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  هاي اجتماعی آنان بررسی اثر مصرف فرهنگی فراغتی جوانان بر سبک زندگی و ارزش

 3احمد ساعی، 2حسین حیدري، 1دکتر منصور ساعی

  
  

  چکیده
. آنان استهاي اجتماعی  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف فراغتی جوانان بر ارزش

 است ها مراتبی از اولویت شامل سلسله ارزشی، نظام. است جامعه یک ازرشی هاي نظام ازمتاثر زندگی  سبک
. دهد رفتاري را شکل می و نگرشی نظام هايپایه جمعی، و فردي اصلی هویت هاي یکی از الیهعنوان  به که

جامعه آماري  .سترد مطالعه قرار گرفته امو روش پیمایشارزش اجتماعی با استفاده از  11در این پژوهش 
 .اي شهر تهران است هاي ماهواره نفر از جوانان برخوردار و غیربرخوردار از تلویزیون 400پژوهش، شامل 

اي در جامعه آماري مورد  هاي ماهواره دهد که ضریب نفوذ تلویزیون هاي توصیفی نشان می نتایج آزمون
مندي از ماهواره  دهد که هرچه میزان بهره ون همبستگی پیرسون نشان مینتایج آزم. درصد است 5/78مطالعه 

هاي اخالقی  شود، میزان اهمیت معیارهاي مدرن در انتخاب همسر افزایش و میزان اهمیت ارزش می بیشتر
همچنین هر چقدر میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد، میزان گرایش . کند در انتخاب همسر کاهش پیدا می

ه معیارهاي مدرن در انتخاب پوشش افزایش و میزان گرایش به معیارهاي سنتی در انتخاب پوشش کاهش ب
یابد، میزان  نتایج همچنین بیانگر این است که هر چه میزان استفاده از ماهواره افزایش می. پیدا می کند

  .کند گرایی کاهش پیدا می پذیري و ملی گرایی، مسئولیت گرایی، دین قانون
  
  .هاي اجتماعی، سبک زندگی اي، ارزش هاي ماهواره جوانان، اوقات فراغت، تلویزیون :لمات کلیديک
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 مقدمه

هاي اجتماعی  اي و تغییرات ارزش موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از تلویزیون ماهواره
 در اي عمده سهم تلویزیون همچنان رسد می نظر به ها رسانه چشمگیر گسترش وجود با. در بین جوانان است

 فراغت اوقات گذران هاي راه ترین هزینه کم از یکی تلویزیون تماشاي. دارد جوانان فراغت اوقات پرکردن
 همین به شاید .کرد استفاده توان می خانه در و روز شبانه ساعات همه در را تلویزیون اینکه ضمن ،است
است و نقش بسیار پررنگی در زندگی  جمعی هاي رسانه ترین پرطرفدار از یکی همچنان تلویزیون دلیل

 .جوانان و پر کردن اوقات فراغت آنان دارد

فرهنگی تاثیرگذار در  -از طرف دیگر رسانه ها به ویژه رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از عوامل اجتماعی
مربوط به بررسی سبک اند که در مباحث  تحوالت اجتماعی، همواره از آن دست عوامل و متغیرهایی بوده

 )144: 1382مک کوئیل،(گذارِ به دوران جدید و گذر از نظام سنتی  زندگی و ارزش ها به عنوان موتورِ تغییرِ
  .یاد می شود

در جامعه اطالعاتی کنونی، رسانه هاي فراگیري همچون تلویزیون هاي ماهواره به یکی از مهمترین منابع 
دیل شده اند به طوري که شناخت، درك، نحوه اندیشیدن و نحوه زندگی تولید، بازتولید و توزیع معرفت تب

در بسیاري از موارد این رسانه هاي نوین به دلیل حضور دائمی و  .کردن نسل هاي نوین را شکل می دهند
، جایگزین نهاد خانواده، آموزش و پرورش و دیگر )نه مقطعی مانند آموزش و پرورش رسمی(فراگیرشان 

عه پذیري شده اند و به عنوان یکی از منبع ها و مرجع هاي اصلی در دریافت معرفت ها و نهادهاي جام
  . ارزشهاي نسل هاي جدید درآمده اند

مورد که  هاي از بودن و شدن هستندها یا شیوهها و امور وکمال مطلوبی، واقعیتاجتماع هايارزش
منبعث  اجتماعی، هايارزش .ه آن متعهد هستندبوده و افراد نسبت ب اکثریت افراد جامعهپذیرش  خواست و

هاست آل ایده از هايمراتب یا اولویت سلسله گیرنده بر در نظام ارزشی،. هاي ازرشی یک جامعه استاز نظام
که به عنوان اساسی ترین الیه هاي هویت فردي و جمعی شکل دهنده پایه هاي نظام نگرشی و رفتاري و 

هاي و گرایش هستند هاي اجتماعیگرایش ةنگیزي اجتماعی، ااهس ارزشبر این اسا. سبک زندگی است
عواطف و افعال او را در جهت هاي  ادراکات، آیند واجتماعی تمایالتی کلی هستند که در فرد بوجود می

ى اجتماعى انواع مختلف دارند که به لحاظ اهمیت و توجهى که ارزش ها. دمعینی به جریان می اندازن
در ماهیت و شکل ساخت اجتماعى جوامع مختلف تأثیر ، هاى مختلف به آنها دارند اء جامعهاکثریت اعض
این ارزشها طیف وسیعی مانند ازدواج، ثروت، دانش، تقوي، پاکدامنی، شهرت و .اى دارند قابل مالحظه

  .گذشت و وفاداري و نظایر آن را در بر می گیرند
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توان محصول فرآیندهاي اجتماعی و تاریخی آن جامعه و نظام ارزش هاي اجتماعی هر جامعه اي را می 
در واقع این ارزشها منبعث از عوامل اجتماعی، سیاسی، . نتیجه تعامالت افراد با محیط اجتماعی است

عوامل مزبور در هر دوره زمانی بر تولید، بازتولید، تثبیت، تقویت، تغییر . اقتصادي، فرهنگی و نظایرآن هستند
  . زشی و هنجاري و سبک زندگی افراد انسانی و نسل هاي یک جامعه اثر می گذارندو تحول نظام ار

تلویزیون با کمک فناوري ماهواره با گذشتن از مرز هاي ملی یک کشور قادر به پخش و انتشار ارزش ها و 
خاصیت فراملی تلویزیون هاي ماهواره اي باعث . عناصر فرهنگی یک جامعه در میان جوامع دیگر است

. شته است که تغییرات و تحوالت ارزشی و رفتاري در  بیشتر کشورهاي جهان با شتاب زیادي همراه شودگ
به بررسی ارزش ها و »  مطالعات ارزش هاي جهانی«با عنوان ) 2000(براي مثال  نتایج تحقیق اینگلهارت 

رصد جمعیت جهان د 75کشور که دربرگیرنده  60(باورهاي مردم تمام قاره هاي جهان پرداخته است 
، حاکی از تغییرات بزرگ در ارزش ها و سبک زندگی مردم جهان است که این تغییرات ناشی از نقش )است

  .فناوري هاي نوین ارتباطات و اطالعات و رسانه هاي فراملی است
ها  بدین ترتیب می توان اذعان کرد که تغییرات سریع در فناوري اطالعات و ارتباطات و اهمیت نقش رسانه

شدن پدیده  در زندگی شخصی وگروهی افراد جامعه، نتایج مختلفی را در بر داشته که یکی از آنها پررنگ
در زمینه ارزش هاي اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، قانونی، دینی و » سبک زندگی و ساحتهاي مختلف جوانان«

وانان برخوردار و غیربرخوردار مطالعات انجام گرفته در این زمینه نشان دهندة تفاوت بین ج. غیره  است
رونالد اینگهارت بدین سان که رسانه به عنوان منابع نشر و اشاعه نوآوري ها و ایده هاي نو، به تعبیر . است

از ...  هاي متحدالشکل جوانان، موسیقی پاپ و لباس. نسلی تأثیر گذاشته است ی بینارزش تفاوت بر
 و ارزش هاي ها بندي به سنت نسل کنونی و عدم پاي سبک زندگی ونمودهاي تأثیر رسانه بر تغییر رفتارها 

اما اثر دیگر فراگیرشدن رسانه هاي ماهواره اي و مصرف مشترك  ).114: 1383یوسفی،( فرهنگی خود است
و مشابه این رسانه ها از سوي مخاطبان مختلف به ویژه جوانان این است که می تواند به تشابه دیدگاه ها، 

  . ان بینی مختلف افراد بینجامدباورها و جه
همانطور که می دانیم در سال هاي اخیر در جامعه ایران، عالوه بر شبکه هاي تلویزیونی داخلی، کانال هاي 
ماهواره اي تلویزیونی خارجی نیز در حیات اجتماعی جامعه ایرانی، ضریب نفوذ و گسترش باالیی پیدا کرده 

از ) مصرف و میزان دسترسی(مندي ر این مقاله این است که آیا بهرهبر این مبنا پرسش اصلی مطرح د. است
اي در اوقات فراغت تاثیري بر ارزشهاي اجتماعی و به تبع آن سبک زندگی جوانان هاي ماهوارهتلویزیون

گذاشته است؟ تلویزیون هاي ماهواره اي کدامیک از ارزشهاي اجتماعی را بیشتر از سایر ارزشها در معرض 
و تحول قرار داده است؟ براي پاسخ به این سوال تالش شد تا جوانان برخوردار و غیربرخوردار از تغییر 

تلویزیون هاي ماهواره اي در شهر تهران  مورد مطالعه قرار گرفته و تغییرات و تحوالت صورت گرفته در 
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  .ارزشهاي اجتماعی آنان مورد بررسی قرار گیرد
  

  اوقات فراغت
 واقعی فراغت نوزدهم قرن دوم نیمه در او عقیده است، به نامیده فراغت عصر تمدن بیستم دومازدیه قرن ژوفر

 و تکنولوژي پیدایش بخاطر شد و فراگیر و متنوع یافته و توسعه فعالیتها این بیستم قرن در و گشت ظاهر
 انواع و تیاف افزایش فراغت و آزاد زمان کار، ساعات کاهش در نتیجه کار تقسیم و شدن مکانیزاسیون

 که ییها و سرگرمی تفریحات از بسیاري و شده عرضه افراد به فراغت اوقات گذران هاي از فعالیت جدیدي

 جوامع خاص نیاز یک به فراغت و یافته است عمومیت بود، اشرافزادگان و ثروتمندان انحصار در گذشته در

  .می شود تلقی ارزش یک بلکه فرد، هر حق عنوان به تنها نه فراغت  اوقات امروزه .است شده مبدل بشري
بنابراین فراغت مفهومی مدرن و زاده و برآیند جامعه پس از انقالب صنعتی است، جامعه اي که در آن وقت 
کار و وقت آزاد از هم جدا شده و فرد در وقت آزاد خود به طور داوطلبانه، لذت بخش ترین فعالیت هاي 

در تعریف اوقات فراغت بر ابعاد مختلفی تاکید شده . و انجام می دهدمورد عالقه خود را انتخاب  می کند 
گروهی با مالك زمان، فراغت را ساعاتی از بیکاري بیان می کنند، گروهی با نگرش ذهنی و روحی . است

افراد و به مثابه حاالت روحی و روانی تعریف می کنند و عده اي هم به شیوه هاي گذران سبک هاي گذران 
جامعه شناسان بر این باورند . اغت به صورت فردي و جمعی یا فعال و غیر فعال توجه نموده انداوقات فر

یکی اینکه فعالیتی فارغ از اجبارهاي اجتماعی، مذهبی و : وجود  اوقات فراغت منوط به وجود دوشرط است
مربوط به تامین معیشت عمومی با انتخاب و گزینش آزادانه باشد و دوم اینکه کار و فعالیتی مجزا از امور 

  ).1391فاضلی و رضایی، (باشد 
از این زمانی است که فرد مازاد بر زمان کار یا وظایف دیگرش دارد و  ،تعریف پارکر اوقات فراغتطبق 

به دانش و  به یانماید  میموفقیت و پیشرفت اجتماعی یا فردي استفاده زمان براي استراحت، تفریح، 
بخشد و یا میزان مشارکت داوطلبانه خود را در زندگی و  میمهارتهاي خود را ارتقا ، افزاید میاطالعات خود 

  ).39: 1976پارکر، (دهد  میدر عرصه اي حرفه اي، خانوادگی و اجتماعی افزایش 
 تفریحی، هاي قایق فرهنگی همچون یا تجملی کاالهاي(دارایی  مفهوم دو در قالب را فراغت اوقات پیر بوردیو

 جزءتفریحات،  بازیها و ورزشها، همچون نشان دهد متمایز را خود آن انجام الیتهایی که فرد باو فع )کتاب

 اوقات گزینه هاي مورد در افراد انتخابهاي او عقیده به). 1386کنی، مهدوي(می داند  زندگی سبک مؤلفه هاي

 سرمایه به با توجه و آموزند می را فراغتی فعالیتهاي و زندگی هايسبک مردم و است اجتماعی فراغت، اساساً

 افراد زندگی سبک ترکیب .بود متفاوت خواهد افراد فراغت اوقات گذران نحوه اقتصادي و فرهنگی اجتماعی،
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دهد  می شکل را ها آن فراغت اوقات فرزندان، به از والدین فرهنگی سرمایه هاي نسلی بین انتقال و
  ).1390ابراهیمی،(

 اشتغاالت از اي مجموعه :کند می تعریف اینگونه را فراغت اوقات فراغت سیشنا جامعه المللی بین انجمن
 غیر آموزش یا اطالعات ي توسعه منظور به تفریح یا، استراحت براي، خود خاطر رضایت به کامال که فرد

 بدان اجتماعی و خانوادگی، شغلی الزامات از شدن از آزاد بعد داوطلبانه و اجتماعی مشارکت، انتفاعی
 ).86: 1376، ضرغام(پردازد  می

 براي انجام کاري فرد بیکاري اوقات در چون. نیست کاري بی معناي به فراغت ومسدن معتقد است اوقاتل
 در که دیگر اوقات آن با تفاوت که باشد داشته تواند می متعددي کارهاي فراغت اوقات در ولی ندارد دادن
 هاي فعالیت از هدف که و فعالیتهاست کارها این هدف فقط است مشغول فعالیت و کار انجام به نیز آنها

 )65: 1380 ،لومسدن( است لذت و آرامش کسب فراغت اوقات

 و مادي غیر نیز و اجباري غیر، شغلی فعالیت از آن جدایی، فراغت شده شناخته هاي ویژگی جمله بنابرابن از
 اهمیت بسیار نیز فراغت بودن گروهی و بودن صنعتی جنبه امروزه، حال عین در. است آن بودن تفریحی

 در که کرد بندي دسته منفعل و فعال فراغت کلی نوع دو به توان می را ها فراغت دیگر سوي از. است یافته
 در و نشیند می دیگران فعالیت تماشاي به منفعل فراغت در اما دهد می انجام فعالیتی خود فرد فعال فراغت

  .)1389آقاپور، (شود  می مطرح زشیور تماشاگران انبوه بحث اینجا
هاي  شکل به فراغت اوقات گذران در استفاده مورد وسایل و ها شیوه بیان جهت محققین از بسیاري
و  جمعی و فردي صورت به را فراغت اوقات گذران هاي شیوه برخی. اند نموده بندي تقسیم را آن مختلفی
  . اند گرفته رنظ در غیرفعال و فعال صورت به را آن دیگر گروهی

 :می نماید استفاده فراغت اوقات گذران تقسیم بندي در شیوه دو از )1381(سازمان ملی جوانان 

 جمعی و فردي براساس فراغت اوقات گذران هاي شیوه بندي تقسیم)1

 غیرفعال و فعال براساس فراغت اوقات گذران هاي شیوه بندي تقسیم)2

 بدست زیر جدول صورت به فراغت اوقات گذران هاي شیوه ديبن طبقه، بندي تقسیم دو این ترکیب از
  :آیدمی
  

  فعال  جمعی  
  الف  ب  غیرفعال

  ج  د  فعال
 فراغت اوقات گذران تقسیم بندي: 1شکل شماره 
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  :می آید دست به فراغت اوقات گذران شیوه نوع چهار فوق شکل به توجه با
تماشاي ، کشیدن دراز و استراحت انندم :فراغت اوقات گذران غیرفعال و فردي شیوه هاي )الف

از  استفاده، اینترنت و کامپیوتر از استفاده، رادیو به دادن گوش، نوار به دادن گوش، ویدیو تماشاي، تلویزیون
 .مکتوبات و مطبوعات

 با افراد صحبت، ورزشی مسابقات تماشاي مانند :فراغت اوقات گذران غیرفعال و جمعی شیوه هاي )ب
 .خانواده

 و نمایشگاه ها موزه از بازدید، خیریه امور انجام مانند :فراغت اوقات گذران فعال و فردي شیوه هاي )ج
  ...و هنري کارهاي، خیابان و کوچه، پارك در زدن قدم، ها
 دیدار ،گفتگو، نیک پیک به رفتن، ورزش و بازي مانند :فراغت اوقات گذران فعال و جمعی شیوه هاي )د

 ).1381سازمان ملی جوانان، ( .... و اقوام و دوستان

  
  سبک زندگی

سبک زندگی یکی از پردامنه ترین مفاهیم حوزه علوم اجتماعی است که الگویی از اندیشه ها، احساسات 
 و به معنی  ،)1996سایرا، (شناختها و کنشهاست که در مجموع هویت اجتماعی و شخصی فرد را می سازد 

بروز و  .کارگیري مجموعه اي از رفتارهاسته ازها و خواسته ها با بزندگی براي تحقق نی نحوه ساماندهی
فراغت، انتخاب اشیاي  اوقات ظهور سبک زندگی از طریق نحوه صرف زمان، پول و چگونگی گذران

به عقیده گیدنز می توان از . و نظایر خاص آن صورت می گیرد) سلیقه(مصرفی، انتخاب عالئق و ترجیحات 
اي کم و بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار می گیرد و مجموعه سبک زندگی به عنوان

در این نگاه ). 120: 1378گیدنز، (روایت خاصی است که وي براي هویت شخصی خود برگزیده است 
سبک زندگی شیوه متفاوت زندگی است و در واقع می تواند معیاري براي تمایز و تشخص افراد در زندگی 

تمایزات یاد شده در زبان، موسیقی، ارزشها، هنر، ادبیات، زندگی خانوادگی، ). 1984بوردیو، (قی گردد تل
 شوند تعریف میو غیر مادي فرهنگ مادي  به عبارتی گذاري، زندگی عمومی و مذهب، آیین، غذا، نام

     .)1386روسنگرن به نقل از رضوي زاده،(

انفعال  فعل و  زندگی  سبک. زندگی متفاوتی است  و شیوه  اراي سبکاي دهجامع هر دارد اعتقاد 1سولومون
هاي مبتنی بر مصرف به شکل گسترده اي  در جوامع سنتی انتخاب .محیط زندگی اونشان می دهد در فرد را

جوامع مدرن به هر حال مردم  حالی که در در شود خانواده دیکته می یا کاست، محیط روستا طبقه، براساس،
هویت اجتماعی  عالیتهایی هستند که به نوبه خودف خدمات و و کاالها  زادي عمل بیشتري در انتخابداراي آ

                                                
1. Solomon 
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  ، با واژهسبک زندگی واژه  تعریف  براي 1برگر نظر آرتور آسا  به). 1994سولومون، ( را خلق می کند
و   و ادبیات  و تفریح  رمیتا سرگ، مو و لباس  آرایش  فرد در زمینه  سلیقه از  که  روبرو هستیمشمولی  ذي

مد یا   در واقع  زندگی  سبک  پس. کند می  سبک، مد را تداعی  کلمه .شود می  شامل مربوط دیگر را  موضوعات
  که  پیوند دارد و در تصویري  اجتماعی -  اقتصادي  معموال با طبقه  زندگی  سبک.  فرد است یک   زندگی  حالت

  ).141 :1379آسابرگر، (یابد  می  شود بازتاب می  از فردساخته
به هرحال چه سبک زندگی را شیوه متفاوت زندگی در نظر بگیریم و چه معیاري براي تمایز افراد از 

چاوشیان، (یکدیگر، در واقع روش الگومند مصرف و درك و ارزشگذاري فرهنگ مادي و غیرمادي است 
سلیقه ها و نیز مصرف فرهنگی و چگونگی استفاده  که در نحوه ارتباط فرد با محیط و عالیق و ،)45: 1384

از طرف دیگر نحوه گذران اوقات فراغت و چگونگی استفاده از . از اوقات فراغت قابل مشاهده است
زمانهاي غیرکاري افراد نیز سبک زندگی و فرهنگ آنها را دستخوش تغییر و ابزارهاي مختلف براي پر کردن 

  .تحول می کند
ه صورت مستقیم با باورهاي یک جامعه چالش نمی کند اما فرهنگ و ارزشهاي اجتماعی، تکنولوژي اگرچه ب

این تغییر رفتارها ابتدا منجر به تغییر سبک . باورها و رفتارهاي افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد
دراز مدت می تواند  زندگی افراد می شود و به تبع آن سالیق و نیازهاي افراد تحت تاثیر قرار گرفته و در

مثال بارز در این زمینه تلویزیون به عنوان یک پدیده تکنولوژیک . حوزه باورها را تحت تاثیر قرار دهد
تلویزیون با حضور خود در خانه توانست به تدریج نگاه تمامی اعضاي خانواده را به سوي . ارتباطی است

این ابزار تکنولوژیک توانست به . آنها را سست گرداندخود بگرداند تعامالت آنها را کاهش داده و پیوندهاي 
تدریج به عنوان یک عضو غیر قابل حذف در خانواده ها حضور یابد و خود را تا مرتبه یک مرجع بسیار 

اکنون در اغلب جوامع تلویزیون نقش غیر قابل انکاري در شکل دهی به . مهم تصمیم گیري ارتقا دهد
با توجه به ویژگی هاي منحصر به فرد تلویزیون، این وسیله بخش . دارد باورها و افکار اعضاي جامعه

  .اعظمی از زندگی افراد و به ویژه اوقات فراغت آنها را به خود اختصاص داده است
  

  ارزش و ارزش اجتماعی
به تعبیري آنچه که از نظر فرهنگی خوب، مطلوب، . ارزش به معناي تلقی خوب یا بد از یک چیز است

  ).380، 1373محسنی، (ا اینکه بد، غیرمطلوب و نامناسب تلقی می شود، ارزش نامیده می شود مناسب ی
از   ارزش اجتماعی یکی .ارزش هاي فردي و ارزش هاي اجتماعی: به طور کلی دو دسته هستندها  ارزش

 .اند راز کردهگوناگون اب  نظراتآن  ةشناسان دربار جامعه شود و می  شناسی محسوب جامعهدر مفاهیم اساسی 

                                                
1. Arthur Asa Berger 
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هر چیزي  .عبارت از چیزي است که مورد پذیرش همگان است  اجتماعی  شناسی ارزش در اصطالح جامعه
محسنی، (که جامعه به آن ارزش نهد، ارزش اجتماعی است و از این رو در مقابل ارزش فردي قرارمی گیرد 

کلی جامعه ارزشی   درسطح وجهند وطور فردي مورد ت  عقایدي که به اشیا یااما به واقع ). 251: 1374
از نظر جورج ریتزر، ارزش هاي اجتماعی در زمره واقعیات  .شوند هاي فردي نامیده می ارزش ندارند،

  ).73: 1374ریتزر،(اجتماعی غیرمادي به شمار می روند 
مورد اعتناي که   اجتماعی واقعه یا امري است  ارزش که معتقدند »شناسی جامعه  زمینه« کتابدرکف برن و 

اجتماعی تمایالتی کلی   هاي گرایش .شود می »گرایش اجتماعی«  ارزش اجتماعی انگیزه. جامعه قرار گیرد
 اندازند او را در جهات معینی به جریان می  عواطف و افعال آیند و ادراکات، وجود می  هستند که در فرد به

آن   ).193 :1388برن و کف، . (شهرت ونظایر آنمانند گرایش اجتماعی به  ثروت اندوزي و تحصیل، مقام، 
طور که از تعاریف برمی آید، از نظر جامعه شناختی، ارزش هاي اجتماعی به عوامل و عناصري اطالق 

 اند شودکه اکثریت مردم یک جامعه به اهمیت و اعتبار آن پی برده اند و به صورت واقعیات و امور درآمده می
به بیان دیگر هر چیزي که براي یک نظام . فراد جامعه را برآورده می سازندکه نیازهاي مادي و معنوي ا

  .اجتماعی مورد نیاز، محترم، مقدس، خواستنی و مطلوب تلقی شود، جزو ارزشهاي اجتماعی آن جامعه است
  

  هاي اجتماعی انواع ارزش
که مورد عالقه، توجه  چیزهاى مطلوب یا نامطلوب، مناسب یا نامناسب است ۀهاى اجتماعى شامل هم ارزش

قیمت باشد  هر امرى و هر چیزى اعم از مادى یا معنوى که در جامعه داراى قدر و. ها است انسان و احترام
هاى اجتماعى  ارزش ۀاز جمل و نیازهاى مادى و معنوى انسان را برآورده کند یا هرچیز گرانبها و سودمند

مورد تحسین گروه است ارزش اجتماعى  و باالخرهچیزى که مفید، خواستنى  به عبارت دیگر هر. است
د و امرى یا چیزى وجود ندارد که نگیر اجتماعى را در بر مى ها تمام شئون زندگى بر این اساس ارزش. است

وجود  هاي اجتماعی مختلفی را در کشورها بههاي متفاوت جوامع، ارزشفرهنگ. نباشد »ارزش«داراى 
 بعدهاي اجتماعی هم ارزشبه طور کلی . کنندلفی تاکید میتخاعی مهاي اجتم یا بر ارزش آورند می

مانند ( هاي معنوي جوامع بر ارزشبرخی اما در  .معنويفرهنگی و  بعدمادي دارند و هم و اقتصادي 
و ...) ثروت، مقام و مانند( هاي ماديبر ارزش برخی جوامع دیگرگردد و در  تأکید می ...)صداقت، محبت و

عین وجود  در یک جامعه، در .قرار می گیردع هر دو ارزش مادي و معنوي مورد توجه جوام در برخی از
شوند، ها و طبقات اجتماعی مختلفی مربوط میهایی، که به اقشار، گروهفرهنگعناصر مشترك فرهنگی، پاره

گروهی به . خوردهاي اجتماعی متفاوتی به چشم میها، ارزشفرهنگ این پاره در برخی از. نیز وجود دارد
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دهند و اقشاري نیز براي کسب بهاي زیادي می... هاي اجتماعی نظیر شرافت، نجابت، حفظ آبرو و ارزش
  .)95: 1372گالبی، ( گذرندشده می هاي معنوي یادراحتی از ارزشثروت و مقام به

گذشته  ه گرایی وآیند: دانسته اندذیل را شامل هاي ارزشهاي اجتماعی  دوگال و السول شاخص نظر مک
گرایی، کار و تالش جمعی و فردي، تقسیم کار، دنیاگرایی، قدرت مداري، خوشبختی و سعادت، حرمت و 

فلوید آلپورت نیز ارزش هاي اجتماعی را شامل مقام، شهرت، ). 45: 1382رسولی، (احترام، قانون گرایی 
ی و تندرستی، همکاري و تعاون و علم و دانش، مال و ثروت، درستکاري، امانت داري، صداقت، سالمت

گوردن آلپورت، ارزش هاي اجتماعی را شامل ارزش هایی ). 137: 1386ساعی ارسی، (زیبایی می داند 
 لسوزي و از خودگذشتگی دانسته استمانند عشق به آدم ها، نوع دوستی، دیگرخواهی، مهربانی، د

  .)60: 1383آزادارمکی و غفاري، (
مالحظات مفهومی و  هاي تجربی ویافته تکیه برس این سه دسته نیاز کلی و با براسابیلیسکی  شوارتز و

طلبی، گرایی، موفقیت، لذتقدرت: کشور به ده گونه ارزشی رسیدند که عبارتند از 24 هایی در انجام بررسی
 لیسکی،بیو شوارتز(گرایی گرایی، همنوایی، امنیتسنت گرایی، خیرخواهی،برانگیختگی، خوداتکایی، جهان

1987.(   
ارزش هاي مادي که بر نیازهاي . رونالد اینگلهارت، ارزش ها را به دو دسته مادي و فرامادي تقسیم کرد

زیستی و امنیتی فرد مبتنی اند، به طور مستقیم با حیات طبیعی اوارتباط دارند، اما ارزش هاي فرامادي با 
شش ارزش ( ت مقیاسی حاوي دوازده ارزشرگلهااین. ارضاي نیازهاي فرازیستی انسان در ارتباط هستند

شش گویه افزایش رشد اقتصادي، اطمینان از قدرت و . را در نظر گرفت) مادي و شش ارزش فرامادي
اقتدار ملی، ثبات اقتصادي، مبارزه با جرم و جنایت، استقرار نظم در جامعه و مبارزه علیه تورم در گروه 

گویه دیگر یعنی تالش براي زیباسازي شهرها و روستاها، پیشرفت ارزش هاي مادي قرار می گیرند و شش 
استقرار نظم در جامعه، دخالت مردم در  به سوي جامعه اندیشه گرا، حرکت به سوي جامعه انسانی تر،

. حمایت از آزادي بیان و مطبوعات در گروه ارزش هاي فرامادي قرار می گیرند تصمیمات مهم دولتی و
امعه شناس ایرانی، نیز براي سنجش تغییر ارزش هاي جامعه ایرانی طی سه دوره زمانی فرامرز رفیع پور، ج

ارزش ها را به دو دسته مادي و مذهبی تقسیم کرد و پس از تعیین ابعاد ارزش، براي  1371و  1365، 1356
ایت حجاب رع اعتقاد به دین، عالقه به روحانیت،: سنجش تغییر ارزش هاي مذهبی از چهار مقوله بهره برد

و براي سنجش ارزش مادي گرایی، مقوله هاي گرایش به ثروت، سودجویی، و ؛ و احترام به زنان چادري
آبادي نیز با تدوین یک مقیاس سنجش ارزش هاي اجتماعی را  لطف. مصرف گرایی را مدنظر قرار داده است

پذیري، نگرشهاي ولیتمداري، نظم اجتماعی، مسؤصمیمیت در روابط انسانی، مشارکت، قانونشامل 
در مقاله حاضر ارزش هاي اجتماعی از دسته بندي هاي مکدوگال و السول، .  و نظایر آن می داند اجتماعی
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آلپورت، شوارتز، اینگلهارت، منوچهر محسنی و حسین لطف آبادي الهام گرفته شد که پس از ترکیب و 
  :د ازکه عبارتناستخراج شد  ارزش اجتماعی جامع 35تلفیق آنها، 

  -3، )حجاب(پوشش -2، )ارتباط با جنس مخالف(نگرش به روابط اجتماعی  -2، )همسرگزینی(ازدواج -1
مسئولیت اجتماعی،  -9فرد گرایی،  -8تساهل،   -7ثروت،  -6دینداري،  -5قانونگرایی،  -4مدرك گرایی، 

تدبیرگرایی،  -14یی، تقدیرگرا -13عدالت اجتماعی،  -12جمع گرایی،  -11صداقت و راستگویی،  -10
همنوایی  -20امنیت خانوادگی،  -19امنیت ملی،  -18لذت طلبی،  -17خیرخواهی،  -16سنت گرایی، -15

 -25نوع دوستی،  -24اعتماد اجتماعی،   - 23اعتماد بین شخصی،  -22جهان گرایی،  -21و احترام، 
قناعت   -30 باگذشت بودن، -29وظیفه شناسی،  -28موفقیت طلبی،  -27وفاداري،  -26خوداتکایی، 

  .خاص گرایی و عام گرایی  -35آزادي خواهی و - 34مصرف گرایی،  - 32سالمتی و تندرستی،  -31ورزي، 
تن از صاحب نظران و محققان علوم اجتماعی  20سپس این ارزش ها در قالب پرسشنامه اي تنظیم و به 

ماعی را با اوضاع و احوال کنونی و بومی جامعه ه شد تا آنها میزان همخوانی این ارزش هاي اجتیکشور ارا
حاصل ( پس از جمع آوري داده ها. ایرانی تطبیق دهند و ارزش هاي داراي اولویت را مشخص کنند

ارزش اجتماعی داراي  11و تلفیق مجدد برخی از ارزش هاي داراي همپوشی، ) مصاحبه با صاحب نظران
نگرش  -2، )همسرگزینی(ازدواج-1: خاب شدند که عبارتند ازبیشترین میزان اجماع نظر صاحب نظران، انت

 -6قانونگرایی،  -5مدرك گرایی،  -4 ،پوشش وحجاب -3 ،)ارتباط با جنس مخالف( به روابط اجتماعی
عام /گرایی خاص-11نوع دوستی، -10ملی گرایی،  -9مسئولیت پذیري، - 8ثروت گرایی،  - 7دین گرایی، 

تغیرهاي مستقل، عالوه بر تکیه بر چارچوب تئوریک پژوهش، از مطالعات همچنین براي نیل به م. گرایی
 .تجربی ایرانی و خارجی نیز کمک گرفته شد

  
  هاي اجتماعی ها بر ارزش هاي تبیین کننده تاثیر رسانه ها و دیدگاه تئوري

زیون به ویژه بسیاري از دیدگاه ها و تحقیقات تجربی برآن هستند که رسانه ها از جمله رسانه شفاهی تلوی
تلویزیون هاي ماهواره اي نقش موثري در تاثیرگذاري بر ارزش ها، نگرش ها و و الگوها و سبک زندگی 

البته باید اذعان کرد که تاثیرگذاري این رسانه ها به عواملی و متغیرهایی مانند مدت  .مردم گذاشته است
، سواد )مفهوم مورد نظر بوردیو( فرهنگی زمان در معرض آنها بودن، نوع محتوا، طبقه اجتماعی، سرمایه

با این توضیح در . رسانه اي و سهم این رسانه در سبد مصرف رسانه اي و فرهنگی نسل هاي کنونی دارد
ادامه مهمترین تئوري ها و دیدگاه هایی را مورد مداقه قرار می دهیم که به تبیین تاثیرگذاري رسانه ها بر 

  .گوهاي زندگی مردم و مخاطبان  پرداخته اندارزش هاي فردي و اجتماعی و ال
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زش هاي ستنی و رسانه ها پیام آور ارزش هاي و ایده هاي نو، فاصله گرفتن از ار معتقد است کهدانیل لرنر 
این کار با باال رفتن . کندمی گرایی کمک  رسانه به فروپاشی سنتاستفاده  هستند و عامل نوسازي جامعه

ها، توانا شدن مردم به تخیل ورزیدن و خواهان جایگزینی شرایط زندگی  دن افقانتظارات و توقعات، باز ش
  .شود بهتر براي خود و خانواده عملی می

راهبر تقسیم بندي  راهبر و دگر راهبر، درون دیوید رایزمن تاریخ تحوالت جوامع مختلف را به سه دوره سنت
نه ها هستند و نقش خانواده و نهادهاي ستنی دوره سوم عامل جامعه پذیري نسل ها رسا کرده است که در

دهند و الگوهاي خاص فکري و  ها را تحت تأثیر قرار می وسایل ارتباط جمعی، توده .کاهش پیدا می کند
انسان در این دوره در پی امحاي روابط سنتی و پابرجاي خانوادگی، . کنند اجتماعی خود را القا می

هم نه در میان جمع   ها افراد را می سازند، آن رسانه. یم استهاي قد خویشاوندي، همسایگی و دوستی
ها در تمام طول  تأثیر آموزشی رسانه. ي عزلت، بلکه در میان گروه دوستان و همساالن خانواده و یا در گوشه
) هاي نوین ارتباطات و اطالعات و تکنولوژي(هایی مانند تلویزیون، رادیو  یابد و رسانه حیات انسان تداوم می

  . بخشند کنند و به رفتار آنها نظم می اي و متحدالشکل توده را هدایت می دائماً افراد کلیشه
جورج گربنر مبدع تئوري کاشت، اذعان می کند که رسانه هاي جمعی به ویژه تلویزیون نگرش ها و 

عضاي یک هایی را که از قبل در فرهنگ وجود دارد پرورش می دهند و این ارزش ها را در بین ا ارزش
در عین حال تلویزیون به طور فزآینده اي یک دیدگاه غیرواقعی از جهان را . فرهنگ حفظ و تکثیر می کند

نظریه کاشت به عنوان یکی از نظریه هاي قابل توجه در آثار درازمدت . در ذهن مخاطب کشت می کند
جا زندگی و خود و دیگران را رسانه ها، محتواي رسانه اي را به مثابه محیطی می نگرد که انسان در آن

. تعریف می کند و باورها و پیش فرض هایش درباره واقعیات اجتماعی را بسط می دهد و حفظ می کند
تلویزیون  به نظر گربنر،. پذیري می داند و نه ترغیب ثیر عمده رسانه ها را فرهنگات نظریه کاشت،

هاي  همه برنامه. را تحت پوشش قرار می دهد هاي آن جمعیت زیادي گوي بزرگ عصرماست و برنامه داستان
تلویزیون از سرگرم کننده تا خبري، الگوهاي تکراري و مشابهی را عرضه می کند که گاهی اوقات اسطوره 

بنابراین قرار گرفتن در . این الگوها براي تاثیر بر درك بینندگان از جهان ارائه می شود. نامیده می شود
به تحکیم پایدار جریان اصلی و غالب فرهنگی در ذهن بیننندگان منجر می  معرض تلویزیون در درازمدت

. رسانه هاي انتخابی و رسانه هاي غیر انتخابی .گربنر دو دسته از رسانه ها را از هم تفکیک می کند. شود
هاي رسانه هاي انتخابی رسانه هایی هستند که به طور انتخابی مورد استفاده قرار می گیرند مانند رسانه 

اقل نوعی د، نوارهاي صوتی و تصویري و شبکه هاي کابلی که نیازمند سواد و ح)سینمایی(نوشتاري، فیلم
اما یک رسانه نسبتاً غیر انتخابی با یک رشته پیام هاي محدود در دسترس  تمامی گروه ها . گزینش هستند

یان بردارد و گروه هاي بیشماري را این رسانه تالش می کند تا برخی از تفاوت ها را از م. قرار گرفته است
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که به طور سنتی تجانسی با یکدیگر ندارند در جریان فرهنگی خود جذب کنند که این رسانه همان 
  .تلویزیون است

بازتابندگی هویت به . دارد» بازاندیشانه یا بازتابی«به اعتقاد آنتونی گیدنز، هویت انسان معاصر خصلت 
ر آن در نتیجه شرایط فرهنگی و اجتماعی، ظهور دانش ها، دانستنی ها و معناي سیال بودن هویت و تغیی

این مختصات جدید، ماهیت، انتظارات و الگوهاي .. بخصوص فناوري هاي ارتباطی و رسانه اي جدید است
، بازیگران )فناوري ها و رسانه ها( اشکال جدید شناخت و دانش مدرن. زندگی روزمره را تغییر می دهد

اعی را قادر می سازد که در همه جا از خانواده گرفته تا سبک زندگی، شغل و حرفه و دولت را عرصه اجتم
مدرنیته این امکان آن را نمی دهد تا چیزهاي زیادي را براي زمان طوالنی بدیهی انگاشته . به چالش بطلبند

الها، اشیاء، روش ها و انواع کا از طریق عرضه صورت هاي عینی شده ازبه ویژه تلویزیون ها  رسانه .شود
آنها، و همچنین پیچاندن مفاهیم در بسته هاي تبلیغاتی، مردم  هاي کاربرد و استفاده از ایده ها همراه با زمینه

شدن و بسط ارزش امروزه در دوران فرامدرن پدیده جهانی .تازه ترغیب می کنند هاي را به پذیرش سبک
یک نظام ارزشی شکل می گیرد  از این نظر، .ورت می گیردصي فراملی هاي جهانی نیز از طریق رسانه ها

  .استمتفاوت ارزشی سنتی گذشتگان  که با نظام
حاکی از  ،طی مطالعات گسترده خود نشان می دهد که دگرگونی ارزش ها در میان نسل جدید اینگلهارت

ابراز نظر فردي کیفیت زندگی و  ، فرهنگی است که نسبت به نسل قدیم رخ داده و در این تحول تحول
صنعتی  اینگلهارت، .برجستگی بیشتر در مقابل هنجار هاي اجتماعی، اخالقی، سیاسی و مذهبی گذشته دارد

افزایش سطح تحصیالت، افزایش سطح رفاه اقتصادي و امنیت اقتصادي و  ،)نوسازي(شدن، مدرنیزاسیون 
هارت، لبه نظر اینگ. لی می داندهمچنین توسعه رسانه هاي جمعی را عامل دگرگونی ارزش هاي بین نس

یکی از عوامل موثر در تغییرات فرهنگی در جهان کنونی رسانه هاي جمعی، فناوري ماهواره و فناوري هاي 
امروزه تلویزیون با کمک فناوري ماهواره با گذشتن از مرزهاي ملی یک کشور . ارتباطات و اطالعات هستند

خاصیت فراملی . فرهنگی یک جامعه در میان جوامع دیگر استقادر به پخش و انتشار ارزش ها و عناصر 
اي باعث گشته است که تغییرات و تحوالت ارزشی در  بیشتر کشورهاي جهان با  تلویزیون هاي ماهواره

تحقیقی با عنوان  2000و  1999 1995، 1990، 1981  اینگلهارت طی سالهاي. شتاب زیادي همراه شود
کشور دربرگیرنده  60انجام داد و در آن به بررسی ارزش ها و باورهاي مردم » مطالعات ارزش هاي جهانی«

نتایج این پژوهش نشان می دهد که تغییرات وسیعی در ارزش ها و . درصد جمعیت جهان پرداخت 75
وي یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر این تغییرات ارزشی را . سبک زندگی مردم جهان پدید امده است

امالت فراملی و  بین فرهنگی ناشی از توسعه  رسانه ها و فناوري هاي نوین ارتباطات و اطالعات افزایش تع
  .دانسته است
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  روش  

با توجه به موضوع و اهداف این پژوهش، روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی در مقطع زمانی خاص و در 
ان برخوردار و غیربرخوردار از جامعه آماري پژوهش حاضر جوان .دسته پژوهش هاي کاربردي جاي دارد

 29تا  15گروه جوانان به نسل سوم انقالب معروف هستند در فاصله سنی . تلویزون هاي ماهواره اي هستند
نفر تعیین شد که به صورت  400حجم جمعیت نمونه پژوهش براساس فرمول کوکران، . سال قرار دارند

  . مورد پرسش قرار گرفتندمنطقه تهران انتخاب و  10نمونه گیري خوشه اي در 
  

  یافته هاي توصیفی
  میزان برخورداري و دسترسی به تلویزیون هاي ماهواره اي -1

درصد از جوانان از  5/78از مجموع کل پاسخگویان، اکثر پاسخگویان یعنی   1با توجه به جدول شماره 
درو اقع می توان . رسی ندارنددست» اصال«درصد به آن 5/21تلویزیون هاي ماهواره اي برخوردارند و تنها  

  .درصد بوده است 5/78گفت که ضریب نفوذ تلویزیون هاي ماهواره اي در جامعه آماري مورد مطالعه 
  

 میزان دسترسی  جوانان به تلویزیون هاي ماهواره اي : 1جدول 

  درصد تجمعی  درصد فروانی  فراوانی  طیف  گزینه  ردیف
  21.5  21.5  86  اصال  1
  44.3  22.8  91 گاهی اوقات  2
  60.1  15.8  63 تا حدودي  3
  75.3  15.2  61  اکثر اوقات  4
  100  24.7  99  همیشه  5

    100  400  جمع
  
  
  تلویزیون هاي ماهواره اي در طول شبانه روز) استفاده از(میزان مصرف  -2

 3«بانه روز درصد از جوانان در طول ش 60از میان برخورداران از تلویزیون هاي ماهواره اي، اکثراً یعنی 
درصد  22این در حالی است که  حدود . به تماشاي تلویزیون هاي ماهواره اي می پردازند» ساعت و بیشتر

به طور میانگین افراد مورد . از جوانان بیش از پنج ساعت به تماشاي تلویزیون هاي ماهواره اي می پردازند
  .ماهواره اي مشغولندساعت از شبانه روز را به تماشاي تلویزیون هاي  3مطالعه 
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 میزان  استفاده جوانان از تلویزیون هاي ماهواره در طول شبانه روز : 2جدول 

  درصد تجمعی  درصد فروانی  فراوانی    ردیف
  21.6  21.6  68  ساعت و بیشتر 1  1
  40.8  19.2  60  ساعت 2  2
  66  25.2  79  ساعت 3  3
  78.1  12.1  38  ساعت 4  4
  100  21.9  69  ساعت و بیشتر 5  5

    100  314  جمع
  

  یافته هاي تحلیلی
  رابطه بین استفاده از ماهواره و گرایش به همسرگزینی   -1

  
  رابطه بین استفاده از ماهواره و گرایش به همسرگزینی: 3جدول 

  داري سطح معنی  ضریب پیرسون معیارهاي همسرگزینی
  000/0   289/0  معیارهاي ظاهري
  000/0  -228/0  معیارهاي اخالقی

  930/0  -004/0  عیارهاي قرابت و خویشاونديم
  150/0  072/0  معیارهاي طبقه اجتماعی اقتصادي

 
از رابطه بین استفاده از ماهواره وگرایش به ارزش اجتماعی همسرگزینی  3ثبت شده در جدول شماره نتایج 

یش به معیارهاي ظاهري در نسل جوان نشان می دهد که رابطه بین دو متغیرِ میزان استفاده از ماهواره و گرا
به این . در انتخاب همسر به لحاظ آماري معنی دار است) سن، زیبا بودن، خوشتیپ بودن، خوش اندام بودن(

معنا که هرچه قدر گرایش به ماهواره در میان جوانان بیشترمی شود، میزان اهمیت معیارهاي ظاهري در 
تگی پیرسون نشان می دهد شدت رابطه بین دو متغیر نتایج آزمون همبس. انتخاب همسر افزایش پیدا می کند

 .است که در حد متوسط برآورد می شود 289/0برابر 

نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی بین دو متغیر میزان استفاده از ماهواره و گرایش به معیارهاي اخالقی 
اي اخالقی در انتخاب همسر و معیاره...) اهل نماز و روزن بودن، خوش اخالق بودن، مودب بودن و (
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باشد که عالمت منفی بیانگر  می )-228/0(شدت رابطه بین دو متغیر برابر . است) sig=000/0(دار  معنی
به عبارت دیگر هرچه میزان استفاده از ماهواره افزایش می یابد، میزان اهمیت . جهت معکوس آن است

 . کندش پیدا میهاي اخالقی در انتخاب همسر در بین جوانان کاهارزش

گرایش به معیارهاي قرابت و «همچنین بررسی رابطه میزان استفاده از تلویزیون هاي ماهواره اي با دو متغیر 
نشان » اقتصادي در انتخاب همسر -و گرایش به معیارهاي طبقه اجتماعی» خویشاوندي در انتخاب همسر

 .ار نیستمی دهد که رابطه بین این دو متغیر از نظر آماري معنی د
 
  رابطه بین استفاده از ماهواره و سطح روابط دختر و پسر -2

  
  رابطه بین استفاده از ماهواره و سطح روابط دختر و پسر: 4جدول 

  سطح معنی داري  ضریب پیرسون ارزش هاي اجتماعی
 785/0  014/0  در حد گفتگوي ضروري

  000/0  206/0  در حد معاشرت هاي اجتماعی
 002/0 154/0  به عنوان همکار و همکالسی در حد روابط عادي

 000/0  380/0  در حد دوستی خصوصی

 000/0 286/0  در حد روابط عاطفی و عشقی

 000/0 286/0  در حد روابط جنسی

  
نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که رابطه بین دو متغیرِ میزان  ،4با توجه به جدول شماره 

دار   میزان موافقت با روابط دختر و پسر درحد گفتگوي ضروري به لحاظ آماري معنیاستفاده از ماهواره و 
)785/0 Sig= (به عبارت دیگر بین این دو متغیر ارتباطی وجود ندارد. نیست. 

ولی رابطه بین متغیر میزان استفاده از ماهواره با متغیرهاي موافقت با روابط دختر و پسر در حد معاشرت 
وابط دختر و پسر در حد روابط عادي به عنوان همکار و همکالسی، در حد دوستی هاي اجتماعی، ر

بدین معنی که هر چقدر میزان استفاده از . خصوصی، روابط عاطفی و عشقی، روابط جنسی معنی دار است
 روابط ،ماهواره افزایش می یابد، میزان موافقت جوانان با روابط دختر و پسر در حد معاشرت هاي اجتماعی

روابط جنسی بیشتر  عادي به عنوان همکالسی وهمکار، درحد دوستی خصوصی، روابط عاطفی و عشقی،
از بین متغیرهاي ذکر شده متغیر موافقت با دوستی خصوصی بیشترین همبستگی را استفاده از . می شود

  .اي دارد تلویزیون هاي ماهواره
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ر در حد دوستی خصوصی با ضریب همبستگی از بین متغیرهاي نام برده موافقت با روابط دختر و پس
بیشترین همبستگی را با استفاده از تلویزیون هاي ماهواره اي دارد و متغیرهاي موافقت با روابط  380/0

و در حد معاشرتهاي  286/0دختر و پسر در حد روابط جنسی و روابط عشقی با ضریب همبستگی 
  .دندي قرار داردر رتبه هاي بع 206/0با ضریب همبستگی  اجتماعی

  
  )معیارهاي پوشش(رابطه بین استفاده از ماهواره و پوشش و حجاب -3
  

  رابطه بین استفاده از ماهواره و پوشش و حجاب: 5جدول 
  سطح معنی داري  ضریب پیرسون معیارهاي  انتخاب پوشش

 000/0 295/0  معیارهاي مدرن

  044/0 -101/0  معیارهاي سنتی
 
 

گرایش به ارزش اجتماعی حجاب و  بررسی رابطه بین استفاده از ماهواره و، 5 با توجه به جدول شماره
نتایج آزمون . پوشش در بین جوانان نشان می دهد که بین این دو متغیر از نظر آماري رابطه وجود دارد

یک یعنی ش(همبستگی پیرسون نشان می دهد که رابطه دو متغیر میزان استفاده از ماهواره و معیارهاي مدرن 
در انتخاب پوشش از نظر آماري معنی دار  ...) و زیبا بودن، کیفیت جنس، مارك داشتن، مد روز بودن و

)000/0 Sig= (یعنی هر چه میزان استفاده از ماهواره افزایش می یابد، میزان گرایش به معیارهاي . است
  .آن مثبت است و جهت 295/0شدت رابطه برابر . مدرن در انتخاب پوشش افزایش پیدا می کند

با معیارهاي اسالمی (همچنین نتایج آزمون آماري رابطه دو متغیر میزان استفاده از ماهواره و معیارهاي سنتی 
در انتخاب پوشش نیز معنی دار ...) و خانوادگی نزدیک بودن، ارزان بودن، به سلیقه عموم نزدیک بودن و 

ستفاده از ماهواره افزایش یابد، میزان گرایش به است ولی جهت آن معکوس است، یعنی هر چقدر میزان ا
در واقع اثر تلویزیون هاي ماهواره اي بر گرایش . معیارهاي سنتی در انتخاب پوشش کاهش پیدا می کند

 .نسل هاي جوان به افزایش مدرن گرایی و سنت زدایی در پوشش موثر بوده است

  
  رابطه بین استفاده از ماهواره و قانون گرایی -4

  رابطه بین استفاده از ماهواره و قانون گرایی: 6ول جد
  سطح معنی داري  ضریب پیرسون ارزش اجتماعی

 000/0 -246/0  قانون گرایی
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بندي به قوانین و نتایج آزمون همبستگی پیرسون از رابطه بین دو متغیر استفاده از ماهواره و میزان پاي
این دو متغیر از نظر آماري و در سطح معنی داري  دهد که بیننشان می ،6در جدول شماره  رعایت آن

)000/0 Sig= (246/0بررسی شدت و جهت رابطه نشان می دهد که شدت رابطه برابر . رابطه وجود دارد -  
بندي به قوانین و یعنی هر چه میزان استفاده از ماهواره افزایش می یابد، میزان پاي. و جهت آن منفی است

  . انان کاهش پیدا می کندگرایی در بین جوقانون
  رابطه بین استفاده از ماهواره و مدرك گرایی -5
  

  رابطه بین استفاده از ماهواره و مدرك گرایی: 7جدول 
  سطح معنی داري  ضریب پیرسون ارزش اجتماعی

 819/0 -012/0  مدرك گرایی

  
که رابطه دو متغیر میزان دهد  نشان می 7در جدول شماره آزمون همبستگی پیرسون  ازنتایج به دست آمده 

به ). =Sig 819/0( دار نیست استفاده از ماهواره و گرایش به مدرك گرایی و کسب مدارك تحصیلی معنی
  .عبارت دیگر رابطه اي بین مدرك گرایی و میزان استفاده از تلویزیون هاي ماهواره اي رابطه وجود ندارد

 
 
  یرابطه بین استفاده از ماهواره و ثروت گرای -6
  

  رابطه بین استفاده از ماهواره و ثروت گرایی: 8جدول 
  سطح معنی داري  ضریب پیرسون ارزش اجتماعی
 000/0 210/0  ثروت گرایی

 
  

گرایش به ارزش  نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین استفاده از ماهواره و، 8در جدول شماره 
دارد و رابطه دو متغیر از نظر آماري معنی دار و مثبت در بین جوانان رابطه وجود » ثروت گرایی«اجتماعی 

یعنی هر چقدر میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد، میزان گرایش به ثروت اندوزي و ثروت گرایی  .است
است که از نظر میزان شدت، ضعیف برآورد  21/0شدت همبستگی بین دو متغیر برابر . افزایش  پیدا می کند

   .می شود
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  ابطه بین استفاده از ماهواره و دین گرایی جوانانر -7
  

  گرایی جوانان رابطه بین استفاده از ماهواره و دین: 9جدول 
  سطح معنی داري  ضریب پیرسون ارزش اجتماعی

 000/0 -221/0  دین گرایی

  
ه ارزش نشان می دهد که رابطه بین استفاده از ماهواره و گرایش ب 9در جدول شماره نتایج به دست آمده 

و جهت آن معکوس  - 221/0شدت این رابطه برابر با . استدار  معنیگرایی در بین جوانان  اجتماعی دین
یعنی هر چه میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد، میزان پایبندي به اصول و سنن دینی کاهش پیدا . است

  . می کند
  
  رابطه بین استفاده از ماهواره و مسئولیت پذیري-8
  

  رابطه بین استفاده از ماهواره و مسئولیت پذیري: 10ل جدو
  سطح معنی داري  ضریب پیرسون ارزش اجتماعی
 000/0 -049/0  مسئولیت پذیري

  
بین استفاده از ماهواره و گرایش به ارزش  همبستگی پیرسون دهنده نتایج آزمون نشان 10جدول شماره 

دار و جهت  دو متغیر معنیاین ج نشان می دهد که رابطه نتای. اجتماعی مسئولیت پذیري در بین جوانان است
یعنی هر چقدر میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد، میزان احساس مسئولیت در برابر . آن معکوس است

 049/0شدت رابطه بسیار ضعیف و برابر با البته . کند کاهش پیدا می... خانواده، جامعه و قول و قرار و 
  .است

 
  بین استفاده از ماهواره و نوع دوستی جوانانرابطه  -9
  

  رابطه بین استفاده از ماهواره و نوع دوستی: 11جدول 
  سطح معنی داري  ضریب پیرسون ارزش اجتماعی

 458/0 -037/0  نوع دوستی
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در جدول  گرایش به ارزش اجتماعی نوع دوستی در بین جوانان آزمون رابطه بین استفاده از ماهواره ونتیجه 
  . داري وجود ندارد آماري رابطه معنیاز نظر دو متغیر این است که بین  ، حاکی از آن11ماره ش
  

  رابطه بین استفاده از ماهواره و ملی گرایی -10
  

  رابطه بین استفاده از ماهواره و ملی گرایی: 12جدول 
  سطح معنی داري  ضریب پیرسون ارزش اجتماعی

 011/0 -128/0  ملی گرایی

  
نشان می دهد رابطه بین استفاده از ماهواره وگرایش به ارزش  12در جدول شماره دست آمده  نتایج به

نتایج آزمون همبستگی . است) =Sig 011/0(اجتماعی ملی گرایی در بین جوانان از نظر آماري معنی دار 
عنی هر چه ی. و جهت آن معکوس است) -128/0(دهد که شدت رابطه این دو متغیر برابر  پیرسون نشان می

هر چند شدت این رابطه . یابد، میزان ملی گرایی کاهش پیدا می کندمیزان استفاده از ماهواره افزایش می
  .ضعیف برآورد می شود

  
  رابطه بین استفاده از ماهواره و خاص گرایی -11
  

  رابطه بین استفاده از ماهواره و خاص گرایی: 13جدول 
  داري سطح معنی  ضریب پیرسون ارزش اجتماعی
 079/0 103/0  خاص گرایی

  
نتایج حاصله از بررسی رابطه بین دو متغیر استفاده از ماهواره وگرایش به ارزش اجتماعی خاص گرایی در 

  . معنی دار نیست) =Sig 079/0(نشان می دهد که رابطه این دو متغیر از نظر آماري  13جدول شماره 
  

  گیري نتیجه
به  زندگی سبک هاي مهم مؤلفه از توان یکی می هاي فرد فعالیت از بخشی نعنوا به را فراغت اوقات گذران

اي  هاي ماهواره همانگونه که نتایج پژوهش نشان داد ضریب نفوذ تلویزیون). 1386مهدوي کنی،(شمار آورد 
درصد است و این میزان با توجه به پیشرفتهاي تکنولوژیکی از یک طرف و  80در بین جوانان نزدیک به 
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تکنولوژي اگر چه . جذاب بودن برنامه هاي تلویزیونی داخلی از سوي دیگر هر روز افزایش پیدا می کندغیر
کند اما در دراز مدت فرهنگ و ارزشهاي اجتماعی، به صورت مستقیم، با باورهاي یک جامعه چالش نمی

ها در نهایت منجر به تغییر باورها و رفتارهاي افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ که این تغییر رفتار
در تغییرات  مهمیتلویزیون به عنوان یک پدیده تکنولوژیک ارتباطی نقش . سبک زندگی افراد می شود

به تدریج  ه استاین ابزار تکنولوژیک در پنجاه سال گذشته توانست. ارزشی و تحوالت فرهنگی جوامع دارد
و خود را  داردو غیر قابل حذف در خانواده ها حضور به خانواده ها نفوذ کرده و امروزه به عنوان یک عض

  .داده استارتقا  افراد  تصمیم گیري تاثیرگذار برتا مرتبه یک مرجع 
با توجه به ویژگی هاي منحصر به فرد تلویزیون، این وسیله بخش اعظمی از زندگی افراد و به ویژه اوقات 

هاي  مشاهده شد میزان تماشاي تلویزیون همانگونه که. فراغت آنها را به خود اختصاص داده است
اي با تغییرات در حال وقوع جامعه ایرانی و دگرگونی ارزشهاي اجتماعی در ایران رابطه بسیار  ماهواره

نتایج پژوهش حاکی از آن است که تغییرات ارزشی در حال وقوع در جامعه ایرانی تغییرات . نزدیکی دارد
  . خواهد داشت که نشانه هاي آن در جامعه به وفور دیده می شود عمده اي بر سبک زندگی جامعه ایران

نتایج نشان داد که افراد مورد مطالعه به طور میانگین سه ساعت از شبانه روز را به تماشاي برنامه هاي 
بنابرانی درصد قابل توجهی از وقت افراد جامعه و اوقات فراغت آنها صرف تماشاي . ماهواره اي مشغولند

اگر ارزش هاي اجتماعی را زیربناي سبک زندگی افراد یک جامعه بدانیم باید . یزیون ها می شوداین تلو
هاي اجتماعی در گفت که براساس نتایج پژوهش، بهره مندي از تلویزیون هاي ماهواره اي با تغییر ارزش

بل تاملی با بسیاري ون هاي ماهواره اي همبستگی قایبراساس نتایج پژوهش، تلویز. جوانان همراه بوده است
از تغییرات ایجاد شده در حوزه هاي زندگی اجتماعی از جمله معیارهاي انتخاب همسر، نگرش به رابطه با 

دارد این نتایج حاکی از آن است که سبک زندگی جوانان ایرانی در حوزه هاي ... جنس مخالف، حجاب و 
ه به نقش تلویزیون هاي ماهواره اي در با توج. یاد شده به سمت فرهنگ رایج در غرب حرکت می کند

تبلیغ و ترویج فرهنگ غربی از طریق رسانه هاي خود می توان به اهمیت این رسانه و نقش آن در تغییرات 
  :این تغییرات در حوزه هاي زیر قابل مشاهده است. در حال وقوع در سبک زندگی جامعه ایران پی برد

شود، میزان اهمیت معیارهاي مدرن در انتخاب همسر تر میهر چه میزان بهره مندي از ماهواره بیش -1
 .کند و در مقابل از اهمیت معیارهاي اخالقی در انتخاب همسر کاسته می شودافزایش پیدا می

هرچه میزان استفاده از ماهواره افزایش می یابد، میزان موافقت جوانان با روابط دختر و پسر در حد  -2
- روابط عاطفیدي به عنوان همکالسی وهمکار، دوستی خصوصی، روابط عا، معاشرت هاي اجتماعی

 . روابط جنسی بیشتر می شود عشقی و
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به مطالعه تاثیر  2000وي در سال . ف العوفی همخوانی زیادي داردیاین نتیجه با نتایج مطالعه ابولط
لویزیون ها، موجب اي بر جوانان عربستانی پرداخت و به این نتیجه رسید که این ت هاي ماهواره تلویزیون

ها بیشتر این تاثیرات ناشی از نمایش سریال. سوق دادن جوانان عربستانی به سوي فرهنگ غربی شده است
تایید همچنین این نتیجه . هاي تلویزیونی بوده استهاي غربی و آوازهاي پخش شده از این کانالو فیلم

به این نتیجه رسید که استفاده  1375در سال وي در پژوهش خود . کنندة، نتیجه پژوهش شیرین جلیلی است
هاي جمعی غیررسمی در ایجاد نگرش مثبت دختران نسبت به رابطه دوستی دختران و پسران تاثیر از رسانه

  .مثبت داشته است
هر چه میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد، میزان گرایش به معیارهاي مدرن در انتخاب پوشش افزایش  -3

 .معیارهاي سنتی در انتخاب پوشش کاهش پیدا می کندو در مقابل 

وي براین باور است که رسانه ها حامل اندیشه ها و . همخوانی زیادي دارد» راجرز«این نتیجه با دیدگاه 
همچنین ). 1380مهرداد، (ارزش هاي نوگرایانه در جامعه هستند و ارزش هاي سنتی را به چالش می کشند 

وي در پژوهش خود به این نتیجه رسید . دارد 1385ي با پژوهش جلیلوند در سال این نتیجه همخوانی زیاد
در ایجاد نگرش منفی نسبت به ) فیلم هاي ویدئو و فیلم هاي خارجی(که استفاده از رسانه هاي غیر رسمی 

  .حجاب در بین دختران موثر است
میزان پایبندي به  وانین و قانون گرایی،هر چه میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد، میزان پایبندي به ق -4

ملی گرایی و پایبندي به رسوم و سنن ملی و دفاع از میهن در میان  ،اصول و سنن دینی، مسئولیت پذیري
یزان ثروت از طرفی یعنی هر چقدر میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد، م. جوانان کاهش پیدا می کند

  . کند پیدا می گرایی نسل جوان افزایش
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین بهره مندي از تلویزیون هاي ماهواره اي و تغییرات 
ارزشی و سبک زندگی در بین جوانان رابطه وجود دارد و منجر به کاهش گرایش جوانان به ارزش هاي 

باور است که صنعتی شدن،  اینگلهارت، نظریه پرداز حوزه ارزشها بر این. اجتماعی جامعه ایرانی شده است
، افزایش سطح تحصیالت، افزایش سطح رفاه اقتصادي و امنیت اقتصادي و همچنین )نوسازي(مدرنیزاسیون 

وي یکی از عوامل موثر در تغییرات فرهنگی . توسعه رسانه هاي جمعی باعث دگرگونی ارزش ها می شود
زیرا . داند اوري هاي ارتباطات و اطالعات میدر جهان کنونی را رسانه هاي جمعی، فناوري ماهواره و فن

امروزه تلویزیون با کمک فناوري ماهواره با گذشتن از مرزهاي ملی یک کشور قادر به پخش و انتشار ارزش 
اي باعث  هاي ماهواره خاصیت فراملی تلویزیون. ها و عناصر فرهنگی یک جامعه در میان جوامع دیگر است

  . ت ارزشی در  بیشتر کشورهاي جهان با شتاب زیادي همراه شودگشته است که تغییرات و تحوال
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گربنر نیز معتقد است که رسانه ها روایت هاي یکسان و نسبتاً مورد توافقی از واقعیت هاي اجتماعی را ارائه 
به اعتقاد گربنر تلویزیون اثرات تدریجی، . می دهند و مخاطب خود را با آن سازگار و فرهنگ پذیر می کنند

مهدي زاده، (لند مدت و قدرتمند و متراکمی دارد و نگرش ها را بیش از رفتارها تحت تاثیر قرار می دهد ب
. رسانه هاي انتخابی و رسانه هاي غیر انتخابی. گربنر دو دسته از رسانه ها را از هم تفکیک می کند). 1384

اده قرار می گیرند مانند رسانه هاي رسانه هاي انتخابی رسانه هایی هستند که به طور انتخابی مورد استف
، نوارهاي صوتی و تصویري و شبکه هاي کابلی که نیازمند سواد و حداقل نوعی )سینمایی(نوشتاري، فیلم 
تمامی  در دسترس با یک رشته پیام هاي محدود،) تلویزیون(اما یک رسانه نسبتاً غیر انتخابی. گزینش هستند

ه تالش می کند تا برخی از تفاوت ها را از میان بردارد و گروه هاي این رسان. گروه ها قرار گرفته است
  . بیشماري را که به طور سنتی تجانسی با یکدیگر ندارند در جریان فرهنگی خود جذب کنند
به اعتقاد آنتونی . اثر تلویزیون هاي ماهواره اي بر ارزش هاي اجتماعی با دیدگاه گیدنز نیز قابل تحلیل است

بازتابندگی هویت به معناي سیال بودن . دارد انسان معاصر خصلت بازاندیشانه یا بازتابی گیدنز، هویت
هاي  هویت و تغییر آن در نتیجه شرایط فرهنگی و اجتماعی، ظهور دانش ها، دانستنی ها و بخصوص فناوري

اي در زمینه  جامعه امروز هر روز در معرض آگاهی ها و شناخت هاي تازه. ارتباطی و رسانه اي جدید است
هاي مختلف تغذیه، بهداشت، درمان، مسکن، پرورش کودك، اشتغال، پوشش و لباس، آموزش و پرورش و 
دیگر موضوعات قرار دارد که این فرآیند تدریجاً باعث تغییر سبک زندگی ما و تغییر روحیات افراد جامعه 

 آنچه سرعت تحول دراستنباط کرد که بر مبناي نظر گیدنز چنین می توان ). 434: 1379استونز، (می شود 
بلکه فناوري ها  ،تغییرات اجتماعی نیستتنها را تعیین می کند،  و نظایر آن سبک هاي زندگی هویت فردي،

. کنند مختلف زندگی ایفا می رسانه ها نقش اساسی به منزله موتور محرك ایجاد و اشاعه سبک هايو 
ها  ها و ایده انواع کاالها، اشیاء، روش هاي عینی شده از صورتاز طریق عرضه به ویژه تلویزیون ها  رسانه

هاي تبلیغاتی، مردم را به  آنها، و همچنین پیچاندن مفاهیم در بسته هاي کاربرد و استفاده از همراه با زمینه
شدن و بسط  امروزه در دوران فرامدرن پدیده جهانی. کنند ترغیب می زندگی تازه هاي پذیرش سبک

و  یک نظام ارزشی از این نظر،. گیرد صورت میي فراملی ها جهانی نیز از طریق رسانههاي  ارزش
  .استمتفاوت  گذشتهارزشی  گیرد که با نظام شکل می زندگی جدیدي سبک

  
  منابع
  .انتشارات کویر: ، مریم وتر، تهران»تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی«، )1373(اینگلهارت، رونالد  -
، ترجمه شهناز شفیع خانی، نامه »امنیت اقتصادي و دگرگونی ارزشی«،)1378(نالد و آبرامسون، پلاینگلهارت، ور -

 .، پاییز و زمستان15و  14پژوهش، شماره 
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مرکزمطالعات جوانان و مناسبات نسلی : جامعه شناسی نسلی، تهران). 1383(آزاد ارمکی، تقی و غفاري، غالمرضا  -
  اجتماعی جهاددانشگاهیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه : ، تغییرات ارزشی در ایران، تهران)1379(آزاد ارمکی، تقی و همکاران  -
 .تهران

  ها رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز: تهران.  اجاللی پرویز  ترجمۀ ،“ها رسانه تحلیل ، روشهاي)1379(آرتور آسابرگر، -

  .نشر گستره: ، تهرانپور آریان ترجمه امیر حسین.شناسی جامعه ۀزمین .)1388(فرانسیس مایر ،نیم کوف ویلیام و ،آگبرن -
رویکرد فلسفی،  :ها در  نگاهی به پدیده گسست نسل» ها امکان و عوامل گسست نسل«) 1382(باقري، خسرو  -

انی، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی شناختی، روانشناسی، سیاسی، تاریخی و ادبی، به اهتمام علی اکبر علیخ جامعه
 .جهاد دانشگاهی

 .کیهان: تهران. ، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی)1375(بیرو، آلن  -

 .سمت  انتشارات، شناسی هاي جامعه نظریه، )1369( غالمعباس توسلی، -

ان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه ، پای»بررسی نظام ارزش هاي دو نسل دختران و مادران«، )1378(توکلی، مهناز  -
 .شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی

نسبت به ارزش هاي ) نسل قدیم و جدید(بررسی و مقایسه نگرش مادران و دختران «، )1375(جلیلوند، شیرین  -
  .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی» اجتماعی

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید »لگوگزینی جوانان و عوامل مؤثر بر آنا«، )1377(فر  جمشید هاشمیان -
 .بهشتی

  37سوادرسانه اي و آموزش رسانه اي، پژوهش و سنجش، سال یازدهم، شماره ). 1383(حیدري زهراپور، معصومه  -

، عوامل مؤثر بر آن و رابطه بررسی ارزش هاي مادي و فرامادي جوانان تحصیلکرده ایرانی ،)1381(خالقی فر، مجید  -
 .، پاییز 3، نامه پژوهش، شماره آن با برخی از نشانگان فرهنگی

 و فرهنگ هنر، پژوهشگاه ، تهران ساکنان زندگی سبک بر ها رسانه مصرف تأثیر بررسی ، الدین نور زاده رضوي -
 1386.ارتباطات

 .نشر فرا: ،تهران»ي اجتماعیوسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش ها«،)1378(رفیع پور، فرامرز  -

 .علمی: ترجمه محسن ثالثی، تهران. نظریۀ جامعه شناسی در دوران معاصر). 1374(ریتزر، جورج  -

 .انتشارات اطالعات: تهران جامعه شناسی ارتباطات، ،)1383(محمدباقر ساروخانی، -

 .ه مطالعات و تحقیقات فرهنگیموسس: ، روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی،جلددوم، تهران)1378(ساروخانی،باقر  -

، فصلنامه )مطالعه موردي شهر ابهر(بررسی اهمیت ارزش هاي اجتماعی درفرهنگ عمومی). 1386(ساعی ارسی، ایرج  -
 .زمستان. علمی تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان، سال سوم

  .دانشگاه تهران :، نظریه هاي ارتباطات، تهران)1381(سورین، ورنر و جیمز تانکارد  -
 عوامل و اصفهان روستایی مناطق جوانان اجتماعی هاي ارزش بر تحلیلی« ،)1388(شهابی، سیامک و ربانی، رسول  -

  تابستان  اول، شماره اول، سال، منطقه اي و شهري پژوهشهاي و ، فصلنامه مطالعات»آن بر مؤثر
و در مسائل جوانان و مناسبات نسلی، جلددوم به اهتمام کندوکا«، در »رسانه هاومناسبات نسلی«). 1388(عظیمی، لیال  -

 جهاد دانشگاهی اجتماعیمطالعات و  ه علوم انسانیگاپژوهش :تهران محمدجواد چیت ساز و فروزنده جعفرزاده پور،
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 تحقیقات مرکز: تهران ایران، در تفریحات و فراغت اوقات گذران وضعیت ،)1391( نفیسه رضایی، و محمد فاضلی، -
 .نظام مصلحت تشخیص مجمع تژیکاسترا

  .نی: ، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخص در عصر جدید، ترجمه ناصر موفیان، تهران)1378(گیدنز، آنتونی  -
 نی نشر: تهران.  موفقیان ناصر ترجماه. جدید جامعه در تشخص و تجدد ،)1378(آنتونی  گیدنز، -

فصلنامه  ،»ردازي و مقیاس سازي براي سنجش نظام ارزشینظریه پ«، )1383(لطف آبادي، حسین و نوروزي، وحیده  -
 ، سال سوم، بهار7نوآوري هاي آموزشی، شماره 

بررسی آگاهی ها، نگرشها و رفتارهاي اجتماعی و فرهنگی در تهران، مرکز پژوهش هاي  ).1379( محسنی، منوچهر -
 .بنیادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

آستان قدس  :رسی روان شناختی تحول ارزشها، ترجمه سید حسن سعیدي، مشهدبر ).1378( محمد خلیفه، عبدالطیف -
  .رضوي

مرکر مطالعات و : ،درآمدي بر نظریه هاي ارتباط جمعی،ترجمه دکتر پرویز اجاللی،  تهران)1382(مک کوئیل، دنیس  -
 .تحقیقات رسانه ها

 ، فرهنگ تحقیقات  فصلنامه اجتماعی، علوم در آن گستره و »زندگی سبک« مفهوم. )1386( محمدسعید کنی، مهدوي -
 1 ش

 .پژوهشی فاران - موسسه فرهنگی: ، نظریه ها و مفاهیم ارتباط جمعی،تهران)1380(مهرداد، هرمز  -

، مجله »تاثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدیده طالق؛مطالعه موردي شهرستان گرگان«، )1388(نعیمی، محمدرضا -
  .ل، شماره اولتخصصی جامعه شناسی، سال او

، گزارش طرح )با تاکید بر ارزش هاي فرهنگی(، بررسی نقش تلویزیون در روابط نسلی )1389(یوسفی، نریمان  -
 .گروه فرهنگ و رسانه مرکز تحقیقات صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران: پژوهشی، تهران
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