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 چكيده

 توليد، منابع ترين مهم از هاي تلويزيوني، به عنوان يكي جمعي بويژه شبكه هاي رسانه در دنياي امروز
اي در تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع مختلـف   نقش عمده معرفت، توزيع و بازتوليد

اي هاي ماهوارهمندي از تلويزيونبر عهده دارند. در اين پژوهش تالش شده است تا رابطه بين بهره
 نسلي در بين جوانان و ميانساالن مورد بررسي قرار گيرد. ي بينو همگرايي ارزش

روش انجام پژوهش، پيمايشي و جامعه آماري شامل دو نسل جوان و ميانسال ساكن در شـهر  
ها نيـز پرسشـنامه    گيرد. ابزار گردآوري داده نفر را در بر مي 767تهران بوده است. جمعيت نمونه، 

اي هاي ماهوارهدهد كه ضريب نفوذ تلويزيوندست آمده نشان مي ساخته بوده است. نتايج به محقق
 ميـزان  و اي مـاهواره  هـاي تلويزيـون  از منديبهره است. بين قابل مالحظهدر جامعه مورد مطالعه 

 منجر و نيست مثبت همگرايي اين موارد، بيشتر در اما دارد وجود رابطه نسلي بين ارزشي همگرايي
 .است شده ايراني جامعه اجتماعي هاي ارزش به ميانسال و جوان هاي نسل گرايش كاهش به
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 مقدمه

اي و ميـزان  هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين استفاده از تلويزيون مـاهواره 
هـر جامعـه، محصـول     1هاي اجتماعي نسلي بوده است. نظام ارزش همگرايي ارزشي بين

فرايندهاي اجتماعي و تاريخي آن جامعه و نتيجه تعامالت افراد با محيط اجتماعي است 
پـذيرد. عوامـل    كه از شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظاير آن تـأثير مـي  

يت، تقويت، تغيير و تحول نظام ارزشـي  مزبور در هر دوره زماني، بر توليد، بازتوليد، تثب
گذارنـد. در فراينـد تحـول نظـام      هاي يك جامعه اثر مـي  و هنجاري افراد انساني و نسل

نسلي و شكاف  دهد: همگرايي ارزشي بين هاي يك جامعه، دو پديده رخ مي ارزشي نسل
ينـه  هـاي دو نسـل، در زم   رسد كه هر چه اشتراك باورها و نگـرش  نسلي. به نظر مي بين

هاي مورد پسند و مطلوب يك جامعه بيشتر باشد، همگرايـي ارزشـي، بيشـتر رخ     ارزش
هاي دو نسل از هم فاصـله بيشـتري بگيـرد، گسسـت      دهد و هر چه باورها و نگرش مي

 پيوندد.   نسلي با احتمال بيشتري به وقوع مي
ودن و شـدن  هايي از ب ها يا شيوه ها، امور و كمال مطلوب ي، واقعيتاجتماع يها ارزش

قرار دارند و افراد نسـبت بـه آنهـا     اكثريت افراد جامعهپذيرش  مورد خواست وكه  هستند
هاي ارزشي يك جامعـه هسـتند. نظـام     نظام برگرفته از اجتماعي، يها ارزش .متعهد هستند

هاسـت كـه بـه عنـوان      آل ايـده  از هـايي  مراتـب يـا اولويـت    سلسـله  گيرنده بر در ارزشي،
هـاي نظـام نگرشـي و     دهنـده بـه پايـه    هاي هويت فردي و جمعي، شـكل  هترين الي اساسي

 هاي اجتمـاعي  گرايش هنگيزتوان ا هاي اجتماعي را مي بر اين اساس، ارزش رفتاري هستند.
ـ      گرايش دانست؛ همچنان كه وجـود  ه هاي اجتماعي تمايالتي كلـي هسـتند كـه در فـرد ب

 د.  اندازن هاي معيني به جريان مي عواطف و افعال او را در جهت ادراكات، آيند و مي
يكـي از عوامـل اجتمـاعي ـ فرهنگـي       راديو و تلويزيون، به عنـوان ها و بويژه  رسانه

انـد كـه در    همواره از آن دست عوامل و متغيرهايي بودهتأثيرگذار بر تحوالت اجتماعي، 
ـ      بررسي ارزشمباحث مربوط به  ور ها و هنجارهاي جوامع، از آنهـا هـم بـه عنـوان موت

 ، 1382ترجمـه اجاللـي،    ،2كوئيـل  (مـك تغييرگذار به دوران جديد و گذر از نظام سنتي 
» ها و باورهاي موجـود  كننده ارزش تقويت«و هم به تعبير ژان كازنو به عنوان  )144 ص

 ياد شده است.  
                                                      

1. social values        2. McQuil 
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اي  هـاي مـاهواره   هاي فراگيري همچون تلويزيـون  كنوني، رسانه 1در جامعه اطالعاتي
اند؛ به طـوري كـه    ترين منابع توليد، بازتوليد و توزيع معرفت تبديل شده همبه يكي از م

هـاي پيرامـوني شـكل     هـاي نـوين را از محـيط و پديـده     شناخت، تصوير و درك نسـل 
هاي نوين به دليل حضور دايمي و فراگيرشـان،   دهند. در بسياري از موارد، اين رسانه مي

انـد و   پـذيري شـده   ديگر نهادهاي جامعه رقيب جدي نهاد خانواده، آموزش و پرورش و
هـاي   هـا و ارزش  هـاي اصـلي در دريافـت معرفـت     ها و مرجـع  به صورت يكي از منبع

تلويزيون با كمـك فنـاوري مـاهواره، بـا گذشـتن از      اند. امروزه  هاي جديد درآمده نسل
ها و عناصر فرهنگي يك جامعـه   مرزهاي ملي يك كشور، قادر به پخش و انتشار ارزش

اي باعث شـده اسـت    هاي ماهواره ميان جوامع ديگر است. خاصيت فراملي تلويزيون در
كه تغيير و تحوالت ارزشي در  بيشتر كشورهاي جهان بـا شـتاب زيـادي همـراه شـود.      

هـا در زنـدگي    تغييرات سريع در فناوري اطالعات و ارتباطات و اهميـت نقـش رسـانه   
شـدن   ا دربرداشته كه يكي از آنها پررنگشخصي و گروهي افراد جامعه، نتايج مختلفي ر

هـاي اجتمـاعي،    در زمينـه ارزش » نسلي تفاوت يا شباهت ارزشي و هنجاري بين«پديده 
هـا بـه عنـوان منـابع نشـر و اشـاعه        رسانهفرهنگي، اخالقي، قانوني، ديني و غيره است. 

تـأثير   نسـلي  ي بـين ارزشـ  تفـاوت  بـر  2هـارت لاينگهاي نـو، بـه تعبيـر     ها و ايده نوآوري
... از نمودهـاي تـأثير رسـانه     هاي متحدالشكل جوانان، موسيقي پاپ و . لباساند گذاشته

 هـاي  و ارزش هـا  بـه سـنت   ي نداشتنهاي نسل كنوني و پايبند بر تغيير رفتارها و ارزش
هـاي   اما اثـر ديگـر فراگيرشـدن رسـانه     ).114 ، ص1389 (يوسفي، فرهنگي خود است

ها از سوي مخاطبان مختلف ايـن اسـت    و مشابه اين رسانهاي و مصرف مشترك  ماهواره
بيني مختلـف افـراد بينجامـد و بـه جـاي       ها، باورها و جهان تواند به تشابه ديدگاه كه مي

 نسلي كمك كند. گسست نسلي، به همگرايي ارزشي بين
هـاي   هاي تلويزيوني داخلي، شبكه هاي اخير در جامعه ايران، عالوه بر شبكه در سال

هـا، ضـريب نفـوذ و گسـترش بـااليي پيـدا        اي نيز در حيات اجتمـاعي خـانواده   ارهماهو
اند. اشتياق و عالقه مؤثر فرد نسبت به فضاي مـاهواره، بـويژه بـراي نسـلي كـه در       كرده

توانـد هويـت نامشـخص و     هاي فراواني مواجه است، مـي  مقايسه با نسل قبل، با محرك
ر جامعه را دچار چـالش و تغييـر كنـد. پرسـش     هاي رايج د متحولي را بيافريند و ارزش

                                                      

1. information society       2. Inglehart 
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منــدي (مصــرف و ميــزان دسترســي) از  اصــلي در مقالــه حاضــر ايــن اســت كــه بهــره
هاي اجتماعي نسل جوان و ميانسال به جا  اي، چه تأثيري بر ارزش هاي ماهواره تلويزيون

بـر  نسـلي شـده اسـت يـا      ها باعث همگرايـي بـين   مندي از اين شبكه گذارد؟ آيا بهره مي
هـا، دو نسـل جوانـان و     واگرايي نسلي دامن زده اسـت؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن پرسـش      

 اند. ميانساالن شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته

 پژوهشپيشينه 

هـاي   هاي نوين بـر تغييـرات فرهنگـي جوامـع، پـژوهش      در زمينه تأثير فناوري و رسانه
از متقـدمان ايـن حـوزه، بـا     ) يكـي  1999اينگلهـارت (  زيادي انجام شده است. رونالـد 

 كشور جهان، تحوالت و تغييرات فرهنگي را در سـطح جهـان و   65پيمايش در بيش از 
 تفـاوت  و مختلـف  جوامـع  مـردم  اصـلي هـاي   گرايش زمينه در فرهنگي بينهاي  تفاوت

طـي   اينگلهـارت . قـرار داده اسـت   بررسـي  مـورد  را فرهنگي دگرگوني زمان در ها نسل
حـاكي   ،ها در ميان نسل جديـد  دهد كه دگرگوني ارزش نشان مي مطالعات گسترده خود

كيفيـت  «، فرهنگي است كه نسـبت بـه نسـل قـديم رخ داده و در ايـن تحـول       از تحول
در مقابل هنجارهاي اجتماعي، اخالقـي،   يبرجستگي بيشتر »ابراز نظر فردي«و  »زندگي

ا يكـي از عوامـل   هاي جمعـي ر  شته است. وي توسعه رسانهسياسي و مذهبي گذشته دا
 داند. نسلي مي هاي بين ايجاد دگرگوني در ارزش

) در پژوهشي با عنوان بررسي راهبردي امنيتي تـأثيرات  1386تبار ( الريجاني و ملكي
اند كه ميزان باورهاي ديني، پايبنـدي بـه    ماهواره بر باورهاي جوانان به اين نتيجه رسيده

پردازنـد، بـا كسـاني كـه      تماشاي ماهواره ميگرايي كساني كه به  هاي ديني و ملي ارزش
 كنند، متفاوت است. ماهواره نگاه نمي

مـاهواره،   و اينترنـت  مانند هايي ) در پژوهشي به بررسي نقش رسانه1385عيوضي (
 سياســي واحـدهاي  سياسـي  و فرهنگـي  تعـامالت  و در ايجـاد دگرگـوني در مـراودات   

 در فرهنگـي  ــ  سياسـي  كـه تغييـرات   است. وي به اين نتيجه دست يافته است پرداخته 
 با آنها ميان زيرا شوند، تبيين عاملي تك به صورت توانند نمي توسعه حال در كشورهاي

 را بايـد  عوامـل  اين گونه و نيست برقرار علي رابطه ماهواره و اينترنت مانند هايي رسانه
 . داد قرار توجه مورد اثرگذار مجموعه يك به صورت عوامل ساير كنار در



 v 65نسلي  اي و همگرايي ارزشي بين هاي ماهواره تلويزيون

هـاي   ) با بررسي تفاوت جوانـان و بزرگسـاالن در سـه حـوزه ارزش    1383معيدفر (
هاي  ديني، سياسي و اجتماعي به اين نتيجه رسيده است كه جوانان و بزرگساالن از جنبه

اعتقادي و باورهاي ديني، نگرش نسبت به رابطه دين و سياسـت و نگـرش نسـبت بـه     
بـازي،   ني، اعتياد، دزدي و كالهبرداري، پارتيمسائل اجتماعي (مانند طالق، بيكاري، گرا

بنـد و بـاري در جامعـه) تفـاوتي بـا يكـديگر ندارنـد. ولـي در          توجهي به دين و بي بي
هاي احساس تعلق كمتر نسبت به جامعه (افتخار به داشتن هويت ايرانـي، آمـادگي    زمينه

بدبينانـه بـه   براي رفتن به جبهه و خدمت در مناطق محروم و پيگيـري اخبـار)، نگـرش    
هـاي   وضع حكومت و وضع موجود، عدم اعتمـاد اجتمـاعي و تأكيـد بيشـتر بـر ارزش     

 هستند.  هاي آرماني، با بزرگساالن متفاوت مدرنيستي و تأكيد كمتر بر ارزش
 از هـا  ارزش نظـام  مختلـف  هايبنديدسته بررسي ) با1383آبادي و نوروزي ( لطف

 ارائـه  ها ارزش نظام از تريجامع بنديدسته و 2وبر ماكس همكاران و و 1آلپورت ديدگاه
 تمـام  مركـزي  هسـته  در موجـود  ايپايـه  هاي ارزش معرف وي، تعبير به كه است كرده

 شـرايط  در و حاضـر  عصـر  در ايراني جوانان و مردم رفتاري نظام و ها نگرش و باورها
 .است شدن جهاني

را ) ICT( ارتباطـات  و اتاطالعـ  هاي فناوري روزافزون ) رشد1381بايندر ( رضايي
را بررسي كرده  جوامع فرهنگي و فردي هويت به همراه تأثير آن بر گوناگون، جهات از

 ايجـاد  با افراد، هويتي نظام به فراملي و فرافرهنگي اي شدهدرون و اطالعات ورود. است
 لحا در و سنتي جوامع بويژه مختلف، در برابر جوامع را مشكالتي نظام اين در تعارض
 . است داده قرار توسعه

 ارائـه  اي با عنوان ماهواره و مخاطرات فرهنگي، ضمن ) در مقاله1381عليرضا پويا (
 تـأثير  تحـت  فرهنگي محصوالت انبوه توليد اثرات بررسي به فرهنگي، صنايع از تعريفي
 و آرا مـرور  از پـس  و پرداختـه  هـا  ملـت  فرهنگ بر سرمايه صاحبان سودجويانه عوامل
 عملي راهبردهاي كه را اسالمي مباني از برخي انتقادي، مكتب پردازان نظريه هاي انديشه

 داده قـرار  بحث مورد گذارند، مي اختيار در نوظهور پديده اين با مقابله براي كارآمدي و
 چگـونگي  در انسـان  نيازهـاي  و اهداف كننده تعيين نقش به اشاره با پايان در وي. است

                                                      

1. Allport       2. Max Veber 
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 ارتقـاي  و مخاطبـان  متعـالي  و برتر نيازهاي تقويت لزوم بر يد،جد رسانه اين از استفاده
 .است كرده تأكيد اي رسانه توليدات جاذبه و كيفيت

 نسل و روابط نسلي

هـاي  همانند ديگر مفـاهيم علـوم اجتمـاعي، از سـوي صـاحبنظران حـوزه       1مفهوم نسل
ناسـي بـه   ش شناسـي و مـردم   شناسي اجتماعي، جمعيت شناسي، روان شناسي، روان جامعه

نسـل را بـه   ، 2بيكراند.  صور گوناگوني تعريف شده و معاني متعددي از آن استنباط كرده
داند و معتقـد اسـت    اند، مي عنوان گروهي از افراد كه در فاصله زماني معيني به دنيا آمده

هـا را از   نسـل  ،هاي تاريخي و عاليـق خـاص در سـطح فـردي و سيسـتمي       موقعيتكه 
است كه   نيز اشاره كرده 3بالس .)118 ، ص1377، ترجمه نايبيند (ك تفكيك مي يكديگر

گذارد؛ يعني يك نسـل   سال، يك نسل جديد پا به عرصه حيات مي 25تا  20حدوداً هر 
شايد بتوان گفـت   رو، اين ازاند.  شامل افرادي است كه از لحاظ سني به يكديگر نزديك

ما شـاهد   ،ترتيب ه اينشان. ب فرزندانميان والدين با  هيك نسل عبارت است از فاصلكه 
 مادران و فرزندان ،حضور سه نسل در هر دوره هستيم: پدربزرگان و مادربزرگان، پدران

دانـد   مـي هـا   اي از انسان عبارت از مجموعهرا نسل وي  .)25 ، ص1377 ترجمه پاينده،(
 اند.   هاي نسلي با يكديگر سهيم شده ژهبكه در ا

اند،  هاي اجتماعي كه در طول زمان ترسيم شده اي ن همدورهها را همچو نسل 4گيدنز
شـود، از ايـن نـوع     هاي زندگي نسبت داده مي گيرد، اگر چه يك نسل به سال   در نظر مي

ها صرفاً معطوف بـه   آيد زيرا نسل شناختي به دست نمي ها، جوهر جامعه تعريف از نسل
ن به اين نكته اسـت كـه چگونـه    سال يا تجربه زندگي گروه نيستند. هدف او دست يافت

هـاي جمعـي سـاخته     ها در فرايند نهادي شـدن از طريـق مراسـم و روايـت     حافظه نسل
هـاي جمعـي سـاخته     شود. به نظر او، تمـايزات حافظـه از طريـق مراسـم و روايـت      مي
زمـان  «اي از  رفته رفته فقط در برابـر پـس زمينـه   » نسل«شود. در عصر جديد، مفهوم  مي

 ).207، ص 1378كند (ترجمه موفقيان،  معني پيدا مي» هاستاندارد شد
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رسد كه تعابير مختلفي از نسل، در بين صاحبنظران وجود دارد  به هر حال به نظر مي
توان به طور قطع، يكي از تعابير موجود را كامل دانست. آنچه مهم اسـت، وجـود    و نمي

ها، الگوي تفكر و عمـل بـين    ها، برداشت ها، نگرش تفاوت يا تشابه قابل توجه در ارزش
هاي ديگر و يا افراد سنين خاصـي   افراد است كه گاهي افراد يك دوره خاص را با دوره

 كنند. مطرح مي» نسل«دهند و با عنوان  را با سنين ديگر متفاوت از نشان مي
هـا و   هـا و نظـام ارزشـي نسـل     در ادبيات مربوط به نسل، آنچه اهميـت دارد، ارزش 

هاي مختلف يك جامعه با يكـديگر اسـت. در ارتبـاط بـا نظـام       بطه نسلهمچنين نوع را
، انقطـاع  1نسلي، دو ديـدگاه شـكاف نسـلي    ها و فاصله ارزشي بين ارزشي حاكم بر نسل

 مطرح است. 2نسلي يا گسست نسلي
هاي دانشي، گرايشي و رفتاري بين دو نسـل،   ديدگاه شكاف نسلي، به وجود تفاوت

اي و  هـاي متعـدد اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي، فنـي و رسـانه       متأثر از عوامـل و متغير 
 تجربيات متفاوت اجتماعي، فرهنگي و تاريخي آنها اشاره دارد. 

ديدگاه انقطاع نسلي، به معناي بريدگي و فاصله افتادن كامـل ميـان دو نسـل اسـت.     
گرا، نگرشي ساختاري به فرهنـگ معاصـر دارد و آنچـه را     گرا و انقطاع برداشت گسست

دانـد. عوامـل    هاي نسل گذشـته مـي   كنند، فاقد انطباق با ارزش هاي جديد توليد مي نسل
متعددي مانند راديو و تلويزيون، انقالب ارتباطات، جهاني شدن، ساختار نظام آموزش و 

 ها در ايجاد تعارض و گسست نسلي دخيل هستند. پرورش و دانشگاه
هاى اجتماعى،  ها در سنت ها و تفاوت كه اختالفنسلي بر آن است  ديدگاه توافق بين

 هـاى مـدرن بـه    شوند و جامعـه  از ميان برداشته مى  شدن جامعه همزمان با جريان صنعتى
كننـد.   مشـابهت پيـدا مـى   ، بـا يكـديگر   هاى كم و بيش يكسـان  طور همگرا و با ويژگى 

 ازن هـاى غيرصـنعتى بـا گذشـت     دارند كـه جامعـه   همگرايى اظهار مى ديدگاهمعتقدان به 
هـاى صـنعتى و    طور همگرا به صورت جامعـه   هاى كم و بيش زمانى، سرانجام به فاصله

   هاى آنها متحول خواهند شد. مشابه با ويژگى

 ارزش اجتماعي و انواع آن

ارزش به معناي تلقي خوب يا بد از يك چيز است. به تعبيري، آنچه را از نظر فرهنگـي  
نامنـد   شـود، ارزش مـي   نامناسب تلقـي مـي  خوب، مطلوب، مناسب يا بد، غيرمطلوب و 

                                                      

1. generation gap       2. generation discontinuity 
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هـاي فـردي و    بـه دو دسـته ارزش  هـا   ارزش). به طور كلـي،  380، ص 1373(محسني، 
در از مفـاهيم اساسـي     ارزش اجتمـاعي يكـي   شـوند.  هاي اجتمـاعي تقسـيم مـي    ارزش
گونـاگون ابـراز    نظرهـاي آن  هشناسـان دربـار   جامعـه  شود و مي  شناسي محسوب جامعه
عبارت از چيـزي اسـت كـه مـورد       اجتماعي  ارزش ،شناسي ر اصطالح جامعهد .اند كرده

هر چيزي كه جامعه به آن ارزش نهد، ارزش اجتماعي اسـت   .قرار داردپذيرش همگان 
اشيا ). اما در حقيقت، 251گيرد (همان، ص  و از اين رو، در مقابل ارزش فردي قرار مي

 سـطح جامعـه ارزشـي ندارنـد،     در و دهستن فردي مورد توجه صورت  عقايدي كه به يا
 ).73، ص 1374(ريتزر، ترجمه ثالثي،  شوند هاي فردي ناميده مي ارزش

كـه مـورد اعتنـاي      اجتماعي واقعه يا امري است  ارزش، 2كفو نيم 1گبرنبه اعتقاد آ
  هـاي  گـرايش  شـود.  مـي  »گـرايش اجتمـاعي  «  ارزش اجتماعي انگيـزه . جامعه قرار گيرد

  عواطف و افعال آيند و ادراكات، وجود مي  التي كلي هستند كه در فرد بهتماي ،اجتماعي
انـدوزي و   مانند گرايش اجتماعي به  ثـروت  اندازند. او را در جهات معيني به جريان مي

   ).193 ، ص 1388پور،  نظاير آن (ترجمه آريان تحصيل، مقام، شهرت و
بـه عوامـل و عناصـري اطـالق      هاي اجتمـاعي  شناختي، ارزش بنابراين از نظر جامعه

انـد و بـه صـورت     شود كه اكثريت مردم يك جامعه به اهميت و اعتبار آن پـي بـرده   مي
انـد كـه نيازهـاي مـادي و معنـوي افـراد جامعـه را بـرآورده          واقعيات و اموري درآمـده 

سازند. به بيان ديگر، هر آنچه براي يك نظام اجتماعي مـورد نيـاز، محتـرم، مقـدس،      مي
 هاي اجتماعي آن جامعه است. ي و مطلوب تلقي شود، جزء ارزشخواستن

وجـود    هاي اجتماعي مختلفي را در كشورها به ارزشيا هاي متفاوت جوامع، فرهنگ
هـاي   ارزشبه طـور كلـي،   . كنند هاي اجتماعي مختلفي تأكيد مي و يا بر ارزش آورندمي

برخـي  امـا در   .معنـوي ي و فرهنگـ  بعدمادي دارند و هم و اقتصادي  بعدهم  ،اجتماعي
برخـي  و در  شـود  مـي تأكيد  (مانند صداقت، محبت و ...) هاي معنوي بر ارزش ،جوامع

...). در برخي جوامع نيـز هـر دو    ثروت، مقام و مانند( هاي مادي بر ارزش جوامع ديگر،
 .)95، ص 1372گيرند (گالبي،  ارزش مادي و معنوي مورد اعتنا قرار مي
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اجتماعي را شامل مقام، شـهرت، علـم و دانـش، مـال و ثـروت،      هاي  آلپورت ارزش
دانـد   درستكاري، امانتداري، صداقت، سالمتي و تندرستي، همكاري، تعاون و زيبايي مي

هـايي   هـا را شـامل مقولـه    ) و گوردن آلپورت، اين ارزش137، ص 1386(ساعي ارسي، 
دلسـوزي و از خودگذشـتگي   دوستي، ديگرخواهي، مهرباني،  ها، نوع  مانند عشق به انسان

 ).60، ص 1383دانسته است (آزاد ارمكي و غفاري، 
 24بررسـي در  مالحظـات مفهـومي و   ، هاي تجربييافته تكيه بربا  )1998( 1شوارتز

طلبي، برانگيختگـي، خوداتكـايي،   گرايي، موفقيت، لذتبه ده گونه ارزش قدرت ،كشور
 .ندا هگرايي رسيدامنيت و گرايي، همنواييسنت گرايي، خيرخواهي،جهان

ها را به دو دسـته مـادي و فرامـادي تقسـيم كـرده       ارزش )2000( رونالد اينگلهارت
اند و به طور مستقيم، با  هاي مادي كه بر نيازهاي زيستي و امنيتي فرد مبتني است. ارزش

هاي فرامادي كـه بـا ارضـاي نيازهـاي فرازيسـتي       حيات طبيعي او ارتباط دارند و ارزش
ان در ارتباط هستند. وي مقياسي حاوي دوازده ارزش (شـش ارزش مـادي و شـش    انس

اطمينان از «، »رشد اقتصادي«ارزش فرامادي) را در نظر گرفته است. شش گويه افزايش 
اسـتقرار نظـم در   «، »مبارزه بـا جـرم و جنايـت   «، »ثبات اقتصادي«، »قدرت و اقتدار ملي

گيرنـد و شـش گويـه     هاي مادي قـرار مـي   ارزشدر گروه » مبارزه عليه تورم«و » جامعه
پيشـرفت بـه سـوي جامعـه     «، »تالش براي زيباسـازي شـهرها و روسـتاها   «ديگر، يعني 

دخالت مـردم  «، »استقرار نظم در جامعه«، »تر حركت به سوي جامعه انساني«، »گرا انديشه
هـاي   در گـروه ارزش » حمايت از آزادي بيان و مطبوعـات «و » در تصميمات مهم دولتي

 گيرند.   فرامادي قرار مي
هاي جامعه ايراني طـي سـه دوره    )، براي سنجش تغيير ارزش1378پور ( فرامرز رفيع

ها را به دو دسته مادي و مذهبي تقسيم كرده و پـس   ارزش 1371و  1365، 1356زماني 
هاي مذهبي از چهـار مقولـه بهـره بـرده      از تعيين ابعاد ارزش، براي سنجش تغيير ارزش

: اعتقاد به دين، عالقه به روحانيت، رعايـت حجـاب و احتـرام بـه زنـان چـادري.       است
هـاي گـرايش بـه ثـروت، سـودجويي و       گرايي، مقولـه  ايشان براي سنجش ارزش مادي

 گرايي را مدنظر قرار داده است. مصرف
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هـاي   ) نيز بـا تـدوين مقياسـي بـراي سـنجش، ارزش     1383آبادي و نوروزي ( لطف
مـداري، نظـم اجتمـاعي،    ميميت در روابط انساني، مشاركت، قانونصاجتماعي را شامل 

 داند.   و نظاير آن مي هاي اجتماعي پذيري، نگرشليتئومس
هـاي آلپـورت، شـوارتز، اينگلهـارت،      بنـدي  هاي اجتمـاعي از دسـته   در اين مقاله، ارزش

تمـاعي،  ارزش اج 35هـا،   آبادي گرفته شده است. پس از تلفيـق ايـن ارزش   پور و لطف رفيع
ارائـه   داخلـي تن از صـاحبنظران اجتمـاعي    20اي، تنظيم و به  استخراج و در قالب پرسشنامه

هـاي   شده است تا ميزان همخواني آنها را با اوضاع و شرايط بومي ايران تطبيق دهند و ارزش
هـا،   آوري نظرها و تلفيق مجدد برخـي از ارزش  داراي اولويت را مشخص كنند. پس از جمع

اجتماعي شامل ازدواج (همسرگزيني)، نگـرش بـه روابـط اجتمـاعي (ارتبـاط بـا        ارزش 11
گرايـي،   گرايـي، ثـروت   گرايـي، قـانونگرايي، ديـن    جنس مخالف)، پوشش و حجاب، مدرك

 گرايي به دست آمده است. گرايي ـ عام گرايي، نوع دوستي و خاص پذيري، ملي مسئوليت

 نسلي هاي بين ها بر ارزش تأثير رسانه

هـا و از آن جملـه،    هاي تجربي بر آن هسـتند كـه رسـانه    ها و پژوهش ري از ديدگاهبسيا
هـا، الگوهـا و    ها، نگـرش  رسانه شفاهي تلويزيون، نقش مؤثري در تأثيرگذاري بر ارزش

هـا بـه    كنند. البته بايد اذعان كرد كه تأثيرگـذاري ايـن رسـانه    سبك زندگي مردم ايفا مي
زمان در معرض آنها بودن، نوع محتوا، طبقـه اجتمـاعي،   عوامل و متغيرهايي مانند مدت 

اي و سـهم ايـن رسـانه در سـبد      سرمايه فرهنگي (مفهوم مورد نظر بورديو)، سواد رسانه
 هاي كنوني بستگي دارد. اي و فرهنگي نسل مصرف رسانه
هاي نو، فاصله گـرفتن   هاي و ايده آور ارزش ها، پيام رسانه معتقد است كه 1دانيل لرنر

بـه فروپاشـي    اسـتفاده از آنهـا   هاي سنتي و عامـل نوسـازي جامعـه هسـتند و     ارزش از
ها، توانا  كند. اين كار با باال رفتن انتظارات و توقعات، باز شدن افق ميگرايي كمك  سنت

شرايط زنـدگي بهتـر بـراي خـود و      اقدام به فراهم كردنشدن مردم به تخيل ورزيدن و 
 ).1366ترجمه وثوقي،  ،2روشهگي ( شود خانواده عملي مي
راهبـر و   راهبـر، درون  تاريخ تحوالت جوامع را بـه سـه دوره؛ سـنت    3ديويد رايزمن
ها،  پذيري نسل بندي كرده است. به نظر وي، در دوره سوم، عامل جامعه دگرراهبر تقسيم

دهنـد و الگوهـاي    ها را تحت تأثير قرار مـي  وسايل ارتباط جمعي، تودهها هستند.  رسانه
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كنند. انسان در اين دوره در پي امحـاي روابـط    فكري و اجتماعي خود را القا مي خاص
ــي    ــاط جمع ــايل ارتب ــنتي و پابرجــاي خــانوادگي، خويشــاوندي، همســايگي و وس س

هم نه در ميان جمع خانواده و يـا    سازند، آن ها افراد را مي رسانه. هاي قديم است دوستي
ها در تمام  ان و همساالن. تأثير آموزشي رسانهدر گوشه عزلت، بلكه در ميان گروه دوست

 هـاي  فنـاوري هايي ماننـد تلويزيـون، راديـو (و     يابد و رسانه طول حيات انسان تداوم مي
اي و متحدالشـكل تـوده را هـدايت     افـراد كليشـه   پيوسـته نوين ارتباطات و اطالعـات)  

 ).131 ، ص1385، ترجمه پوالدي ،1(رابرتسون بخشند كنند و به رفتار آنها نظم مي مي
هايي  ها و ارزش هاي جمعي نگرش كند كه رسانه ، اذعان مي3مبدع نظريه كاشت 2گربنر

هـا را در بـين اعضـاي     دهند و ايـن ارزش  را كه از قبل در فرهنگ وجود دارد، پرورش مي
كند. در عين حال، تلويزيون بـه نحـوي فزاينـده، ديـدگاهي      يك فرهنگ حفظ و تكثير مي

هـاي تلويزيـون، الگوهـاي     دهـد. برنامـه   مـي  شـد جهان را در ذهن مخاطب رغيرواقعي از 
كننـد كـه بـراي تـأثير بـر درك بيننـدگان از جهـان ارائـه          تكراري و مشابهي را عرضه مي

شوند. بنابراين قرار گرفتن در معرض تلويزيون در درازمدت، به تحكيم پايـدار جريـان    مي
هـاي   شـود. گربنـر دو دسـته رسـانه     جـر مـي  اصلي و غالب فرهنگي در ذهن بينننـدگان من 

هـاي انتخـابي،    كنـد. رسـانه   هـاي غيرانتخـابي را از يكـديگر تفكيـك مـي      انتخابي و رسانه
هـاي   گيرنـد؛ ماننـد رسـانه    هايي هستند كه به طور انتخابي مـورد اسـتفاده قـرار مـي     رسانه

كـه نيازمنـد    هـاي كـابلي   هاي سينمايي، نوارهاي صوتي و تصويري و شبكه نوشتاري، فيلم
كم نوعي گزينش هستند. اما يك رسانه به نسبت غيرانتخـابي بـا يـك رشـته      سواد و دست

ها را از ميـان بـردارد و    كند تا تفاوت ها تالش مي هاي محدود در دسترس تمامي گروه پيام
شماري را كه به طور سنتي، تجانسي با يكديگر ندارنـد، در جريـان فرهنگـي     هاي بي گروه

 ).  38، ص 1380زاده،  نند؛ اين رسانه، همان تلويزيون است (مهديخود جذب ك
دارد. » 4بازانديشانه يـا بازتـابي  «به اعتقاد آنتوني گيدنز، هويت انسان معاصر خصلت 

بازتابندگي هويت به معناي سيال بودن هويت و تغيير آن در نتيجـه شـرايط فرهنگـي و    
اي جديـد   هاي ارتباطي و رسانه ناوريها و بخصوص ف ها، دانستني اجتماعي، ظهور دانش

است. اين مختصات جديـد، ماهيـت، انتظـارات و الگوهـاي زنـدگي روزمـره را تغييـر        
                                                      

1. Robertson       2. Gerbner       3. cultivation theory 

4. reflective 
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ها)، بـازيگران عرصـه    ها و رسانه دهند. اشكال جديد شناخت و دانش مدرن (فناوري مي
فه سازد كه همه چيز را از خانواده گرفته تا سبك زندگي، شغل، حر اجتماعي را قادر مي

بـويژه  ها  رسانه ).434، ص 1379 ، ترجمه ميردامادي،1استونز(و دولت به چالش بطلبند 
ها  ها و ايده انواع كاالها، اشيا، روش عيني شده از يهاي از طريق عرضه صورتتلويزيون 

هـاي   پيچانـدن مفـاهيم در بسـته    ،آنها و همچنين و استفاده از هاي كاربرد همراه با زمينه
 ).144، ص 1995گيدنز، ( كنند تازه ترغيب مي هاي م را به پذيرش سبكتبليغاتي، مرد

 تحـول نـوعي  حـاكي از   ،ها در نسل جديد دگرگوني ارزش معتقد است؛ اينگلهارت
و  »كيفيـت زنـدگي  «، فرهنگي است كه نسبت به نسل قـديم رخ داده و در ايـن تحـول   

عي، اخالقـي، سياسـي و   در مقابل هنجارهاي اجتما يبرجستگي بيشتر »ابراز نظر فردي«
هـاي   تلويزيون به كمك فناوري ماهواره، بـا گذشـتن از مـرز   يافته است. مذهبي گذشته 

ها و عناصر فرهنگي يـك جامعـه در ميـان     ملي يك كشور قادر به پخش و انتشار ارزش
اي  هـاي مـاهواره   ). خاصـيت فراملـي تلويزيـون   1373جوامع ديگر است (ترجمه وتـر،  

غييرات و تحوالت ارزشي در جهان، بـا شـتاب بيشـتري همـراه     موجب شده است كه ت
فرهنگـي   هاي نوين و افزايش تعامالت فراملي و بين ها و فناوري شود. وي توسعه رسانه

 داند (همان). ترين عوامل تأثيرگذار بر تغييرات ارزشي مي را يكي از مهم

 شناسي پژوهش روش

ز دو نسل جوانان و ميانساالن شـهر  روش پژوهش پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش ا
 29تـا   15تهران تشكيل شده است. جوانان، نسل سوم انقالب هستند كه در فاصـله سـني   

شـوند كـه در    سال قرار دارند و ميانساالن نيز شامل نسل انقالب، جنگ و پـيش از آن مـي  
). حجـم جمعيـت   94، ص1386سـاز قمـي،    سال قرار دارند (چيـت  54تا  30فاصله سني 

هـاي آمـاري از    نفر تعيين شده است. نمونـه  767مونه پژوهش بر اساس فرمول كوكران، ن
نفـر جمعيـت    767اند؛ از مجموع  اي مشخص شده اي چندمرحله گيري خوشه طريق نمونه

اند و از مجموع افـراد   درصد) زن بوده 8/49نفر ( 382درصد) مرد و 2/50نفر ( 385نمونه، 
نسـل  «درصد) از 8/47نفر ( 367درصد) و 2/52» (نسل جوان«نفر از  400مورد مطالعه نيز 

تن از  20ها پرسشنامه است. پرسشنامه تنظيم شده به اند. ابزار گردآوري داده بوده» ميانسال
                                                      

1. Stones  
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هـاي   صاحبنظران علوم اجتماعي كشور ارائه شده اسـت تـا آنهـا ميـزان همخـواني ارزش     
هـاي داراي اولويـت را مشـخص     ارزشاجتماعي را با شرايط جامعه ايراني تطبيق دهند و 

 كنند. براي تعيين روايي پرسشنامه نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شده است.

 هاي پژوهش يافته

 اي هاي ماهواره برخورداري و ميزان مصرف دسترسي به تلويزيون

اي هسـتند و   هـاي مـاهواره   از مجموع كل پاسخگويان، اكثر پاسخگويان داراي تلويزيون
 به آن دسترسي ندارند.» اصالً«درصد 3/28تنها 

اي بيشتر از نسـل   هاي ماهواره ميزان برخورداري و دسترسي نسل جوان به تلويزيون
اي در جامعـه آمـاري مـورد     هاي مـاهواره  ميانسال است. ميانگين ضريب نفوذ تلويزيون

 است. قابل مالحظهمطالعه 
آنـان در طـول    تعـداد زيـادي از  اي،  هاي ماهواره از ميان افراد برخوردار از تلويزيون

جوانـان نسـبت بـه     چنـان كـه  كننـد.  اي را تماشـا مـي   هاي مـاهواره  روز تلويزيون شبانه
 دهند. اي اختصاص مي هاي ماهواره ميانساالن، وقت بيشتري را به تماشاي برنامه

 مندي از ماهواره و نگرش به همسرگزيني در بين جوانان و ميانساالن بهره

هش، همگرايي ارزشي به عنوان يك متغير وابسـته بـه صـورت مسـتقيم قابـل      در اين پژو
مندي از ماهواره و ميزان همگرايـي   هاي بررسي رابطه بين بهره گيري نبود، يكي از راه اندازه

بين دو نسـل اسـت.   » ) محاسبه شدهRشدت همبستگي («نسلي، مقايسه كيفي  ارزشي بين
منـدي از مـاهواره و    متغيـر (ميـزان بهـره    شبيه بودن جهـت و شـدت همبسـتگي بـين دو    

هـاي   هاي اجتمـاعي) در دو نسـل، بـه معنـاي تـأثير همگرايانـه مـاهواره بـر ارزش         ارزش
اجتماعي بين دو نسل است اما تفاوت جهت و حتي شدت همبستگي بين دو متغير در دو 

 دهد.    ان مينسلي نش هاي بين اي را بر ارزش هاي ماهواره نسل، تأثير واگرايانه تلويزيون
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بيانگر رابطه بين ميزان استفاده از ماهواره و گرايش به همسـرگزيني در دو   1جدول 
منـدي از  دهد كه ميزان بهرهنسل جوان و ميانسال است. نتايج آزمون همبستگي نشان مي

جملـه اهميـت معيارهـاي     هاي اجتمـاعي همسـرگزيني از  اي با ارزشهاي ماهوارهشبكه
اندام بودن) و معيارهاي اخالقي (اهـل  تيپ بودن، خوشبودن، خوشظاهري (سن، زيبا 

اخالق بودن، مؤدب بودن و...) در بين هر دو گروه جوانـان و   نماز و روزه بودن، خوش
ميانساالن معنادار است. با اين تفاوت كه جهت رابطه، با معيارهـاي ظـاهري، مسـتقيم و    

كه هر چه قدر گرايش به ماهواره بيشتر  با معيارهاي اخالقي، معكوس است. به اين معنا
كنـد و از   شود، ميزان اهميت معيارهاي ظاهري در انتخاب همسـر افـزايش پيـدا مـي     مي

شـود. شـدت رابطـه در     هاي اخالقي در انتخاب همسـر كاسـته مـي    ميزان اهميت ارزش
اهميت شدن معيارهـاي اخالقـي در بـين     اهميت معيارهاي ظاهري در بين جوانان و بي

اي بـا ابعـاد   هـاي مـاهواره  منـدي از شـبكه  تر است. البته رابطه بين بهرهرگساالن قويبز
ـ اقتصادي همسـرگزيني در   اجتماعي طبقه خويشاوندي و معيارهاي و قرابت معيارهاي

 ها معنادار نيست.بين هيچ يك از گروه

 و ميانسال ميزان استفاده از ماهواره و گرايش به همسرگزيني در دو نسل جوانـ 1جدول 

معيارهاي 

 همسرگزيني

 نسل ميانسال نسل جوان

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 داري معنا

تعداد 

 نمونه

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 داري معنا

تعداد 

 نمونه

 367 017/0 124/0* 400 000/0 289/0** معيارهاي ظاهري

 367 000/0 ـ256/0** 399 000/0 ـ228/0** معيارهاي اخالقي

ــت و  معيارهــاي قراب

 شاونديخوي
 367 835/0 ـ011/0 399 930/0 - 004/0

ــه   ــاي طبقـ معيارهـ

 اجتماعي ـ اقتصادي
072/0 150/0 399 062/0 239/0 367 
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 مندي از ماهواره و نگرش به سطح روابط دختر و پسر در بين جوانان و ميانساالن بهره

اي، بـا  هـاي مـاهواره  منـدي از شـبكه  دهد كه ميزان بهرهنتايج آزمون همبستگي نشان مي
ارزش اجتماعي رابطه بين دختر و پسر، بـه جـز در بعـد رابطـه دختـر و پسـر در حـد        
گفتگوي ضروري كه معنادار نيسـت، در سـاير ابعـاد در بـين هـر دو گـروه جوانـان و        

يابـد، ميـزان    ميانساالن معنادار است. درواقع، هر چه ميزان استفاده از ماهواره افزايش مي
شود. شدت رابطه در خصوص موافقـت   دختر و پسر بيشتر مي ها با روابط موافقت نسل

 عنـوان  بـه  عـادي  روابـط  حـد  اجتمـاعي، در  هاي معاشرت حد با رابطه دختر و پسر در
 عاطفي روابط حد خصوصي، در بين جوانان و در دوستي حد در و همكالسي و همكار

 تر است.  عشقي  در بين بزرگساالن قوي و

 ها درباره سطح روابط دختر و پسر ره و ميزان همگرايي نسلاستفاده از ماهواـ 2جدول 

 هاي اجتماعي ارزش

 نسل ميانسال نسل جوان

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 داري معنا

تعداد 

 نمونه

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 داري معنا

تعداد 

 نمونه

 399 785/0 014/0 در حد گفتگوي ضروري
*

120/0 612/0 366 

 هاي اجتماعي در حد معاشرت
**

206/0 000/0 399 
**

265/0 000/0 366 

در حــد روابــط عــادي بــه 

 عنوان همكار و همكالسي

**
154/0 002/0 400 

**
205/0 000/0 366 

 در حد دوستي خصوصي
**

380/0 000/0 400 
**

307/0 000/0 366 

 در حد روابط عاطفي و عشقي
**

286/0 000/0 399 
**

332/0 000/0 366 

 در حد روابط جنسي
**

286/0 000/0 399 
**

188/0 000/0 366 
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 مندي از ماهواره و نگرش به پوشش و حجاب در بين جوانان و ميانساالن بهره

اي، بـا  هـاي مـاهواره  منـدي از شـبكه  دهد كه ميزان بهرهنتايج آزمون همبستگي نشان مي
معيارهاي انتخاب پوشش، هم در بعد اهميت يافتن معيارهاي مدرن (شيك و زيبا بودن، 

اهميت شدن معيارهاي ، مارك داشتن، مد روز بودن و ...) و هم در بعد كمكيفيت جنس
سنتي، در بين دو گروه جوانان و ميانساالن معنادار است. هر چند دو تفـاوت عمـده در   
اين زمينه قابل توجه است. نخست اينكـه، جهـت رابطـه در اهميـت معيارهـاي مـدرن       

به اين معنا كه هر چه قدر گـرايش   مستقيم و در اهميت معيارهاي سنتي معكوس است.
شود، ميزان اهميت معيارهاي مدرن در انتخاب پوشش افزايش پيـدا   به ماهواره بيشتر مي

شود. دوم اينكه، شـدت در اهميـت   كند و از ميزان اهميت معيارهاي سنتي كاسته مي مي
اهميـت شـدن معيارهـاي سـنتي در بـين      يافتن معيارهاي مـدرن در بـين جوانـان و بـي    

گرايـي و   اي در افـزايش مـدرن   هاي مـاهواره  واقع، تلويزيون تر است. دربزرگساالن قوي
 اند. زدايي در پوشش، در دو گروه جوانان و ميانساالن تأثيرگذار بوده سنت

 ها درباره پوشش و حجاب استفاده از ماهواره و ميزان همگرايي نسل ـ3جدول 

معيارهاي 

 انتخاب پوشش

 لنسل ميانسا نسل جوان

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 داري معنا

تعداد 

 نمونه

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 داري معنا

تعداد 

 نمونه

 معيارهاي مدرن
**

295/0 000/0 400 
**

266/0 000/0 367 

 معيارهاي سنتي
*

 400 034/0 ـ101/0
**

 367 002/0 ـ158/0

 مندي از ماهواره و ميزان همگرايي در بين جوانان و ميانساالن بهره

اي بـا  هـاي مـاهواره  منـدي از شـبكه  دهد كه ميزان بهرهون همبستگي نشان مينتايج آزم
گرايـي در بـين دو   پذيري و ملـي گرايي، مسئوليتگرايي، دينهاي اجتماعي قانونارزش

هـا قابـل   گروه جوانان و ميانساالن معنادار است. البته چند تفاوت عمـده در ايـن رابطـه   
در هر چهار متغيـر معكـوس اسـت. يعنـي هـر      توجه است. نخست اينكه، جهت رابطه 
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گرايـي،  كنـد، ميـزان قـانون   اي افـزايش پيـدا مـي   هاي مـاهواره مندي از شبكهچقدر بهره
يابد. دوم اينكه، شدت رابطه در كـم  گرايي كاهش ميپذيري و مليگرايي، مسئوليت دين

ــانون  ــدن ق ــت ش ــناهمي ــي و دي ــدن   گراي ــت ش ــم اهمي ــان و ك ــين جوان ــي در ب گراي
مندي از تر است. همچنين ميزان بهرهگرايي در بين ميانساالن قوي پذيري و ملي ئوليتمس

دوسـتي در جوانـان، معنـادار و در    گرايـي و نـوع  اي بـا متغيـر ثـروت   هاي ماهوارهشبكه
گرايي در بين هـيچ يـك از   گرايي و خاص ميانساالن غيرمعنادار است و متغيرهاي مدرك

 ن معنادار نيست.هاي جوانان و ميانساالگروه

 استفاده از ماهواره و ميزان همگرايي جوانان و ميانساالن ـ4جدول 

ارزش 

 اجتماعي

 نسل ميانسال نسل جوان

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 معناداري

تعداد 

 نمونه

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 داري معنا

تعداد 

 نمونه

 گرايي قانون
**

 398 000/0 ـ246/0
**

 366 001/0 ـ178/0

 366 883/0 008/0 399 819/0 ـ012/0 گرايي مدرك

 گرايي ثروت
**

 366 246/0 061/0 399 000/0 ـ210/0

 گرايي دين
**

 398 000/0 ـ221/0
**

 366 000/0 ـ207/0

 399 000/0 ـ046/0 پذيري مسئوليت
**

 366 000/0 ـ136/0

 399 458/0 ـ037/0 دوستي نوع
*

 366 460/0 ـ114/0

 گرايي ملي
*

 399 011/0 ـ128/0
**

 366 000/0 ـ226/0

 گرايي خاص
*

103/0 079/0 400 097/0 065/0 366 

 گيريبحث و نتيجه

اي بـر ميـزان همگرايـي    هـاي مـاهواره  هدف از پژوهش حاضر، بررسي تأثير تلويزيـون 
هاي جمعي كوئيل، رسانه ارزشي در بين دو نسل جوان و ميانسال بوده است. از نظر مك

مع نيستند و رابطـه علـت و معلـولي بـين تغييـرات      عامل اصلي تغييرات ارزشي در جوا
ها برقرار نيست؛ بلكه متغيرهاي متعـدد ديگـري در ايـن زمينـه تـداخل      ارزشي و رسانه

هـاي  دارند. اين پژوهش نيـز بـه دنبـال تبيـين رابطـه علـت و معلـولي تـأثير تلويزيـون         
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دد است تا رابطه ها نيست بلكه در ص نسل اي بر همگرايي يا واگرايي ارزشي بين ماهواره
اي هـاي مـاهواره  هاي اجتماعي و استفاده از تلويزيون تغييري را بين گرايش به ارزشهم

منـدي  در نسل جوان و ميانسال تحليل كند. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بين بهره
نسلي رابطه وجود دارد امـا در   اي و ميزان همگرايي ارزشي بينهاي ماهواره از تلويزيون

هـا بـه    شتر موارد، اين همگرايي مثبت نيسـت؛ زيـرا منجـر بـه كـاهش گـرايش نسـل       بي
 هاي اجتماعي جامعه ايراني شده است.   ارزش

نتايج پژوهش نشان داد كه افراد مورد مطالعه به طور ميانگين، سـه سـاعت از وقـت    
 كنند.  اي مي هاي ماهواره خود را صرف تماشاي برنامه

به مطالعه تأثير  2000همخواني دارد. وي در سال  1العوفي نتيجه اين مطالعه با پژوهش
اي بر جوانان عربستاني پرداخـت و بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه ايـن         هاي ماهواره تلويزيون
انـد. بيشـتر    ها، موجب سوق دادن جوانان عربستاني به سوي فرهنگ غربي شـده  تلويزيون

ـ  ها و فيلم اين تأثيرات ناشي از نمايش سريال ي و آوازهـاي پخـش شـده از ايـن     هاي غرب
هاي تلويزيوني بوده است. نتايج اين پژوهش نيز حاكي از آن اسـت كـه هـر چقـدر       شبكه

ها با روابـط دختـر و پسـر در     يابد، ميزان موافقت نسل ميزان استفاده از ماهواره افزايش مي
 در حـد «، »روابـط عـادي بـه عنـوان همكالسـي و همكـار      » «هاي اجتماعي معاشرت«حد 

شود. اين نتيجه، با نتايج پـژوهش   بيشتر مي» روابط عاطفي و عشقي« و »دوستي خصوصي
به  1385رسد. وي در پژوهش خود در سال  ) نيز همسو به نظر مي1385شيرين جليلوند (

هاي جمعي غيررسمي بر نگرش مثبت دختران نسـبت   اين نتيجه رسيد كه استفاده از رسانه
 پسر تأثير مثبت داشته است.به رابطه دوستي بين دختر و 

هاي اجتماعي را زيربناي نگرش و رفتار يـك جامعـه بـدانيم، بـر اسـاس       اگر ارزش
اي موجـب واگرايـي   هاي ماهوارهمندي از تلويزيونتوان گفت كه بهره نتايج پژوهش مي

هاي اجتماعي در ميان جوانان و ميانساالن شده است و اگر در مـورد   در برخي از ارزش
ايي كه همگرايي در ميان آنها وجود دارد، اين همگرايي مثبت نيسـت؛ دليـل آن   هارزش

 همراه بودن اين همگرايي با تعديل و كاهش گرايش به آن ارزش اجتماعي بوده است.
هـاي جـوان و ميانسـال بـه افـزايش       اي بـر گـرايش نسـل    هاي ماهواره اثر تلويزيون

بوده است. اين نتيجه با ديدگاه راجـرز  زدايي، در نحوه پوشش مؤثر  گرايي و سنت مدرن
                                                      

1. Al-Oufy 



 v 79نسلي  اي و همگرايي ارزشي بين هاي ماهواره تلويزيون

هـاي   هـا و ارزش  هـا، حامـل انديشـه    همخواني دارد. وي بر اين باور اسـت كـه رسـانه   
 ).1380كشند (مهرداد،  هاي سنتي را به چالش مي نوگرايانه در جامعه هستند و ارزش

 1385) دارد. وي در سـال  1385اين نتيجه همخواني زيادي نيز با پژوهش جليلوند (
هـاي   هـاي ويـدئو و فـيلم    هاي غيررسـمي (فـيلم   به اين نتيجه رسيد كه استفاده از رسانه

 خارجي) در ايجاد نگرش منفي نسبت به حجاب مؤثر است.
كننده نظريه كاشـت نيـز قابـل     نتايج پژوهش حاضر، همچنين با ديدگاه گربنر مطرح

به نسبت مورد تـوافقي   هاي يكسان و ها روايت تبيين است. گربنر، معتقد است كه رسانه
پـذير   دهند و مخاطب خود را با آن سـازگار و فرهنـگ   هاي اجتماعي ارائه مي از واقعيت

مدت، قدرتمنـد و متراكمـي دارد    كنند. به اعتقاد گربنر، تلويزيون اثرات تدريجي، بلند مي
 دهد. ها را بيش از رفتارها تحت تأثير قرار مي و نگرش

نسـلي بـا ديـدگاه     هاي اجتمـاعي بـين   اي بر ارزش اهوارههاي م همچنين اثر تلويزيون
آنچـه  توان چنين اسـتنباط كـرد كـه    گيدنز نيز قابل تحليل است. بر مبناي نظر گيدنز مي

تنهـا  كنـد،   را تعيـين مـي   و نظـاير آن  هاي زندگي سبك هويت فردي، سرعت تحول در
ي بـه منزلـه موتـور    اساسـ  ينقشـ  ،هـا  رسانهها و بلكه فناوريتغييرات اجتماعي نيست. 

از بويژه تلويزيون ها  كنند. رسانه مختلف زندگي ايفا مي هاي محرك ايجاد و اشاعه سبك
هـا همـراه بـا    ها و ايـده انواع كاالها، اشيا، روش عيني شده از يهاي طريق عرضه صورت

 هـاي تبليغـاتي،  آنها، و همچنين پيچاندن مفاهيم در بسـته  هاي كاربرد و استفاده از زمينه
مـدرن، پديـده    . امـروزه در دوران فـرا  كنندتازه ترغيب مي هاي مردم را به پذيرش سبك

. گيـرد  صورت ميي فراملي ها هاي جهاني نيز از طريق رسانه شدن و بسط ارزشجهاني 
 .استمتفاوت ارزشي سنتي  گيرد كه با نظام شكل مياي  تازهنظام ارزشي  از اين نظر،

ه در جامعه و بويژه در ميان جوانان كه نسبت بزرگـي  با توجه به ضريب نفوذ ماهوار
شود رسانه ملي ضمن شناسايي نيازهـا   دهند، پيشنهاد مي از جمعيت كشور را تشكيل مي

هاي متناسب با عاليـق و   هاي راهبردي، ساخت برنامه و عاليق جوانان از طريق پژوهش
وجهي رسانه ملي به نيازهاي ت نيازهاي اين قشر از جامعه را در برنامه خود قرار دهد. كم

اي  هـاي مـاهواره   تواند در گرايش اين قشر به سـمت شـبكه   مخاطبان و بويژه جوانان مي
 كننده داشته باشد. نقش تسريع
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اي موجـب ايجـاد    هاي ماهواره برخوردهاي قهري با دارندگان گيرندهرسد  به نظر مي
از اين  شود ميمعه به دولت دار شدن اعتماد جا اختالل در روابط دولت و مردم و خدشه

شناسانه و علمـي، بسـترهاي    هاي آسيب شود رسانه ملي با ساخت برنامه رو، پيشنهاد مي
 احتمالي ماهواره فراهم كند.   هاي آسيب را از جوانان بويژه و آگاهي مردم
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