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تـرین گـروه جمعیتـی هـر کشـوري محسـوب        ترین و کلیدي مهم ،نقاط جهان بیشترنوجوانان و جوانان در 

آنهـا  هاي رفتـاري و اجتمـاعی    هاي ارتباطی و اطالعاتی، بسیاري از حوزهفناوري توسعه  در کنار. شوند می

هـاي زنـدگی و   سـبک  هـا، هنجارهـا، عـادات، مـنش،     و در همین راستا بسـیاري از ارزش  تغییر یافته است

هاي دیـداري   سعی شد رابطه بین رسانه در این پژوهش ،بر این اساس. دگرگون شده است آنانهاي  ویژگی

 اجتمـاعی  و پیمـایش  کمـی با استفاده از رویکرد  شهر شیراز هاي نوجوانان و جوانان و نظام ارزشخارجی 

 در  مسـیر . رت، گربنر و بودریار اسـتفاده شـد  هاي اینگلها در این پژوهش از نظریه. مورد واکاوي قرار گیرد

اي انتخـاب  اي چندمرحلـه  گیري خوشـه  نفر از نوجوانان و جوانان شهر شیراز بر اساس نمونه 389 پژوهش

ها با استفاده از رگرسیون تک متغیره مـورد   یافته که ساخته پاسخ دادند نامه محقق پرسش سواالتشدند و به 

ها شـامل هشـت دسـته از     اي از ارزشهاي متفاوت و گسترده دسته ،وابسته تحقیقمتغیر . تحلیل قرار گرفتند

 .گرفـت  مـی  دربـر  را فرهنگی و خانوادگی /، اقتصادي، علمی، اجتماعیدینی، ملی، جهانی، بومیهاي  ارزش

بومی، ملی، جهـانی،  ( هاي دیداري خارجی با هر هشت دسته ارزشهاي تحقیق نشان داد که بین رسانه یافته

میـزان  کـه   يبه طـور  ؛رابطه معناداري برقرار است) فرهنگی و خانوادگی /، اقتصادي، علمی، اجتماعیینید

 -414/0(، دینـی  )Beta: -276/0( یملـ  هـاي  بـا ارزش ی خـارج  يداریـ د هاي مشاهده رسانهضریب بتاي 

:Beta(خــانوادگی ، )104/0- :Beta( ،ی اجتمــاع/ یفرهنگــ)251/0- :Beta ( علمــیو )104/0- :Beta (
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. شـوند  تر مـی  هاي ذکر شده ضعیف ارزش ،هاي دیداري خارجی دهد که با افزایش استفاده از رسانه نشان می

، )Beta: 157/0( یبـوم  هـاي  بـا ارزش  یخـارج  يداریـ د هـاي  مشاهده رسانهمیزان ضریب بتاي  ،در مقابل

هـاي   یش اسـتفاده از رسـانه  دهد کـه بـا افـزا    نشان می) Beta: 130/0( و اقتصادي) Beta: 127/0( جهانی

  .نتایج در پایان مورد بحث قرار گرفتند. دنیاب می هاي تقویت این ارزشدیداري خارجی، 

 

  هاي نوجوانان و جواناننظام ارزش خارجی، تغییرات تکنولوژیک ودیداري هاي رسانه :واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣ 
 

   مقدمه

شناسـان ویژگـی اصـلی     تا حدي که بسیاري از جامعه باال رفته است سیارسرعت تغییرات ب ،در جهان امروز

به همین دلیل، دگرگون شدن و تغییر یافتن، . دانند بینی آن می جهان جدید را تغییرات شتابان و غیرقابل پیش

 ،1383پیـران،  (دهـد  زندگی و جهان خبر می يپایدارترین فرایندي است که در عین حال از ناپایداري اجزا

اي در بروز این تغییرات داشته اسـت، توسـعه    آنچه که در این میان نقش برجسته). 624: 1386، 1، گیدنز13

گونـه   در مسـیر توسـعه ایـن    ،در واقـع ). 327، 1380کاسـتلز،  (هاي ارتباطی و اطالعاتی بوده اسـت   فناوري

 ؛ماعی افـراد تغییـر یافتـه اسـت    هاي رفتاري و اجت ، بسیاري از حوزه2هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی فناوري

هـاي نـوین اطالعـاتی و ارتبـاطی، بسـیاري از      يفنـاور بدین معنا که توسعه تکنولوژیکی به ویژه در عرصه 

منتظرقـائم،  (هـاي افـراد را تغییـر داده اسـت      و ویژگی 3هاي زندگیها، هنجارها، عادات، منش، سبک ارزش

با از میان رفتن دو مـانع   4شدن جهانی ،در این میان ).1388؛ خواجه نوري، 1384نوري، ؛ خواجه152: 1382

ترین شکل خود در سرتاسر جهان گسترش  میالدي به گسترده 1990بزرگ فنی و ایدئولوژیک، از اوایل دهه 

  ). 16: 1383پیران، (یافت 

 ،اندیشی استاي در حال بازبینی و باز امروزه هویت اجتماعی و فرهنگی افراد به طور گسترده ،به بیان دیگر

کنند که موجب تغییرپذیري بسیار سریع آنان  هاي اطالعاتی و ارتباطی فراوانی استفاده می زیرا افراد از حوزه

هـاي   ن اصـلی ایـن رسـانه   امخاطب ،توان ادعا کرد که نوجوانان و جوانان ت میأبه جر ،در این میان. شود می

هـاي   ویژه بعد از دهه نود میالدي، با گسترش فناوريبه  در چنین بستري. عاتی جدید هستندارتباطی و اطال

هاي اجتمـاعی   هاي ارتباطی در جهان نظیر شبکهارتباطی و اطالعاتی نظیر ماهواره، اینترنت و گسترش شبکه

هـاي ارتبـاطی و   شـدن، شـبکه   با کمـک فراینـد جهـانی   . اینترنتی، فرهنگ جدید در جهان گسترش پیدا کرد

سازي فرهنگ تمامی افراد جهـان   فرهنگی واحد و جهانی برآمدند که سعی در یکسانها در پی ارائه ماهواره

تمایزهاي گوناگونی را در میان مـردم   ،هاي جهانی اما همین رسانه داشت،بر اساس معیارهاي فرهنگ غربی 

: 1389نـوري،   خواجـه (خلق نمودند یا تمایزهاي متفاوت موجود در میان مردم را تقویت و برجسته نمودند 

در هر صورت این تغییرات گسترده که اغلب در جهان غرب اتفـاق افتـاده    ).84: 1390نوري،  ؛ خواجه132

اما نهادهاي مدنی، سیاسی و فرهنگی موجود در  ،بود، نظام ارزشی افراد را با چالش بسیاري مواجه کرده بود
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در . یـد را مـدیریت کننـد   اجتمـاعی جد  /فرهنگـی  /هاي نظـام ارزشـی   غرب به سرعت توانستند این چالش

هاي ارتباطی نوین به سرعت وارد کشـورهاي در   فناوريهاي اخیر به ویژه با آغاز قرن بیست و یکم که  دهه

این امور باعث شد کـه  . هاي جدید را به این کشورها بسیار سرعت بخشید حال توسعه گشت، انتقال ارزش

هاي  ربی در سراسر جهان گسترش یابد و ارزشهاي کشورهاي غ الگوهاي فرهنگی مدرن و فرهنگ و ارزش

بدان معنا که گسترش و محبوبیت نسبی این فرهنگ غربـی   ؛حاکم بر کشورهاي در حال توسعه متزلزل شود

سازي و  بدون بسترسازي، بومی -به ویژه نوجوانان و جوانان -در میان اقشار متفاوت جوامع در حال توسعه 

این  ،در واقع. هاي موجود آن کشورها بوده است ها و ظرفیت با تواناییهاي جدید  سازي این ارزش هماهنگ

هاي جدید رفتار اجتماعی براي پرکردن  جوانی، رواج شیوهة طوالنی شدن دورهاي ارتباطی نوین بر  فناوري

 ،در نتیجـه . گذاشته است تأثیرغیره و  براي جوانان اهمیت یافتن سیاست زندگی شدن، فضاي زندگی، فردي

، گذراندن اوقات افرادبر ذوق، سلیقه و نیاز ارتباطی  تأثیرعالوه بر هاي اطالعاتی و ارتباطی  فناوريالت تحو

هاي افراد را  ، نگرش به خود و جامعه، هویت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها و به طور کلی ارزشفراغت

گذران بخش  هکنند توصیف ،شدن گیاي شدن و خان دو فرایند رسانه به طوري که ؛قرار داده است تأثیرتحت

فراغت خود را  و نوجوانان جوانان. استشده جوانان در جوامع مدرن  به خصوصافراد  اي از فراغت عمده

هـاي جدیـد متکـی     اي به رسـانه  کنند و براي سرگرم شدن به طور فزاینده بیش از پیش در خلوت سپري می

هاي  رسانه ،به طور کلی در چنین فضایی. )29: 1383 ،اییذک(گزینند  وري میجامعه دو از اجتماع و  هستند

احمدي، (شوند  گزینی و نظام ارزشی و معنایی افراد می ارتباطی نوین، موجب تغییر در منابع هویتی و هویت

  ). 549: 2011، ٦، داها392: 2003، ٥؛ خطیب7: 2010، ٤و بروئین ٣؛ بیدن53: 2007، ٢و پانتی ١آسالما ؛1381

549 .(  

هاي ارتباطی نوین صـورت   گزینی افراد توسط رسانهذکر گردید، این تغییر منابع هویتی و هویت که همچنان

کیـد و توجـه از محـور    هـاي نـوین، تأ   ه هـر چـه بیشـتر رسـانه    اي بود که با توسع این امر به گونه. پذیرفت

نـوین جـایگزین    هـاي  یعنی رسانه؛ اي سوق یافته است پذیري رسانه پذیري خانوادگی به سوي جامعه جامعه

را تا حـد زیـادي بـر عهـده      جوانانهدایت افکار  ،بسیاري از کارکردهاي خانواده شدند و از دوران کودکی
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بـدین شـکل کـه چـون      ؛دهـد  پذیري معکوس رخ مـی  تا جایی که مارگارت مید معتقد است جامعه گرفتند

ایـن جوانـان و نوجوانـان هسـتند کـه      شـوند،   پذیر می ها هر روزه جامعه وسیله رسانهه نوجوانان و جوانان ب

در دوران  -سـازند  هاي روز آشـنا مـی   کنند و آنها را با فناوري پذیر می ترهاي خود را جامعه والدین و بزرگ

به همین دلیل نهاد خـانواده در  . شود ها می این رسانه صرفاي از زمان افراد  بخش عمده ،نوجوانی و جوانی

، اقتصادي و اجتماعی را تجربه نموده است و بسـیاري از کارکردهـاي   این مسیر تحوالت گوناگون فرهنگی

-سازمان ؛اندهاي مدرن مسئول برآورده کردن آن کارکردها شدهقدیمی خود را از دست داده است و سازمان

؛ آزادارمکـی و  93: 1378؛ وثـوقی، 86: 1370تـافلر، ( غیـره هـاي جمعـی و   هـا، رسـانه  هایی نظیر مهدکودك

  ). 156: 1383؛ عنایت و موحد، 8: 1379همکاران،

در . نمایـد  کشور ایران نیز به عنوان کشوري در حال توسعه و در مسیر پیشرفت، چنین شرایطی را تجربه می

. اي اشاره کرد که ابتدا توسط رضا شاه و سپس توسط محمدرضا شاه دنبال شد توان به نوسازي این مسیر می

هاي جدید به کشور توسط  اوج ورود ارزش دهنده مدرضا شاه نشانبه ویژه مح نوسازي قهري توسط این دو

هاي جدید بـدون اینکـه در    اما این ارزش ،هاي اجتماعی جدید مانند تلویزیون و مجالت متفاوت بود رسانه

بعـد از انقـالب   . هاي سنتی به حیات خود ادامه دادنـد  زندگی ایرانیان درونی و نهادینه شود، همراه با ارزش

تـر شـدند و در    هاي اسالمی و سنتی پررنـگ  ایران، در مبانی ارزشی کشور تجدید نظر شد و ارزش اسالمی

توسـعه  . در دو دهـه اخیـر رخ داد   امـا مسـئله اساسـی تقریبـاً    . هاي جدید و مدرن قرار گرفتنـد  کنار ارزش

هایی نظیر فناوريورود . ان را به شدت درگیر خود نمودهاي نوین به حدي بود که جوانان و نوجوان فناوري

بـوك،   هاي اجتماعی مجازي همانند فیس اي، فضاي مجازي و شبکه هاي ماهواره سریال ،ها فیلمتلفن همراه، 

 تـأثیر زندگی اجتماعی جوانان ایرانـی را تحـت    آپ و غیره به شدتواتس وایبر، اینستاگرام، تلگرام، یتر،یتو

توان بـه   آنها می  از جمله ادي را بر جامعه تحمیل کرد کهت زیکه گفته شد، مشکال این امر همچنان. قرار داد

گرایـی شـدید، گسـیخته شـدن      تغییر در ذائقه، سبک زندگی و منش، طوالنی شـدن دوره جـوانی، مصـرف   

هاي ناهنجـار اخالقـی و اجتمـاعی، از خودبیگـانگی و     پیوندهاي عاطفی، تزلزل اصول اخالقی، ظهور پدیده

  ).124: 1391کوششی و قربانی، (اشاره کرد  غیره ی وتنهایی انسان، اختالفات نسل

این فرایند که به طور عمـده تحـت هـدایت    . کند اي را بازي می شدن نقش عمده فرایند جهانی ،در این میان

 بـا کشورهاي غربی است، نوع خاصی از فرهنگ را با خود همراه کرده است که اندیشمندان گوناگون از آن 
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در چنـین  . انـد  یـاد کـرده   غیره و ٤شدن ، غربی٣شدن کوکاکوالییزه، ٢دونالیزه شدن ک، م1شدن عنوان آمریکایی

گیرنـد، ایـن پرسـش مطـرح      هاي متفاوت و گوناگون به آسانی در دسترس افراد قـرار مـی   فضایی که رسانه

ي بر روي نظام ارزشی جوانـان و  تأثیرخارجی متفاوت چه  دیداري هاي اي رسانه شود که مصارف رسانه می

ي بر نظام ارزشی نوجوانان و تأثیرخارجی چه  دیداري هاي گذارد؟ بدین معنا که مصرف رسانه نوجوانان می

خارجی را با  دیداري هاي است که رابطه بین مصرف رسانه آندنبال ه پژوهش حاضر ب. جوانان داشته است

  . نظام ارزشی نوجوانان و جوانان به طور تجربی مورد بررسی قرار دهد

ها، موسیقی، تصاویر، ها و سریال توانند از طریق فیلماي میهاي ماهوارهشبکه ها وآنچه گفته شد رسانه بنابر

. هاي غربی را از طریق تبدیل نمودن آن به هنجار در جامعه تبـدیل بـه یـک ارزش کننـد    خبر و غیره، پدیده

ها با قـدرت نفـوذ و گسـترش    شبکه ها وها در جامعه امري بسیار غامض است، زیرا این رسانهتغییر ارزش

ها و فرهنگ ملی هاي غربی را وارد و یا حتی جایگزین ارزشتوانند ارزشروزافزونی که دارند به راحتی می

اول آنکـه خـود را در    :در واکنش به این مسئله سه گزینـه بـراي جامعـه وجـود دارد    . و مذهبی ایرانی کنند

دوم آنکه خود را از جهـان و مناسـبات    ؛هاي غربی را بپذیردرزشو ا ود، تسلیم شهدوضعیتی منفعل قرار د

جهانی جدا کند و گزینه سوم آن است که به صورت فعال در مناسبات جهانی قرار گیرد، بـا جوامـع دیگـر    

هاي دینی و ملی خود راه عـزت و اقتـدار را   ارتباط برقرار کند و با حفظ تمایالت، استقالل کشور و ویژگی

لطـف آبـادي و   (صر طی کند و نقش مثبت و مـوثر خـود را در مناسـبات جهـانی ایفـا نمایـد       در جهان معا

-بنابراین افراد جامعه از بین گزینه .بدیهی است که انتخاب گزینه دوم غیرممکن است). 37: 1383نوروزي، 

معه نخواهـد  اي جز اضمحالل جا نتیجه ،اگر راه اول انتخاب شود. کنندیکی را انتخاب می ،هاي اول و سوم

انتخـاب ایـن   . توان به صورت فعال در فضاي جهانی حضور داشـت  می ،اما اگر راه سوم دنبال شود. داشت

زیرا با شناخت علمی و مناسب بستر موجود در جامعـه   ،دهد رویکرد ضرورت این تحقیق را به ما نشان می

توان بـه شـیوه علمـی نیـز      جوانان، میخارجی بر نظام ارزشی جوانان و نودیداري هاي  تاثیر رسانه زمینهدر 

تواند بـه   بنابراین شناخت و بررسی علمی این رابطه می. حل سوم ارائه داد راهکارهاي عملی براي تحقق راه

گیـري،   متصدیان و متولیان فرهنگی کشور در جهـت بـرون رفـت از وضـعیت موجـود در عرصـه تصـمیم       

  .گذاري کمک کند ریزي و سیاست برنامه

                                                           
١  . Americanization 
٢  . McDonaldization 
٣  . Cocacolonization 
٤. Westernization 
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شـهر شـیراز بـا قـدمتی تـاریخی      . شهر شیراز اشـاره داشـت   کالن و موقعیت توان به اهمیت ن میدر این میا

عنـوان   عمـوم مـردم از آن شـهر بـه    میان اي که در  گونه به؛ شود نوعی پایتخت فرهنگی ایران محسوب می به

بر ابعاد مـذهبی   زیادي دهاي اخیر تاکی در سال ازجانب دیگر،. شود زمین یاد می پایتخت فرهنگ و هنر ایران

همـین دالیـل     بـه . اند نامگذاري کرده "بیت سومین حرم اهل"عنوان  این شهر صورت گرفته است و آن را به

در . ها همیشه در این شهر در کانون مباحثات اجتماعی و سیاسی بوده اسـت  تاریخی و مذهبی، بحث ارزش

گوها قرار دارد و هدف  و شهر در کانون گفتهاي نوجوانان و جوانان در این  ها و نگرش همین بستر، ارزش

عنـوان یکـی از    از جانـب دیگـر، ایـن شـهر بـه     . ریزان اجتمـاعی ایـن گـروه اجتمـاعی اسـت      اصلی برنامه

مند کـرده اسـت کـه از     مایش حاضر را مسئلهکه پی ستاصلی کشور، با شرایط خاصی روبروهرهاي ش کالن

، جمعیت باالي نوجوان و جوان آن، روابط باالي مـردم ایـن   توان مهاجرپذیري باالي این شهر جمله آنها می

هـا و   ارزش بـاالترین میـزان    ویـژه کشـورهاي عربـی حاشـیه خلـیج فـارس،       شهر با کشورهاي خارجی به

درنتیجـه، بررسـی علمـی انـواع     . نـام بـرد  ... و ) 171: 1394رستگارخالد و محمدي، ( هاي سکوالر نگرش

هاي خارجی که این روزهـا سـاعات و    ن شهر و رابطه آن با مصرف رسانههاي نوجوانان و جوانان ای ارزش

دي علمـی و سـپس بـراي شناسـایی بسـتر      گیرد، در درجه اول براي اهـداف بنیـا   آنها میاز زمان زیادي را 

توانـد   توان گفت که ایـن پـژوهش مـی    برهمین اساس می. اجتماعی زندگی نوجوانان و جوانان اهمیت دارد

طریـق   ریزان اجتماعی و فرهنگی از بستر جامعـه نوجوانـان و جوانـان باشـد تـا بـدین       رنامهگشاي فهم ب راه

  .  ریزي انجام دهند براساس واقعیات جامعه برنامه

ی کـه  هـای  هـدف اول، : کنند را دنبال میاهداف زیر  همواره حداقل یکی از اجتماعی هاي پژوهشدر نهایت  

 ها و دگرگونی دربینی پدیده ح گسترش تفکر و استدالل و پیشباال بردن سطح دانش، سطودر جهت معموال 

قـرار  هاي محتـاج تفسـیر   بخش براي پدیده ها و تفاسیر رضایتینیمحیط و ایجاد محیط بهتر و پیدا کردن تب

ابعـاد   هـا د تا از یک سو به کمک آن نشو موجود بررسی می هاينظریه جهتدر  دوم، هدف هایی که ؛دارند

این . )9: 1385مرادي، ( تقویت شود نظریهبا آن بنیان اثباتی و تجربی  ،سوي دیگر از شود و ترله روشنئمس

هـاي  نظریـه به این شکل که ضمن بررسـی برخـی    ؛هر دو هدف باالست دست یازیدن بهدنبال ه پژوهش ب

 حوزه نبال کنکاش و پاسخگویی به یکی از موضوعات جدي و اساسی دره بدمورد بررسی، له ئمرتبط با مس

بررسـی رابطـه    ،به طور کلـی نیـز هـدف اصـلی تحقیـق حاضـر      . استهاي جوانان و نوجوانان  ارزش نظام

در این میـان عـالوه بـر     .هاي جوانان و نوجوانان شهر شیراز استبا نظام ارزش دیداري خارجیهاي  رسانه

 دقیـق  یتوصیفاطالعات رائه اتوان به  شوند که از جمله آنها می تري نیز دنبال می هدف اصلی، اهداف جزئی
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هاي خارجی در  نوجوانان و جوانان و میزان استفاده از رسانه) گانه هاي هشت نظام ارزش(هاي  از نظام ارزش

 .بین نوجوانان و جوانان اشاره کرد

   پژوهشپیشینه 

اما اکثر  ،هر چند مطالعات زیادي درباره عنوان تحقیق در سطح و حجم وسیعی صورت پذیرفته است

اند و کمتر جوانان و به ویژه  هاي متفاوت سنی صورت پذیرفته گروه موردهاي انجام شده در پژوهش

این امر بدان معنا است که آزمون نظري دقیقی در . اند گرفته نوجوانان به طور اختصاصی مورد بررسی قرار

 ادامهدر . استیده این تحقیقات صورت نپذیرفته است و چارچوب نظري دقیقی براي بررسی طراحی نگرد

  :شودبه تعدادي از تحقیقات صورت گرفته اشاره می

اي فارسی زبان و هویت ملی و هاي ماهوارهشبکه"در پژوهشی با عنوان ) 1392(نیک ملکی و مجیدي 

ها بر هویت  تأثیر رسانه بررسی بهاند  کردهسعی  ")1390 –مطالعه موردي شهرستان اراك (اسالمی جوانان 

اي فارسی زبان بر باورهاي دینی و ملی جوانان شهرستان  هاي ماهواره هاي شبکه نیز اثرات برنامهجوانان و 

هاي دینی  نتایج ضریب همبستگی شاخص نقش ماهواره در کاهش گرایش جوانان به ارزش .دنپردازباراك 

ت تماشاي دهد مبنی بر این که هر چه مد و فرهنگ ملی در سطح یک درصد، رابطه معناداري نشان می

تر و از گرایش آنان به فرهنگ ملی  هاي دینی جوانان سست ارزش ،یابد ماهواره از سوي جوانان افزایش می

  . شود کاسته می

مطالعه : دانشجویان دختربر هاي مد بررسی تأثیر شبکه"در پژوهشی با عنوان ) 1390(موسوي و همکاران 

را اي مد بر روي دختران تحصیل کرده ایرانی  هاي ماهوارهتأثیر شبکه اندنموده سعی "موردي دانشگاه تهران

نشان داد ها  با استفاده از روش پیمایشی و استخراج و تحلیل دادهنتایج تحقیق آنان . دهندمورد بررسی قرار 

- بر روي دختران تحصیل ،پردازند هاي غربی می هاي مبتنی بر طراحی که به تبلیغ لباسي هاي مد شبکهکه 

این . باشد رفتارگرایانهاین که تا  است مدارانه بودهآگاهی اغلباند، اما این تأثیرات  عه ما تأثیر داشتهجام کرده

دهد این تأثیرات بیش از آنکه منجر به بروز رفتار و کنش آشکار اجتماعی جدید شود، بر  مطالعه نشان می

 .تها تأثیر گذاشته اس کنندگان از این شبکهشناخت استفاده

، با هدف "تأثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدیده طالق"اي با عنوان  در مطالعه) 1390(می نعی

پذیري یعنی خانواده و ماهواره  به تأثیر دو کارگزار جامعه ،پذیري بر طالق شناخت چگونگی تأثیر جامعه

تأثیر  و مدرن در زوجینهاي  تأثیر ماهواره در ایجاد ارزش دهندهنتایج به دست آمده نشان. دپرداز می

  . ده استهاي سنتی در بین زوجین بو خانواده در پیدایی ارزش

، به بررسی تغییر "هاي جوانان و عوامل مرتبط بر آن تغییر ارزش"عنوان  بااي  در مطالعه) 1389(گودرزي 

گویان  پاسخ درصد 32/21دهد که  نتایج وي نشان می. هاي جوانان و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است ارزش
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شان  هاي گویان ارزش درصد پاسخ 21/29این در حالی است که . شان تغییر کرده است هاي تا حدودي ارزش

-گویان هیچ درصد پاسخ 21/9 ،همچنین .درصد زیاد تغییر کرده است 89/7درصد کم و  37/32خیلی کم، 

درصد  32/76دهند که  ان میدر ضمن نتایج نش. شان به وجود نیامده است هاي گونه تغییري در ارزش

این در حالی است . اند ه درصد مادي بود 58/16درصد فرامادي و  11/7گویان در زمان گذشته التقاطی،  پاسخ

توان  بنابراین می. درصد مادي هستند 53/40درصد فرامادي و  68/3درصد التقاطی،  79/55که در زمان حال 

  .ه مادي تغییر کرده استگفت که سنخ ارزشی پاسخگویان از فرامادي ب

تأثیر ماهواره بر هویت فرهنگی در کردستان ایران؛ "عنوان با اي  در مطالعه) 1389(محمدپور و همکاران 

هاي  میزان استفاده از شبکهاند رابطه بین  کردهسعی  "بررسی موردي دانشجویان کرد دانشگاه هاي سنندج

نتایج . نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان را بررسی کنند 378 و هویت فرهنگی بومی اي تلویزیونی ماهواره

 .بین میزان استفاده از ماهواره با هویت فرهنگی بومی دانشجویان رابطه معنادار وجود داردآنها نشان داد که 

اند، به نسبت، نمره کمتري از  به این ترتیب که افرادي که زمان بیشتري را صرف استفاده از ماهواره کرده

گر تغییر رفتار به سمت الگوهاي جدید  اند که به نوبه خود نشان ه هویت فرهنگی محلی دریافت کردهساز

  .است

امنیتی تأثیرات ماهواره بر باورهاي  - بررسی راهبردي" در تحقیقی با عنوان) 1386(تبار  الریجانی و ملکی

هاي دینی و عقیدتی و  ارزش وضعیت باورهاي دینی و عقیدتی، پایبندي به تالش کرده اند تا "جوانان

آنهایی که بیننده  )2 ؛اند هاي ماهواره آنهایی که بیننده برنامه )1: را بشناسندگرایی دو گروه از جوانان  ملی

میزان  )1: دهدنشان مینفر از جوانان شهر تهران،  1022نتایج تحقیق آنها از . نیستندهاي ماهواره  برنامه

کنند  هاي ماهواره را تماشا می گرایی کسانی که برنامه هاي دینی و ملی زشباورهاي دینی، پایبندي به ار

هاي  در میان کسانی که بیننده برنامه )2 ؛اي نیستند هاي ماهواره متفاوت از کسانی است که بیننده برنامه

دت و یا ماهواره هستند، در کنار عامل ماهواره، عوامل دیگري وجود دارند که تأثیرپذیري از ماهواره را ش

  .بخشند ضعف می

یک دیدگاه : ها و رفاه رابطه بین تلویزیون دیدن، ارزش"عنوان  بااي  در مطالعه) 2008( 1اسمیت و روي

ها و رفاه را به صورت تجربی در میان مناطقی  اند رابطه بین تلویزیون دیدن، ارزش نمودهسعی  "جهانی

دهد که  نتایج آنها نشان می. ورد بررسی قرار دهندمانند اروپا، آمریکاي التین، خاورمیانه و غیره م

یافته غربی و اروپاي شمالی گرایی رابطه معنادار مثبتی با پایگاه اقتصادي و اجتماعی در مناطق توسعه مادي

گرایی و پایگاه اقتصادي و اجتماعی در خاورمیانه وجود نداشته  داشته است و رابطه معناداري بین مادي

از . اي با رضایت از زندگی داشته است گرایی در تمام مناطق جهان رابطه منفی مادي ،نرغم ای علی. است

شرقی و جنوبی  گرایی در خاورمیانه و آسیاي جنوب میزان تماشاي تلویزیون بر روي مادي ،جانب دیگر

                                                           
١. Smith & Roy 
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اي  نادار منفیتماشاي تلویزیون در آمریکاي التین و خاورمیانه رابطه مع. داري داشته است تأثیر مثبت و معنی

  . در حالی که در سایر نقاط جهان عکس این روند حاکم بوده است ،با رضایت از زندگی داشته است

ها در جوامع  دوگانگی ارزش: سنت در مقابل مدرنیته" عنوان بااي  در مطالعه) 2008( 1گاالند و لمل

معتقدند که نوگرایی در نهایت  ها این نظریه. اند بوده 2هاي نوگراشدن ، در پی بررسی نظریه"اروپایی

بدین جهت آنها براي بررسی . نماید هاي جدید را جایگزین آنها می زند و ارزش هاي سنتی را پس می ارزش

نتایج آنها حاکی از . هاي جهانی در سراسر اروپا استفاده نمودند هاي پیمایش ارزش تجربی این فرضیه از داده

زیرا حتی در کشورهاي بسیار پیشرفته و  ،گیرند تأیید قرار نمی هاي نوگراشدن مورد آن است که نظریه

هاي جدید  نوگرایی ارزش ،در واقع. هاي جدید همزیستی دارند هاي سنتی در کنار ارزش صنعتی نیز ارزش

هاي  برد، بلکه ارزش هاي سنتی را از بین نمی اما به طور همزمان ارزش ،آورد را همراه خود به ارمغان می

هاي جدید ترکیب  دهند و گاهی اوقات با ارزش هاي جدید به حیات خود ادامه می در کنار ارزشسنتی هم 

  . شوند می

، سعی نموده است رابطه بین "هاي انسان اي و ارزش مصرف رسانه"عنوان  بااي  در مطالعه) 2008( 3بسلی

یج وي نشان داده است که تماشاي نتا. هاي جمعی و تغییر ارزشی در افراد را مطالعه نماید استفاده از رسانه

کارانه  هاي محافظه کند و موجب حفظ ساختارهاي موجود و ارزش هاي سنتی را تقویت می تلویزیون ارزش

  . شود خواهانه در افراد می هاي آزادي اما در مقابل تلویزیون، استفاده از اینترنت موجب بروز ارزش. شود می

ها این واقعیت را نشان  گیري کرد که گروهی از پژوهش توان نتیجه بندي این بخش می به طور کلی در جمع

با ...) مانند اینترنت، ماهواره و (هاي اطالعاتی و ارتباطی مرتبط با آن  شدن و فناوري دادند که فرایند جهانی

هاي ملی و گرایش به  و به تضعیف ارزش ردمنفی دا  هویت ملی آنها رابطه ه خصوصهویت سنتی افراد ب

شدن با  اما برخی معتقدند که فرآیند جهانی).  1385نیا و همکاران،  حافظ( می انجامدهاي فراملی  زشار

هاي جهانی دوام  هاي محلی کمک نموده است که در مقابل هویت هاي نوین و ارزان به فرهنگ فناوري  ارائه

، 5؛ کریستیانو و همکاران2011، 4امرسون و همکاران(هاي ملی یا مذهبی بپردازند  آورند و به تقویت ارزش

 ). 2011؛ داها، 2003؛ خطیب، 2010؛ بیدن و بروین، 2007؛ آسالما و پانتی، 1381؛ احمدي، 2008

هاي چندگانه و کلی نوجوانان  هاي دیداري خارجی و نظام ارزش بین مصرف رسانه  رابطهبا این توصیفات، 

تحقیقات به  بیشتربدین معنی که  ؛ر نگرفته استو جوانان به صورت یک مجموعه، مورد بررسی دقیق قرا

هاي دیداري خارجی و نظام  اند نمایی کلی و کالن از مصرف رسانه اند و نتوانسته یک یا چند جنبه پرداخته

                                                           
١. Galland & Lemel 
٢. Modernisation 
٣. Besley 
٤ Emerson et al. 
٥ Christiano and et al. 
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نماید این هدف  به همین منظور تحقیق حاضر سعی می. ارزشی کامل و کلی نوجوانان و جوانان ارائه دهند

  .ندرا به طور علمی بررسی ک

  

  پژوهش مبانی نظري

در نخستین گام . شودهاي موجود پرداخته می در پژوهش حاضر در دو بعد متفاوت به بررسی نظریه

هاي اجتماعی ارائه  هاي مربوط به رسانه ها و سپس تبیین هاي ساختاري و فرهنگی مربوط به ارزش تبیین

  . خواهند شد

 ،نو ،و به معناي آنچه جدید و اندیشه تفکره عنوان شیوه ب 2نوبه معنی تجدد و نوگرایی است و  1مدرنیته

 ، اصالت دادن به آنچه جدید و مدرن است 3مدرنیسم ،در این میان. شود قلمداد میامروزي و معاصر 

ارتباطات و  ،يفناورتحوالت در عرصه صنعت، تجارت،  ).42- 43: 1384، گلپایگانی ربانی( باشد می

 يفرد اتیح قیجو، ماهواره و کنترل دق ریحمل و نقل، تسخ ،يدار هیسرما ظهور و گسترش س،یامکانات، پل

تحوالت  ،از جانب دیگر .نوگرایی بوده است فنی -ي و صنعتیسخت افزار يامدهایاز جمله پ یو اجتماع

 و یو مذهب یاسیس ،یفلسف يها نگرش د،یها، عقا باور شه،یو اند يفکر اتیح ،ینیب در عرصه جهان یمیعظ

 ،5یستیکمون ،4گرایانه انسان يها يدئولوژیا ،یدموکراس دیعرصه اشکال جد نیدر ا. داده است رخ غیره

   ). 55-57: همان. (اند ظهور نموده زین  7یستیبرالیو ل 6یستیفاش

با ظهور کارخانه مدرن، نیروهاي تولیدي و مادي به طور همزمان در یک مکان جمع شده و با  ،در واقع

توسعه اقتصادي در اغلب کشورهاي  ،بدین ترتیب. امکان تولید انبوه میسر گشت هاي تقسیم کار تکنیک

کشورهاي  بیشترهاي جهانی اول و دوم و استقالل  اما بعد از جنگ. هاي آتی شکل گرفت اروپایی در قرن

، 8گریتز(مستعمره، مفاهیمی مانند هویت ملی و قومی، همبستگی ملی، پیشرفت ملی و غیره مطرح شد 

و اغلب کشورهاي ) 38: 1390نقل شده در جهانگیري و معینی،   48: 2000، 9؛ ازکیریملی234 :2000

نهاد خانواده بیشترین تغییرات را  ،در این میان. نیافته در پی توسعه اقتصادي برآمدندمستعمره و توسعه

اده تغییر یافت و شکل خانو. زیرا بسیاري از کارکردهاي خانواده به نهادهاي مدرن تفویض شد ،متحمل شد

ساختار قدرت در خانواده تا حد . نقاط جهان جایگزین خانواده گسترده شد بیشتراي در  خانواده هسته

هاي  در خانواده از اقتدارگرایی پدرساالرانه به سمت تصمیم  گیري زیادي تغییر یافت و قدرت تصمیم

                                                           
١. Modernity  
٢. Modern 
٣  . Modernism 
٤ . Humanistic 
٥ . Communistic 
٦ . Fascistic 
٧ . Liberalistic 
٨   . Geertz 
٩   . Ozkirimli 
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هاي  نقشنسبت به گذشته، ردار شدند و زنان از استقالل بیشتري برخو. گروهی و مشورتی تغییر جهت داد

کردند، بلکه خود  نوجوانان و جوانان دیگر تابع صرف تقسیم کار جنسی و سنی عمل نمی. یافتندتري  پررنگ

کشورها، آموزش  بیشترساالري در  با تغییر ساختارهاي مدرن و گسترش نظام دیوان. عامل تغییر شده بودند

پذیري نوجوانان و جوانان تا حد  جامعه. رفته و به نهاد مدرسه واگذار شدنیز از خانواده و نهادهاي سنتی گ

 ،هاي اطالعاتی و ارتباطی با توسعه فناوري که پذیرفت زیادي در گروه همساالن در نظام مدرسه صورت می

ییر به طور کلی شهرنشینی، توسعه سیاسی، تغ. هاي اجتماعی نیز قسمتی از این امر را بر عهده گرفتند رسانه

هاي دیداري و شنیداري و غیره همگی موجب تغییر ساختارهاي سنتی  جمیعتی، مهاجرت، گسترش رسانه

هاي  این تغییرات ساختاري که به واسطه نوسازي و توسعه روي داد، منجر به تغییر در تمامی حوزه. گردید

هاي  ارزش ،ترتیب نو بدی ندزندگی اجتماعی شد و الگوهاي سنتی جاي خود را به الگوهاي جدید داد

  ).45-59: 1389؛ احمدي و همکاران، 43-47: 1389اعزازي،(هاي سنتی گشتند  جدید جایگزین ارزش

هاي متفاوتی از  پردازي این فرایندها چه در دوران کالسیک و چه در دوران جدید به وسیله گروه نظریه

  .شود ها پرداخته می ریهبه طور اجمالی به معرفی این نظ که اندیشمندان صورت پذیرفته است

 

 نظریه دگرگونی ارزشی رونالد اینگلهارت  

نظریه  ،شده استمطرح  هاي اخیر در سالها  ارزش یدگرگون نهیکه در زمهایی  ترین نظریه مهماز  یکی

به  یصنعت شرفتهیپ يکشورها در معتقد است که نگلهارتیا. است 1نگلهارتیرونالد ا یارزش یدگرگون

اي بوده  این امر به گونه. است رخ داده ها انسان يماد يها در ارزش عظیمی تحول ي،ادتوسعه اقتص واسطه

 والبته ا - در حال تغییر و تحول است يفراماد يها به ارزش يماد هاي ي افراد از ارزشها ارزش است که

هاي  ارزش بر همین اساس وي معتقد بود که تحولی در. کند این روند را روندي تقریباً جهانی قلمداد می

اینگلهارت (نماید  نسل جدید جوانان اروپایی رخ داده است و براي تبیین این تحول دو فرضیه را مطرح می

  ). 1-2: 1986؛ آبرامسون و اینگلهارت، 336-337: 1994، 2و آبرامسون

که  يروطاست؛ به  اش ياقتصاد - یاجتماع طیفرد بازتاب مح يها تیکه درآن اولو یابیکم هیفرض -1

 . کم است قائل است که عرضه آن نسبتاً ییزهایآن چ يرا برا یارزش ذهن نیشتریخص بش

 ندیو فرا طیکننده شرافرد به شکل گسترده، منعکس یاساس يها که در آن ارزش پذیري جامعه هیفرض -2

 . قبل از بلوغ تجربه کرده است يها است که در سال يو يریپذجامعه

در  دهه پنجاه میالدياز ي و ظهور دولت رفاه بعد رونق اقتصاد جهیدر نت دهد که نشان می هیدو فرض نیا

هاي اندکی نسبت به امنیت جانی و  اند، نگرانی ی، جوانانی که بعد از این دوره به دنیا آمدهغرب يها کشور

شی هاي ارز همین مسئله منجر شده بود که جوانان اولویت. اند هاي والدین خود داشته مالی نسبت به نسل

                                                           
١. Roland Inglehart 
٢. Abramson 
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 يها یبه دگرگونرا  یابیکم هیفرض نگلهارت،یابر همین اساس . خود را به امور غیرمادي تخصیص دهند

 این دو فرضیه ،در مجموع .دهد ارجاع می یبلندمدت نسل به آثار پذیري را جامعه هیمدت و فرضکوتاه

 هیکه فرض یدر حال. ینی کندب هاي ارزشی در افراد را پیش تواند دگرگونی دهند که می اي را شکل می مجموعه

 هیفرض انجامد، یم يفراماد يها به گسترش ارزش ياقتصاد ییو شکوفا نقدارد که رو نیداللت بر ا یابیکم

به  یجامعه به طور کل کی يها و نه ارزش يفرد يها است که نه ارزش نیا دهنده نشانشدن  یاجتماع

 ینامرئ يبه طرز شتریو ب جیها به تدر ارزش یاساس یبلکه دگرگون کند، ینم رییتغ مدتسادگی و در کوتاه

تر  نسل مسن نیگزیتر جا نسل جوان کیکه  دیآ یم دیپد یوقت عیوس اسیدر مق یدگرگون نیا. دهد یم يرو

 يو اقتصاد یجان تیامن عیسر شیدوره افزا کیپس از  نیهمچن. شود یجامعه م کیبزرگساالن  تیدر جمع

در . حاصل شود یمحسوس يها تر تفاوت ن تر و جوا بزرگ يها گروه یارزش يها تیاولو نیب رود یانتظار م

پذیري مربوط به تغییرات نسلی و فرضیه کمیابی مربوط به تغییرات کوتاه مدت است  جامعه هیفرض ،واقع

؛ اینگلهارت و 880: 1981؛ اینگلهارت، 41: 1997؛ آبرامسون و دیگران، 525-526: 1984اینگلهارت، (

  ). 231-232: 1987؛ آبرامسون و اینگلهارت، 665: 1999، آبرامسون

 نظریه کاشت جرج گربنر 

هاي جمعی به  نظریه کاشت که توسط جرج گربنر طرح و گسترش یافته است، براي تشریح تأثیر رسانه

هاي سنتی که  برخالف نظریه. خصوص تلویزیون روي ادراك ما از جهان واقعی به کار گرفته شده است

گیري کاشت  کردند، تحلیل کاشت چند فرض اصلی براي شکل ها را مستقیم و فوري فرض می انهتأثیر رس

خابی است؛ روند گونه و غیر انت و افزاینده است؛ تماشاي تلویزیون عادت شونده  کاشت جمع: ارائه کرد

ویزیون این دیدگاه معتقد است که تل. می باشد سازي یک روند اعتقاد به غالب کاشت چندبعدي است و

: 1386زاده،  رضوي(کند  ها را براي عالیق محدودتر مخاطبان فراهم می مجموعه نسبتاً محدودي از انتخاب

هاي مشترك انتخاب و نگریستن به رویدادهاست که با استفاده  از نظر گربنر، اهمیت رسانه در خلق راه). 85

هاي مشترك نگریستن و فهم جهان  هشود و به را هاي محتوایی مبتنی بر تکنولوژي عملی می از نظام

گیرد که تماشاي  سازي و تشدید، نتیجه می جورج گربنر با دو مفهوم کلیدي متداول). 141: همان(انجامد  می

، در )سازي متداول(تواند سبب نزدیکی نظرات و عقاید افراد به یکدیگر گردد  بیش از حد تلویزیون می

باعث تشدید نگرشی ) زنان یه عنوان مثال(اند در گروه خاصی تو صورتی که عامل کاشت در طول زمان می

   ).360: 1385کوایل،  مک(ها و هنجارهاي اجتماعی گردد  خاص نسبت به ارزش

 نظریه ژان بودریار 

-بلکه رسانه، تولید نیست تحت سلطه دیگر جامعهمعاصر معتقد است که این  در تحلیل جامعه 1بودریارژان 

صنعت دانش و نظایر آن  سرگرمی و آوري اطالعات،فن کننده،هاي هدایتتیک و نظامیبرناس الگوهاي ها،

                                                           
1 . Jean Baudrillard   
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توان گفت ما به نظر بودریار می .ها استانفجار نشانه ها،ناشی از این نظام نتیجه .اندچیرگی یافته جامعهبر 

. ت رمز تولید استایم که تحت نظاراي شدهتولید بیرون آمده و وارد جامعه از جامعه تحت تسلط شیوه

 کنندتولید می ها راهایی است که این نشانهها و نظامبلکه تسلط بر نشانه هدف دیگر استثمار و سود نیست،

آوري تر از هر فن هاي گروهی مدرن را بسیار متفاوت و ژرف بودریار تأثیر رسانه. )829- 816: 1384 ریتزر،(

ارتباط جمعی مانند تلویزیون موجب دگرگونی ماهیت و  وسایل ،به زعم بودریار. کند دیگر قلمداد می

کند، بلکه چیستی  گیرد که تلویزیون دنیاي ما را فقط بازنمایی نمی او نتیجه می. سرشت زندگی ما شده است

کند که در  بنابراین او استدالل می. کند دنیایی را که ما در آن در حال زندگی کردن هستیم براي ما تعریف می

اي تشکیل  شود که از رفتارهاي مردم و تصاویر رسانه آفریده می) 1فراواقعیت(اي  اي واقعیت تازه هجهان رسان

  ). 669-670: 1386گیدنز، (شده است 

 یا و مستقیم گونه به بسیاري نظران صاحب ها، ها بر روي ابعاد متفاوت زندگی انسان تاثیر رسانه عرصه در

که  کردند تصور میهایی  تودهبه مثابه مخاطبان را پردازان،  بتدا نظریهدر ا .اند کرده اظهار نظر مستقیم غیر

بر پایه همین فرض، دیدگاه گلوله جادویی یا . نندک را جذب می ها تولید شده توسط رسانه فرهنگ توده

 ردکتوان رفتار مخاطبان را کنترل  میمعتقد بود که  این نظریه. ، دیدگاهی غالب بود50  سوزن تزریقی تا دهه

به دیدگاه سلطه نیز ). 76: 1380شکرخواه،( رود شمار می منفعل به و تغییر داد؛ چراکه مخاطب، موجودي

دادگران، ( شمرد ها و ضعف مخاطبان اعتقاد دارد و مخاطب را موجودي منفعل برمی قدرت شدید رسانه

1385 :143 -141(.  

هاي جمعی، عقیده  که رسانه معتقد استند و دا ها می رسانه يرو مخاطب را دنباله 2نوئل نئومان ،همچنین

نظرات حاکم متفاوت است به ناچار و  شان بامخاطبانی که عقایدصورت غالب بیان می کنند، اما ه خود را ب

مک اما ). 76: 1380شکرخواه،( شود موجب مارپیچ سکوت میکنند و این امر  از روي ترس سکوت می

. گویند راجع به چه فکر کنند بلکه می، گویند چه فکر کنند مردم نمی رسانه ها بهمعتقدند که  4و شاو 3کامبز

ارتباطات "دو عامل نیست و براي همه افراد به یک اندازه و یک شیوه  ها تاثیر رسانهکه  آنها نشان دادند

ها  در برجسته شدن معانی انتقال یافته توسط رسانه، "خبري از موضوع درجه بی"و ) به فرد( "اطالعات

   .)100: 1385ساروخانی، (ر هستند موث

چارچوب نظري تحقیق حاضر با توجه به مباحث نظري انجام شده، برگرفته از نظریه اینگلهارت، گربنر و 

 يها ها و مهارت ها، ارزش نگرش متفاوت،جوامع در مردم  زیوجه تما نگلهارتیا دیاز د. بودریار است

در چند دهه گذشته  ،يبه زعم و. ها با هم تفاوت دارد نگ آنفره ،گرید انیبه ب .آنان است داریو پا یاصل

مهم  اریبس يها را از جنبه شرفتهیجوامع پ يها فرهنگ یاسیو س یاجتماع ،یکیتکنولوژ ،ياقتصاد راتییتغ

                                                           
١  . Hyperreality 

٢. Elisabeth Noelle-Neumann 
٣. McCombs 
٤. Shaw 
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جامعه  ریهستند که مس یفرهنگ يها یدر حال حاضر دگرگون ،به نظر اینگلهارت. دگرگون ساخته است

رخ  گریبه نسل د یاست که از نسل يروند یارزش رییتغ ،يو دهیبه عق. کنند می تیرا هدا یصنعت شرفتهیپ

دو سطح  نگلهارت،یا يپرداز هینظر افتیره ،یبه طور کل. گرید یبه سال ینه به طور مداوم از سال و دهد یم

  .)5: 1391خسروانی، (. دهد یرا مد نظر قرار م) افراد(و سطح خرد ) جامعه يساختار( نظام

 دینسل جد تیجمع ینیگزیکه جا کند یم ینیب شیپ یارزش یدگرگون مورددر  نگلهارتیا هینظر ،ین میاندر ا

 یبررس. منجر خواهد شد يفراماد يها به ارزش يماد يها بلندمدت از ارزش ییبه جابجا جیبه تدر

تر  جوان یسن يها آن است که گروه انگریمختلف ب یسن يها گروه انیم یغرب يدر کشورها نگلهارتیا

لعات خود که به ابا اشاره به مط يو. دارند يگر ياز فراماد يتر سطوح باالتر مسن یسن يها نسبت به گروه

 یموجب تحول اساس انو جو دینسل جد ینیگزیکه جا کند یم يریگ جهیانجام شده است، نت طولیصورت 

وجودشان را  کنیا مشکل است، له ارزش میمستق يریگ معتقد است که اندازه البته وي .ها خواهد شد ارزش

؛ 525-526: 1984اینگلهارت، ( استنباط کرد توان یاز اهداف م ینیانواع مع بر دیکأت وستهیپ ياز الگو

؛ آبرامسون و 665: 1999؛ اینگلهارت و آبرامسون، 880: 1981؛ اینگلهارت، 41: 1997آبرامسون و دیگران، 

 ).  231- 232: 1987اینگلهارت، 

هاي  بیان شد، اینگلهارت معتقد است که عالوه بر تغییرات ساختاري و بنیادین جوامع، ارزش طور که همان

تواند تغییرات  باور وي، تغییرات ارزشی در جوامع می  به. اي نیز عامل تغییر در جوامع است هر جامعه

 سازي بعضی به متداول گربنر معتقد است که تلویزیوندر این میان، . بنیادین و ساختاري در آینده ایجاد کند

دهد، دیگر خبري از سلطه فیزیکی نیست، بلکه  که بودریار نشان می آورد و همچنان ها روي می ارزش از

توان  در چنین فضایی، می. شود هاي نشانه و رمز موجب تغییر ارزشی می سلطه فرهنگی و تسلط بر نظام

عنوان  هاي مختلف را به سعی نمود ارزشاي که  گونه به ؛طور ترکیبی پرداخت چارچوب نظري پژوهش را به

بندي  در اینجا سعی شد، دسته. ودکنند انتخاب نم اي در جامعه ایجاد می هایی که تغییرات گسترده عامل

دلیل . هاي مادي و فرامادي، بلکه به صورت هشت دسته ارزش کلی تنظیم شود ارزشی نه به صورت ارزش

ها را  توان ارزش یافته نمی خاص جامعه ایران است که هنوز همانند جوامع توسعههاي  ویژگیاین امر نیز 

در واقع، براي رسیدن به اشباع نظري و تجربی هنوز نیازمند . هاي مادي و فرامادي کرد محدود به ارزش

از دیگر سو، . هاي مختلف دیده شود هاي تجربی زیادي در ابعاد مختلف هستیم تا نقش ارزش بررسی

در . ها دارند دهی ارزش ها و تلویزیون نقش بسیار بزرگی در شکل یدات گربنر و بودریار، رسانهکنند تاهما

ي هاي صداوسیما هاي خاص فرهنگی و تفاوت ماهوي برنامه این میان، در کشور ایران، به دلیل ویژگی

، دم شهري به ماهوارهمر ينزدیک به هفتاد درصدو با توجه به دسترسی  اي هاي ماهواره رسمی با برنامه

ها  ها و نگرش ارزش ،ها این رسانه -قرار گیرد دورد بررسی و تاکیمهاي دیداري خارجی ی شد تا رسانه سع

. هاي حاکمیتی و رسمی تفاوت دارد ها و نگرش با ارزش اغلبکنند که  اي را دنبال می هاي رسانه و سیاست
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در همین مسیر مدل نظري . در نظام ارزشی را نشان دهد تواند تغییرات موجود این بررسی بهتر می ،درنتیجه

  . تحقیق بر اساس آن تنظیم شد ه هايو فرضیو تجربی تحقیق بر اساس این چارچوب نظري استخراج 

 مدل مفهومی تحقیق

  
 

  

  :بندي شدند صورت ، فرضیه هاي آنبر اساس مدل تجربی تحقیق

  فرضیه اصلی

 .هاي نوجوانان و جوانان رابطه معناداري وجود دارد و نظام ارزشبین مشاهده رسانه هاي دیداري خارجی 

 فرضیه هاي فرعی

 نوجوانان و جوانان رابطه معناداري  هاي بومیهاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

 .وجود دارد

 نوجوانان و جوانان رابطه معناداري وجود  هاي ملیهاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

 .دارد

 نوجوانان و جوانان رابطه معناداري  هاي دینیهاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

 .وجود دارد

 نوجوانان و جوانان رابطه معناداري  هاي جهانیهاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

 .وجود دارد

 ن و جوانان رابطه معناداري هاي خانوادگی نوجواناهاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

 .وجود دارد
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 هاي علمی نوجوانان و جوانان رابطه معناداري هاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

 .وجود دارد

 هاي اقتصادي نوجوانان و جوانان رابطه معناداري هاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

 .وجود دارد

 اجتماعی نوجوانان و جوانان رابطه /هاي فرهنگیخارجی و ارزشهاي دیداري بین مشاهده رسانه

  .معناداري وجود دارد

  شناسی پژوهشروش 

 تغیرهاي مورد بررسی انتخاب گردید وبر اساس پارادایم و معرفت علمی تحقیق، روش کمی براي سنجش م

حـل  بـراي یـافتن راه  محقق بر این باور اسـت کـه    ،در این روش. به اجرا در آمدروش پیمایش اجتماعی  با

در ایـن مسـیر   . ، باید اطالعاتی گردآوري کرد و سـپس آنهـا را مـورد بررسـی قـرار داد     مسئله مورد بررسی

موضوع تحقیق  موردشود تا شناخت کاملی از شرایط وضعیت حال در آوري میاطالعات از زمان حال جمع

هـا مـورد اسـتفاده قـرار     ي گـردآوري داده ابزاري که در این پژوهش بـرا ). 294: 1382ازکیا، (به دست آید 

  .دبومحقق ساخته گرفت، پرسشنامه 

گیـري از   نمونـه . شـود  جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه نوجوانان و جوانان ساکن در شهر شـیراز مـی  

شود و در تحقیقات اجتماعی براي انتخاب افـراد یـا موردهـاي    هاي منظم انتخاب اطالق میبه روش جامعه

گویـان کـه بـراي تحلیـل     است بـراي انتخـاب پاسـخ    گیري روشیدر پیمایش، نمونه. دروکار میه بتحقیق 

بـا  ). 162: 1386بیکـر،  (گیري هم بسط معرف بودن موردهاي تحقیـق اسـت   دلیل نمونه. شوندبرگزیده می

شایان ذکر است . نفر برآورد شد 384گزینشی   حجم نمونه) 383: 1383پور، رفیع(استفاده از فرمول کوکران 

 .مورد محاسـبه قـرار گرفتـه اسـت     1390که جمعیت آماري شهر شیراز بر اساس سرشماري سراسري سال 

سـنین   درنفر  468206 ،بوده است که از این تعداد 1460665برابر با  1390جمعیت کل شهر شیراز در سال 

ساس فرمـول کـوکران تعـداد نمونـه     بر ا. اند گانه شهرداري شهر شیراز ساکن بودهنهسال در مناطق  15-29

  .نفر بود 384مورد بررسی مورد محاسبه قرار گردید که برابر با 

  پسر و دختر حسببر هاي هر منطقه  هنمون تعدادو  مناطقن جواناجمعیت  مناطق، معیتج: 1  جدول

  تعداد پسر  تعداد دختر  جمعیت نمونه  سال 15-29جمعیت   جمعیت منطقه  منطقه

1  220519  71274  58  29  29  

2  180931  57239  47  23  24  

3  189190  60093  49  25  24  
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4  233180  69062  57  29  28  

5  147853  47896  40  20  20  

6  160588  52020  42  21  21  

7  183346  59702  49  24  25  

8  44397  13634  12  6  6  

9  110661  37287  30  15  15  

  

و جوانان هر منطقه و تعداد نمونه مورد نیاز در  بعد از مشخص کردن جمعیت هر منطقه، جمعیت نوجوانان

هایی که جوان داشته باشـند مصـاحبه    در مرحله پرسشگري در خانه. گیري صورت پذیرفت هر منطقه، نمونه

. اي خواهد بود اي چندمرحله گیري تصادفی خوشه نمونه  گیري نیز بر اساس شیوه نوع نمونه. گیرد صورت می

شـوند و   هاي شهري به صورت تصادفی انتخاب می ب، ابتدا نواحی و سپس بلوكلذا، بر اساس مناطق منتخ

ابزاري که بـراي  . ها در میان نوجوانان و جوانان توزیع خواهد گردید گیري، پرسشنامه بر اساس نسبت نمونه

اضر از تحقیق ح. رود در مرحله اول باید اعتبار و سپس پایایی الزم را داشته باشدکار میه سنجش متغیرها ب

بـراي   1هاي گوناگون موجود بـراي سـنجش اعتبـار و روایـی تحقیـق، از روش اعتبـار صـوري       میان روش

بـه طـور کلـی بـراي     . براي پایایی تحقیق استفاده کرده اسـت  2اعتباریابی تحقیق و از ضریب آلفاي کرونباخ

  .یابی به اعتبار و روایی تحقیق به صورت زیر عمل شده استدست

هاي اولیه ابزار پرسشـنامه بـر   گویه ،در مرحله اول ؛به اعتبار صوري فرایند زیر انجام گردید یابیبراي دست

هاي صورت گرفته پیشین و چارچوب نظري منتخب طراحی شدند و در اختیار اساتید مجرب اساس تحقیق

حات و تجدید اصال. قرار گرفتهاي الزم علمی را برخوردار بودند و کارشناسانی که در این عرصه توانایی

ه شده از جانب اساتید و کارشناسـان در چنـد مرحلـه صـورت گرفـت و سـرانجام پرسشـنامه        ئنظرهاي ارا

هاي نگرشی تحقیق از طریق آزمون پایایی آلفـاي  پایایی طیف. طراحی شده به توافق نهایی براي اجرا رسید

  .نشان داده شده است 1در جدول  گرفت کهکرونباخ مورد محاسبه قرار 

  

  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها

  هاي دیداري خارجی رسانه

                                                           
١ . Face Validity 
٢ . Cronbach Alpha 
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 بررسـی  مورد) اینترنت( الکترونیک و شنیداري -دیداري چاپی، -نوشتاري ه بخشس در خارجیهاي  هسانر

 میـزان  از لیکرت طیف قالب در سواالتی صورت هب متغیر این). 84: 1391مکاران، ه و هرسیج( گرفت قرار

ـ ( اینترنـت  از اسـتفاده  میـزان هـا، موسـیقی،    هـا، فـیلم   ماهواره، سـریال  نظیر خارجی هاي هرسان از استفاده ه ب

زم به ذکـر  ال. و غیره خواهد بود) نویسی، خبرخوانی، گشت و گذارو غیره هاي متفاوت مانند وبالگ صورت

  . ورد سنجش قرار خواهد گرفتاي م است که این متغیر در سطح سنجش فاصله

 نظام ارزشی

این . آبادي و نوروزي طراحی و عملیاتی خواهد شد ی در این تحقیق بر اساس مقیاس نظري لطفنظام ارزش

جهـانی   و ملـی  دینی، علمی،هنري،  اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، خانوادگی،هاي فردي،  مقیاس شامل ارزش

  . بودهد خوااي  هاصلف سنجش سطح دراین مقیاس .  شود می

  :ود دارددر این پژوهش، یک فرضیه اصلی وج

 .هاي نوجوانان و جوانان رابطه معناداري وجود دارد هاي دیداري خارجی و نظام ارزشبین مشاهده رسانه

هـاي دینـی،    ارزش هـاي ملـی،    هاي بومی، ارزش هاي نوجوانان و جوانان شامل ارزش در اینجا، نظام ارزش

هـاي   هـاي اقتصـادي، ارزش   فرهنگـی، ارزش  -هـاي اجتمـاعی   هاي علمی، ارزش هاي جهانی، ارزش ارزش

 . است هاي دیداري خارجی خانوادگی و رسانه

  هاي نگرشی پرسشنامههاي طیفگویه) آلفاي کرونباخ(میزان پایایی  :2جدول 

  هاي تحقیقطیف
  هايتعداد گویه

  هر طیف

  میزان ضریب

  آلفاي کرونباخ
  هاي تحقیقطیف

  هايتعداد گویه

  هر طیف

  میزان ضریب

  آلفاي کرونباخ

 86/0 7 فرهنگی -هاي اجتماعی ارزش  88/0  6 هاي بومی رزشا

 78/0 5 هاي اقتصادي ارزش  79/0  6 هاي ملی ارزش

 82/0 5 هاي خانوادگی ارزش  85/0 5 هاي دینی ارزش

 90/0  7 هاي دیداري خارجی رسانه  60/0  5 هاي جهانی ارزش

  848/0 44 هشت دسته نظام ارزشی کلآلفاي  82/0 5 هاي علمی ارزش

  

هـا در دو  تجزیه و تحلیل داده. تحت ویندوز استفاده شد ١)SPSS( افزارها از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده 

هـاي توصـیفی،   در بخـش داده . شد ارائه) تبیین(هاي استنباطی و یافته) توصیف(هاي توصیفی قسمت یافته

هاي پرسشنامه هاي میانگین طیفاندازه توزیع فراوانی متغیرها در قالب جداول فراوانی وتا است  شدهسعی 

                                                           
١ Statistical Package for Social Science 
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 ارائـه بر اساس ماهیت متغیرها و سطح سـنجش آنهـا، آزمـون فرضـیات تحقیـق       ،از جانب دیگر. شود ارائه

 ، ضـریب همبسـتگی  T، آزمـون Fهمبستگی، آزمونهاي تحلیل پراکنش، تحلیل در این مسیر از آماره. ردیدگ

رگرسیون چنـدمتغیره  ) تحلیل چندمتغیره(تغیر با متغیر وابسته براي بررسی رابطه چندم. پیرسون استفاده شد

  . مورد استفاده قرارگرفت

  پژوهشهاي  یافته

رسـانه  ( مستقلها درباره متغیرشناختی و همچنین توزیع پاسخهاي جمعیتبه توصیف ویژگیبخش در این 

در  پاسـخگو  389 .شده است پرداخته) هاي جوانان و نوجواناننظام ارزش(وابسته  و) هاي دیداري خارجی

  . این پیمایش مورد بررسی قرار گرفتند

میانگین سن این پاسخگویان برابر با . سال ثبت شده است 29سال و حداکثر آن  15حداقل سن پاسخگویان 

از کـل  همچنـین   .انـد  ساله بوده 15پاسخگویان باشد بیشتر  می 263/4آن نیز برابر با  و انحراف معیار 55/19

یز پاسـخی بـه ایـن سـؤال     درصد ن 5/0 -درصد نیز مرد بودند 7/51درصد زن و  8/47مورد بررسی، نمونه 

درصـد از   8/36در کـل نمونـه مـورد بررسـی، تحصـیالت       بـه دسـت آمـده   بر اساس اطالعـات   .اند نداده

 بوده لیسانس فوقدرصد  3/3درصد لیسانس و  5/26درصد  دیپلم،  6/32، گویان مورد مطالعه زیردیپلم پاسخ

بر اساس اطالعات به . بیشتر پاسخگویان زیردیپلم هستند اند و نیز پاسخی به این پرسش ندادهنفر  3 -ستا 

و  متأهـل  درصد 2/8مطالعه مجرد،  گویان مورد از پاسخ درصد 7/90کل نمونه مورد بررسی،  در دست آمده

  .درصد  بدون همسر به دلیل طالق بوده است 3/0

انی متغیرهاي تحقیقتوزیع فراو: 3جدول   

  میزان  ها تعداد گویه  متغیر

  کم  7  هاي دیداري خارجیرسانه

  باال  17  هاي بومی، ملی و دینیارزش

  باال  11  هاي جهانی و علمی ارزش

  باال  10  هاي خانوادگی و اقتصاديارزش

  باال  7  فرهنگی -هاي اجتماعیارزش

  

  متغیـره  آزمـون تـک  . هاي پـارامتري اسـتفاده شـد    ا از آزمونلذ .هاي تحقیق از توزیع نرمال برخوردارند داده

متغیر وابسته در این تحقیـق نظـام ارزشـی    . انجام گرفت 1فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون تک متغیره

                                                           
١ . Regression 
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هاي دیداري خارجی ها بین رسانهلذا در این پژوهش براي اثبات فرضیه .باشد که هشت بعد داردجوانان می

   :به دست آمد زیرنتایجی به شرح  ،رزشو هشت دسته ا

نوجوانان و جوانـان رابطـه   بومی هاي  هاي دیداري خارجی و نظام ارزشبین مشاهده رسانه: 1فرضیه 

 .معناداري وجود دارد

از تکنیـک آمـاري   هشـت دسـته ارزش    هاي دیـداري خـارجی و  به منظور بررسی رابطه بین مشاهده رسانه

و ارزش هاي  هاي دیداري خارجیرسانه از بر اساس نتایج حاصله. )3دولج( شده است رگرسیون استفاده

هـاي بـومی پاسـخگویان    هاي دیـداري خـارجی و ارزش  بین مشاهده رسانه)  = 157/0R(، همبستگی بومی

کمی در تبیین تغییرات مشاهده شده در  تأثیربین  دهد که متغیر پیشنشان می R2 =025/0مقدار . وجود دارد

  جهـت مثبـت و رابطـه    =157/0Betaضـریب بتـا   . هاي بومی آنها داشته استنه از نظر ارزشجمعیت نمو

حاکی از این است که به ازاي هر واحـد افـزایش    =B 130/0ضریب . دهد مستقیم بین دو متغیر را نشان می

ـ  ارزش(واحد به متغیـر مـالك    130/0، )هاي دیداري خارجیمشاهده رسانه(بین  در متغیر پیش ) ومیهـاي ب

 = 002/0Sigو  = 137/3T =  ،839/9Fدار بودن رابطه فوق با توجه به مقادیر در مورد معنی. شودافزوده می

 .شودیید میألذا فرضیه فوق ت .باشد دار مینیدرصد اطمینان مع 99فوق با   رابطه

نـان رابطـه   نوجوانـان و جوا  ي ملیها و نظام ارزش یخارج يدارید هايمشاهده رسانه نیب :2فرضیه 

 .وجود دارد يمعنادار

همبسـتگی   نشـان داد کـه   ،هـاي ملـی  هاي دیداري خـارجی و ارزش رابطه بین مشاهده رسانه نتایج حاصله

)276/0R = (مقـدار  . هـاي ملـی پاسـخگویان وجـود دارد    هاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

076/0= R2  ر تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از ي کم دتأثیربین  دهد که متغیر پیشنشان می

معکوس بین دو متغیـر    جهت منفی و رابطه -=276/0Betaضریب بتا . هاي ملی آنها داشته استنظر ارزش

بـین   حاکی از این است که به ازاي هر واحد افـزایش در متغیـر پـیش    =B- 194/0ضریب . دهد را نشان می

در مـورد  . شـود کم می) هاي ملیارزش(واحد از متغیر مالك  194/0، )هاي دیداري خارجیمشاهده رسانه(

 99فـوق بـا     رابطـه    = 000/0Sigو  = T =  ،844/31F-643/5دار بودن رابطه فوق با توجه به مقادیر معنی

  .شودلذا فرضیه فوق تایید می .باشد دار میدرصد اطمینان معنی

نوجوانـان و جوانـان رابطـه     ي دینیها و نظام ارزش یرجخا يدارید هايمشاهده رسانه نیب :3فرضیه 

 .وجود دارد يمعنادار
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همبسـتگی  نشـان داد کـه   هـاي دینـی   هاي دیداري خـارجی و ارزش رابطه بین مشاهده رسانه نتایج حاصله

)414/0R =  (مقـدار  . پاسـخگویان وجـود دارد  هاي دینـی  اي دیداري خارجی و ارزشهبین مشاهده رسانه

171/0= R2  ي در تبیین تغییرات مشاهده شـده در جمعیـت نمونـه از    تأثیربین  دهد که متغیر پیشنشان می

معکوس بین دو متغیر   جهت منفی و رابطه -=414/0Betaضریب بتا . هاي دینی آنها داشته استنظر ارزش

بـین   پـیش  حاکی از این است که به ازاي هر واحد افـزایش در متغیـر   =B- 250/0ضریب . دهد را نشان می

در مـورد  . شودکم می) هاي دینیارزش(واحد از متغیر مالك  250/0، )هاي دیداري خارجیمشاهده رسانه(

 99ي فـوق بـا    رابطـه   = 000/0Sigو  T =  ،213/79= F-9/8دار بودن رابطه فوق با توجه به مقـادیر  معنی

  .شودیید میألذا فرضیه فوق ت .باشد دار میدرصد اطمینان معنی

نوجوانان و جوانان رابطـه   ي جهانیها و نظام ارزش یخارج يدارید هايمشاهده رسانه نیب :4رضیه ف

  .وجود دارد يمعنادار

، همبسـتگی  هـاي جهـانی  هـاي دیـداري خـارجی و ارزش   رابطه بین مشاهده رسانه بر اساس نتایج حاصله

)127/0R =  (مقـدار  . پاسخگویان وجـود دارد  هاي جهانیهاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

016/0= R2  ي کم در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از تأثیربین  دهد که متغیر پیشنشان می

جهت مثبـت و رابطـه مسـتقیمی بـین دو      =127/0Betaضریب بتا . هاي جهانی آنها داشته استنظر ارزش

بین  ین است که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر پیشحاکی از ا  =062/0Bضریب . دهد متغیر را نشان می

در  .شـود افزوده می) هاي جهانیارزش(واحد به متغیر مالك  062/0، )هاي دیداري خارجیمشاهده رسانه(

فـوق بـا     رابطه   = 013/0Sigو  = 497/2T =   ،236/6 Fدار بودن رابطه فوق با توجه به مقادیر مورد معنی

  .شودیید میألذا فرضیه فوق ت .دباش دار میمعنی درصد اطمینان 95

نوجوانـان و جوانـان    ي خـانوادگی ها و نظام ارزش یخارج يدارید هايمشاهده رسانه نیب :5فرضیه 

 .وجود دارد يرابطه معنادار

همبسـتگی  هاي خانوادگی نشان داد که هاي دیداري خارجی و ارزشرابطه بین مشاهده رسانه نتایج حاصله

)104/0R =  (هـاي خـانوادگی پاسـخگویان وجـود دارد    هاي دیداري خـارجی و ارزش بین مشاهده رسانه .

ي کم در تبیین تغییرات مشاهده شـده در جمعیـت   تأثیربین  دهد که متغیر پیشنشان می  R2 =011/0مقدار 

بطـه  جهـت منفـی و را   -=104/0Betaضـریب بتـا   . هاي خانوادگی آنهـا داشـته اسـت   نمونه از نظر ارزش

حاکی از این است که به ازاي هر واحد افزایش  -=057/0Bضریب . دهد معکوسی بین دو متغیر را نشان می
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) هاي خانوادگیارزش(واحد از متغیر مالك  057/0، )هاي دیداري خارجیمشاهده رسانه(بین  در متغیر پیش

  = 040/0Sigو  T =  ،261/4= F-064/2دار بودن رابطه فوق با توجه به مقـادیر  در مورد معنی. شودکم می

  .شودیید میألذا فرضیه فوق ت .باشد دار میدرصد اطمینان معنی 95فوق با   رابطه

نوجوانان و جوانـان رابطـه    ي علمیها و نظام ارزش یخارج يدارید هايمشاهده رسانه نیب :6فرضیه 

 .وجود دارد يمعنادار

، همبسـتگی  هـاي علمـی  هـاي دیـداري خـارجی و ارزش   هرابطه بین مشاهده رسـان  بر اساس نتایج حاصله

)104/0R =  (مقـدار  . هاي علمی پاسـخگویان وجـود دارد  هاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

011/0= R2  ي کم در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از تأثیربین  دهد که متغیر پیشنشان می

جهت منفی و رابطـه معکوسـی بـین دو      -=104/0Betaضریب بتا . ه استهاي علمی آنها داشتنظر ارزش

بین  حاکی از این است که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر پیش -=063/0Bضریب . دهد متغیر را نشان می

در مورد . شودکم می) هاي علمیارزش(واحد از متغیر مالك  063/0، )هاي دیداري خارجیمشاهده رسانه(

 95فـوق بـا     رابطـه   = 041/0Sigو  T =  ،186/4= F-046/2بودن رابطه فوق با توجه بـه مقـادیر    دارمعنی

  .شودیید میألذا فرضیه فوق ت .باشد دار میدرصد اطمینان معنی

نوجوانان و جوانان رابطه  ي اقتصاديها و نظام ارزش یخارج يدارید هايمشاهده رسانه نیب :7فرضیه 

  .وجود دارد يمعنادار

همبسـتگی  هاي اقتصادي نشان داد کـه  هاي دیداري خارجی و ارزشرابطه بین مشاهده رسانه نتایج حاصله

)130/0R =  (مقدار . هاي اقتصادي پاسخگویان وجود داردهاي دیداري خارجی و ارزشبین مشاهده رسانه

017/0= R2  شده در جمعیت نمونه از  کمی در تبیین تغییرات مشاهده تأثیربین  دهد که متغیر پیشنشان می

جهت مثبت و رابطه مسـتقیمی بـین دو    =130/0Betaضریب بتا . هاي اقتصادي آنها داشته استنظر ارزش

بـین   حاکی از این است که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر پیش =074/0Bضریب . دهد متغیر را نشان می

در . شودافزوده می) هاي اقتصاديارزش(یر مالك واحد به متغ 074/0، )هاي دیداري خارجیمشاهده رسانه(

 99فوق بـا    رابطه  = 010/0Sigو  572/2T =  ،615/6= Fدار بودن رابطه فوق با توجه به مقادیر مورد معنی

  .شودلذا فرضیه فوق تایید می .باشد دار میدرصد اطمینان معنی

اجتمـاعی نوجوانـان و   /فرهنگـی ي ها و نظام ارزش یخارج يدارید هايمشاهده رسانه نیب :8فرضیه 

  .وجود دارد يجوانان رابطه معنادار
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، اجتمـاعی /هـاي فرهنگـی  هـاي دیـداري خـارجی و ارزش   رابطه بین مشاهده رسانه بر اساس نتایج حاصله

اجتمـاعی  /هـاي فرهنگـی  هـاي دیـداري خـارجی و ارزش   بـین مشـاهده رسـانه   )  = 251/0R(همبسـتگی  

کمـی در تبیـین تغییـرات     تأثیربین  دهد که متغیر پیشنشان می  R2 =063/0ر مقدا. پاسخگویان وجود دارد

ضـریب بتـا   . اجتمـاعی آنهـا داشـته اسـت    /هـاي فرهنگـی  مشاهده شـده در جمعیـت نمونـه از نظـر ارزش    

251/0Beta=- 171/0ضـریب  . دهد جهت منفی و رابطه معکوسی بین دو متغیر را نشان میB=-   حـاکی از

 171/0، )هـاي دیـداري خـارجی   مشـاهده رسـانه  (بین  هر واحد افزایش در متغیر پیش این است که به ازاي

دار بودن رابطه فوق با توجـه  در مورد معنی. شودکم می) اجتماعی/هاي فرهنگیارزش(واحد از متغیر مالك 

لـذا   .باشد دار میدرصد اطمینان معنی 99فوق با   رابطه  = 000/0Sigو  T =  ،794/25= F-079/5به مقادیر 

  .شودفرضیه فوق تایید می

هاي نوجوانان و جوانان رابطـه  هاي دیداري خارجی و همه ابعاد نظام ارزشبه طور کلی بین مشاهده رسانه

  .معناداري وجود دارد

   هاي مختلفهاي دیداري خارجی و ارزشمشاهده رسانه همتغیرتک آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون : 4جدول   

  

  گیرينتیجهبحث و 

یافته است  هاي رفتاري و اجتماعی افراد تغییر هاي ارتباطی و اطالعاتی، بسیاري از حوزه با توسعه تکنولوژي

هـاي افـراد نیـز     هاي زندگی و ویژگـی ها، هنجارها، عادات، منش، سبک و در همین راستا بسیاري از ارزش

در طی فراینـد جهـانی شـدن هویـت اجتمـاعی و فرهنگـی افـراد بـه طـور           ،از طرفی. دگرگون شده است

اتی و ارتباطی فراوانـی اسـتفاده   هاي اطالع زیرا افراد از حوزه ،اي در حال بازبینی و بازاندیشی است گسترده

  سطح

  داريمعنی

 مقدار

F 

 ضریب

Beta  

  ضریب

B 

  خطاي

 معیار

R2 Ad  

 )تعدیل شده(
R2  R متغیر مالك  

متغیر 

 بین پیش

  هاي بومیارزش  157/0 025/0  022/0 124/6 130/0 157/0 839/9 002/0

مشاهده 

هاي رسانه

دیداري 

 خارجی

  هاي ملیارزش  276/0 076/0  074/0 054/5 -194/0 -276/0 844/31 000/0

  هاي دینیارزش  414/0 171/0  169/0 121/4 -250/0 -414/0 213/79 000/0

  هاي جهانیارزش  127/0 016/0  014/0 639/3 062/0 127/0 236/6 013/0

  هاي خانوادگیارزش  104/0 011/0  008/0 039/4 -057/0 -104/0 261/4 040/0

  میهاي علارزش  104/0 011/0  008/0 506/4 -063/0 -104/0 186/4 041/0

  هاي اقتصاديارزش  130/0 017/0  014/0 245/4 074/0 130/0 615/6 010/0

  اجتماعی/هاي فرهنگیارزش  251/0 063/0  060/0 954/4 -171/0 -251/0 794/25 000/0
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هاي جهانی جدید تمایزهـاي   جهانی شدن و رسانه. شود کنند که موجب تغییرپذیري بسیار سریع آنان می می

گوناگونی را در میان مردم خلق نمودند یا تمایزهاي متفاوت موجـود در میـان مـردم را تقویـت و برجسـته      

و نظام ارزشی و معنایی افراد نیز نسبت بـه گذشـته بـه مراتـب     ها  این امر بدان معنا است که ارزش. نمودند

عالوه بـر تـأثیر بـر    هاي اطالعاتی و ارتباطی  فناوريتحوالت  ،در نتیجه. بیشتر در معرض تغییر قرار گرفت

، نگـرش بـه خـود و جامعـه، هویـت اجتمـاعی،       ، گذراندن اوقات فراغـت افرادذوق، سلیقه و نیاز ارتباطی 

تـوان   به همین دلیل مـی  .هاي افراد را تحت تأثیر قرار داده است نها و به طور کلی ارزشفرهنگی و سیاسی آ

هـاي افـراد، بـه ویـژه      هاي ارتباطی و اطالعاتی، ارزش شدن، گسترش رسانه گفت که در بستر فرایند جهانی

هاي جدید بیشتر  رزشاین ا. آید مغان میهاي مدرنی براي آنها به ار یابد و ارزش جوانان و نوجوانان تغییر می

گیرند و به همین دلیل گاهی اوقات موجب بروز درگیري و تـنش بـین    هاي سنتی قرار می در تقابل با ارزش

این امر مشکالت زیادي را بر جامعه تحمیل خواهـد کـرد   بدیهی است که . شود می هاتر افراد جوان و بزرگ

گرایـی   گی و منش، طوالنی شدن دوره جوانی، مصـرف توان به تغییر در ذائقه، سبک زند آنها می  که از جمله

هاي ناهنجار اخالقی و اجتماعی، شدید، گسیخته شدن پیوندهاي عاطفی، تزلزل اصول اخالقی، ظهور پدیده

هاي متفاوت و  در چنین فضایی که رسانه. از خودبیگانگی و تنهایی انسان، اختالفات نسلی و غیره اشاره کرد

هـاي دیـداري    گیرند، این پرسش مطرح شد که مصـرف رسـانه   سترس افراد قرار میگوناگون به آسانی در د

پژوهش حاضر بـه   ،گذارد؟ در واقع خارجی متفاوت چه تأثیري بر روي نظام ارزشی جوانان و نوجوانان می

در . هاي دیداري خـارجی و نظـام ارزشـی نوجوانـان و جوانـان بـود       دنبال بررسی رابطه بین مصرف رسانه

ها بـه صـورت جداگانـه از طریـق     گانه ارزشاین تحقیق، متغیرهاي مستقل در رابطه با ابعاد هشتفرضیات 

 .مورد تحلیل قرار گرفت همتغیرتک تحلیل رگرسیون 

هـا رابطـه   گانـه ارزش بین مشاهده رسانه هاي دیداري خـارجی بـا تمـامی ابعـاد هشـت      نتایج نشان داد که

هـاي  هـاي بـومی، ارزش  هاي دیـداري خـارجی بـا ارزش   ده رسانهبه طوري که مشاه ؛معناداري وجود دارد

هـاي دینـی،   هـاي ملـی، ارزش  با ارزش ،در مقابلاي مثبت و مستقیم و  هاي اقتصادي رابطهجهانی و ارزش

 اي منفی و معکـوس اجتماعی رابطه / هاي فرهنگیهاي علمی و همچنین ارزشهاي خانوادگی ارزشارزش

نیـک    پـژوهش یا فته هـاي  با  به دست آمده جیکه نتا دهد یحاضر نشان م قیتحق يها افتههمچنین ی. داشت

و ) 1386(تبـار   ، الریجانی و ملکـی )1389(، محمدپور و همکاران )1390(می نعی، )1392(ملکی و مجیدي 

هاي اینگلهـارت، بودریـار و گربنـر نشـان داده      طورکه نظریه همان .ی داشتیسوهم) 2008(اسمیت و روي 
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ها دارند و در سوي دیگر، تغییرات ارزشی خود  ها در عصر امروز نقش چندانی در تغییر ارزش رسانهاست، 

 . ندنک هاي خاصی را برجسته می رسانه

 محسوس اتتغییربسیار حائز اهمیت در وجود   یق حاضر با تحقیقات پیشین، نکتهی تحقیفارغ از این همسو

نتیجـه گرفـت کـه بـر خـالف       اینگونـه  تـوان  در واقـع مـی   .هاي جوانان و نوجوانـان اسـت   در نظام ارزش

تحت تـاثیر دو دسـته عامـل اصـلی     اغلب هاي نوجوانان و جوانان  هاي دو دهه پیش که نظام ارزش پژوهش

هاي جوانان و نوجوانـان بسـیار دسـتخوش     نظام ارزش امروزهگرفت،  ملی قرار می/هاي اسالمی نظام ارزش

هـاي   بـا ارزش  ردکه در بسیاري از مـوا  ندا میان جوانان برجستگی یافته هاي دیگري در ارزشتغییر شده و 

ه در کنـار  توان به این واقعیت پی برد ک در توضیح بیشتر این امر می. دنرسمی جامعه همخوانی چندانی ندار

هاي دیگري نیز به نسبت وارد حـوزه نظـام معنـایی نوجوانـان و جوانـان       ارزشهاي ملی و اسالمی،  ارزش

هاي  و ارزش) تا غربیعمد(هاي جهانی  هاي فراملی و فروملی مانند ارزش ارزش آنها بهاز جمله  که اند شده

دهنده نظام ارزشی نوجوانان و جوانان در حال تغییر  در واقع، ترکیب عوامل شکل. می توان اشاره کردمحلی 

ریـزان اجتمـاعی بـر اسـاس      امـه بیـان دیگـر، برن   بـه . هاي جدیدي اسـت  ریزي است و این امر نیازمند برنامه

 بـراي  قدیمی هاي شیوههاي الزم را براي این قشر از جامعه تدارك ببینند و با  هاي جدید باید برنامه واقعیت

هـاي عینـی ایـن قشـر ارائـه       حل ارائه ندهند و راهکارهاي ارائه شده آنها بر اساس واقعیت مسائل جدید راه

  . شده است اي دنبال می صورت کلیشه به ربیشتهایی که  نه بر اساس آرمان ،شوند

تغییـرات، تحـول و تنـوع نیازهـاي نوجوانـان و      بـه  به سرعت باید ملی   رسانه ،هاي پژوهش بر اساس یافته

هـاي   سـطح و کیفیـت رسـانه    ،همچنین. هاي فرهنگی وارداتی توجه کند جوانان و  همچنین ارائه جایگزین

ل یکی از راهکارهاي اصـلی بـراي کنتـر   . گردد ه طور مرتب به روزداخلی باید در راستاي تغییرات جهانی ب

هـا،   ها، جشن آداب و رسوم، فرهنگ عامه، بازي(و یادآوري فرهنگ داخلی  ارزشی نوجوانان و جوانان، احیا

ترین راهکارها براي نیل  یکی از عملیاتی. هاي مختلف و جذاب است از طریق رسانه) موسیقی و غیره ایرانی

دف، تعریف و ایجاد فراغت متناسب با نیاز نوجوانان و جوانان با محتـواي فرهنگـی داخلـی و بـا     به این ه

واقعیت مجـازي   فناوريها،  فناوريیکی از این  ،به عنوان مثال. هاي پیشرفته جهانی است فناورياستفاده از 

ها اسـتفاده   ز این تکنیکتوان با تولید محتواي فکري و فرهنگی ملی و محلی ا و واقعیت افزوده است که می

  . ها و تاریخ فرهنگی ایران را به جوانان انتقال داد کرد و شاخصه
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In today’s world, the speed of changes has been increased as many sociologists 
believe that the main feature of the new world is its rapid and unpredictable 
changes. These rapid changes have occurred not only in the modern 
technologies but also in the social and cultural fields. With development of 
information and communication technologies, many behavioral and social fields 
of people have been changed too. In this regard, many values, norms, habits, 
manners, life styles and characteristics of people have been changed 
accordingly. Therefore, the study is an attempt to analyze the relationship 
between foreign visual media and value system of Shiraz’s youth and teenagers. 
For this purpose, ٤٠٠ young people of Shiraz—youth and teenagers—were 
selected based on multi-stage cluster sampling and were asked to answer the 
questions of a researcher-made questionnaire. The dependent variable of the 
research included different clusters and a range of values including eight 
clusters of native, national, global, religious, economic, scientific, 
social/cultural and familial values. Foreign visual media were also studied 
extensively. The findings of the study show that there is a meaningful 
relationship between foreign visual media and all eight value clusters (native, 
national, global, religious, economic, scientific, social/cultural and familial). 
Finally, the proposals of study have been presented at the end of article. 
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