
 

 

 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( و قدرت نرم اسالمی دانشکده علوم انسانیپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی  - دوفصلنامة علمی

 36-7: 7390بهار و تابستان ، 73شماره ، ششمسال 
 

 ررسی تغییرات فرهنگی ناشی از استفاده از ب
 1های خانواده رسانه ماهواره در حوزه ارزش

 

(3141-49فارس درسال  های شهرستان فراشبند )مورد مطالعه: خانواده
 

 
 

 رضا اسماعیلیدکتر ، فریدون وحیدادکتر ، غالم عباس رحمانی
 

 63/53/96تاریخ دریافت: 

 50/76/96: تاریخ پذیرش

 هچکید
های نوین ارتباطات، میایرت فرهنگ حاکم بر  های ناشی از فناوری از جمله علل آسیب

بروز تحوالت در حوزه  ،های جامعه اسالمی و در نتیجه ای با ارزش های ماهواره محتوای شبکه
ات عوامل اجتماعی و فرهنگی، سرمایه تتثیربررسی  ،های جامعه است. هدف این تحقین ارزش

های مدرن خانوادگی )مخال   ر ارزشدمحتوای مصرف ماهواره  تتثیردینداری و  اجتماعی، میزان
هل تمردان و زنان مت شامل یجامعه آمارسنتی و همسو با فرهنگ غربی( بوده است.  های ارزش با

های تحقین  نمونه به عنواننفر از آنان،  655بوده، که با استفاده از فرمول کوکران،  شهر فراشبند
ها  ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ای چند مرحله گیری تصادفی خوشه روش نمونه تعیین و با
آن، اجرای آزمایشی و اطمینان از پایایی آن، اعتبار ساخته بوده که پس از تتیید  محقن نامه پرسش

 ها کمک برای تجزیه و تحلیل داده amosو  spssافزارهای  د. از نرمشهای تحقین اجرا  روی نمونه
 39/5 ،متییرهای مستقل موجود در مدل معادله ساختاری در مجموع که گرفته شد. نتای  نشان داد

این مقدار دارای تفاوت  ؛کنندهای مدرن خانواده را تبیین میدرصد از واریانس متییر ارزش
های معنادار با مقدار صفر است. اثر همه متییرهای مستقل به جز متییر مشارکت رسمی بر ارزش

در بین متییرهایی که  .( P. Value≤ 50/5مدرن خانواده دارای تفاوت معنادار با مقدار صفر است )
های های مدرن خانواده دارند، اثر متییر دینداری معکوس )عدم تقویت ارزشر ارزشداثر معنادار 

 های مدرن خانواده( است. مدرن خانواده( و اثر سایر متییرها مستقیم )تقویت ارزش
 

 ،های مدرن خانواده، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، دینداری ارزش :ها هیدواژکل
 ای. های ماهواره شبکه
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 و طرح مسئله مقدمه
اولین کانون نشـر و انتقـال    به عنوان -ین و پایدارترین گروه اجتماعی استتر مهمخانواده که 

ی کـردن برخـی مفـاهیم    زنـدگی و درونـ  هـای   بـه تعلـیم روش   -ها  فرهنگ و محل آموزش ارزش

اعضـای خـانواده در کـنش    . پـردازد  مـی  ارزشی و اصول اساسی ارتباطات متقابل افراد بـا همـدیگر  

های  و سبک ها شگرای، فضای ارتباطات درونی خانواده بر افکار. متقابل و دائمی با همدیگر هستند

در ، لقـب گرفتـه اسـت    اطاتارتب فناوریکه قرن  67خانواده در قرن . گذارد می تتثیررفتاری ایشان 

. آورده است به وجودارتباطات تیییرات فرهنگی در جوامع  قرار دارد. اینمعرض ارتباطات جهانی 

دانند و معتقدند اگر ایـن   می چنین تیییراتی را طبیعی و نتیجه مدرنیته ایجاد نظران البته برخی صاحب

توانـد موجـب اخـتالل در     مـی  ،باشـد  شـتابان و بـدون نظـارت   ، تیییرات و گذر از سنت به مدرنیتـه 

 همین که جوامع از یک بنیان همبستگی اجتماعی عـدول  ،در گذر تیییرات اجتماعی. شودها  ارزش

بـه  و هـا   انحـراف  میزاندهد که موجب باال رفتن  می ناهنجاری و انفصال فرد از جامعه رخ، کنند می

بـه   کشورهای پیشرفته جهان .(6553، ترنر) 7شود میآمدن مشکالتی در ت بیت نظم اجتماعی  وجود

هـای   با تبادل اطالعات و اندیشه و گرایش، و امکانات فراوانی که در اختیار دارندها  کمک فناوری

در تـروی  و   نیـز ای  هنقش عمـد  اند؛ مایه و درآمدهای هنگفتی نایل شدهبه سراینکه  ضمن، مختل 

های  ترین فناوری اینترنت و تلفن همراه از عمده ،ماهواره. اند داشته مورد نظر خودهای  تعمین ارزش

فرهنـگ  های  نوین ارتباطی غربی هستند که در تقلید و گسترش فرهنگ غربی و نیز مقابله با ارزش

 .  جامعه اسالمی نقش بسزایی دارند

 همـان طـور کـه در ایجـاد مشـارکت و امنیـت نقـش ایجـاد        ها  آنچه آشکار است اینکه رسانه

هـای   ت با تنزل قدرت انتخـاب مخاطبـان و تضـعی  رونـد نهـادی شـدن ارزش      ممکن اس ،کنند می

ــاره   ــورها و انگ ــال تص ــاعی و انتق ــا اجتم ــمه ــراد  ی ازه ــیخته اف ــارض و   ، گس ــار تع ــه را دچ جامع

جدایی و خشم و ، مشارکت و همدلی را به نفاق، و وفاق کنندفرهنگی و اجتماعی های  چندگانگی

و هـا   و هنجـار  شـود  مـی  تعارض و خشونت پدیدار، تنش یدر چنین شرایط. خصومت تبدیل سازند

دیـداری بـا تولیـد و نشـر     هـای   بـه ویـژه رسـانه   هـا   رسـانه . بـازد  می رنگ پسندیده جامعههای  ارزش

جنایـت   در جامعه شوند تا آنجـا کـه جـرم و   ها  توانند موجب دگرگونی ارزش می جناییهای  برنامه

 

1- Turner 
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، 7)وینـدال واولسـون   دشـو م بـت تلقـی    یارزشـ ، نـان برای بینندگان و به خصوص نوجوانـان و جوا 

6559). 

 برجـای  یات خاصـ تـتثیر اجتمـاعی زنـدگی کـاربران     این وسایل ارتباطی که بر ابعاد فردی و

ترین ابزار دشمنان جامعه اسالمی در راستای شیوع فرهنگ خود و ایجـاد   یکی از عمده ،گذارند می

هدف » مانوئل کاستلز معتقد است:. شوند می سوببینی توحیدی مح تعارض با مبانی فکری و جهان

مناسـب بـرای    یایجـاد بسـتر   ،ای همـاهوار هـای   سـامانه  به کـارگیری از  امریکاس آن أغرب و در ر

شـاهد نـابودی    ،در ایـن صـورت  . سـازی اقتصـاد لیبرالیسـتی اسـت     سازی فرهنگی و جهـانی  یکسان

 تـتثیر خواهیم بـود کـه تحـت    ای  هسعفرهنگی و هویتی جوامع در حال تو، ایدئولوژیکهای  ارزش

بـرای نیـل بـه مقاصـد      مسلّم، غرببه طور  .(7339 ،)دهشیری «اند گرفتهفرهنگ لیبرالی غرب قرار 

فارسی کـه در   سی بی  بیای  هتلویزیون ماهوار برای م ال. کند می مختلفی استفادههای  روش خود از

دو هـزار و   ،دشـ انـدازی   راه سـی  بـی   بـی سالگی رادیو فارسـی   چند روز پس از هفتاد 7331 دی 60

هـای   و در حالی که مردم جزیره انگلیس برای مشاهده کانال است هفتصد خبرنگار را به کار گرفته

مختل  داخلی آن باید هزینه و مالیـات برردازنـد؛ ایـن تلویزیـون بـه صـورت رایگـان بـرای مـردم          

 زبـان  فارسـی ای  همـاهوار های  سایر شبکه همچنین .(7396، )مرادی کند می زبان برنامه پخش فارسی

غـرب  ای  هم رسـان سـ امرریالیدر خدمت اهـداف  « فارسی وان»و« جم کالسیک»، «من و تو» :از جمله

اعتقـادی و  ، پیامـدهای نـاگواری را بـر هویـت دینـی     هـا   تماشـای بیشـتر ایـن شـبکه    . انـد  قرار گرفته

شـود کـه نظـام اسـتکبار      مـی  چنین تلقـی . گذارد می ها برجای برنامهاین  کنندگان شخصیت استفاده

مسـتقل و  هـای   ملـت  -)نـرم( علیـه دولـت    جانبـه  فرهنگـی همـه   جهانی در تقویـت و تعمیـن جنـگ   

کوشد تا به هدف عمده استحاله فرهنگی کشـورهای هـدف    می خصوص جمهوری اسالمی ایران به

 . نایل آید

 متـتثر از تـوان   مـی  را مـدرن خـانواده  هـای   ر نظـام ارزش د مـؤثر فرهنگـی   عوامل اجتمـاعی و 

میـزان  ، اجتمـاعی افـراد   -پایگـاه اقتصـادی  ، سـرمایه اجتمـاعی   :از جملـه  ،مجموعه عوامل متعـددی 

هرکـدام از ایـن   . دانسـت در عصـر حاضـر   ای  هخصوص محتوای مصـرف رسـان   اعتقادات دینی و به

پرداختن به ضرورت . دارند عوامل نقش کم و بیش مهمی در تیییرات نظام ارزشی خانواده برعهده

 

1- Windal and Olson 
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رسد که ایـن   می از آن روی بسیار مهم به نظر، مورد بررسی جامعههای  وارده بر خانوادههای  آسیب

گســترش اســتفاده از  ،از ســوی دیگــر عوامــل متعــددی قــرار گرفتــه و تــتثیرنهــاد زیربنــایی تحــت 

آن وارد ساخته دینی حاکم بر  سنتی وهای  عمین بر پیکره ارزش هایی ضربهم ل ماهواره هایی  رسانه

خـانواده  هـای   ر ارزشدات ایـن رسـانه   تتثیرمحدودی در زمینه های  پژوهشاینکه  با توجه به. است

 از جملـه  را، ها واردشده بر خانوادههای  آسیب و محقن نیز خود از نزدیک است ایرانی انجام گرفته

دسـتیابی بـه طریقـی    و ها  واکاوی علل بروز این آسیب درصدد، دهکرشهر فراشبند فارس لمس  در

اینکـه  گسـترش اسـتفاده از مـاهواره و     ،از طرفـی . برآمده است این صدمات کاهش به منظورمتقن 

 ؛اسـت در حـال کـاهش    آنان حضور زنان و مردان در عرصه اجتماع و مشارکت اجتماعی متتسفانه

 روز افزونـی  به طـور ، سنتی دینی وهای  اعتماد اجتماعی افراد به همدیگر و رعایت ارزش، همچنین

انـد؛ ضـرورت مطالعـه     شاهد پذیرش سبک زندگی میایر با فرهنگ اسالمی بوده ناو محقق شده کم

بررسـی عوامـل   »بـا موضـوع   ، نامـه دکتـری   این مقالـه برگرفتـه از پایـان   . کند را دوچندان می حاضر

هـای   شـبکه هـای   استفاده از برنامه اتتتثیر ؛ عمدتا «خانوادههای  ر ارزشد مؤثراجتماعی و فرهنگی 

، نـابراین ب. مدرن خانوادگی مورد بررسی قـرار داده اسـت  های  بیگانه را بر افزایش ارزشای  هماهوار

تحـول   رد مـؤثر عوامـل  ین تـر  مهـم  :االت اساسی زیـر اسـت  ؤیی به سگو پاسخ به دنبالمقاله حاضر 

چـه   ای ماهوارهای ه شبکه ،خانواده در شهرستان فراشبند فارس کدام است؟ در این میانهای  ارزش

 اند؟ داشتهسهمی 

حــوزه  )کلــی( ایــن تحقیــن شــناخت تیییــرات ناشــی از اســتفاده از مــاهواره در هــدف اصــلی

 .  است خانوادههای  ارزش

 

 ادبیات تحقیق

 تحقیقات پیشین  الف
اسـتفاده رو بـه افـزون     و وسـعت کـاربری  . اسـت  بررسـی  قابـل  مختلـ   منظرهای از ماهواره

قبـل از  امـا  . اسـت  سـاخته  ضـروری  را زمینـه  ایـن  تحقیقات دردادن  انجام، رسانهاز این ها  خانواده

 ،الزم به یادآوری است که به دلیل تازگی، ات ماهوارهتتثیرمربوط به های  معرفی چند نمونه بررسی

 -داشتن تنوع و عدم توجه کافی به کارکردهای م بت و منفی استفاده وسیع از ایـن رسـانه همگـانی   
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محـدودی  هـای   پژوهش -جامعه اسالمیهای  ر تیییرات حوزه ارزشی خانوادهدات آن ثیرتت به ویژه

 بـر  مـاهواره  تـتثیر » عنـوان  بـا  خـود  پـژوهش  در (7931) 7کانـدون . در این زمینه انجام گرفته اسـت 

 از الهـام گـرفتن   بـا  اسـکیمو  جوانـان  کند: می اشاره «کانادا شمالی منطقه در هولمن دهکده جوانان

 اهـل  و تبدیل دیگریهای  انسان به کانادا جنوب در مستقرهای  ماهواره طرین از هاکی بازی پخش

ان دیگـر  زنـدگی  سـطح  بـا ای  هماهوارهای  آنتنهای  برنامه از استفاده با آنان همچنین. شدند رقابت

هـای   سـنت ) کنـد  را ترک آن حاضر بود دهکده در کسی کمتر که -را خود زندگی و شدند شناآ

 پیـام  کـه حامـل   هرکجـا  در مـاهواره  تلویزیـونی های  وی نتیجه گرفت: برنامه. کردند رها -(قدیمی

 نوجوانـان  و جوانـان  همـان  یا جو هویت گروه رد را خود تتثیر ،باشد بومی جامعه فضای با متفاوتی

 .(7396، )رحمانی گذارد می

هـای   ایشیـک نـوع از نمـ   « زنـان هـوادار سـریال تلویزیـونی داالس    »( در بـاره  7930انگ ) -

خانوادگی پر زرق و برق خاص تحقین کرد و نشان داد که زنان ساعات زیادی از وقت خـود را بـا   

 خـود بـا دیگـران    تـا جـایی کـه از ارتباطـات اجتمـاعی      ؛شوند میآنها  جذب ،گذراندهها  این برنامه

 .(7336، )مک کوئیل رسانند می روابط خود را با اعضای خانواده به حداقل ،کاسته

ای  همـاهوار  شـبکه هـای   خوانش مخاطبان سـریال » نام( تحقیقی با 7395) کالنتری ایی ورض -

این تحقین بـا روش کیفـی و تکنیـک مصـاحبه     . اند انجام داده «مورد تماشای ویکتوریا فارسی وان:

نتای  این پژوهش حاکی است کـه تماشـای ایـن سـریال     . نفر زن انجام شده است 35 عمین در میان

افـزون بـر   . توان از پیدایش تماشاگری شیفته سخن گفـت  می آورد که می پدید مفرط نوعی اشتیاق

)قهرمــان زن داســتان( را مقتــدر و مســتقل تعبیــر  نقــش ویکتوریــا تماشــاگران زن ایــن ســریال ،ایــن

 فراینـد ایـن  . تماشای این سریال بوده اسـت  رونددر  قدرتمندی سازوکار، پنداری ذات هم. اند کرده

نمـایش نقـش   براساس  و انتظارات از نقش زنانهها  تا خوانشی فعاالنه حول قضاوتسبب شده است 

 .(7397، )بختیاری این سریال شکل بگیرد ویکتوریا در

ر دآن  تـتثیر ر گرایش به ماهواره و د مؤثربررسی عوامل »( در 7333) آقامحمدیان افهمی و -

، محـل سـکونت  ، سـطح تحصـیالت  ، سجـن ، سن نشان دادند: «باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد

  هـای تلویزیـون داخلـی در گـرایش آنـان بـه       نحوه گذران اوقات فراغت و ارزیـابی افـراد از برنامـه   

 

1- Richard Kandvn 



 0311، بهار و تابستان 03پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال ششم، شماره  -دوفصلنامة علمی

6 

رفتارهای دینی در دو گروه کسانی که و باورها   همچنین میانگین اعتقاد به. استگذار تتثیرماهواره 

 تفاوت قابل توجهی بـا یکـدیگر دارد؛  ، رنددسترسی ندا آن  که به آنانبه ماهواره دسترسی دارند و 

بیشـتر بـه باورهـا و رفتارهـای دینـی پایبنـد        ،کننـد  استفاده نمی  ای که کسانی که از ماهواره به گونه

 .  اند بوده

ر دات مـاهواره  تـتثیر امنیتـی   -بررسـی راهبـردی  » تحقیـن  ( در7333) تبار الریجانی و ملکی -

هـای دینـی و    پایبنـدی بـه ارزش  ، ن باورهای دینی و عقیـدتی میزا دند:کرمالحظه « باورهای جوانان

تـر از گروهـی بـوده اسـت کـه       ضـعی  ، انـد  بـوده   هـای مـاهواره   گرایی کسانی که بیننده برنامه ملی

 .  اند نکردههای ماهواره را تماشا  برنامه

ــ - ــا نــام خــود( در پایــان نامــه 7396) اظرین جــم  -ای هــای مــاهواره شــبکه تــتثیربررســی » ب

ایـن  میـزان رضـایت از    ،ای همـاهوار هـای   بین میزان اسـتفاده از سـریال   هنتیجه گرفت ک« 7سیککال

. وکیفیت روابط زوجین رابطه معکوس وجـود دارد ای  هماهوارهای  میزان پیگیری سریال و ها سریال

از ، افـزایش میـزان پیگیـری    وهـا   افزایش رضایت از سـریال ، به این معنا که با افزایش میزان استفاده

 ای کیفیت روابط زوجین رابطـه  همچنین بین موقعیت تماشا و. شود می کیفیت روابط زوجین کاسته

اعتمـاد   مؤلفـه بـر روی  ، ماهواره تتثیر، مختل  روابط زوجینهای  لفهؤاز میان م. معنادار وجود دارد

 . شوند می زوجینباعث تضعی  میزان اعتماد در روابط میان ها  این رسانهست .ها مؤلفهبیش از سایر 

نشـان دادنـد    «ماهواره و هویت جنسی دختران»بررسی در  (7330) وحیدا و دانش، عریضی -

به ایـن ترتیـب کـه افـراد دارای     . وجود ماهواره در منزل و هویت جنسیتی رابطه وجود دارد که بین

تیییر رفتارها و  دهنده نشان، این خود؛ اند ماهواره از سازه هویت جنسیتی نمره کمتری دریافت کرده

طـوری کـه ایـن افـراد بـه لحـا         جدید )غربـی( اسـت؛ بـه   های  و گرایشها  به سمت الگوها  نگرش

 . فرهنگی جامعه خود انطباق دارندهای   کمتر با ارزش، نگرشی و عملکردی

ماهواره بر هویت فرهنگی  تتثیر» ( با عنوان7339نژاد )، نقدی و نادرنتای  پژوهش محمدپور -

 دهد که بین میزان می نشان« سنندج(های  ستان ایران )بررسی ورودی دانشجویان در دانشگاهدر کرد

 ،بـه ایـن ترتیـب   . دار وجود داردمعنا ای رهنگی بومی دانشجویان رابطهاستفاده از ماهواره با هویت ف

زه نمـره کمتـری از سـا   ، انـد؛ بـه نسـبت    افرادی که زمان بیشتری را صرف استفاده از ماهواره کـرده 

 

1- Gem classik 
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تیییـر رفتـار بـه سـمت      دهنده نشان، این نتیجه به نوبه خود. اند محلی دریافت کرده -هویت فرهنگی

 .(7396، )رحمانی الگوهای جدید تلقی شده است

 شـکل  دو در جمعـی هـای   رسـانه  رابطـه  مطالعـه  همکاران در پژوهشی بـا هـدف   احمدی و -

هـای   شـبکه  و مـاهواره ، اینترنـت ) آن مرزی برون و( مجالتو  روزنامه و تلویزیون رادیو و) داخلی

 افـزایش  باعـث  داخلـی هـای   رسـانه  متوجـه شـدند:   آن ابعاد و اجتماعی اعتماد با( اجتماعی مجازی

 از اسـتفاده  میـزان  بـین  همچنـین . شـوند  مـی  آن کاهش سبب خارجیهای  رسانه و اجتماعی اعتماد

 اسـتفاده  میزان بین اما، نشد مشاهده اداریمعن فردی رابطه میان اعتماد با خارجی و داخلیهای  رسانه

 امـا ، دارد وجـود  م بت و مستقیم ای رابطه یافته اعتماد تعمیم و نظام به اعتماد با داخلیهای  رسانه از

)احمـدی و   خـورد  مـی  چشـم  بـه  معکـوس ای  رابطـه ، اعتمـاد  نـوع  دو این با خارجیهای  رسانه بین

 .(7396، همکاران

 

 مبانی نظری  ب
امـا امـروزه   . دهـد  مـی  بـا همـدیگر تشـکیل   هـا   نای جامعه انسانی را ارتباطات انسانسنگ زیرب

عصر جدیـد را  ، تا آنجا که برخی ؛تمایز جوامع جدید از پیشین شده است گسترش ارتباطات باعث

تمـام   بـر  اینترنـت و تلفـن همـراه   ، زیرا وسایل ارتبـاطی از جملـه مـاهواره    ؛اند عصر ارتباطات نامیده

و اعتقادات یا ها  تکوین ارزش، این وسایل در پیدایی عادات جدید. اند واقع شده مؤثرعه ارکان جام

افراد و باالخره تحوالت فرهنگی حاکم بر خانواده نقش بسـیار  های  تیییر در عقاید و رفتار و نگرش

بـه  بـرای نیـل   هـا   نظام سلطه جهانی سعی وافر در تسلط کامل بر رسـانه  ،از سوی دیگر. مهمی دارند

بـرای اهـداف فرهنگـی     صـرفا  ای  هتلویزیونی ماهوارهای  البته شبکه. اهداف متعدد خود داشته است

اهـداف  ، عـالوه بـر اهـداف فرهنگـی    ، پـردازان غـرب   اند و به اعتراف حاکمان و نظریـه  ایجاد نشده

 فراینـد در هـا   نقش رسـانه  .(7397، )بختیاری و فرخی کنند می سیاسی و امنیتی را نیز در ایران دنبال

با مطالعه یـک  »گوید:  می «نیوکامب» از جمله. نظران بوده است سازی نیز مورد توجه صاحب هویت

 چـه کسـی  اینکـه   آزمـون هویـت خـود و فکـر کـردن دربـاره      ، کتاب خوب یـا در تـاریکی سـینما   

نویسـنده و پژوهشـگر   ، آلوین تـافلر  .(7931نیوکامب و هیرچ، ) 7«شود می ممکن، خواهی بشوی می

 

1- Newcomb and Hirsch 
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 ملـی را از هـم  های  فرهنگ، جدیدهای  رسانه سایرو ای  هفناوری ماهوار»: معتقد است، شناس امعهج

، در چنین موقعیتی اعتقاد به درستی یا برتری فرهنگی خاص و دفاع از آن .(7339:)شرفی «پاشد می

ایـن  ، یـابی سـنتی   منبع هویتین تر مهمزیرا هنگامی که  ؛بسیار سخت استها  در برابر سایر فرهنگ

، 7)پترسـون  شـوند  مـی  دچـار بحـران هویـت و معنـا    ، افراد وابسته به آن منبـع ، شود می چنین متزلزل

6577). 

ر آن را در دو جامعـه سـنتی و مـدرن بررسـی و     د مـؤثر و عوامـل   اعتمادوی  :6نظریه گیدنز -

 ایـن  بـر . شـود  یم اجتماعی تبدیلای  هبه مسئل، اعتماد، و در جامعه مدرنااز نظر . مقایسه کرده است

 در کـه  -را اصـلی  یهـا  زمینه کنونی جهان در موجودهای  سازوکا ورود است معتقد گیدنز، اساس

 یـک  افـراد  در باثبـات  اعتمادی گیری شکل موجب و دادند می شکل را اعتماد وجود، سنتی جهان

 .(7336، ترجمه ثالثی ،)گیدنز است کرده اهمیت کم یا برده بین از -شدند می جامعه

ایـن   و جایگـاه  نقش در، اجتماعی اعتماد با جمعی های رسانه رابطه عمده وجه، گیدنز نظر زا

 گیـری  فاصـله  بـه  مربـوط ، بـین  ایـن  در جایگـاه  ینتـر  مهم. است نهفته مدرنیته نیروهای درها  رسانه

 و اطالعـات ، نوشـتار  شروع با. بازاندیشی است فراگرد در جمعیهای  رسانه نقش و مکانی -زمانی

، مدرنیتـه  مـورد  در. دشـ  تولید قدرت جدیدهای  نظام ،وسیله این به ه،شد نگهداری و حفظ الهاکا

 صنعت وجود دلیل به. است بوده گذشتههای  تمدن سایر از تر عمین و درون از بیشترها  کوشش این

 اتیاطالعـ  جامعه، الکترونیک ارتباط اخیر توسعه دلیل به حدی تا و چاپی انبوه آثار تولید و چا 

 سـاماندهی  چگـونگی  همچنـین  و یکـدیگر  با مردم ارتباط شیوه، ها رسانه این. است وجود آمده به

هـای   نظـام  بـه  اعتمـاد ، وی عقیـده  بـه . (7336، ترجمه سعیدی، )پیرسون اند داده تیییر را کل جوامع

 در، دیگـر  منابع و ارتباطیهای  رسانه طرین از که -روز دانش از همچنین و ما تجارب از ،انتزاعی

هـای   رسـانه ، بنـابراین . پـذیرد  مـی  تـتثیر  -گیرنـد  مـی  قرار فنی متخصصان و عادیهای  آدم دسترس

 دارنـد  رابطـه  افـراد  اعتمـاد  میـزان  بـا ، اتصال اجتماعی نقاط کنندگان تتمین از یکی به عنوان جمعی

 .(7396، پور و همکاران عدلی، )احمدی

فیلسوف انگلیسی است بـا   «جان الک»این مکتب قدیم  نماینده :دیدگاه یادگیری اجتماعی -

 

1- Peterson 

2- Anthony Giddens 
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)بدین معنی که ضمیر انسان در بدو تولد مانند لوحی ننوشته و سـفید   ؛«لوب سفید»عبارت معروف( 

بـه  . جامعه در نقـش زدن بـر آن لـوب اسـت    های  حاصل کوشش ؛بندد می است و آنچه بر آن نقش

رفتارهـای  « آلبـرت بنـدورا  » و «لتـر میشـل  وا» ویـژه بـه   ،عقیده طرفداران نظریه یـادگیری اجتمـاعی  

ای  سازی کنشگر و یـادگیری مشـاهده   ثیر شرطیتاخالقی همانند سایر رفتارهای انسان بیشتر تحت ت

اخالق امری  ،سو کلی معتقدند از یکبه طور  طرفداران این مکتب ،به عبارت دیگر. گیرد می شکل

اخالقـی نیـز   هـای   ارزش ،از سـوی دیگـر   و داردمطلن اخالقی وجود نهای  یعنی ارزش، است نسبی

همچنـین  . گیـرد  مـی  سرمشـن و الگـو شـکل   ، تنبیـه ، مانند سایر رفتارها طبن اصول یادگیری پـاداش 

داننـد و آن را بـه یـک     مـی  طرفداران مکتب یادگیری اجتماعی رفتار اخالقی را وابسته به موقعیـت 

اخـالق از ایـن دیـدگاه    . دهنـد  مـی ن نسـبت خاص از رشـد   ای صفت ثابت و ویژگی پایدار یا مرحله

ای از اعمال و رفتارهای خاص مورد پذیرش جامعه که از طرین پـاداش و   مجموعه :عبارت است از

بـه  پـس اگـر خـانواده کـودک     . شود می فراگرفته ،آن اعمال و رفتار آمده است به دنبالکه  تنبیهی

در برابـر رفتارهـای    ،پـاداش داده  را ینماینده جامعه از همان آغاز کودکی رفتارهـای اخالقـ   عنوان

ــنش  ــی واک ــای  غیراخالق ــد  ه ــان ده ــی نش ــدآموخت   ،منف ــی را خواه ــای اخالق ــودک رفتاره  ک

(http://www. afarineshdaily. ir). 

هـم عوامـل محیطـی بیـرون از انسـان و هـم عوامـل         کـه  واضع این نظریه معتقد است« بندورا»

، دیدگاه یادگیری اجتمـاعی  از :دارد می وی بیان. دهستن مؤثردر کنترل رفتار انسان ، شناختی درون

 محیطـی آنـان را بـه عمـل سـوق     هـای   نه محـرک ، شوند می مردم نه به وسیله نیروهای درونی رانده

شـناختی برحسـب یـک تعامـل دوجانبـه بـین شـخص و عوامـل          کارکردهـای روان  هبلکـ  ،دهند می

ثر تثیر و تـ تحیط و رفتار شخص بر هـم تـ  م، دقین شخصبه طور  .شوند می کننده محیطی تبیین تعیین

کننده رفتـار انسـان    تعیین ،توان جدا از اجزای دیگر متقابل دارند و هیچ کدام از این سه جزء را نمی

کیـد  تر رفتار تدشناختی های  محرک تتثیرپردازان شناختی اجتماعی بیشتر بر  نظریه. آورد اببه حس

امتیاز برخوردار است که هـر سـه دسـته عوامـل فـوق را در       نظریه بندورا از این ،این میان در. دارند

 .(7396، سی محمدی ) داند مؤثر مینگهداری رفتار  ایجاد و

 دهـد کـه   مـی  جمله نشان ینا. ندا کاشتن مشیول به، در مزرعه اذهانها  رسانه تئوری کاشت: -

 یجـه نت یـه نظر یـن ا .کاشـت اسـت   یـه نظر، رسانه یدر نقش اجتماع یهنظر گذارترینتتثیر و ینتر مهم
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 انجـام  یالدیمـ  7915در دهـه   7«جـرج گربنـر  » یپژوهشـگر بـه سرپرسـت    یبوده که گروهـ  یقیتحق

. قرار دادنـد  یرا مورد بررس یزیونبه خصوص تلو، یجمع باطارت یلوسا اتتتثیر گروه این .اند داده

 و یعوقـا  یـان ب یبـه منبـع اصـل    یکنون یایدر دن یزیونتلو» کند که می یانکاشت جرج گربنر ب نظریه

موردنظر خود  یتواقع یو القا گذاریتتثیرشده است و دارای قدرت  یلتبدها  کننده داستان ی تعر

 یکنـون  یایرا در دن ]و ماهواره[ یزیوناثرگذاری تلو، گربنر. و فکری مردم است یاجتماع یهست بر

 یزیـون تلو ،او یـده عق بـه . دانـد  مـی  مانند مـذهب  یساختارهای قدرتمند اجتماع یرو در حد سا یهشب

. گذارند می کند که نخبگان آن را با عموم مردم به اشتراک می روزانه فراهم یینآ یک]و ماهواره[ 

 ییدر تکـرار مـداوم الگوهـا   ، آن یمذهب و کارکردهـای اجتمـاع   اب یزیونشباهت تلو یبخش اصل

 ،)گربنـر  «اسـت  یبـه نظـم اجتمـاع    یدنبخشـ  یتجهـان و مشـروع   یـ  است که در تالش برای تعر

آموزش و ، ینیب جهان یندر تعم، یزیونم ل تلو یدارید یارتباط جمع یلنقش وسا رب گربنر. (7993

. ده اسـت کـر  یاریبسـ ، تتکید آنهای  کنندگان برنامه یهو موردنظر ته ی راهای  کردن ارزش یدرون

 یام آموزشـ و نظـ  ینـی ب در جهـان  تـتثیر موجـب  ، در بلندمـدت  یزیـون معتقد است که تلو یهنظر ینا»

. بخشـد  ها مـی  یتدر مورد واقع یواحد یزیونینگرش تلوها شود و به آن می گان پرمصرف خودینندب

بـر   یزیـون تلو یـاد ز تـتثیر ، و پرمصرف یمخاطب عاد ینگربنر با تفاوت قائل شدن ب یهنظر ،در واقع

کـه بـه    یجملـه پژوهشـگران   از. (7336، 6و تانکـارد  ین)سـور  «کند می مخاطب پر مصرف را اثبات

 یـزان در م یـل عوامـل دخ . بودنـد  3«ینگـری پ» و «ینزهـاوک »، کاشت پرداختنـد  یهو توسعه نظر ینتکو

کاشـت را   یـه نظرآنها  .پژوهشگران بود ینمورد توجه ا یشانذهن ا« کاشت» مستعد بودن افراد برای

 و یمتفــاوت اجتمــاع یطکردنــد و ارتبــاط کاشــت بــا شــرا یبررســ یــادگیری هایفراینــددر مــورد 

هـای   تـری بـه محتـوای برنامـه     یممسـتق به طـور   کردند کاشت را یسع ،را مطالعه کرده یشناخت روان

 ییکه شـامل توانـا  آنها  یشناخت روان یطو شراها  ینندهب یسن و عادات شخص. ربط دهند یزیونیتلو

 کاشــت یرشپــذ یبــرا یعوامــل آمـادگ  ینتــر مهــم از ،اسـت  یزیــونتلو یــتدرک واقع و یشـناخت 

هـای   گفت محتـوای برنامـه   می ادعای گربنر بود که ینا تتییددر ها پژوهش آن. ده شدنددا یصتشخ

نشان دادنـد   ینگریپ و ینزهاوک. دهد می شکل ینندهبهای  یافتو در یشبه گرا ،آن یامو پ یزیونیتلو

 

1- George Grebner 

2- Severin and Tankard 

3- Hawking and Pyngry 
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  (.7935، یینگرپ و ینزهاوک) کنند می یینکاشت را تع یزانم، یشناخت ییکه سن و توانا

مردم  ینماو س یزیونتلو ویژهبه  ،یجمعهای  معتقد است رسانه یهنظر ینا: یبردارگوال یهنظر -

 «رفتـار  یالگو» به عنوانتوانند  می یرتصاو ینا. دارند می به عمل وا یمختل  رفتارهای  را طبن الگو

بـه  ممکـن اسـت از آن    ،شده هسـتند یرکنش تصو ینندهکه ب یباشند و مردم یدعمل کنند و قابل تقل

کودکـان از اعمـال و    یعوسـ  یـد بلـومر بـه تقل  . کننـد  خود اسـتفاده  یرفتار از مجموعه یبخش انعنو

، محمدی سی  به نقل از 7فلور ید، ی)الوئر... اشاره کرده است ،دنینب می که بر پردههایی  یتموقع

7396). 

 

 سبک زندگی دینی تغییر
 ،تـر  به عبارت مناسب ی کردن وجهان، ترین اهداف تمدن غربی ین و بلکه بنیانیتر مهمیکی از 

غربی با ارائه سبک زندگی غربـی در مسـیر تخریـب    های  رسانه. است «تروی  سبک زندگی غربی»

نمادهای زندگی را همواره تیییـر  ها  رسانه. اند سنتی و دینی کشورها قدم برداشته -رفتاریهای  شیوه

از تفکـرات و نمادهـای تولیـدی و     ثرتمتـ ، تـا آنجـا کـه فرهنـگ جامعـه      ؛کنند می یا تفسیر دهند می

توانـد بـرای تحلیـل نقـش      مـی  مفهـوم سـبک زنـدگی   ». جمعی استهای  شده در رسانه نمایش داده

 «6و فرهنگ زندگی روزمره استفاده شـود ها  پیچیده و تودرتو میان فرهنگ تولیدشده رسانه، متقابل

 (.7993روزن گرن، )

در  مـؤثر عـاملی  ای  همـاهوار هـای   دن شـبکه آم به وجودو  همگانیهای  و گسترش رسانه رشد

سبک زنـدگی غربـی   ، و در نتیجه و با آنسلیبرال غربی همهای  اندیشه، و رواج مدرنیتهگیری  شکل

اسـتفاده از   3عادی شـدن  فرایندو ها  وجود ماهواره در خانه .(7397 ،)امیدعلی و سکوالر بوده است

 جـود ایـن پدیـده را ضـروری و طبیعـی فـرض      و، به این معناست که مردم در زنـدگی روزمـره   ،آن

بخشی از محیط و زندگی روزمره بیشتر افراد ، ای ماهوارههای  که امروزه شبکهای  هبه گون ؛کنند می

ای  همـاهوار های  و مردم وقت زیادی از زندگی خود را صرف استفاده از تلویزیون است جامعه شده

 

1- Lavyry, de FLORA 

2- Rosengren 

3- Naturalization 
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ای فروپاشـی   هـای مـاهواره   تـرین اهـداف شـبکه    لییکی از اص». (7337، 7)گیبینز و بوریمر کنند می

تر سخن بگوییم باید گفت برخی از اهداف اصـلی   اگر بخواهیم اندکی جزئی. کانون خانواده است

 :از ندا ها عبارت این شبکه

 ؛های سنتی قید در برابر خانواده های بی ایجاد خانواده. 7

 (. 7393، )عباسی ولدی «و... گرتروی  و عادی جلوه دادن خیانت زن و شوهر به یکدی. 6

هـای   اصلی خـانواده های  دن پایهکرضمن سست ، بیگانهای  هماهوارهای  تماشای فیلم ،بنابراین

هـا   را در بین خـانواده  مدرن )به سبک غربی(های  توانسته است ارزش، سنتی در کشورهای اسالمی

 . گسترش دهد تا حد زیادی

مهـم  هـای   یکـی دیگـر از نقـش    :نـگ جامعـه اسـالمی   انقالب تسخیر ذهن یـا نفـوذ در فره   -

 طور که خود حوادث مختل  را آن، این ابزار ارتباطی نوین. بینی افراد است ر جهاند تتثیرها،  رسانه

یابی او را دربـاره جهـان اطـرافش    رسانند و ذهن و قدرت معنا می خواهند به سمع و نظر مخاطب می

شود و در جایی که رخـدادهای   می تر چیدهیپ روزافزون در جهانی که به طور. دهند می سمت و سو

همگـانی  هـای   برای معنا کردن جهان به رسانهها  بیشتر ما انسان، شوند می بسیار پر اهمیت، دوردست

دیرینـگ و  ) کننـد مـا بـه چـه چیـزی فکـر کنـیم        مـی  هستند که تعیینها  ایم و این رسانه متکی شده

 .(7993، 6روگرس

 

 ارچوب نظریچ
خصـوص بررسـی    بـه  ،ر نظام ارزشـی خـانواده  د مؤثرفرهنگی  -بررسی عوامل اجتماعیبرای 

 به دنبالنظریه کاشت . متفاوتی سود جستهای  بایست از نظریه می نوین ارتباطیهای  ت رسانهاتتثیر

توضیح این مطلب است که چگونه محتوای تلویزیونی بر تصاویر ذهنی مخاطبان از جهـانی کـه در   

بینی  جهان، ناپذیر اجتناب یتماشای مکرر محتوایی که به شکل. گذارد می تتثیر، نندک می آن زندگی

 ،از نظـر گربنـر  . شـود  مـی  بیننده ذهن بینی در موجب کاشتن آن جهان، سازد می را منعکسای  هویژ

و هـا   ارزش، هنجارهـا ، )در مـورد رفتـار   دهـد  مـی  که این وسیله ارائههایی  محتوای تلویزیون یا ایده

 

1- Gybynz and Bvrymr 

2- Dearing and Rogers 
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فقط به تـدری  و در طـول زمـان    ها  تتثیرالبته . یابد می اجتماعی( به ذهن تماشاگر انتقالهای  تارساخ

نیز ماننـد سـایش یـا    ها  تتثیر. شود می نیز کمی بیشتر تتثیرمیزان ، با هر نوبت تماشا. گیرد می صورت

ای عمـل داشـته   بر توجهفرصت قابل ، فرایند توان مشاهده کرد که این می کاشتن فقط زمانی آن را

 .  باشد

اعتقادات دینی افراد  و ها ارزش، اخالقیات توان گفت نظریه یادگیری اجتماعی میاساس بر -

ل مهـم محیطـی بیـرون در بـروز     یکـی از عوامـ   بـه عنـوان  ها  عوامل شناختی درون و رسانه به عنوان

 )از جملـه  مایه اجتمـاعی سنتی و مدرن( یا مظاهر سرهای  )در اینجا پذیرش و التزام به ارزش هارفتار

، نظریـه مـذکور  . هسـتند  مـؤثر رفتار دینـی یـا غیـر دینـی(     های  مشارکت و اعتماد اجتماعی و سبک

( از سـوی  ...تفریحـی و ، )عقیـدتی  زندگیهای  سبک و نحوه پوشش، گفتاریهای  یادگرفتن روش

فاده از نظریـه گیـدنز   اسـت  بـا . بـاالخره  کند می را با اصل یادگیری اجتماعی توجیهها  ن رسانهامخاطب

 را فـرد و خـانواده  هـای   بـر ارزش آنهـا   گـذاری تتثیرو ، جمعی با سرمایه اجتمـاعی های  رابطه رسانه

 .دکرترسیم  توان می

 

 فرضیات تحقیق
 ؛وجود دارد معنادار ای رابطه مدرن خانوادههای  بین محتوای استفاده از ماهواره و ارزش -7

 ارمعناد ای مدرن خانوادگی رابطههای  ارزش یررسمی( و)رسمی و غ بین مشارکت اجتماعی -6

 ؛وجود دارد

 ؛وجود دارد دارمعنا مدرن خانوادگی رابطههای  ارزش بین اعتماد اجتماعی و -3

 دارمعنـا مـدرن خـانوادگی رابطـه    هـای   ارزش و اعتقـادی(  مناسـکی و ، )تجربی بین دینداری -6

 ؛وجود دارد

 ؛وجود دارددار معنامدرن رابطه های  ارزش و بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی -0

وجـود   دارمعنـا  رابطـه  مـدرن خـانوادگی  هـای   )سن و جنس( و ارزش ای بین متییرهای زمینه -3

 ؛دارد

اجتمـاعی از طریـن محتـوای مصـرف      -سـن و پایگـاه اقتصـادی   ، دینداری، سرمایه اجتماعی -1

 .دارند ستقیمغیرم اتیتتثیر مدرن خانوادههای  بر ارزشای نیز،  هرسان
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 روش تحقیق
از نـوع  ، از نـوع تحقیقـات کـاربردی و از حیـث ماهیـت و روش     ، هدف از نظرتحقین حاضر 

کمـی و از نـوع پیمایشـی    ، روش تحقین مـورد اسـتفاده  . استهمبستگی  -مطالعه میدانی و توصیفی

 ه رسـما  شهر فراشـبند فـارس اسـت کـ     مردان و زنان تمام جامعه آماری شامل ،در این تحقین. است

 7393براسـاس آمـار سـال    ، تعداد کل ایـن جامعـه آمـاری   . اند دادهتشکیل خانواده  ازدواج کرده و

هـل( بـوده و   تنفـر زن و مـرد مت   1566)برابر بـا   خانوار 3066، بهداشت فراشبندهای  خانه موجود در

هش عبارت است واحد تحلیل در این پژو. اند همه این خانوارها در مرکز این شهرستان اقامت داشته

 با توجه به حجم کل جامعـه آمـاری  . است شهر فراشبند ساکن مرکز هلی که درتاز هر مرد یا زن مت

مشخص نفر  336 نمونه آماری به تعداد، براساس فرمول انتخاب حجم نمونه کوکران و نفر( 1566)

مورد نظر بوده و ، ریسازی معادله ساختا اجرای مدل، اما از آنجا که برای تجزیه و تحلیل نتای . دش

محقـن  ، کنـد  مـی  نمونـه کفایـت   70، به ازای هر پارامتر موجود در معادلـه سـاختاری  ، بر این اساس

 655این تعداد نیـز بـه    نفر افزایش دهد؛ و در نهایت 330را به  حجم نمونه تصمیم گرفت این تعداد

d/05 )دقت احتمالی مطلوب( نفر افزایش یافت . 
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 nتعداد یا حجم نمونه = 

 .بـوده اسـت  ای  هچنـد مرحلـ  ای  هاز نـوع خوشـ   و تصـادفی ، در این تحقیـن گیری  روش نمونه

، شـهر فراشـبند   گانـه  دهشـانز هـای   و خیابانها  محله، از بین مناطن، نخست به عبارت دیگر در مرحله

خـانوار   05تعـداد ، سرس از هر هشت محلـه . هشت محله یا خیابان به صورت تصادفی انتخاب شدند

 

- t  انتخـاب   93/7مقدار آن برابر  ،درصد )مورد پذیرش در علوم اجتماعی( که با استفاده از جدول 90سطح اطمینان

 د. ش
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خـانوار بـه    05تعـداد  ، خیابـان  محلـه/  3 برای هـر  به صورت تصادفی انتخاب و در مرحله پایانی نیز

 ی آن محلـه/ درب منـزل خانوارهـا  هـای   پـالک  کشـی از بـین تعـدادکل    قرعـه  صورت تصادفی )با

در ، با ایـن توضـیح  . دشتوزیع  شده انتخابهای  تحقین در بین پالک نامه پرسشمشخص و  خیابان(

از آنان خواسته شد که به هـر گویـه، پاسـخ    و  ارایه، هلتبه مردان یا زنان مت نامه پرسش 655 مجموع

 نامـه  پرسـش ز ابزار ا، سنجش مفاهیم ای گردآوری اطالعات مورد نیاز ودر این تحقین بر دهند. لذا

مبـانی نظـری و تعـاری  مفهـومی تهیـه و      براسـاس   تحقیـن  نامه پرسشاالت ؤس. استفاده شده است

گویه مختل  تشکیل شده که به طـور کلـی متییرهـای مسـتقل و      96از  نامه پرسش. دندشاستخراج 

 .متییر وابسته را مورد سنجش قرار داده است

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
ای از روابـط و   شـبکه » سـرمایة اجتمـاعی   : یا پیونهد  ااعتماد و مشارکت رمایه اجتماعیس

، هـا  گروهـی و تــعامالت افــراد بــا گـروه      بـین  فـردی و  اعتماد اجتماعی بـین   بـر  پیـوندهای مـبتنی

برخورداری افـراد   نیز همبستگی و انسجام اجتماعی و ها و نهادهای اجتماعی است که قرین سازمان

و   تحقن اهـداف فــردی  به منظورها  الزم برای تسهیل کنش اجتماعی و انرژی  حمایت  از  ها گروهو 

اولین جزء سرمایة اجتماعی است که بـه نـوع    «اعتماد» .(7333، موسوی )عبداللهی و «استجـمعی 

 مسـئله ای از نظریة مربوط به سطح اجتماعی مبتنـی بـر    بخش عمده. شود ارتباط بین افراد مربوط می

کلـی شـاخص بسـیار    بـه طـور    یافتـه دارد و  تنگاتنگ با ارتبـاط تعمـیم   یارتباط اعتماد .اعتماد است

دومین جـزء سـرمایة اجتمـاعی     «پیوند». (7310 ،)چلبی پیوندهای م بت و متقابل است مناسبی برای

. اسـت  بـا یکـدیگر  آنهـا   ارتباطـات ، است که بیانگر پیوندهای عینی بـین افـراد و بـه عبـارت دیگـر     

 :باشد تواند از دو نوع پیوندهای بین افراد می

ای  شـبکه  ها و انواع پیوندهای توانند به شیوه غیررسمی از طرین انتخاب دوستی افراد می ال (

توانـد   که مـی  اجتماعی است ای ههر فردی دارای شبک، به عبارت دیگر. با یکدیگر در ارتباط باشند

مانند همسایگی یـا مجـاورت    نزدیکی در فضا، پیوندهای عاطفیدوستی یا  :ث انواع رابطه نظیردحا

اعتمـاد درونـی شـامل اعتمـاد یـا عـدم        مؤلفـه . روابط خویشاوندی و نظیر آن باشد، مکانی در اداره

اصـناف و   ،عدم اعتماد بـه نهادهـا   اعتماد به نهادها شامل اعتماد یا ، مؤلفهافراد درون گروه اعتماد به
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 اعتماد به افراد شامل اعتماد یا عدم اعتماد بـه افـراد   مؤلفهر دولتی و باالخره دولتی و غیهای  سازمان

 ند.  ا ه( سنجیده شد6هایی )جدول  شودکه توسط گویه خارج از گروه می

 توانـد از طریـن عضـویت رسـمی در     فـرد مـی  ، رسمی بـا دیگـران  پیوندهای غیر عالوه بر ب(

 هـای  پیونـدهای رسـمی و شـبکه   . در ارتبـاط باشـد   بـا دیگـران  نیـز  های داوطلبانـه   ها و گروه انجمن

از  ولـی ادامـة حیـات پیونـدهای رسـمی فراتـر       ،شـود  رسمی برحسب پیوند بین افراد تعری  میغیر

  .(7330، )موسوی شبکة اجتماعی درونی است

تقسیم و مشارکت اجتماعی  اعتماد اجتماعی مقوله دو به سرمایه اجتماعی، در پژوهش حاضر

 )سـازمانی( و  اعتمـاد بـه نهادهـا   ، متییر اعتماد اجتماعی با سه بعـد اعتمـاد درونـی   ت، شده و در نهای

سـنجیده شـده    و متییر مشارکت اجتماعی با دو بعد رسمی و غیررسـمی  یافته( )تعمیم اعتماد به افراد

 .  است

ایـن التـزام در   . قبـول خـویش اسـت    التـزام فـرد بـه دیـن مـورد     ، مراد از دینـداری دینداری: 

بـا او   و رابطه ایمـانی  داحساسات و اعمال فردی و جمعی که حول خداون، از اعتقاداتای  همجموع

، مناسـکی ، ابعـاد اعتقـادی  ، کـالر  و اسـتارک   .(7319، )طالبـان  پـذیرد  مـی  سـامان ، زنـد  می دور

ابعـاد اعتقـادی و مناسـکی ]و    ، اما پژوهشگران زیـادی . اند دی را در نظر گرفتهامفکری و پی، تجربی

دینـداری در  ، ایـن پـژوهش   در. (7333، زاده )سـراج  اند به کار گرفته، دیگر [ را بیش از ابعادتجربی

شـامل   اعتقـادی  بعـد  :تجربی مورد سنجش قرار گرفته اسـت  مناسکی و، )معرفتی( اعتقادی سه بعد

اسـت و خداونـد از بنـدگان     (اعتقادات دین اسالم، در اینجا منظور)از اعتقادات خاص ای  همجموع

امـوری م ـل نمـاز     شـامل  عملی حوزه یا دین مناسکی بعد. را قبول داشته باشندآنها  تظار دارد کهان

است که  ای از اعمالی مجموعه یا تجربی دینی رفتاربعد  شود. باالخره می... روزه گرفتن و ،خواندن

 .اسـت در محـدوده اصـول و فـروع دیـن     ؛ یعنـی  رسـول او و امامـان   ،مورد خواسـت و انتظـار خـدا   

)م ـل نمـاز    ( و جمعـی ...و بـه صـرت فاـرادا   )م ـل نمـاز خوانـدن     دینی به دو دسته فـردی  هایرفتار

 .(7396، به نقل از رحمانی 7337، غیاثوند، )ارمکی شود می تقسیم (...جماعت و

اصطالب . رسانه یکی از ابزار ارتباطات انسانی است :و محتوای آن رسانه استفاده ازمیزان 

اخبـار و   ،انتقـال افکـار    وظیفـه   کـه   سیسـات و وسـایلی اختصـاص داده شـده اسـت     به تت« ارتباطات»

هـا   و دریـافت پیام  انـتقال  برای معرفی جریان« ارتباط»رفـتارهای انـسان را بـه عهده دارند؛ اصطالب 
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تـوا  یا مح «تم»، منظور از نوع محتوای مورد استفاده از ماهواره. (7316، راد محسنیان) رود به کار می

غیر ایرانی اسـت کـه بـه زبـان     ای  هماهوارهای  مختل  شبکههای  شده در برنامه کارگرفته و معانی به

)بـه شـرب    تعری  عملیاتی متییر مـذکور ، در این پژوهش. شود می روز پخش فارسی در طول شبانه

 .گرفته استمورد سنجش قرار  (7)جدول ای  هطی  شش درج در قالب (6جدول 

 
 ت سنجش هر گویهدرجا -0جدول 

 اصال 
دقیقه تا کمتر  7 از

 ساعت 7از 

ساعت تا  7 از

 ساعت 6 حدود

ساعت تا  6از 

 ساعت 3حدود

ساعت تا  3 از

 ساعت 6 حدود

ساعت  6از 

 و بیشتر

 

مقولـه  ، اسـت  که در جامعـه حـائز اهمیـت فـراوان    ها  یکی از انواع ارزش های مدرن: ارزش

را در خـود  هـا   تداوم خانواده و به تبـع آن تـداوم نسـل   مفهومی که رسالت  ؛ارزش خانوادگی است

هـای   ارزش 7996در مقاله خود در سـال   «کولین. »زند می دارد و کیفیت و کمیت نسل فردا را رقم

العمـر   و پیونـد مـادام   ،که هسته خانواده را تعریـ  هایی  کیفیت :کند می خانوادگی را چنین تعری 

 خـانوادگی هـای   ارزش ،به عبـارت دیگـر  . کنند می را تضمین بین زن و مرد و سایر اعضای خانواده

چـون نگـرش بـه    هم)مفـاهیمی  ، شـوند  مـی  اند که موجب استحکام بنیان خـانواده  اموری بسیار مهم

آزادی امــور جنســی و برابــری جنســی از ، طــالق(، گرایــی( )خــانواده خــانواده اهمیــت و خــانواده

منظـور از  ، در ایـن بررسـی  . (7333 ،ادژو خضـرن  )زاهدی ترین موارد مطمح نظر کولین است عمده

 و اسـت حاصل نفوذ فرهنگی غرب در جامعه اسـالمی   مواردی هستند که عمدتا ، مدرنهای  ارزش

سـنتی و دینـی   هـای   در تضاد با ارزش شود که غالبا  می باورها و اعتقاداتی را شامل ،به عبارت دیگر

، اعتمـاد اجتمـاعی  ، میـزان دینـداری  متییرهـای   هـای  برای سـنجش گویـه  . قرار دارد فرهنگ ایرانی

)بـا   لیکـرت ای  هاز طیـ  پـن  درجـ    (6)بـه شـرب جـدول     مـدرن هـای   ارزشو  مشارکت اجتماعی

 .  ه استدشاستفاده «( موافن کامال »تا « مخال  کامال » انتخابی ازهای  خپاس

و مراجعـه بـه    امـه ن پرسـش مورد نیاز تحقیـن از دو طریـن   های  داده اروایی : عتبار و پایاییا

اطمینـان از   به منظور. براساس مبانی نظری صورت گرفت نامه پرسشطراحی . دشآوری  اسناد جمع



 0311، بهار و تابستان 03پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال ششم، شماره  -دوفصلنامة علمی

08 

نظـر   صـاحب  اسـتادان نظـرات چنـد تـن از    براسـاس   شده قبل از تکمیـل  طراحی نامه پرسش، 7اعتبار

تکمیـل آن در  و  3آزمـون  نیز بـا انجـام پـیش    6پایایی حصول اطمینان از د و برایشدانشگاه اصالب 

 اقـدام هـا   با انجام آزمون آلفای کرونباخ به اصالب نهایی گویـه ، نفر 65مقدماتی به حجم های  هنمون

 .  دش

 
 های مربوط و نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای آنهاگویه، متغیرهای تحقیق -1جدول 

 شده ها / منبع استفاده متغیرهای مستقل و وابسته / میزان آلفای کرونباخ/ گویه

 ( و نویسندگان7333(، زاهدی و خضرنژاد )7396/= آلفا، منبع: لبیبی )150های مدرن )وابسته(،  ارزش

از: تضعی  فضای تعامل صمیمانه اعضای خـانواده بـا همـدیگر،    اند  های این متییر عبارت ین مقولهتر مهم

نی )و نگـرش غیردینـی   کاهش اقتدار مردانه و افقی شدن هرم قدرت، پذیرش الگوهای جدید همسرگزی

تـوجهی بـه نظـر دیگـران در رفتارهـای فـردی، تضـعی          های شخصی، بـی  به ازدواج( و توجه به انتخاب

باورهای دینی ویا ضع  حاکمیت دینی در امـور خـانوادگی )ازجملـه عـدم التـزام بـه پـذیرش رضـایت         

وی، ضـع  باورهـای   طلبی و اصالت کسـب لـذت و رفـاه دنیـ     الهی(، رشد فردگرایی خودخواهانه، تنوع

رفع مشکالت دیگران و اولویـت پوشـش و آرایـش بـه سـبک       برایاخالقی، عدم توجه به تعاون و ای ار 

انـد:   هایی از جمله موارد زیر سنجیده شـده  فرهنگ غربی نسبت به سنتی و اسالمی آن، که در قالب گویه

بـا ازدواج کـردن بسـیاری از    در روابط انسانی امروزی، پول حالل همه مشـکالت اسـت/ مـردان و زنـان     

ر زن و شـوهر  دهند/ مجرد بودن بهتـر از ازدواج کـردن )و گرفتـا    های گذشته خود را از دست می آزادی

 و چقـدر دوسـت داریـد کـه )خـود، همسـر       آغاز شروع مشکالت متعدد اسـت/ شدن( است/ ازدواج سر

انـدازه بـه نظـر فرزنـدان پسـر یـا        چـه  تـا  /بین مردم ظاهر بشـوید؟  ندانتان( با لباس آراسته و شیک درزفر

مسـلمان و دینـدار هسـتم احسـاس     اینکـه   / مـن از دهید؟ شان اهمیت می دخترتان در انتخاب زوج زندگی

کنم/ شما چقدر با برقراری رابطه دوستی جوانان با همسر مورد نظرشـان )قبـل از ازدواج و بـا     حقارت می

رود/ کسـی کـه    زمانه اگر زرنگ نباشی کاله سرت میاین دور و  درموافن هستید؟/  (آنها اطالع والدین

انسـان بایـد قلـبش     ،گذرانی پرداخت/ به نظر من توان به خوش پس باید تا می ،آن دنیا )آخرت( را ندیده

پاک باشد و ضرورتی برای انجام امور دینی نیست/ چقدر با ای ار و تعـاون نسـبت بـه دیگـران موافقیـد؟/      

 

1- Validity 

2- Reliability 

3- Pre-test 
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مرد  ؟ /زنان و دختران بایستی در برابر نامحرم پوشش مناسبی داشته باشند ید:های زیر موافق چقدر با جمله

 والدین باید در انتخاب دوستان فرزند؟/ ها به حرفش باشند بچه و زن و کندحفظ  خانه باید اقتدار خود را

؟ لبـاس و آداب و رسـوم قـدیمی خودمـان خیلـی بهتـر از لبـاس وآداب        کنـد  اظهـارنظر  وخود دخالـت  

شـان آزاد گذاشـت/ هـدف از زنـدگی      / باید فرزندان را در انتخـاب زوج زنـدگی  ای دیگر استکشوره

 این دور و زمانه، فقط باید به فکر خود و خانواده خود بود و... درکسب لذت و رفاه مادی است/ 

 /= آلفا، منبع: نویسندگان137غیررسمی(  متییر مستقل: مشارکت کل )رسمی و

به خانه اقوام و خویشاوندان/ میزان رفـت وآمـد شـما بـه خانـه همکـاران اداری و       میزان رفت و آمد شما 

دوستان/ میزان شرکت شما در مراسم وفات اقوام و خویشاوندان/ میـزان شـرکت شـما در مراسـم وفـات      

همکاران و دوستان/ میزات شرکت شما در مراسم عروسی یا جشن تولد اقوام و بستگان/ چقـدر شـما در   

روید؟/ ارتباط شما با مدرسه فرزندان خـود )بـرای    سیزده بدر با اقوام ودوستان به تفریح می روزهایی م ل

رفتار فرزندتان( چقدر است؟/ میزان شرکت شما در جلسات بسی  محله یا اداره و مسجد  بررسی درس و

قـدر  کنیـد؟/ چ  حسین)ع(یا ائمه اطهار شرکت می ممحل خود چقدر است؟/ چقدر در ایام سوگواری اما

کنیـد؟/ میـزان حضـور شـما در      از خانه اقوام ودوسـتان( شـرکت مـی    بازدید نوروز )دید و در مراسم عید

یس جمهـوری چقـدر   ئـ انتخابات شورای شهر یا روستا چقدر است؟/ میـزان حضـور شـما در انتخابـات ر    

 است؟/ میزان حضور شما در انتخابات نمایندگی مجلس چقدر است؟

 / =آلفا(، 361تماعی کل شامل: اعتماد درونی به افراد و اعتماد به نهادها )متییر مستقل: اعتماد اج

 منبع: نویسندگان

دهد به خاطر من و فرزندان است/ همسرم هیچ حرف یا کاری نبوده کـه از   هرکاری که همسرم انجام می

دارم/  ]اطـالع[  / من به همسرم کامال  اعتمـاد دارم/ از میـزان اعتمـاد همسـرم بـه مـن کـامال        کندمن پنهان 

رویـم کـامال  اعتمـاد دارد/ مـن      مـی آنهـا   آیند یا ما بـه خانـه   همسرم به دوستان یا اقوامی که به خانه ما می

این روزها نمـی شـود    شویم/ چقدر با این جمله موافقید که نظرات همدیگر اهمیت قایل می رایهمسرم ب

اد دارم/ مـن بـه همسـایگان خـود کـامال  اعتمـاد       اعتمـ  به هیچ فردی اعتماد کرد؟/ من به اقوام خود کامال 

توان به مدرسه فرزنـدان )زحمـت کشـیدن بـرای      شود به مسئولین اعتماد کرد؟/ می دارم/ به طور کلی می

پرسنل بیمارستان ها)تالش برای درمان بیماران( اعتمـاد   توان به پزشکان و / میکردتعلیم وتربیت( اعتماد 

توان به طور کلـی بـه بیشـتر     ها قابل اعتماد هستند/ می ی از جمله دانشگاه/ به طور کلی مؤسسات دولتکرد

هـای قابـل    فروشندگان کاالها آدم اک ر بازاریان و ،مؤسسات خصوصی کشورمان اعتماد کرد/ به نظر من
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 مگـر  ،خواهند/ مردم با اعتمادند شوند که از ما چیزی می ها از آن رو با ما رفین می اعتمادی هستند/ خیلی

 خالف آن ثابت شود. آنکه 

 /= آلفا،360متییر مستقل: میزان دینداری کل )ابعاد اعتقادی، مناسکی و تجربی(، 

 ( و نویسندگان7395منبع: بختیاری )

های دینی )در مهدیه، حسینیه یا مساجد( شرکت کرد/ من معتقدم مسـلمان   بایستی در مناسبت ،به نظر من

 اسـت،  برردازد/ کسی که آن دنیا )آخـرت( را ندیـده   ، باید آن رااش هست خمس و زکاتی بر عهده اگر

هـا حاضـر    خداونـد همیشـه در زنـدگی انسـان     ،گذرانی پرداخت/ به نظر من توان به خوش پس باید تا می

د/ نماز واقعا  نقش بسـیار  کن می از خود دور، شیطان را سنگ زده ،در واقع رود است/ کسی که به ح  می

می دارد/ جهان آخرت حقیقت دارد و هرکس کیفر گنـاه یـا پـاداش اعمـال صـالح      زیادی در آرامش آد

هاسـت/ میـزان    ها و مال حرام سرآغاز بـدبختی  گیرد/ روزی حالل باعث رفع گرفتاری خود را از خدا می

/ در بسـیاری از مواقـع، تـرس از قیامـت باعـث      ؟شرکت شما در نماز جماعت یا نماز جمعه چقـدر اسـت  

کـنم/ مـن غالـب اوقـات      احساس حقارت می ،مسلمان و دیندار هستماینکه  نکنم/ من از شود که گناه می

 ام.  کنم/ بارها برای جلب رضایت الهی به فقرا کمک مالی کرده بعد از ارتکاب گناه احساس پشیمانی می

 /= آلفا، منبع: نویسندگان350، میزان و محتوای مصرف ماهواره )متییرمستقل(

ای  هـای مـاهواره   سیاسـی شـبکه   اقتصـادی و  ،هـای اجتمـاعی   اده شما از اخبار و گزارشنوع محتوای استف

هـای کالسـیک و    هـای خـانوادگی، انـواع موسـیقی     های سینمایی و سریال زبان خارجی، انواع فیلم فارسی

های مذکور چقدر است؟  آموزشی و ورزشی شبکه ،های علمی ها، برنامه های رقص و جشن جدید، برنامه

های فـوق در قالـب چنـد     شده فوق، چقدر است؟ )هر کدام از مقوله استفاده شما از محتواهای گفته میزان

 سنجیده شدند.( -به تفکیک از همدیگر –گویه 

 

 ها یافته
 -علمـی هـای   تماشای برنامـه بین  شرب ذیل است:ه نتیجه بررسی فرضیات اول تا ششم ب (ال 

 ،نشـان داده نشـده اسـت   ای  هرابطـ  مـدرن هـای   ارزشبا پذیرش یا عـدم پـذیرش   ، آموزشی ماهواره

یعنـی بـا    ؛قـوی و م بـت دارنـد    ای رابطه، مدرنهای  با ارزش، ماهواره اما سایر محتواهای استفاده از

 -ه غیـر از محتـوای علمـی   ( )بـ 3جـدول )  یـان از محتواهـای قیدشـده در   گو پاسـخ افزایش اسـتفاده  

، مدرنهای  اما بین مشارکت اجتماعی و ارزش. یابد می نیز افزایشها مدرن آنهای  آموزشی( ارزش
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مدرن دیده نشده های  معناداری بین اعتماد اجتماعی کل و ارزش نیز رابطه. دشن ، تتییدداررابطه معنا

میـزان اسـتقبال از   ، بـا افـزایش اعتمـاد اجتمـاعی افـراد      توان گفت احتماال  می به عبارت دیگر. است

معنـادار وجـود    ای مـدرن رابطـه  هـای   داری با ارزشیزان دینبین م. یابد می مدرن کاهشهای  ارزش

 مـدرن نـزد ایـن افـراد کـاهش     هـای   پـذیرش ارزش  ،افزایش بیابد، هرچه میزان دینداری افراد. دارد

سـنتی ایشـان نیـز    هـای   ارزشاینکـه   ضـمن ، یابد و برعکس هرچه میزان دینـداری کـاهش یابـد    می

 گفتنـی اسـت  . دهند می ی را مورد پذیرش و حمایت قرارمدرن بیشترهای  ارزش شود، رنگ می کم

وجـود   مـدرن هـای   از نظـر جنسـیت و سـن بـا ارزش     )مردان و زنان( تفاوت معناداری بین دو گروه

شــیل و درآمــد ، تفــاوت معنــاداری بــین تحصــیالت تــوان گفــت احتمــاال  مــی ولــی ،نداشــته اســت

 .مدرن وجود داردهای  با نظام ارزش یانگو پاسخ

 
 مدرنهای  مقدار همبستگی بین محتوای مصرف با ارزش -3 جدول

 متغیر مستقل
 ضریب پیرسون

 سطح معناداری مقدار همبستگی

 /573 /731 محتوای ماهواره )اخبار اجتماعی...(

 /555 **+/603 محتوای ماهواره )فیلم وسریال(

 /555 **/676 رقص( محتوای ماهواره )موسیقی و

 /535 /-757 آموزشی( -محتوای ماهواره )علمی

 /619 -/503 محتوای ماهواره )ورزشی(

 /555 /**613 محتوای ماهواره )کل(

 

 یبرآوردهـا  .دشـ سازی معادلـه سـاختاری اسـتفاده    از مدل ،منظور بررسی فرضیه هفتم به (ب

هـای کلـی   های مـدرن خـانواده و همچنـین شـاخص    متییرهای مستقل بر متییر ارزش آثارمربوط به 

 .گزارش شده است (6)و جدول ( 7)مدل معادله ساختاری در شکل  زشرا
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 های مدرن خانوادهر ارزشدمدل معادله ساختاری اثر متغیرهای مستقل  -0شکل 

 
 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری شاخص -9جدول 

 شاخص
 درجه

 آزادی

کای 

اسکوئر 

 نسبی

شاخص 

برازش 

 تطبیقی

شاخص برازش 

 تطبیقی مقتصد

شه دوم ری

میانگین مربعات 

 خطای برآورد

 هُلتر

 95 51/5 06/5 96/5 63/3 61 مقدار

 

های ارزیابی کلیـت مـدل معادلـه سـاختاری در مجمـوع بیـانگر ایـن اسـت کـه مـدل           شاخص

هـا بـه مـدل    بـرازش داده  ،بـه عبـارت دیگـر    .شـوند های پژوهش حمایت میشده توسط داده تدوین

یابی کلیت مدل با مـدنظر قـرار دادن نقطـه بـرش مربـوط بـه ایـن        های ارزهمه شاخص. برقرار است

های کلیت مدل داللـت بـر مطلوبیـت    شاخص ةهم ،بنابراین. ها در دامنه مطلوبی قرار دارندشاخص

بـه  . های سنتی خانواده دارنـد مدل معادله ساختاری مربوط به اثر متییرهای مستقل پژوهش بر ارزش

بررسـی تفـاوت معنـادار یـا      ،دله ساختاری بـاال و بـه عبـارت دیگـر    منظور ارزیابی جزئیات مدل معا

 (0)هـای سـنتی خـانواده از برآوردهـای جـدول      غیرمعنادار اثر متییرهای مستقل پژوهش بـر ارزش 

 .استفاده شده است
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  های مدرن خانوادهمستقیم متغیرهای مستقل بر ارزش آثاربرآورد  -1جدول 

 متغیر مسیر متغیر
ضریب 

 تعیین

 وردبرآ

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

رد
دا
تان
اس
یر
غ

 

رد
دا
تان
اس

 

  سن

های  ارزش

مدرن 

 خانواده

39/5 

77/5 67/5 37/0 555/5 

 –پایگاه اقتصادی 

 اجتماعی
 56/5 66/5 61/0 555/5 

  73/5- 71/5- 00/3- 555/5 دینداری

  67/5 69/5 03/75 555/5 اعتماد اجتماعی

  56/5- 51/5- 31/7- 596/5 مشارکت رسمی

  70/5 65/5 57/0 555/5 مشارکت غیررسمی

 -مصرف رسانه

 ماهواره
 76/5 31/5 91/1 555/5 

 

توان گفت متییرهای مستقل موجـود در مـدل   می (0)با توجه به مقادیر برآوردشده در جدول 

مـدرن خـانواده را تبیـین     هـای درصـد از واریـانس متییـر ارزش    39/5معادله ساختاری در مجمـوع  

اثر همه متییرهای مستقل به جز متییـر  . این مقدار دارای تفاوت معنادار با مقدار صفر است .کنند می

 .P ≤ 50/5های مدرن خانواده دارای تفاوت معنادار با مقدار صفر است )مشارکت رسمی بر ارزش

Value ) .اثـر متییـر دینـداری    ، خانواده دارنـد  نهای مدردر بین متییرهایی که اثر معنادار بر ارزش

هـای  های مدرن خانواده( و اثر سـایر متییرهـا مسـتقیم )تقویـت ارزش    معکوس )عدم تقویت ارزش

سی نقش میانجی متییرهای مربوط بـه مـدل معادلـه سـاختاری از     ربه منظور بر. مدرن خانواده( است

 .استفاده شده است (3)برآوردهای جدول 
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 مستقیم و غیرمستقیم در مدل معادله ساختاری، کل ارآثبرآورد  -6جدول 

متغیر 

 مستقل

متغیر 

 وابسته

 نوع اثر

 غیرمستقیم مستقیم کل

برآورد 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

برآورد 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

برآورد 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 سن

های  ارزش

مدرن 

 خانواده

79/5 556/5 67/5 553/5 56/5- 559/5 

پایگاه 

اقتصادی 

- 

 اجتماعی

65/5 556/5 67/5 556/5 57/5- 659/5 

مصرف 

رسانه 

)محتوا 

- 

 ماهواره(

13/5 557/5 70/5 556/5 03/5 557/5 

66/5 597/5 30/5 557/5 73/5- 335/5 

39/5 556/5 71/5 556/5 07/5 556/5 

03/5 556/5 67/5 556/5 36/5 556/5 

 

اثر غیرمستقیم متییـر سـن و پایگـاه     که این است دهنده نشانجدول باال  مقادیر برآوردشده در

 .P > 50/5تفاوت معناداری با مقدار صفر ندارد )های مدرن خانواده اجتماعی بر ارزش -اقتصادی 

Value) .توان گفت متییر مصرف رسانه )محتوای ماهواره( در رابطـه بـین متییـر سـن و     بنابراین می

اثـر غیرمسـتقیم متییـر    . های مدرن خانواده نقش میانجی نـدارد اجتماعی با ارزش –پایگاه اقتصادی 

، هــای مــدرن خــانواده از مســیر متییرهــای دینــداریمصــرف رســانه )محتــوای مــاهواره( بــر ارزش

ولـی  . ( P. Value≤ 50/5مشارکت رسمی و غیررسمی دارای تفاوت معنادار با مقدار صفر اسـت ) 

صرف ماهواره( از مسیر اعتماد اجتماعی تفـاوت معنـاداری بـا مقـدار صـفر      اثر این متییر )محتوای م

مشــارکت رســمی و ، تــوان گفــت متییرهــای دینــداریبنــابراین مــی. (P. Value > 50/5نــدارد )

هـای مـدرن خـانواده نقـش     غیررسمی در رابطه بین متییر مصرف رسانه )محتوای ماهواره( با ارزش

 . از نوع جزئی استگری میانجی دارند و این میانجی
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 گیری نتیجه
تی و دینـی  سـن هـای   ایجاد تیییـر و تحـول در ارزش  ، نفوذ فرهنگیهای  ترین راه یکی از عمده

جامعـه آمـاری ایـن تحقیـن بـه اسـتفاده از       هـای   یکی از علـل گـرایش خـانواده   جامعه هدف است. 

در راسـتای   ،راینبنـاب . دینـی اسـت  هـای   یـا ضـع  ایمـان و ارزش    کاهش میزان دینداری، ماهواره

 از جملـه توسـعه   ،پـذیری دینـی   مختلـ  جامعـه  هـای   بایسـت از شـیوه   ، مـی باورهـای دینـی   تقویت

دهـد، بـین    که نتیجه نشـان مـی   گونه همانزیرا  کرد؛تلویزیونی استفاده های  دینی وکانالهای  برنامه

یـت آمـاری مربوطـه بـا     نتای  فعالاست.  برقرارمعکوس  ای میزان دینداری با تماشای ماهواره، رابطه

این دو  درصد بین 90وجود رابطه معنادار و منفی را در سطح  (r=-/278) استفاده از آزمون پیرسون

. هرچه میـزان دینـداری جامعـه تحقیـن بیشـتر گـزارش شـده، میـزان اسـتفاده از          دهد می نشانمتییر 

 بـا شده است. همچنـین   موسیقی و رقص کمتر مشاهده ،های فیلم، سریال ماهواره به خصوص برنامه

ای شـدید و م بـت    هـای مـدرن، وجـود رابطـه     بررسی رابطه بین محتوای استفاده از ماهواره و ارزش

بـر  ، کننـد  مـی  بیشتر استفاده، ماهواره از محتوای رسانه مخاطبانهرچه د. بدین ترتیب که شمشاهده 

. شود می افزوده، غربی است برگرفته از فرهنگ که عمدتا هایی  ارزش ایشان نسبت به میزان پذیرش

موسـیقی و رقـص    ،سـریال  ،از نوع فیلم عمدتا ، در اینجاای  هکنندگان رسان البته نوع محتوای استفاده

چنـین   بـه دیـدن   ایرانی دارنده مـاهواره های  اک ر خانواده است که احتماال  یاین در حال. بوده است

( و بـین  r=/256بین متییر تماشای فیلم و سریال ) . نتیجه آزمون پیرسونعالقه وافر دارندهایی  برنامه

 هـای مـدرن، رابطـه شـدید و م بـت را      بـا ارزش  (r= /412متییر تماشای برنامـه رقـص و موسـیقی )   

، میـزان مقبولیـت   بیشـتر شـود   دست داده است. هرچـه میـزان تماشـای فـیلم و موسـیقی و رقـص      ه ب

دینی سـنتی جامعـه آمـاری( نـزد کـاربران       های های همسو با فرهنگ غربی )و میایر با ارزش ارزش

های مدرن، به ترتیب متـتثر از   یابد. بدین ترتیب بیشترین گرایش به سمت ارزش ماهواره افزایش می

اجنمـاعی و اقتصـادی    -سیاسـی  هـای  محتواهای موسیقی و رقص، فیلم و سریال و اخبار یا گزارش

 و ورزشـی  آموزشـی ، علمـی هـای   ی برنامـه بـین تماشـا  اینکـه   نکته قابل توجه دیگـر بوده است. اما 

 )ازجمله فرهنگ و سـبک زنـدگی غربـی(    غیر سنتیهای  با پذیرش یا عدم پذیرش ارزش، ماهواره

سـازد کـه    مـی  ذهن را به این مطلب متبـادر ، این نتیجه از یک طرف. نشان داده نشده استای  هرابط

( چـه از تلویزیـون داخلـی کشـور     رسـانه مـاهواره  طریـن  چه از )آموزشی  -علمیهای  پخش برنامه
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رف دیگر باید توجه کرد اما از ط .فرهنگی خاصی را به همراه نخواهد داشتهای  نگرانی یا دغدغه

 رقـص و موسـیقی  ، سـریال ، کـه بـه پخـش فـیلم    ای  هخـارجی مـاهوار  های  محتوای برنامه شبکه که

بـه   ،همخوانی نداشته، ه ایرانیجامع دینیبا فرهنگ جامعه ایرانی و نظام ارزشی سنتی و ، پردازند می

فرهنگی را نسـبت  های  د موجبات دغدغهنتوان ، میگیرند می همان میزان که مورد استفاده بیشتر قرار

 .خانواده ایرانی فراهم آورندهای  ارزش تیییرات به

از نتای  دیگر این مطالعـه، وجـود رابطـه بـین دو متییـر میـزان اعتمـاد اجتمـاعی و مشـارکت          

 )اعتمادهـای درونـی   یانگو پاسخ کل میزان اعتماد اجتماعی بین های مدرن است. ا ارزشاجتماعی ب

امـا ایـن رابطـه     ،(r=-/084) رابطـه معنـاداری وجـود دارد   آنها  مدرنهای  به افراد و نهادها( با ارزش

ی میزان اعتماد اجتماع با افزایش احتماال  ،به عبارت دیگر .(= .sig/506) دارای شدت زیادی نیست

تـوان گفـت تماشـای     یابـد و بـالعکس. پـس مـی     درن آنهـا کـاهش مـی   مـ هـای   ارزش، یانگو پاسخ

کننـده   ای در جامعه آماری، وجود رابطه معناداری را با میزان اعتماد افراد استفاده های ماهواره برنامه

ر و به استفاده از ماهواره نقش مهمی در کاهش اعتماد مردم به همدیگ به سخن دیگردهد.  نشان می

رسـانه   تـتثیر ید نظریه گیدنز در مـورد  ؤم ،های دولتی و غیردولتی دارد و این نتیجه نهادها و سازمان

نـوین اطالعـاتی و   هـای   تـوان گفـت ورود فنـاوری    مـی  نظریـه او براساس  در جوامع امروزی است.

از بین ببرد  فرد خانوادگی را در نظرهای  تواند بسترهای اعتماد و ارزش ، میبه جوامع سنتی ارتباطی

 .کندرنگ  یا کم

انـد، کارکردهـای متفـاوتی را     نیـز بیـان داشـته    نظران حوزه رسانه و فرهنـگ  صاحب چنان که

بینـی افـراد    ر جهـان د تـتثیر هـا،   مهـم رسـانه  های  نقشجمله از  توان برای ماهواره در نظر گرفت. می

خواهنـد بـه سـمع و نظـر      مـی  دحوادث مختلـ  را آن طـور کـه خـو    ، این ابزار ارتباطی نوین. است

در . دهنـد  مـی  رسانند و ذهن و قدرت معنایابی او را درباره جهان اطرافش سمت و سـو  می مخاطب

، شـوند  مـی  بسیار پر اهمیت، شود و رخدادهای دوردست می تر چیدهیجهانی که به طور روز افزون پ

هسـتند  هـا   ایم و ایـن رسـانه   ی شدههمگانی متکهای  برای معنا کردن جهان به رسانهها  بیشتر ما انسان

. برخـی از نتـای  ایـن    (7993دیرینـگ و روگـرس،   ) کنند ما به چه چیزی فکـر کنـیم   می که تعیین

در نوع محتوای مورد استفاده  که گفته شد طور همانها قرابت و همخوانی دارد.  تحقین با این نظریه

هـای سـنتی و دینـی(     یـایر بـا ارزش  های مـدرن )م  باعث شده است که میزان پذیرش ارزش ماهواره
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تـوان   مـی  ده اسـت. براسـاس نظریـه الگـوبرداری    شـ  نیز ایجاددر این حوزه، تحوالتی  ،افزایش یابد

شـونده توسـط مـاهواره در بـین جامعـه آمـاری ایـن        الگوهای رفتاری، تقلیـدی و القا  گفت احتماال 

ــن،  ــت دتحقی ــدگانر کــاهش رغب ــت ارزش بینن ــه رعای ــ  ب ــوده اســت. هــای ســنتی و دین ــؤثر ب  ی م

هـا و شـکاف    هـای جمعـی منجـر بـه تیییـر ارزش      اشاعه رسانه که رونالد اینگلهارت نیز معتقد است

تماشـای تلویزیـون بـر باورهـا و کاشـت       تـتثیر د. نتای  تحقین گربنر نیـز بـه   شو های نسلی می ارزش

 (.7393ز رحمـانی،  بـه نقـل ا   7395های تلویزیـونی تتکیـد دارد )نیـازی،     های صاحبان برنامه نگرش

تـوان گفـت یکـی از عوامـل گـرایش مـردم بـه اسـتفاده از          مـی  نتای  ایـن تحقیـن  براساس  همچنین

عبـارت   بـه . دارد یهمخوان، رضامندی هیبا نظرها  افتهی. گردد میانسان برهای  جکاوینبه ک، ماهواره

و هـا   خواسته نیبرای تتم و و کنجکاو معرفی شده است جوگرو مخاطب جست، هینظر نیدر ا دیگر

هـای   گـرایش بـه شـبکه   ، هـا  راه نیـ از ا یکـ ی. کنـد  مـی  مختل  اسـتفاده های  از روش خود تیرضا

 .  است بیگانه ای ماهوارههای  برنامهاز جمله  ،متعدد تلویزیونی

 :هـای  بـا نتـای  پـژوهش   رابطه دینداری با اسـتفاده از رسـانه،   درباره  این مطالعه  اینت همچنین

 نـاظری )کـاهش میـزان دینـداری بـا افـزایش اسـتفاده از مـاهواره همـراه اسـت(،          (7333) الریجانی

خصـوص، باعـث    )با افزایش میزان استفاده از ماهواره، روابط زن و شوهر کاهش یافته و بـه  (7396)

( )گـرایش بـه تیییـر    7330عریضـی و وحیـدا )   ،شـود(  تضعی  میزان اعتماد اجتماعی نزد ایشان می

 (7931) «ریچـارد کانـدون  »هـای   با دریافت پژوهشبا الگوی غربی( و نیز  طبنمنها،  رفتار و نگرش

جذب ) (7930) «انگ» ،ماهواره(های  کننده از برنامه قدیمی توسط جوانان استفادههای  )ترک سنت

)وجـود   (7396) «احمدی و همکاران»، توسط زنان( شدن انوادگیی خنمایشهای  برنامهو برق زرق 

، آمـوزان(  بت بین افزایش مدت زمان تماشای ماهواره با کاهش سازگاری دانـش رابطه مستقیم و م 

)وجود رابطه مسـتقیم و ثابـت بـین دسترسـی بـه مـاهواره بـا عـدم         ( 7333) «افهمی و آقا محمدیان»

ماشـای مـاهواره( و   )وجود رابطه درونی زوجین با ت (7396) «ناظری»های سنتی(،  بندی به رفتار پای

کننـده از سـریال    )ایجـاد اشـتیاق مفـرط زنـان اسـتفاده      (7395) «النتـری ایی و کرض»نتیجه پژوهش 

 .مطابقت دارد پنداری و تقلید از رفتار بازیگران زن سریال( ذات به سمت همای  هماهوار
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 سخن نهایی
بـه ظـن   ، هرچنـد  -خانوادگی افـراد های  و ارزش حوزه فرهنگ ارتباطات تیییرات حاصله در

نیازمنـد   -نتیجه گذر از یک مرحلـه سـنتی بـه مرحلـه جدیـد هـم باشـد       ، ربینظران غ برخی صاحب

شـتابان و  ، اگر تیییـرات و گـذر از سـنت بـه مدرنیتـه     » زیرا ؛استپاسداری فرهنگی مداوم کنترل و 

در گذر تیییرات اجتماعی همین کـه  . شودها  تواند موجب اختالل در ارزش می ،بدون نظارت باشد

 ناهنجـاری و انفصـال فـرد از جامعـه رخ    ، کننـد  مـی  تگی اجتماعی عـدول جوامع از یک بنیان همبس

 و به وجود آمدن مشکالتی در ت بیـت نظـم اجتمـاعی   ها  انحراف میزاندهد که موجب باال رفتن  می

اجتمـاعی و  هـای   توان گفت تسریع و تعمیـن اسـتفاده از شـبکه    می بنابراین .(6553 ،ترنر) 7«شود می

خطری جدی برای پاسداشـت فرهنـگ    -باشد چنانچه بدون مراقبت -وارهماه محتواهای استفاده از

 .دینی این مرز و بوم استهای  سنتی ایرانی و باورداشت

 

 هاپیشنهاد
 مـورد تـر در   تـر و عمیـن   تحقیقـات گسـترده   دادن مناسب برای انجـام  ای ایجاد زمینه به منظور

 د: شو می هئابه شرب زیر ار پیشنهادهایی خانواده برها  ات رسانهتتثیر

، جامعـه  یو یـا نـزد اعضـا   هـا   بـه خـانواده  ای  هماهوارهای  نتنآورود  از توان نجا که نمیآاز  -7

ی در پـی  مـؤثر نتیجـه   نیـز  سلبی و اجبار نظامی و قـانونی های  شیوه ممانعت به عمل آورد و

کنندگان  و استفادهها  ن برنامهامخاطبای  هافزایش دانش رسان، بهترین راهکار ؛خواهد داشتن

، ارتبـاط  فراینـد  بـه فهـم دقیـن و منسـجمی از    ای  هدانـش عمیـن رسـان   . هاسـت  از این رسـانه 

، فضـا و بسـتر وقـوع ارتبـاط    ، ارتباطی  های مهارت، ارتباط جرایم، پیام، نماد، معنا، مخاطب

 هـا یـا   پارازیـت ، گرها فیلترها یا کنترل، تتثیر شرایط، آثار و پیامدهای ارتباط، اهداف ارتباط

 هـای  مـدل ، شناسـی ارتبـاط   گونـه ، شـناختی پیـام   های هنری و زیبـایی  جنبه، عوامل اخاللگر

 . کند می استفاده از رسانه کمک شناسی روش و ارتباطی

، بـه نسـبت  ، از اهمیت خاصی برخوردار استای  هماهوارهای  ات شبکهتتثیراگرچه موضوع  -6

صـالب   مراکـز ذی  براین الزم استبنا. صورت گرفته است در این زمینه محدودی تحقیقات
 

1- Turner  
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بنیادی و کاربردی وسیعی در ایـن مـورد   های  پژوهش، اجتماعی -ن حوزه فرهنگیاو محقق

 . دهندانجام 

مـاهواره   از جمله، تصویریهای  رسانه به ویژه ها ات منفی رسانهتتثیریکی از رسد  به نظر می -3

رشد ، پردازد می اقوام و ملل دیگر فرهنگبا  مرتبط ی کهفارسی زبانهای  که به پخش برنامه

عی این واحد اجتمتر مهم، از آنجا که خانواده. ایرانی استهای  ل طالق در بین خانوادهعضم

مطالعه در ، پذیری اعضای جامعه است معهجاترین گروه و نظام اجتماعی در تربیت و مؤثرو 

در ، رو باشـد  هیش طالق روبـ که با افزاای  هجامع. از اهمیت باالیی برخوردار است زمینهاین 

 شاهد فکری و رفتاری زیادی راهای  تعارضات و آسیب، انحرافات، نه چندان دورای  هآیند

 .خواهد بود
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