته  دورا بـه   یانسـان  يارزش هاتوان یمند منظام يبندک طبقهیبا  يو زعم به. دارد یدتأکخانواده 

هستند که نسل بـه   یاجتماع یحصول، میانسان يارزش ها همه. م کردیتقس يفرد يارزش هاو  ينهاد يها

هـا تخصـص دارد،   در آن نهـاد   یـک که  ییارزش ها. اند شده منتقلندگان یا چند نهاد به آیک یق ینسل از طر

ـ یمع يارزش هـا  ،ن نهادهایممکن است در ا. گر نهادها تفاوت ندارندید يارزش ها باکامل  طور بهلزوماً   ین

ت کنند که نمونـه  یگر را تقویکدی يارزش ها یجهدرنتته باشند و داش یمشترک يارزش هاکنند و  یهمپوشان

                                              
1- Alper, H 
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نداشـته باشـند،    یهمپوشـان  بـاهم کـه   يا اندازه بهن نهادها یا. دیتوان دیآن را در دو نهاد خانواده و مذهب م

د یـ سکوالر در درون جامعـه د  يو نهادها یمذهب يتوان در نهادهایب هم خواهند بود که نمونه آن را میرق

  ).27: 1385ج، یروک(

ـ اسـت کـه د   یجه نقشـ ینترون آمده که یب یدرک  قابل يهااز دل اقتضائات و ضرورت ییهان بحثیچن ن و ی

ـ ا. انداخص داشته طور به یاعم و تحوالت ارزش طور به یدر تحوالت اجتماع ینید يهانظام ن موضـوع در  ی

و  یر و دگرگـون ییعوامل تغ ینتر مهمواره از ن همیرا که دیز ،ابدییم یدوچندانت یاهم یرانیمطالعه جامعه ا

و  داري یندل است که در مورد رابطه یبدین نقش بیاز هم متأثر وبوده  یرانیدر جامعه ا یا ثبات و همبستگی

ن الگو در یا. خانواده اشاره کرد یاسالم -یرانیا يالگو هینظر توان بهیم یرانیخانواده در جامعه ا يارزش ها

ن یـ طبـق ا . اسـت  شـده  یمعرف یاسالم -یرانیا ین سبک زندگیو همچن یاسالم -یرانیمدن اغالب گفتمان ت

ن راستا توجه یدر هم و است یمذهب يارزش هااز  یرپذیريتأثران یخانواده در ا يهایژگیاز و یکی ،کردیرو

 ینید يهاآموزهت به یاست که با عنا ین الگو مدعیا .می باشدراهگشا  ینید يارزش هابر  یمبتن به خانواده

ـ ا یو فرهنگ یدر ابعاد اجتماع خانوادهات یبه مقتض زمان همو توجه  سـالم و   ياتـوان بـه خـانواده   یران، مـ ی

ن الگـو معتقدنـد بـا    یـ ن ایمـروج ). 22-23: 1391منش، و عرفان یصادق( یافت  دستمدار و ارزش یاخالق

و خطـر   اسـت  یتمدن غرب ياو رسانه یاز تهاجم فرهنگ یکه بخش اعظم آن ناش یتوجه به وجود مشکالت

جامعه وجود دارد، الزم است تا ضـمن مقابلـه    یو ارزش یفرهنگ يهاهیو هنجارها در ال ارزش هان ینفوذ ا

 یاسالم یرانیا یسبک زندگ ي، به بازسازیموجود در گفتمان غرب يارزش هاهنجارها و  کنندهدیبا ابعاد تهد

نظري مدل  توان یممرور شده  يها پژوهشنه یشیو پ ينظر ین مبانیه به ابه توج ).34-35همان، (اقدام کرد 

هم و م یمستق صورت بههم  تواند یممصرف رسانه  ،ن مدلیدر ا. م کردیترس زیر صورت را بهاضر پژوهش ح

  .بگذارد یرتأثخانواده  يارزش هابر   داري یندق یم از طریرمستقیغ صورت به

   پژوهش مدل نظري

  

  

  

  

  

  
 مصرف و  نوع استفاده از ماهواره

 

 ارزشهاي  خانوادگی دینداري
 

ینترنتاز نوع استفاده  و  مصرف  

یرهاي جمعیت شناختیمتغ  
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  هاي پژوهش یهفرض

  .داري رابطه وجود دارد یندماهواره و میزان اینترنت و بین نوع و میزان استفاده از  .1

  .ي خانواده رابطه وجود داردارزش هااستفاده از اینترنت و میزان پایبندي به  بین نوع .2

  .ي خانواده رابطه وجود داردارزش هاو میزان پایبندي به  بین نوع استفاده از ماهواره .3

 .ي خانواده رابطه وجود داردارزش هاف اینترنت و پایبندي به بین مصر .4

 .ي خانواده رابطه وجود داردارزش هابین مصرف ماهواره و پایبندي به  .5

  .ي خانواده رابطه وجود داردارزش هابین متغیرهاي جمعیت شناختی و میزان پایبندي به  .6

  پژوهش شناسی روش

 گردآوري ياست و برا یتحلیل -یفیتوص یمقطع یشیمایپروش روش پژوهش بکار رفته در مطالعه حاضر، 

واحدي است که اطالعات از آن  ،واحد تحلیل .است شده  استفادهبسته  يه هایاز ابزار پرسشنامه با گو ها داده

 ،باشد یمفرد  حاضراین واحد در پژوهش . کنیم یمواحدي که خصوصیات آن را توصیف  ؛شو یم گردآوري

 .باشـند  یمـ  یاصـفهان ز پاسـخگویان  یـ واحـد مشـاهده ن  . شده است گردآوريافراد  تک تکاز  يها دادهزیرا 

حدود  1390سال  يسرشماربنا بر  باشد کهیم 1اصفهانشهر سال  18 يباالان دونرشه شامل يآمار معیتج

 يبـرا  کـه  بـرآورد شـد   نفـر  687نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم . است شده گزارشنفر  1420158

ـ ن یـري گ نمونـه . دنـد ینمونـه انتخـاب گرد   عنـوان  بهنفر  800شتر، تعداد ینان بیاطم  ياخوشـه  صـورت  بـه ز ی

منطقه شهرداري تقسـیم و سـپس متناسـب بـا      15بدین ترتیب که اصفهان به  .است شده انجام ياچندمرحله

منـاطق   ،خوشـه اول لـذا  . اسـت  شـده  مشخص، تعداد پرسشنامه ها جم جمعیت هر یک از مناطق انتخابیح

) هـا  بلـوك (دیگـري   يهـا  خوشـه ، )منـاطق ( شده انتخاب يها خوشهدر داخل . شهرداري اصفهان بوده است

خانـه در    ي واقع در هر منطقه تقسیم و یـک ها بلوكبه تعداد  ها پرسشنامهدر مرحله بعدي تعداد   و انتخاب

لـوك بـه روش سیسـتماتیک بـا     تصادفی ساده انتخاب و سپس سایر منازل واقع در آن ب صورت به هر بلوك

سـال   18تصادفی ساده از یکی از افراد باالي  صورت بهیري در هر منزل گ نمونهتعیین عدد فاصله انتخاب و 

  .بوده است يا مرحلهدر این پژوهش حالت سه  یريگ نمونهبنابراین  .در آن منزل به انجام رسید

  

  

                                              
نظر  مدو باالتر سال  18ولی در این پژوهش سن  ،دندر نظر گرفته می شو به عنوان قشر جوانسال  29تا 15 ینسنافراد در  ،بر اساس منابع رسمی -  1

  .اندگرفته قرار 
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  گانهپانزده مناطق تفکیک به نمونه حجم جدول

 مجموع پانزده چهارده سیزده دوازده یازده ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک منطقه

 800 44  55 44 44  44  65  32  47  42  62 44 39 44 33 33 نمونه حجم

  

  رهایمتغ یريگ اندازه

مـرتبط بـا سـاختار، کارکردهـا،      یو سـنت  یفرهنگـ  يارزش هـا  ،خانواده يارزش ها :1خانواده يارزش ها

انتقـال  هـا  هق خـانواد یگر از طریبه نسل د یاز نسلباشد که یخانواده م هاي  یدهاها و ا، نگرش، باورهها نقش

، عالقـه بـه   ترهـا  بـزرگ احتـرام بـه    موردگویه در  10 ، ازرین متغیسنجش ا يبرا .)2013پاناسنکو، ( ابدییم

طیـف  بر اسـاس   ...ات و یبه اخالق يبندیپاگران، یو با د باهمخانواده  يحجاب و پوشش، نوع روابط اعضا

درویشـی؛  (از نظریه باکـاك و تیمـوتی   مأخوذاین گویه ها حاصل مبانی نظري و  .است شده  استفادهکرت یل

خـانوادگی و   يارزش هـا مربـوط بـه    هاي یمایشپ و همچنین تحقیقات و ) 64؛ 1394و خزایی ؛ 78؛ 1395

 .باشد یم...) و  1386سازمان ملی جوانان (جوانان

ـ ا. شیخـو  قبـول  مـورد ن یـ ن عبـارت اسـت از التـزام افـراد بـه د     یا تدی داري یند :2داري یند    ن التـزام در  ی

با  یمانیو رابطه ا) یامر قدس(که حول خداوند  یو جمع ياز اعتقادات، احساسات و اعمال فرد يامجموعه

فرد و همکـاران  ياریت خدابا توجه به مطالعا داري یند ریمتغ). 1380 طالبان،(ابد ییسامان م ،زندیاو دور م

 ینـ یف دیو التزام و عمل بـه وظـا   )گویه 9( ینی، عواطف د)هیگو 6( بعد باور سهدر ه و یگو 32با ) 1390(

 .است قرارگرفته سنجش موردکرت یف لیو با استفاده از ط )هیگو 17(

ـ فرد و  کی يارسانه يهایمجموع اطالعات و سرگرم ها رسانهمصرف  :3مصرف رسانه اسـت کـه   وه گـر  ای

 ،لمیو فـ  ونیـ زیتلو يتماشا ،ها و مجالتخواندن کتاب، دیجد يهاتعامل با رسانه :چون ییهاتیفعالشامل 

نترنـت و  یا ،مصرف رسانه در پژوهش حاضرمنظور از  .)2002س، ییلو(شود یره میغو  ویبه راد گوش دادن

در نترنـت  یز اااسـتفاده   زمـان   مـدت  ت،مصرف اینترنسنجش  يکه برا باشد یمآن  يو نحوه کاربر ماهواره

سـنجش   .اسـت  قرارگرفتـه  مدنظر...) و  یحی، تفری، علمی، اجتماعيخبر( نوع استفادهن یو همچن روز شبانه

نـوع اسـتفاده    نیو همچنـ  روز شـبانه در  ماهوارهاستفاده از  زمان  مدته به دو بعد با توجز ینمصرف ماهواره 

  .صورت گرفته است...) و  ، اخباریزیونیتلو يبان، برنامه مستند، گفتگوزیرفارسیو غ یال فارسیلم و سریف(

  

                                              
1- Family values /Familial values 
2- Religiosity 
3- Media consumption 
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  ها آنخانوادگی و آماره  يارزش هامتغیرهاي سنجش 

  برابري  پذیرش اقتدار پدر کار یمتقس اعتماد  داري یند  صمیمیت 

72/3  50/2  52/3 میانگین  10/3  10/1  62/2  

43/0  26/0  46/0 میانگین از انحراف  57/0  57/0  21/0  

05/3 05/2  05/3 میانه  22/3  14/1  2 

05/3  57/2 05/3 مد  11/3  71/3  09/2  

90/3  22/0  90/0 معیار انحراف  22/0  21/0  54/0  

73/0  62/0  73/0 واریانس  93/0  23/0  27/0  

  

  ها یاسمق ییایو پا اعتبار

ـ ارزار محتوا بق اعتیاز طردر پژوهش  استفاده مورد هاي یاسمقاعتبار     یصـحت و ربـط منطقـ    شـد کـه   یابی

ـ مق ییایـ ن پایـی تع يبـرا  .قـرار گرفـت   تاییـد مورد متخصصان این حوزه  يها از سوها با شاخصهیگو    اسی

 ،82/0 خانواده يارزش ها :ن صورت بودیبه اآن  جیکه نتاشد  استفادهکرونباخ  يلفااز ضریب آ يریگاندازه

 ینـ یف دی؛ و عمـل بـه وظـا   88/0 ینی؛ عواطف د78/0 ینید يباورها( 95/0 داري یند ،88/0مصرف رسانه 

95/0.(  

  ي پژوهشهاافتهی

 .درصـد مـرد هسـتند    5/52درصد پاسـخگویان زن و   5/47که  دهد یمنشان  نمونه تحقیق توصیفی يسیما 

مشاغل آزاد  دارايپاسخگویان . هستند متأهلدرصد  4/51درصد پاسخگویان مجرد،  6/48 ت،یجنس ازلحاظ

به لحاظ میـزان تحصـیالت بیشـترین فراوانـی     . دنباشدرصد می 9/26ل یشاغل به تحص درصد و افراد 4/31

  .هستند) درصد 9/39(پلم یو سپس د) درصد 33( یمربوط به پاسخگویانی است که داراي مدرك کارشناس

ارزش پاسخگویان بـه   بیشتردهد که ینشان م یو میانگین شاخص ترکیبها این گویه یفیتوص يمارهاآنتایج 

و  هـا ایـن مطلـب در مـورد گویـه آرایـش خـانم       حال ینا با. ند هستندخانواده پایب مورددر  شده مطرحي اه

در این دو گویه مورد در دهد که پایبندي ارزشی میانگین توزیع پاسخگویان نشان می. صادق نیست گراییمد

اجماع  موردن یها در اگویه ریسا اندازه بهکه  گویاي آن استز ین ییمدگرا مورددر شواهد . حد متوسط است

که فراوانی پاسـخگویان در سـه سـطح موافـق، مخـالف و       به صورتی ؛ن پاسخگویان وجود نداردیو توافق ب

  .است شده  یعتوزمساوي  طور بهبینابین تقریباً 
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  خانواده يارزش ها برحسبتوزیع نمونه آماري  :1جدول 

  نیمیانگ  مخالفم  نینابیب  موافقم  ها هیگو

ندبندیپا یبه حجاب و پوشش اسالم ام دهخانوا  1/77  7/22  5/2  74/2  

همیشه وجود داشته استترها به بزرگ یژهو بهگر یکدیدر خانواده ما، احترام به   3/80  5/19  2/0  8/2  

7/28 آرایش کردن در زنان خانواده ما عادي است  9/30  39 1,8 

کنند یمخیلی مد روز استفاده  خانواده ما ياعضا  8/31  2/34  9/33  1,8 

به همدیگر اعتماد کامل وجود دارد خانوادهدر   3/64  7/21  14 58/2  

.در خانواده ما وجود دارد یمناسب یآرامش روان  8/71  2/20  78 7/2  

.مدرسه و دانشگاه موافق هستند ،یون ملیزیتلو یاخالق يهاامیپ يخانواده من با محتوا  4/58  4/31  2/10  45/2  

نیست یرشپذ قابلبراي خانواده من  پسر دوستیا  دختر دوستداشتن   9/57  4/28  7/13  44/2  

.ندارندما مخالفی  خانوادهدر  ها و مجالس رقص مختلطیشرکت در عروس  1/51  7/28  2/20  34/2  

6/58 شاخص کل  4/41  2 27/2  

رنـت در میـان   دهـد بیشـترین میـزان مصـرف اینت    مـی  میزان مصرف رسانه نشان مورددر  آمده دست بهنتایج 

 2درصد پاسخگویان تـا   3/32در حدود  ازآن پسو ) درصد 7/33(ساعت بوده است  4تا  2پاسخگویان بین 

ساعت در میان پاسخگویان بسیار کـم   4میزان مصرف بیش از  که یدرحال ،اند کردهساعت از اینترنت استفاده 

اند که اصالً از اینترنت اسـتفاده  ن داشتهدرصد نیز اذعا 8/19 ،همچنین. است شده گزارشدرصد  2/12و تنها 

  .کنندنمی

 ؛اسـت  بیشـتر میزان مصرف مـاهواره بـا توجـه بـه نتـایج حاصـل از اینترنـت         ،آمده دست بهبر اساس نتایج 

سـاعت   5حـداقل  درصد از آنان تـا   5/39کنند و پاسخگویان از ماهواره استفاده می درصد 2/83 که يطور به

  .کنندتماشا میماهواره 

در بعـد بـاور،    درصد پاسخگویان به میزان زیادي 71که بیش از  دهد یمنشان  داري یندر یمتغ نتایج توصیف

 .هستند دار یندعواطف دینی و التزام 

افرادي که داراي تحصیالت کمتر از دیپلم هستند نسبت به کسانی که تحصیالت دیپلم و کارشناسـی دارنـد،   

که تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر دارند،  یباکسانها ، ولی تفاوت آنمیزان پایبندي ارزشی بیشتري دارند

 يارزش هـا بـه   يبنـد یپا مـورد ، مجـرد و مطلقـه در   متأهلن سه گروه یب يداریتفاوت معن. دار نیستمعنی

ـ  يداریدهد تفـاوت معنـ  یج نشان مینتا ،همچنین. وجود داردخانواده  و  يمـد مختلـف درآ  يهـا  گـروه ن یب

ارزش بـه   يکمتـر  يندبیپردرآمد پا يهاخانواده که يطور به ؛شودیخانواده مشاهده م يارزش هاه ب يبندیپا

ـ  يداریز تفـاوت معنـ  یالت نیدر مورد تحص. و برعکس دارند  خانواده يها مـدارك   يان داراین پاسـخگو یب
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بـه   يبنـد یزان پایـ من یبـاالتر و ارشد و باالتر وجـود دارد   ی، کارشناسیپلم، کارشناسی، دیپلمد یرز یلیتحص

 يبنـد یزان پایو کمترین مر دیپلم دارند یکه تحصیالت زشود یمشاهده م يخانواده در میان افراد يارزش ها

ـ  یـ مشـاغل ن  مـورد در . باشـد  یم یالت کارشناسیتحص يدر میان پاسخگویان دارا ـ  يداریز تفـاوت معن   ن یب

در این  .شود یم مشاهده ها بازنشستهکاران و یار، بد، کارمندان، مشاغل آزاد، خانهدانشجویان یشغل ياهگروه

 يبنـد یزان پایـ ن میشتریان و بیو دانشجو کارانیان بیخانواده در م يارزش هابه  يبندیزان پاین میکمترمورد 

 يبنـد یدهـد کـه پا  یج نشان مـ یز نتایجنسیت ن به لحاظ. شوددار مشاهده میخانه وزنانها بازنشستهان یدر م

بـه   يبندین سن و پایب .است داریمعن ها آنبین باشد و تفاوت یم از زنان شتریبخانواده  يها ارزشبه  مردان

ارزش به  يبندیپا ،ش سنیافزابا  که يطور به ؛مشاهده شد يداریمثبت معن یز همبستگیخانواده ن يارزش ها

  .شودیشتر میخانواده ب يها

ـ   هدهند نشان هاسه میانگینیمقانتایج حاصل از آزمون  کننـدگان و عـدم   ن مصـرف یدار بـ یوجود تفـاوت معن

و که کسانی که از اینترنـت   چنان است؛ي خانواده ارزش هابه  يپایبندو  داري یندبا رسانه کنندگان مصرف

نتـایج  . دارنـد   یـن دبـه   يشـتر یب يپایبندکنند میآن استفاده کنند نسبت به کسانی که از میناستفاده ماهواره 

بـا توجـه بـه     داري یندمیزان  دار یمعنو مصرف ماهواره نیز بر تفاوت  داري یندآزمون رابطه از  آمده دست به

ها حاکی از آن است کـه تفـاوت معنـاداري بـین     همچنین یافته. استفاده یا عدم استفاده از ماهواره اشاره دارد

ي خـانواده  ارزش هـا ي بـه  کنند به لحـاظ پایبنـد  ها استفاده نمیکنندگان رسانه و کسانی که از رسانهمصرف

از  هـا بیشـتر  ي خـانواده در آن ارزش هاکنند میانگین پایبندي به کسانی که از رسانه استفاده نمی. وجود دارد

  ).5/3در مقایسه با  1/4و ماهواره  6/3در مقایسه با  2/4اینترنت (کنند ها استفاده میکسانی است که از آن

  خانواده يارزش هاو  داري ینداز اینترنت و ماهواره با اده یا عدم استفرابطه استفاده  :2 جدول

  يدارمعنا سطح T  آزمون  نیمیانگ  ابعاد  متغیرها

داري یند  

 اینترنت
کندیماستفاده   6/3  

05/4-  000/0  
8/3  کندیاستفاده نم  

 ماهواره
کندیاستفاده م  5/3  

1/3-  000/0  
8/3  کندیاستفاده نم  

يارزش ها  

دهخانوا   

 اینترنت
کندیماستفاده   8/3  

51/8-  000/0  
2/3  کندیاستفاده نم  

 ماهواره
کندیاستفاده م  6/3  

67/8-  000/0  
8/3  کندینماستفاده   
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از معناداري  یحاک ي خانوادهارزش ها رابطه بین نوع استفاده از اینترنت و مورددر  یلیتحل يهانتایج آزمون

بین  یکه رابطه مثبت دهد یمنشان  ها یافتههمچنین ). هاي ثبت نامیاستفاده از سایت ياستثنا به( هاستبین آن

 کـه  یدرحـال  ،ي خانواده وجـود دارد ارزش هاو  داري یندهاي علمی با هاي خبري و سایتاستفاده از سایت

ي ارزش هاو  داري یندهاي تفریحی، سرگرمی با هاي اجتماعی و سایتبین استفاده از شبکه یرابطه معکوس

ـ زنتایج جدول  داري ینددر مورد همبستگی بین نوع استفاده از ماهواره و . شود یمخانواده مشاهده  نشـان   ری

بـا   ساالن بزرگهاي مخصوص زبان و استفاده از شبکههاي فارسیها و فیلمدهد تنها رابطه تماشاي سریالمی

در . شـود ایر موارد روابط معناداري مشـاهده نمـی  است و در س) معکوس صورت بهالبته ( دار یمعن داري یند

-هاي خبري و شبکهاستفاده از شبکه جز بهي خانواده ارزش هامورد همبستگی بین نوع استفاده از ماهواره و 

بین نوع اسـتفاده و پایبنـدي    دار یمعنگویاي همبستگی  آمده دست بهدر سایر موارد ضرایب  ساالن بزرگهاي 

  .است ي خانوادهارزش هابه 

 خانواده يارزش ها یونیهاي خالص و ناخالص متغیرهاي مستقل در معادله رگرسوزن :3جدول 

  متغیر وابسته متغیرهاي مستقل
 ضرایب استاندارد یراستانداردغضرایب 

t شده یلتعد ضریب تعیین معناداري 
b خطاي استاندارد β 

 عدد ثابت

يارزش ها  

خانواده   

2,62 711/0   68/3  000/0  

41/0  
-331/0 اینترنت  02/0  419/0-  55/16-  000/0  

-141/0 ماهواره  021/0  205/0-  71/6-  000/0  

داري یند  321/0  041/0  362/0  83/7  000/0  

 عدد ثابت

داري یند  

11/4  054/0   42/76  000/0  

121/0 -035/0 اینترنت   026/0  064/0-  35/1-  0,191 

-161/0 ماهواره  028/0  322/0-  75/5-  000/0  

خـانواده دو مـدل    يارزش هـا و  داري یـن دمشخص ساختن اثر مصرف رسـانه بـر    يدر پژوهش حاضر برا

نترنـت و مـاهواره و در مـدل    ین ایب یکیتفک صورت بهمصرف رسانه به  یرتأث ،در مدل اول :است شده ینتدو

بـراي روابـط    آمـده   ستد  بهضرایب . است شده  یفتعر یبیک شاخص ترکی صورت بهمصرف رسانه  ،دوم

ن یبا ا. کندمی تاییدهاي مربوط به معادالت رگرسیونی فوق را میان متغیرهاي مستقل و وابسته در اینجا یافته

زان یبا م يداریرابطه معن ،شده یفتعر یبیک شاخص ترکی عنوان بهتفاوت که در مدل دوم که مصرف رسانه 

خـانواده   يارزش هاو  داري ینددر مورد رابطه  آمده دست  هبر یب مسین ضریهمچن .دهدینشان م داري یند

واریانس  ممدل دو حال ینا با. است یافته  کاهش یاندک) -385/0(نسبت به مدل اول ) -302/0(در مدل دوم 
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نسبت به مدل اول قدرت  درمجموعاست و  خانواده را نسبت به مدل اول تبیین کرده يارزش هابیشتري از 

  .اردتبیینی بیشتري د

کـه از    همچنـان  -در  بخـش انـدازه گیـري   . ، از رویکرد یک مرحله اي استفاده گردیدنهاییبراي رسم مدل 

هاي متغیرهاي مکنون  بـه طـور  نسـبتاً مناسـب روي آنهـا بـار شـده و البتـه          بیشتر معرف  -آید مدل برمی

اري مدل نیز حاکی از آن است که بخش ساخت. متغیرهایی که بار گویۀ پایینی داشته از معادله خارج شده اند

ي خـانواده  ارزش هاباالترین تأثیر را اینترنت بر . تمامی مسیرهاي مستقیم و غیرمستقیم مدل تایید شده است

داشته است و سایر ) 27/0(ي خانواده اثر مثبتارزش هاتنها متغیر دینداري بر  .داشته است) -4/0(با ضریب 

شاخص هاي مدل، آزمون نیکویی برازش ساختار نظري مطرح شده بـا   .مسیرهاي مدل اثر منفی داشته است

 اغلـب شـاخص  .داده هاي مشاهده شده و اعتبار سازه اي وسیلۀ اندازه گیري مورد بحث را نشان مـی دهـد   

را نشان می دهند که به معناي توان مدل از فاصله گـرفتن ازیـک    90/0هاي تطبیقی مدل نیز مقادیر باالتر از 

ازآنجا که . ستاي معیارهاي تعریف شده براي آنهانزدیک شدن به یک مدل اشباع شده برمبن ل ومدل استقال

نزدیک به یک  می باشند، حاکی از برازش زیاد مدل و معیار    =IFI 91/0وGFI   ،92/0=TLI=0/ 89معیارهاي

07/0 =RMSEA²آمـارة   البتـه از آنجـا کـه    . (در مدل است ، حاکی از عملکرد ضعیف باقیمانده هاχ   کـامال

تحت تأثیر حجم نمونۀ مورد مطالعه می باشد و حجم نمونه در این تحقیق زیـاد اسـت، معنـاداري یـا عـدم      

 ).مالك مناسبی براي قضاوت در مورد مدل نمی باشد  ²χمعناداري 

  هاي برازش کلی مدل معادالت ساختاريشاخص :4جدول 

DF P Chi-square AGFI RMSEA GFI IFI NFI TLI CMIN/DF 

73 000/0  54/430  88/0  07/0  92/0  91/0  9/0  92/0  9/3  
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  يریگجهینتبحث و 

ـ   زیستی متعددي دارد تجربیات در سیالیت زمان و مکان امروزيانسان  در . سـازد یخانمـان مـ  یو ذهـن را ب

برگر و (ماند تمام عمر خود وفادار بدر  ینین معیو نظام نماد ارزش هاتواند به یگر نمیفرد د ین اوضاعیچن

را کـه  یز است، یو اطالعات یجامعه ارتباط يگسترجه جهانینت ،زیش از هر چین امر بیا). 78 :1381،  دیگران

و  ین ارتبـاط ینـو  هاي يفنّاور. دهدیقرار م یمتفاوت يارزش هااذهان را در معرض  ین اجتماعین نظم نویا

ـ ما را ن يستارهایو ا ارزش ها ها، بلکهان انسانیعامل من حاکم بر ارتباط و تیقواعد و قوان تنها نه یاطالعات ز ی

 یهمه عناصر اجتماع ،افتدیاتفاق م یارزش يهاکه در نظام ییهاییجابجا). 159: 1389دوران، ( اند دادهر ییتغ

    متعـدد نشـان    يهـا کـه پـژوهش   طـور  همانان ین میکند و در ایم یز دستخوش دگرگونینهادها را ن ازجمله

ـ ی؛ لب1392و خضـرنژاد،   ي؛ زاهـد 1391ن، ی؛ حس1386، يری؛ نص1386افروز، (د دهیم خـانواده  ) 1392، یب

مصـون   ینظام ارزشـ  یثباتین بیز از این ارزش هااز فرهنگ و  يجوامع و سنگر پاسدار یحلقه اصل عنوان به

الوه بـر کـاهش ارتباطـات    نترنت و ماهواره در خانواده عـ یر اینظ ییهاش استفاده از رسانهیافزا. نمانده است

 ياز سـو . افراد خـانواده داشـته اسـت    يارزش هاها و د، نگرشی، عقابر افکار يامهم و عمده یرتأث، یعاطف

برگـر و  (شـود  ید میتهد يطورجد بهن ید یمیفه قدی، وظیاجتماع يها جهان یستزبا چندگانه شدن  ،گرید

خـود   یژهباکار وز یش از هر چیبود که ب ينهاد ینتر مهم عنوان بهن ید ،ش از دوره مدرنیتا پ). 78همکاران، 

بخش و ن اصل وحدتید ": دیگویکه کنت م طور آنشد و یجامعه شناخته م یجاد و حفظ نظام ارزشیدر ا

 ،)57: 1392و همکاران،  فر یانهاشم( "بود یاجماع اجتماع يها مؤلفهاز  یکیو  یسامان اجتماع يسنگ بنا

هـا بـر جوامـع    که رسـانه  یز با هجمه فرهنگین نینهاد د ،ین و ظهور جامعه اطالعاتینو يفنّاوراما با توسعه 

   گونـاگون نشـان   يهـا کـه پـژوهش   طور همان ،یناوجود با. شه شده استیرتر از همیپذبیآورند آسیوارد م

با آن  یاجتماعاست که هر نظام  ییهابیدر برابر آس یتیعناصر حما ینتر مهماز  یکین هنوز هم ید ،دهدیم

 ينـدها یدر فرا مـؤثر عامـل   عنـوان  بـه اسـت کـه    ییها مؤلفه ینتر مهماز  یکی دیگر، به عبارت. مواجه است

  .مثبت دارد ینیآفرنقش یاجتماع

و مصـرف رسـانه    داري یندخانواده،  يارزش ها یعنیدر پژوهش حاضر  یر اصلیسه متغ ،حاتین توضیبا ا

ي ارزش هـا بـر   داري یـن دمصـرف رسـانه و    یرتـأث بررسـی   ،ضرپژوهش حا یهدف اصل. شودیمشخص م

بـر   یرگـذاري تأثدر عـین   داري یندزان یشود که مصرف رسانه و مفرض آغاز میخانواده است و با این پیش

 ،غریب و دور از ذهن نیسـت  يااین مسئله. در یک ارتباط دوسویه با یکدیگر قرار دارد خانواده يارزش ها
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ها رسانه. بر آن یرگذارتأثگذارند هم برگرفته از فرهنگ جامعه است و هم ا به نمایش میهآنچه رسانه چراکه

 انـد  یـده تن درهم ینوع بهبرخوردارند و  يزیادار ینش معنا، از وجه مشترك بسیدر آفر نقششانل ین به دلیو د

معتقد  1که هوور چنان ؛است که رسانه بر دین دارد یريتأثاما آنچه بیشتر نمایان است  ،)31: 1388، يجعفر(

ها خودشان را فردي کنند تا آنها براي افراد، نمادها، افکار و محتوایی معنوي و مذهبی فراهم میاست رسانه

در ). 4: 1388دیـوکالئی،  سـیفی (بگذارد  یرتأثتواند بر میزان مذهبی بودن ما بنابراین رسانه می. مذهبی ببینند

ـ د یرتأثخانواده،  يارزش هابه  يبندیزان پایم یبررس ،ن مقالهیا شـامدرن و رسـانه   یپ نهـاد  یـک  عنـوان  بـه ن ی

  .مدنظر است داري یندزان یرسانه بر م یرتأث واده وخان يارزش هابه  يبندیمدرن بر پا ينهاد عنوان به

امـا در   ،اد اسـت یـ ان در هر سه بعد عواطف، التزام و باور زیپاسخگو داري یندزان یم ،ج پژوهشیبر طبق نتا

 ؛ان استیان پاسخگوین مصرف رسانه در مییاز درصد پا یج حاکیمصرف رسانه نتا یعنیر مستقل یمورد متغ

هـا  سـاعت از آن  2ان کمتر از یدرصد پاسخگو 50ش از ینترنت بیکه هم در مورد ماهواره و هم ا یبه صورت

، یدر ابعـاد عـاطف  (خـانواده   يهـا  ارزشبـه   يبنـد یاد پایزان نسبتاً زیها بر مافتهی ،نیهمچن. انداستفاده کرده

ا نسـبتاً  یموافق  یها موضعان در مورد آنیپاسخگو بیشترکه  یبه صورت ؛داللت دارد...) و  ی، اجتماعیاخالق

ش ین مسئله در مورد آرایالبته ا -مخالف بودند ارزش هان یشان با ایاز ا يزیموافق داشتند و تنها درصد ناچ

و  يانـه یزم يرهـا یمتغ بـه  بـا توجـه   یارزش يبندیزان پایم ،گرید ياز سو .ستیصادق ن ییها و مدگراخانم

نسـبت بـه    هـا  متأهلدهد در مردان نسبت به زنان، یها نشان مافتهی. پژوهش متفاوت است یشناخت یتجمع

پلم نسـبت  یکمتر از د یلیبا سطح تحص يدرآمد، افرادپردرآمد نسبت به کم يهاها، خانوادهمجردها و مطلقه

ـ ، میپلم و کارشناسیمدرك د يدارا يراداف ـ . شـتر اسـت  یخـانواده ب  يارزش هـا بـه   يبنـد یزان پای  ،نیهمچن

 يارزش هـا بـه   يبنـد یزان پایـ ن میان کمتـر یکاران و دانشجویزان و بین میشتریدار بخانه وزنانها بازنشسته

خـانواده   يارزش هابه  يدبنیزان پایش سن مین مشخص شد که با افزایعالوه بر ا. دهندیخانواده را نشان م

  .شودیشتر میب

داري و نیـز   یـن دکه بین مصرف رسـانه و میـزان   دهد یق نشان میتحق يهاهیحاصل از آزمون فرض يهاافتهی

به طـوري کـه پاسـخگویانی کـه از ارزش هـاي دینـی و        ؛ي خانواده رابطه معنی داري وجود داردارزش ها

  .اغ این رسانه ها می روندخانوادگی پایین تري برخوردارند بیشتر سر

توانـد  ینترنت نمـ یدهد اگرچه استفاده از اینشان م داري یندمصرف رسانه بر  یرتأثدر مورد  یونیرگرس مدل

در . گـردد یافـراد مـ   داري یندزان یاما استفاده از ماهواره باعث کاهش م ،داشته باشد یرتأث داري یندزان یبر م

                                              
1- Hoover, SM 
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خـانواده در   يارزش هـا بـه   يبندیزان پایاز کاهش م یج حاکیخانواده نتا يارزش هابه  يبندیزان پایمورد م

به  يبندیها پان رسانهیزان استفاده از اینترنت است و با کاهش میزان استفاده از ماهواره و ایش میصورت افزا

بـه   يبنـد یبـر پا  داري یـن دپژوهش بر نقش مثبت  يهاافتهی ،نیهمچن. شتر خواهد بودیخانواده ب يارزش ها

هـا  آن یارزشـ  يبنـد یزان پایم ،شتر باشدیافراد ب داري یندزان یهر چه م. گذاردیخانواده صحه م يارزش ها

  .هم کمتر خواهد بود یارزش يبندیکمتر باشد پا داري یندزان یشتر و هر چه میب

زان یو م يدار یندزان یزان مصرف رسانه، مین میکه ب یدهد که روابطینشان م یآزمون مدل پژوهش یتدرنها

ـ آنچـه از ا . اسـت  دار یمعنـ و  یمنطق یتجرب صورت به ،شده  گرفتهخانواده فرض  يارزش هابه  يبندیپا ن ی

توان یم... و  یقیتزر هیهمچون کاشت، نظر ينظر يکردهاین است که در قالب رویگردد ایج استنباط مینتا

 یاتیـ ق و عملیـ ج حاصل بـه تطب یکه نتا انچن ؛را نشان داد یاجتماع یزندگ يهارسانه در عرصه یرگذاريتأث

  .اشاره دارد یرانیها در جامعه اشدن آن

زاده و ذوالقـدر و قاسـم  ) 1389(ان یفر و ملکیسطان يهان پژوهش با پژوهشیا يهاافتهی یکیتوان از نزدیم

 یهـو و هـ  ي، زدهنـد یو کارکرد خانواده را نشـان مـ   ارزش ها بر  ماهوارهاستفاده از  یمنف یرتأثکه  )1391(

نترنـت بـر   یاسـتفاده از ا  یرتأثکه بر ) 1389و  1388( یو کفاش) 1384( يزاده و محمدجوادی، زنجان)2002(

 يهـا افتـه یو مصرف رسانه  داري ینددر مورد رابطه . سخن گفت ،دارند یدتأکخانواده  يارزش هاکارکرد و 

افـراد بـه آن اشـاره     يزیگرنیرسانه در د یرتأثدر مطالعه خود در مورد ) 1390( ین پژوهش با آنچه کاشانیا

دهـد  یکـه نشـان مـ   ) 1392( یبیخانواده همچون لب يارزش هاو  داري ینددر مورد رابطه . ست، همسودارد

 ینید يارزش هاز حضور کامل یدارد و ن یرتأثخانواده  یبر تحوالت ارزش یو اعتقادات مذهب ینید يباورها

ـ توان مشاهده کرد، پژوهش حاضـر ن یخانواده م یزندگ يهاهیمارا در ساختارها و بن و  داري یـن دز رابطـه  ی

  .کندیم تاییداد افراد خانواده را یز داري یندزان یخانواده و م يارزش ها

در  در اینجا یعنی خانواده، دین و رسانه بحث موردتوان نتیجه گرفت سه حوزه پژوهش می يهاافتهیبر طبق 

توان بـا توجـه   که تغییرات در هر یک را می یبه صورت ؛اندو مرتبط یدهتن درهمري عمل و حتی در تحلیل نظ

خاصـیت گسـتردگی،    واسطه بهزیرا که  ،است اما متغیر اصلی در اینجا رسانه ،به تغییرات دیگري ردیابی کرد

و  تازگی، سرعت و قدرتی که در عرصه اجتماعی دارد توانسته رونـد کلـی تغییـرات اجتمـاعی را مشـخص     

 یريتـأث  یـژه و بهسازد را مطرح می یابیمسئله آنچه در ارتباط رسانه و خانواده و دین لزوم . کند یده سازمان

مصـرف   دهندهاگرچه پژوهش حاضر نشان. دارد ارزش هااست که رسانه در مرحله کانالیزه کردن فرهنگ و 

ت آن یـ خانواده بـر اهم  يارزش هابه  يبندیآن بر کاهش پا دار یمعن یرتأث حال یندرعاما  ،است ياکم رسانه
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 یشـتر جوامـع اطالعـات   یتوسعه هـر چـه ب   ناگزیرجه یکه نت -رف رسانهزان مصیش میحال با افزا. دارد یدتأک

ک راهکار پیشـگیرانه بـراي جلـوگیري از    ی عنوان بهن یبنابرا .شتر خواهد بودیب یمنف یرگذاريتأثن یا -است

هـا  ها آموزش الزم براي تعامل و نحوه استفاده درست از رسانهت به خانوادهها بهتر اسپیامدهاي منفی رسانه

، یاجتماع يهاشبکه ،دهدینترنت نشان مین پژوهش در مورد ایج ایکه نتا طور همان ،مثال عنوان به. داده شود

لـزوم آگـاه   ن یبنـابرا  .افـراد دارنـد   یارزش يبندیو پا داري یندبر  یمنف یرتأث یو سرگرم یحیتفر يهاتیسا

ناهمسـاز در تعـامالت    يارزش هـا مقاومـت در برابـر    يبـرا  1يا رسـانه ش سـواد  یو افزاها ساختن خانواده

  .ردیقرار گ توجه موردد یدرست با يهاها با آموزشتیسا گونه یناق یشان از طرینترنتیا

 تربیتـی  نظـام  بـه  تـوان  یم آنها ازجمله که است شده فراوانی يها چالش دچار معاصر جهان در خانواده نهاد 

 نگـرش  تغییـر  نسـلی،  شـکاف  یا تفاوت و جوانان، ناپذیري کنترل والدین، اقتدار کاهش. کرد اشاره خانواده

 خـانواده  که است مسائلی ازجمله خانواده از نهاد خارج تربیتی الگوهاي گسترش و زندگی به نسبت جوانان

 .است مواجه آن با امروزي

 قرار یبررس مورد فرهنگ و اقتصاد آموزش، يها حوزه و ها ینهزم در توان یم را نوادهتربیتی خا شناسی یبآس  

 :داد

 تربیتـی  رقیب کارکرد امروزه کشور، آموزشی و فرهنگی نظام اجزاي از یکی عنوان به جمعی يها رسانه :الف 

 نـوین  هـاي  يآور فن از هاستفاد .روند یم شمار به آموزشی و یرسان اطالع منابع ینتر بزرگ از یکی و خانواده

 آثـار  ،کننـد  یم ایجاد نوجوانان ارتباط شیوه که براي شرایطی و دهند یم زندگی به که شتابی دلیل به يا رسانه

 و دینی درون منابع به توجه ضمن باید جمعی يها رسانه .افراد دارند اجتماعی و خانوادگی روابط در عمیقی

 نیازهاي با متناسب و باشند جدید نسل مطالبات گوي پاسخ انشگاه،د و حوزه کارشناسان دینی با خود تعامل

 بـه  چهـره  روابـط  گسـترش  و فرزندان با والدین بیشتر نقش براي را زمینه و کنند فعالیت و یزير برنامه آنان

 .کنند چهره باز

ـ  مـدرن  يها آموزه با هماهنگ عمدتاً که کشور عالی آموزش و پرورش و  آموزش نظام :ب  اسـت،  یو واردات

 زنـدگی  سـبک  موجبـات  تواند یم کند، غفلت جامعه بومی و فکري هاي یتظرف و استعدادها از که یدرصورت

 تضـاد  و تعـارض  فرایند در و رانده به حاشیه را خانواده نهاد ناخواسته و خواسته که سازد فراهم را جدیدي

 خانواده نهاد بین هماهنگی و تعامل وضوعم زمینه این لذا در. کند ایجاد بیشتري شکاف والدین و فرزندان بین

 .است داراي اهمیت پرورش و  آموزش نهاد و

                                              
1- Media Litracy 
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 آن چنانکه يگذار قانون و یزير برنامه و گذاري یاستس بحث در جامعه در اقتصادي حوزه اقتصادي، نظام :ج

، دارد کـه  اهمیتی همه با زنان اشتغال متعادل اسالمی، خانواده در .کند ینم عمل خانواده از حمایت جهت باید

ـ  شـمار  بـه  فرعی نقشی خانواده، عاطفی محور همسر و و مادر عنوان به ها آن اصلی وظایف برابر در  . رود یم

 را تسهیالتی نیز مردان براي و کند فراهم را اي یژهو شغلی فرصت ها آنشرایط  با متناسب باید اقتصادي نظام

 سـپري  فرزنـدان  کنار در و خانواده در را بیشتري اوقات ،رانینگ و اضطراب بدون بتوانند نآنا تا سازد فراهم

 ،اوالً بایـد  اقتصـادي  و اجتمـاعی  ریـزان  برنامـه  همچنین آموزشی، نهادهاي جمعی، يها رسانه ینبنابرا .کنند

 در، ثانیـاً  ؛سـازند  آگـاه  دارنـد  خود فرزندان تربیت و خانواده در آنان که نقشی و اهمیت به نسبت را والدین

 تـالش  اسـتبدادي  تربیتـی  الگـوي  از ناشـی  هاي یبآس به آنان توجه مقابل در و منطقی تربیت الگوي جتروی

 محبت و عشق عاطفی، فضاي تر منعطف و جذاب تبلیغی هاي یوهش با یتنها در و دهند نشان خود از بیشتري

 .برگردانند خانواده و خانه به را

مطالعه رابطـه مصـرف رسـانه،     ،ردین پژوهش انجام گیا ها و نواقصتیتواند در جهت رفع محدودیآنچه م

ق حاضـر  یـ تحق يهـا افتهیطبق  ،مثال عنوان به. ق استیو عم یفیک صورت بهخانواده  يارزش هاو  داري یند

 منظـور  بـه  یفیک یانجام پژوهش .دهندیرا نشان م یارزش يبندیزان پاین میشتریب ها متأهلن و یها کمترمطلقه

وارد بـر   يهـا بیتواند نشـان دهـد کـه چگونـه آسـ     یها مدو گروه در مواجهه با رسانه نیت ایسه وضعیمقا

جوانـان و نوجوانـان    آنجـا کـه  از  ،نیهمچن .گذاردیم یرتأثآن  يارزش هابر کارکرد و ) مثل طالق(خانواده 

چنـین اقتضـا    ،قرار دارند یو ارزش ید نگرشیرات شدییو در معرض تغ دارندها از رسانه را ن استفادهیشتریب

  .ن افراد متمرکز باشدیا ينه بر روین زمیدر ا یکه مطالعات می کند
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This study is to investigate the effect of media on religious and family values in 
Isfahan. In this paper, we review the relevant theoretical approaches to this 
important issue is whether the Iranian family with your digital and media 
literacy institutional values associated with it. According to previous researches 
and discussion in recent years about the impact of the virtual space including 
satellite and internet Iranian family values exist, these two variables were 
selected as variables that influence family values. Methods of survey and the 
population of citizens that the number of multi-stage cluster sampling method 
800 of them were selected to complete questionnaires. And finally the results 
obtained using structural equation modeling (SEM) showed an inverse 
relationship between consumption of media (internet and satellite) and family 
values. It was also found that media consumption is inversely with the degree of 
religiosity of people. The results showed that there is a direct relationship 
between religiosity and adherence to family values. Hearts interpretations 
rented, single-player tables, reflecting the effects of media on their family 
values. The recommendations in line with the appropriate policy in this regard 
are provided. 

Key words: Digital Family, Religious Identity, Media Literacy, Family Values 
and Isfahan 

 

 


