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تأثیر میزان استفاده از رسانه های خارجی 
)ماهواره(، بر ارزش های فرزندان

چکید�ه
پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی و تأثیر شبکه های تلویزیونی خارجی )ماهواره( 
بر ارزش های فرزندان بپردازد. منظومه یا نظام ارزش ها به عنوان بنیادی ترین 
مؤلفه فرهنگی هر جامعه، معموال از طریق نفوذ تدریجی به سازمان شخصیتی 
افراد، نهادها و ساختارهای اجتماعی، خود را در جلوه های انتزاعی بازتولید کرده 
و در بسترهای روانی و اجتماعی در پرتو گفتمان غالب جامعه به حیات خود 
ادامه می دهند. انتقال ارزش ها به همراه سایر مؤلفه های وابسته، عمدتا از طریق 
کارگزاران، عوامل و وسایط خاصی صورت می پذیرد. در عصر حاضر، رسانه های 
احیاء،  انتقال،  کانال های  برجسته ترین  از  به ویژه رسانه های تصویری  جمعی 
تقویت، تغییر، ویرایش و حتی آفرینش ارزش ها شمرده می شوند. دگرگونی در 

ارزش ها، موجب بروز تغییرات در رفتار افراد جامعه می گردد.
 رسانه ها به عنوان مجموعه ای از عوامل زمینه ساز تغییر در ارزش ها، رویکرد افراد 
جامعه را در پایبندی به ارزش های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی تحت الشعاع 
قرار می دهد. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس نظریات رابرت مرتون، دیوید 
رایزمن، مارتین سگالین، رونالد اینگلهارت، یان رابرتسون، مانهایم، کاستلز، گیدنز، 
دورکیم و دانیل لرنر است. این پژوهش به صورت پیمایشی و بهره گیری از شیوه 
پرسش نامه محقق ساخته شده، انجام شده است. پرسش نامه ها به کمک روش 
نمونه گیری تصادفی بین 400 نفر از خانواده های ساکن تهران که دارای فرزند 30 
- 15 سال هستند، به صورت خوشه ای از پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و 
مرکز تهران توزیع شده است. آزمون آلفا کرونباخ نشان داد که شاخص های اصلی 
این تحقیق از ضرایب روایی نسبتا باالیی برخوردار است. تکنیک های آماری 
مورد استفاده جدول توزیع فراوانی، نمودارهای ستونی و دایره ای و هیستوگرام، 
آماره های مرکزی و پراکندگی، تحلیل عاملی، همبستگی بین متغیرها و رگرسیون 
دو متغیره، آزمون f و آزمونt  است. متغیر وابسته پژوهش ارزش های فرزندان 
و متغیر مستقل آن شبکه های تلویزیونی خارجی است. یافته ها نشان می دهد 
شبکه های تلویزیونی خارجی بر روی ارزش های فرزندان تأثیرگذار است و در این 

بین بیشترین تأثیر را بر روی ارزش های مذهبی فرزندان می گذارد.
واژگان�کلید�ی

اجتماعی،  ارزش های  فرهنگی،  ارزش های  خارجی،  تلویزیونی  شبکه های 
ارزش های مذهبی

سعیده�علی�اکبری���
کارشناس ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی

 sa30662@yahoo.com
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 طرح مسئله 
ارزش ها را می توان در زمره مهم ترین عوامل 
تعیین کننده جهت های رفتاری اعضای جامعه 
و نیز زیربنای نظم اجتماعی دانست. چرا که تا 
زمانی که ارزش های یک جامعه تغییر نکند، 
شد.  نخواهد  مشاهده  تغییری  جامعه  آن  در 
هستند  ماندگار  و  دیرپا  اجتماعی  ارزش های 
که  گونه  نمی یابند، همان  تغییر  و یک شبه 
می کشد،  طول  زمانی  دیر  ارزش ها  استقرار 
تغییر آن ها و جایگزینی ارزش های جدید نیز 
به همین سیاق بوده و به مرور زمان و به تدریج 

صورت می گیرد. 
تحوالت ارزشی به گونه ای رخ می دهند که تا 
زیرین  الیه های  در  تحوالت  و  تغییر  مدت ها 
پنهانی صورت می گیرند  به طور  و  اجتماعی 
و یک حادثه یا اتفاق اجتماعی یا سیاسی یا 
فرهنگی، به ناگهان آن چه را در الیه های زیرین 
در حال وقوع است، به الیه های رویی جامعه 
کشانده و در معرض دید همگان قرار می دهد. 
این دگرگونی ها در مقیاس وسیع وقتی پدید 
می آید که نسل جوان تر، جایگزین نسل مسن تر 

و بزرگسال جامعه شوند.
در این میان رسانه ها به عنوان یکی از نهاد های 
و  فرهنگی  میراث  انتقال  کارکرد  اجتماعی 
اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند. 
آن ها  بارز  نقش  به  توجه  با  کنونی  عصر  در 
در جامعه و اطالع رسانی پیرامون موضوعات 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... سعی می کنند، 
تا  کنند  وارد  جوامع  به  را  نوینی  الگوهای 
جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی 
شوند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر 
اطالعات و جامعه اطالعاتی و ارتباطی معروف 
است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل ها 
از طریق رسانه ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر 
رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان 
ارتباطی بر این باور هستند که رسانه ها اولویت 
ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می کنند و 
اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، این 
که به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند. 

تأثیرگذار  نقش  به  توجه  با  اساس  همین  بر 
ویژه  به  و  جامعه  اعضای  تمامی  بر  رسانه 
این  در  که  اساسی  مسئله  کنونی،  نسل های 
تحقیق مورد توجه قرار می گیرد بررسی میزان 
تأثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی خارجی بر 
ارزش های فرزندان است. به عبارتی در پژوهش 
حاضر، پاسخ به این پرسش ها مورد توجه است 
استفاده  آیا  چیست؟  فرزندان  ارزش های  که 
فرزندان  ارزش های  بر  خارجی  شبکه های  از 

تأثیرگذار است یا خیر؟ 
ضرورت و اهمیت تحقیق

شدن  عمومی  و  رسانه ها  گسترش  با  امروزه 
در  ارتباطی  وسایل  سایر  ورود  و  ماهواره ها 
به  جدید  اجتماعی  مسائل  بشری  جوامع 
به  از پیش  وجود آمده است و هر روز بیش 
اهمیت استفاده آن ها در زندگی انسان ها افزوده 

می شود.
تغذیه،  شیوه های  پوشش،  الگوهای  امروزه 
ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای انسانی با سرعت 
هر چه تمام تر تغییر می کند و افراد برای انطباق 
خود با جهان پیرامون خویش نیازمند تغییرات 
زیادی در الگوی رفتاری خود هستند، بنابراین 
افراد برای ارتقا پیوسته آن نیازمند آگاهی و 
هستند  شده  روز  به  اطالعات  از  بهره گیری 
طریق  از  را  اطالعات  این  اعظم  بخش  که 
می کنند؛  دریافت  جمعی  ارتباط  رسانه های 
بنابراین رسانه ها قادر هستند تأثیرات عمیقی 
را در ساختار فرهنگی جامعه از جمله فرهنگ، 
به جای  از خود  خانواده  و  جامعه  ارزش های 

گذارند.
در چند دهه اخیر با توجه به افزایش استفاده از 
رسانه های جمعی در کشورمان شاهد تغییر در 
مجموعه ای از رفتار، عادات، عقاید و ارزش های 
مردم کشورمان هستیم و نبض این تحوالت 
در ورود ماهواره به کشورمان است به طوري 
که با ورود ماهواره ها به جامعه ما سهمی که 
رسانه ملی اشغال کرده به طور قابل مالحظه ای 
کاهش یافته است و بخش اعظمی از آن به 
برنامه های ماهواره اختصاص یافته است که در 
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این چند سال اخیر با افزایش تعداد شبکه های 
این رسانه در  ماهواره مخاطبان  زبان  فارسی 

حال افزایش است.
در  بدون  برنامه هایی  چنین  که  جایی  آن  از 
نظر گرفتن زمینه های اجتماعی و فرهنگی هر 
جامعه به اشاعه ارزش های متفاوتی می پردازد 
که در بسیاری از جنبه ها با واقعیت جامعه ما 
در تعارض است لذا انجام یک تحقیق فرصتی 
نیز  و  علمی  فرضیات  ارائه  برای  بود،  خواهد 
پایه ای برای مطالعات طولی به منظور شناخت 
سان  بدین  و  کنونی  وضعیت  تبعات  و  علل 
سیاستگذاران و عوامل اجرایی با علم به مرتبه 
عقب ماندگی )توسعه نیافتگی( در این عرصه 
قادر خواهند بود منابع و اعتبارات را متناسب با 
عمق شکاف و حد نیاز به این مقوله اختصاص 
دهند؛ و بنابراین این موضوع که فناوری های 
الگوی  بر  تأثیری  چه  ارتباطی  و  اطالعاتی 
کشور  فرزندان  ارزش های  فرهنگ،  زندگی، 
ما می گذارد و چگونه با وجود این تأثیرات و 
تغییرات مداوم می توان از آسیب های استفاده 
از این رسانه های نوین جهانی در امان ماند نیاز 
به تحقیق و پژوهش در این زمینه را فراهم 
می کند، تا بتوان راه گشای بسیاری از مشکالت 

جامعه امروزی باشد.
هدف تحقیق

هدف کلی این تحقیق شناخت و بررسی تأثیر 
بر  خارجی  تلویزیونی  شبکه های  از  استفاده 
ارزش های فرزندان است که دارای شش فرضیه 

فرعی است.
مبانی نظری

ارزش1: برای تعریف ارزش باید از دو دیدگاه 
روانشناختی و جامعه شناختی مدد جست. در 
را چنین  ارزش  »روکیچ«  روانشناختی  حوزه 
تعریف می کند؛ ارزش، باور پایداری است که 
فرد با تکیه بر آن، یک شیوه خاص رفتار یا 
حالت غایی را که شخصی یا اجتماعی است، 
به یک شیوه رفتاری یا یک حالت غایی که در 

1.  Value

نقطه مقابل حالت برگزیده قرار دارد، ترجیح 
)borgatta, 2223, feather, 5( .می دهد

در حوزه جامعه شناختی نیز »رفیع پور« ارزش 
را این چنین تعریف می کند؛ ارزش یک نوع 
درجه بندی، طبقه بندی و امتیازبندی پدیده ها 
)مثال کاالها( است از خوب تا بد، یا از مثبت تا 

منفی. )رفیع پور، الف 78: 269(
عقایدی  ارزش،  اصطالح  این  در  عبارتی  به 
است که افراد یا گروه های انسانی درباره آن چه 
دارند.  است،  بد  یا  خوب  مناسب،  مطلوب، 
ارزش های مختلف نمایانگر جنبه های اساسی 
ارزش ها  است.  انسانی  فرهنگ  در  تنوع ها 
می گیرند.  نشأت  هنجار  و  عادت  از  معموال 

)گیدنز، 1388: 787(
اذعان  ارزش  تعریف  بیان  در  روشه«  »کی 
از بودن یا عمل  می دارد؛ ارزش ها شیوه هایی 
هستند که شخصی یا گروهی آن را به مثابه 
یک آرمان می شناسد و افراد یا رفتارهایی که به 
آن ها نسبت داده می شوند، مطلوب و مشخص 

می کنند. )کی روشه،1376: 76(
مفهوم ارزش به معنای ارج و اندازه است. ارج به 
معنای بهاء و قیمت، و ارزشمندی یا ارجمندی 
و  هدف  وضعیت،  یا  چیز  و  شی  پدیده،  هر 
شود.  واقع  عالقه  مورد  و  مطلوب  که  آرمانی 
خواه این مطلوبیت ذاتی یا غیر ذاتی، حقیقی 
و واقعی )عملی و عینی( یا برعکس توهمی، 

پنداری و غیر واقعی باشد. 
جمعی  فــردی،  ارزش،  معنایی  گستره 
طبقاتی،  ارزش های  خانوادگی،  )ارزش هــای 
ارزش های جوانان، زنان، کارگران، دانشجویان، 
ارزش های قومی و ...(، فروملی، ملی )ارزش های 
ایران و ایرانی( و فراملی، منطقه ای )ارزش های 
آسیایی، اروپایی یا ارزش های شرقی و غربی( 
 )... و  عدالت  امنیت،  صلح،  )ارزش  جهانی  و 
است و در همه بخش های اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی جریان دارد. ارزش ها متعدد و متفاوت 
و گاه سلسله مراتبی هستند. )صدرا و قنبری، 

)25 :1387
است  ارائه شده  ارزش  که  متعدی  تعاریف  با 
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برداشت  آن ها  بیشتر  که  دریافت  می توان 
مثبتی از ارزش داشته و آن را پدیده ای مطلوب 
تلقی نموده و به طور ضمنی یا به وضوح به 
خصوصیت برتری آن اشاره کرده اند اما آن چه 
قابل تعمق است وجود ارزش های منفی است 

که کمتر کسی به آن توجه نموده است.
 اگر چه »آلن بیرو« به طور گذرا و کم اهمیت 
به وجه منفی ارزش اشاره کرده، ولی هسته 
اصلی تعریف وی از ارزش را وجه پسندیده و 
مطلوب بودن ارزش تشکیل می دهد. )آلن بیرو، 

)444
از  خود  توضیحات  در  چه  اگر  نیز  روکیچ 
به  آن  منفی  و  مثبت  وجه  دو  هر  به  ارزش 
مثابه ایده آل های انتزاعی و مجرد اشاره کرده 
ارزش های  فهرست  در  اما   ،).Rokeach  124(
خود، ارزش منفی را جای نداده است. در این 
میان رفیع پور آشکارا در تعریف خود از ارزش، 
ارزیابی مثبت یا منفی را در کانون این مفهوم 

مطرح کرده است.
اعضای  زندگی  روش های  معنای  به  فرهنگ 
است.  جامعه  یک  گروه های  یا  جامعه  یک 
همچنین شامل نحوه لباس پوشیدن، آداب و 
رسوم ازدواج و زندگی خانوادگی، الگوهای کار، 
آیین های دینی و تفریح و فراغت است. )گیدنز، 

)34 :1389
فرهنگ مجموع نگرش هایی است که به فرد 
امکان می دهد، موقعیتش را در رابطه با دنیای 
اطالعات،  مد،  موسیقی،  کند.  تعیین  معاصر 
پرورش  و  آموزش  کار،  زندگی،  شیوه  سنت، 
و ... همه منابع فرهنگی هستند برای ساختن 
در  فرهنگی که  واقعیتی  درباره  تفکر  قابلیت 

جنبش دائمی است. )ولتون، 1387: 42(
ارزش های فرهنگی

فرهنگ هر جامعه متشکل از ارزش ها، عقاید 
و نمادهای احساسی- عاطفی، هدایت کننده 
و معنابخش اعمال اجتماعی و زندگی جمعی 
است. فرهنگ از یک سو مشتمل بر مؤلفه های 
درونی شده شخصیت عامالن فردی و از سوی 
دیگر انگاره های نهادی شده نظام های اجتماعی 

)parson،327 ,19051( .است
فرهنگ در مقایسه با سایر پدیده های اجتماعی 
تمایل بیشتری به ثبات دارد. همچنین فرهنگ 
هم به حفظ ثبات و تداوم حیات جامعه مدد 
تنظیم  را  کنشگران  روابط  هم  و  می رساند، 
هفت  شد  گفته  آن چه  به  توجه  با  می کند. 
ویژگی زیر را برای فرهنگ و عناصر آن می توان 

برشمرد:
1.ثبات نسبی

2. نظام بندی و وجود روابط متقابل و سلسله 
مراتبی در نظام فرهنگی 

3. انتقال پذیری در درون جامعه یا بیرون از آن 
4. اکتسابی بودن )به وراثتی یا ژنتیکی بودن( 

5. داشتن ابعاد و پایه های اجتماعی فردی
جنبه  به  که  بــودن  مشاع  یا  اشتراکی   .6
مربوط  آن  تعیین کنندگی  و  تولیدشوندگی 

می شود. 
و  بیرونی  عوامل  تأثیر  تحت  تغییرپذیری   .7
درونی و پذیرفته بودن اصل ظهور در فرهنگ. 
ارزش هایي  فرهنگی،  ارزش های  عبارتی  به 
را  انسان  حیات  تعالي  موجبات  که  هستند 
حیات  بر  فرامادي  ُصَوري  مي سازند؛  فراهم 
)برخالف  نمي شود.  کهنه  هرگز  مي بخشند؛ 
ارزش هاي مادي(؛ که با پیدایي یک وسیله بهتر 

مادي، وسیله قبلي کهنه و بي فایده مي شود.
ارزش های اجتماعی

ارزش هاي اجتماعي که در ارتباط با نهادهاي 
مي کند،  ا  پید  مفهوم  فرهنگ  و  اجتماعي 
واقعیاتي است که هر یک از اعضا با آن ها سر 
و کار دارد. هر چیزي که جامعه به آن ارزش 
در  رو  این  از  و  است  اجتماعي  ارزش  نهد، 
)محسني،  مي گیرد.  قرار  فردي  ارزش  مقابل 
1374: 251( بنابراین با در نظر گرفتن آن چه 
ارزش  آمد،  اجتماعي  ارزش هاي  تعریف  در 
ر  آن  جامعه  که  است  چیزي  هر  اجتماعي 
اخوب و مطلوب و سودمند و یا بد و نامطلوب 

و ناسودمند بداند.
از نظر جامعه شناسي، ارزش هاي اجتماعي به 
عوامل و عناصري اطالق مي شود که اکثریت 
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در  برند.  پي  آن  اعتبار  و  اهمیت  به  جامعه 
واقع ارزش هاي اجتماعي به صورت واقعیات و 
اموري درآمده اند که نیازهاي مادي و معنوي 
افراد جامعه را برآورده مي کنند. به بیان دیگر، 
هر چیزي که براي نظام اجتماعي مورد نیاز، 
محترم، مقدس، خواستني و مطلوب تلقي شود، 
درستکاري،  است.  جامعه  آن  ارزش هاي  جز 
احترام به حقوق دیگران، احترام به بزرگ ترها 
و مانند آن نمونه هایي از ارزش هاي اجتماعي 

است. ) شایان مهر، 1379: 48(
دین و مذهب

به  لغوی  به طور   )Religion( واژه التین دین 
تعریف  خالق  با  انسان  ارتباط  اتصال،  معنی 
شده است. در قرآن شریف واژه دین به معانی 
مختلف عام و کم و بیش خاص آمده است، 
از راه و روش گرفته تا شریعت. در هر صورت 
به خدا، در  نزدیکی  واژه روش  این  از  منظور 
او زیستن و عمل  مسیر و قالب تعیین شده 
کردن است و طاعت و فرمانبرداری کامل از او 
است. )رفیع پور، توسعه و تضاد، صفحه 309(

ارزش های مذهبی
گفته  ارزش هایي  آن  به  دیني،  ــاي  ارزش ه
بشر  حیات  وارد  را  معنویت  که  مي شود 
مي سازند و داراي تقدس هستند. مهم ترین این 

ارزش ها از دیدگاه انبیا عبارت هستند از: 
1. ایمان 2. تقوا 3. علم 4. مکارم اخالق، یا در 
حالت کلی می توان گفت: امر به معروف و نهي 
از منکر، ساده زیستي، بازگشت به خویشتن، 
دوري جستن از هواي نفس، حجاب، نماز و ...

رویکرد نظری
به  ارتباطی  نظریات  از  استفاده  با  ادامه  در 
ارزش ها  دگرگونی  در  رسانه ها  نقش  بررسی 
و در نهایت ایجاد و توسعه الگوهای نوین در 
جامعه و به چالش کشاندن ارزش های سنتی 

اشاره می شود.
رابرت مرتون: به عقیده مرتون الگوي رفتاري 
افراد، از جمله شیوه سازگاري یا تطابق آنان با 
محیط، تابعي از شرایط و فرصت هایي است که 

جامعه براي آنان فراهم مي کند. 

و  جوامع  تحول  سیر  او  رایزمن:  دیوید 
دگرگونی های آن ها را ناشی از تحول ارتباطات 
و وسایل ارتباطی می داند. وی سیر زندگی بشر 

را به سه دوره تقسیم بندی کرده  است.
دوره نخست، دوره سنت راهبر است. در این 
دوره سنت ها فرهنگ را انتقال می دهند. دوره 
دوم، دوره درون راهبر است؛ این دوره با کاهش 
تدریجی اهمیت سنت ها آغاز و باعث کاهش 
دوره  می شود.  اعمال  و  رفتارها  در  تشابهات 
دوران ظهور  است که  دگر  راهبر  دوره   سوم، 
وسایل ارتباط جمعی است، که در آن رسانه ها 
و گردانندگان آن ها الگوهای حیات اجتماعی 

را می سازند.
دانیل لرنر: رسانه ها مناسب ترین و مؤثرترین 
ابزار تغییر نگرش ها، ارزش ها و رفتارها و به بیان 

دیگر ایجاد تحرک فردی و اجتماعی هستند.
تفکیک  کنار  در  امروزه  سگالین:  مارتین 
ناپدید  سکونت،  و  کار  حوزه های  جغرافیایی 
مادران شاغل  پدیده  همسایگی، وجود  شدن 
و متخصصان مسئول مراقبت از اطفال و تأثیر 
تلویزیون، از جمله عواملی هستند که به ایجاد 
شکاف بین دنیای کودکان و بزرگساالن کمک 

می کنند.
رونالد اینگلهارت: وی معتقد است که تغییر 
ارزشی، روندی است که از نسلی به نسل دیگر 
رخ می دهد، نه به طور مداوم از سالی به سال 
به  منجر  جمعی  رسانه های  اشاعه  که  دیگر 
دگرگونی  نظریه  است؛  شده  ارزش ها  تغییر 
ارزشی او شامل دو فرضیه پیش بینی کننده 

است که عبارت هستند از:
فرضیه کمیابی که بنابر آن اولویت هاي فرد، . 1

بازتاب محیط اجتماعی- اقتصادي او است.
فرضیه اجتماعی شدن که اصل را بر این قرار . 2

می دهد، که ارزش هاي اساسی فرد به شکل 
گسترده منعکس کننده شرایطی است که 
فراهم شده  بلوغش  از  قبل  سال هاي  طی 

است.
یان رابرتسون: وی معتقد است که از اوایل 
قرن بیستم رشد و گسترش تدریجی رسانه های 
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جمعی و وسایل ارتباطی چنان بر زندگی بشر 
سایه افکند که اثرات مثبت و منفی فراوانی بر 
زندگی بشر گذاشته است، که می تواند سنت ها 
و الگوهای فرهنگی و اجتماعی و نسلی جوامع 
دستخوش  را  آن ها  نسلی  روابط  همچنین  و 

چالش و دگرگونی کند. 
بودریار: وی از جمله اندیشمندانی است که 
به اثر رسانه در سطح جهانی پرداخته است. 
او رسانه های الکترونیک را نابود کننده رابطه 
آفریننده جهانی می داند، که  و  با گذشته  ما 
در آن معنا را جریان تصاویر خلق می کند، نه 

واقعیت های ثابت و پایدار. 
کاستلز: وی هم به تأثیر رسانه ها و فناوری های 
ارتباطی معتقد است. به عقیده وی امروزه این 
زندگی  و  شخصی  هویت  بر  دگرگونی های 
او معتقد است  تأثیر می گذارند.  افراد  روزمره 
که در عصر حاضر افراد دیگر هویت شان را از 
گذشته کسب نمی کنند، بلکه هویت خود را در 

جریان تعامل با دیگران شکل می دهند.
گیدنز: او نیز معتقد است در پی دگرگونی های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در عرصه 
جهانی شدن، به کمک وسایل ارتباطی نوین 
به وجود آمده، ارکان جامعه از جمله خانواده 

دستخوش تغییرات اساسی شده است.
دورکیم: وی جوامع را بر اساس همبستگی به 
دو نوع، ارگانیکی و مکانیکی تقسیم می کند. 
در دیدگاه وی جوامع سنتی و ماقبل صنعتی 
دارای فرهنگ نسبتا پایدار با باورها و اعتقادات 
و آداب و سنن مذهبی و قومی ثابت است، ولی 
و شکل گیری  فرایند صنعتی شدن  با شروع 
تقسیم کار، به تدریج نهادها تفکیک می شوند. 

نظریه تکامل گرایی
این نظریه حرکت تدریجی جامعه ها را در بستر 
زمان در جهتی خاص می بیند. اصول بنیادی 
این نظریه بر این اصل استوار است که فرهنگ 
جامعه بشری از آغاز تا به امروز ثابت نبوده و 
تغییر و تحول یافته است. به بیان دیگر اصل 
حرکت با پویایی، احساس و زیر بنای این نظریه 

را تشکیل می دهد.

روش شناسی
دو  در  و  پیمایشی  صورت  به  پژوهش  این 
شده  انجام  متغیرها  تبیین  و  توصیف  سطح 
است. جامعه آماری تمامی خانواده های ساکن 
 15  - فرزندان 30  که  است  تهران  شهر  در 
انجام شده  بررسی های  که طبق  دارند،  سال 
و دریافت اطالعات از مرکز آمار ایران، تعداد 
آن ها 1525499 نفر هستند. حجم نمونه در 
این تحقیق تعداد 400 نفر است. تعداد نمونه ها 
با  آوردیم.  به دست  کوکران  فرمول  از  نیز  را 
جایگذاری اعداد فوق در فرمول حجم نمونه 
تعداد 384 نفر به دست می آید که به منظور 
دقت بیشتر در نتایج تحقیق تعداد 400 نفر از 
فرزندان به عنوان نمونه انتخاب شدند. شیوه 

نمونه گیری هم به شرح زیر است:
فرهنگي،  تجانس  اســاس  بر  تهران  شهر 
به  اقتصادي  وضعیت  و  مذهبی  جغرافیایي، 
پنج منطقه تقسیم شد، که عبارت هستند از: 

مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز.
مناطق مورد مطالعه عبارت هستند از: 

منطقه 1 به عنوان خوشه شمال تهران، منطقه 
5 به عنوان خوشه غرب تهران، منطقه 8 به 
به   15 منطقه  و  تهران  شرق  خوشه  عنوان 
عنوان خوشه جنوب تهران و منطقه 7 به عنوان 
خوشه مرکزی تهران. نحوه انتخاب نمونه بدین 
ناحیه  منطقه 3  از هر  است که  بوده  ترتیب 
انتخاب و سپس از هر ناحیه 3 محله و از هر 
محله 10 خانواده انتخاب و مورد مطالعه قرار 
گرفته اند. به عبارتی برای نمونه گیری از روش 
تصادفی خوشه ای استفاده شد تا از همه مناطق 
شمال، جنوب، غرب، مرکز و شرق که داراي 
ویژگي هاي فرهنگي اجتماعي متفاوتي هستند 

در نمونه مورد مطالعه حضور داشته باشند.
اعتبار و روایی

داده ها  روایی  سنجش  برای  تحقیق  این  در 
است.  شده  استفاده  کرونباخ  آلفا  آزمون  از 
همچنین برای سنجش اعتبار از نظر اساتید 
استفاده  امر  این  در  متخصص  و  برجسته 
شده است. جدول ضرایب میزان روایی نشان 
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روایی  از ضرایب  متغیرها  عموما  که  می دهد 

باالیی برخوردار هستند. 
تعریف متغیرها

پژوهش  این  در  مطالعه  مورد  وابسته  متغیر 
ارزش های فرزندان است، که هر کدام در سه 
بعد ارزش های فرهنگی، ارزش های اجتماعی 
است.  شده  تقسیم  مذهبی  ــای  ارزش ه و 
ارزش های فرهنگی دارای 16 گویه، ارزش های 
اجتماعی دارای 10 گویه و ارزش های مذهبی 
دارای 6 گویه است که هر کدام با طیف پنج 
قسمتی لیکرت مورد سنجش قرار گرفته اند. 
شامل:  هم  پژوهش  این  زمینه ای  متغیرهای 
جنس، سن، سطح تحصیالت و وضعیت مالی و 
اقتصادی است. در این پژوهش متغیر مستقل 
شبکه های تلویزیونی خارجی که دارای 5 گویه 
است و مطابق با طیف لیکرت مورد سنجش 

قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل داده ها

ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها و اطالعات 
از  پس  است.  پرسش نامه  پژوهش  این  در 
آن ها  پرسش نامه،  طریق  از  داده ها  گردآوری 
داده های  و  شدند  طبقه بندی  و  کدگذاری 
آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل 
توزیع  جداول  از  توصیفی  سطح  در  داده ها 
مرکزی  شاخص های  فراوانی،  درصد  فراوانی، 
انحراف  میانه،  نما،  )میانگین،  پراکندگی  و 
و  شد؛  استفاده  ماکزیمم(  و  می نیمم  معیار، 
در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ها از 
ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، 
رگرسیون دو متغیره استفاده شد و داده ها با 
استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گرفت.
یافته ها

نفر   400 مجموع  از  پیشینه ای:  مختصات 
پاسخگو، به لحاظ ترکیب جنسی، 58 درصد 
فرزند دختر و 42 درصد فرزند پسر هستند. 
به لحاظ ترکیب سنی، 19/5 درصد بین 15 
تا 18 سال، 31/2 درصد بین 19 تا 22 سال، 

32/5 درصد بین 23 تا 26 سال و 16/8 درصد 
بین 27 تا 30 سال سن دارند. به لحاظ ترکیب 
 25/5 دیپلم،  زیر  درصد   14/5 تحصیالت، 
 28 دیپلم،  فوق  درصد   20/2 دیپلم،  درصد 
درصد لیسانس، 10/8 درصد فوق لیسانس و 
1 درصد دارای تحصیالت دکتری هستند. به 
لحاظ ترکیب وضعیت مالی و اقتصادی، 0/5 
درصد وضعیت مالی خیلی بد، 2/8 درصد بد، 
و  خوب  درصد   34/8 متوسط،  درصد   39/8
22/2 درصد دارای وضعیت مالی و اقتصادی 

خیلی خوب هستند.
توزیع فراوانی ارزش های فرزندان

ارزش های مذهبی: این شاخص از 6 گویه با 
پنج معرف )1( به شرح نمودار ذیل تشکیل 

شده است:

نمودار 1. توزیع فراوانی میانگین شاخص ارزش های 
مذهبی فرزندان

تقسیم بندی گویه ها از شماره 1 تا 5 به ترتیب 
خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بر 

اساس طیف لیکرت انجام شده است.
ارزش های فرهنگی: این شاخص از 16 گویه 

به شرح نمودار ذیل تشکیل شده است:

نمودار 2. توزیع فراوانی میانگین شاخص 
ارزش های فرهنگی فرزندان
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ارزش های اجتماعی: این شاخص از 10 گویه 
به شرح نمودار ذیل تشکیل شده است: 

نمودار 3. توزیع فراوانی میانگین شاخص 
ارزش های اجتماعی فرزندان

ارزش های  پراکندگی  و  مرکزی  شاخص های 
فرزندان: جدول آماره های مرکزی و پراکندگی 
نشان می دهد حداقل نمره شاخص ارزش ها 1 

و حداکثر نمره 5 است.
جدول 1. آماره های مرکزی و پراکندگی ارزش های 

)n=400( فرزندان

قلمعیار
حدا

کثر
انهنماحدا
می

ین
انگ

می
اف

حر
ان

ارزش های مذهبی 
153/83/13/11فرزندان

ارزش های فرهنگی 
1/74/73/73/53/50/52فرزندان

ارزش های اجتماعی 
1543/53/40/6فرزندان

تحلیل عاملی
تقلیل  و  دسته بندي  منظور  به  جا  این  در   
از  فرزندان،  فرهنگی  ارزش های  شاخص هاي 
است.  شده  گرفته  بهره  عاملي  تحلیل  روش 
براي تحلیل عامل ها بر اساس استخراج حداقل 
واریماکس  و روش چرخش  ناموزون  مربعات 
استفاده شده است. در تمامي اجراهاي تحلیل 
عاملي مالک کایزر براي انتخاب عامل برگزیده 
و  مرسوم  عاملي  تحلیل  در  مالک  این  شد. 
متعارف است. طبق این مالک، عاملي انتخاب 
داشته  بیشتر  یا  ویژه یک  مقدار  مي شود که 

باشد. میزان شاخص کایزر مایر 0/72 است که 
این رقم تحلیل عاملی را تأیید می کند. به عالوه 
ماتریس  برابري  فرض  بارتلت  کرویت  آزمون 
را  داده ها  بودن  مناسب  و  مي پذیرد  را  واحد 

براي تحلیل نشان مي دهد.
تحلیل عاملی ارزش های فرهنگی فرزندان

 نتایج تحلیل عاملي نشان مي دهد از 16 گویه 
شاخص ارزش های فرهنگی فرزندان پنج عامل 
استخراج شده است. بر اساس گویه هاي عامل ها 
مي توان گفت پنج بعد براي شاخص ارزش های 
فرهنگی فرزندان استخراج شده است. مي توان 
براي هر یک از این ابعاد مفهوم سازي کرد. عامل 
اول بعد ارزش های مشارکتی- فرهنگی، عامل 
دوم بعد ارزش های مادی- فرهنگی، عامل سوم 
بعد ارزش های استقالل فکری- فرهنگی، عامل 
چهارم بعد ارزش های عاطفی- فرهنگی و عامل 

پنجم بعد ارزش های سنتی- فرهنگی است.

جدول 2. نتایج آزمون کایزر و بارتلت                                                                              

ارزش های 
فرهنگی 
فرزندان

سنجش کیفیت نمونه گیری 
)KMO(0/68اوکلین- مایر- کایزر

آزمون کرویت 
بارتلت

واریانس مشترک سه 
57 درصدعامل

0/00                         سطح معناداری

شاخص شبکه های تلویزیونی خارجی فرزندان، 
این شاخص از پنج گویه به شرح جدول ذیل 

تشکیل شده است:

نمودار 4. توزیع فراوانی میانگین شاخص 
شبکه های تلویزیونی خارجی فرزندان

شبکه های  پراکندگی  و  مرکزی  شاخص های 



شماره 23
مهر 95

71

ه(،
وار

اه
 )م

ی
ج

ار
 خ

ی
ها

نه 
سا

ز ر
ه ا

اد
تف

س
ن ا

زا
می

ر 
ثی

تأ
ان

ند
رز

ی ف
ها

ش 
رز

ر ا
ب

آماره های  تلویزیونی خارجی فرزندان؛ جدول 
مرکزی و پراکندگی نشان می دهد حداقل نمره 

شاخص ارزش ها 1 و حداکثر نمره 5 است.
جدول 4. آماره های مرکزی و پراکندگی شبکه های 

تلویزیونی خارجی فرزندان

انحراف میانگینمیانهنماحداکثرحداقل
معیار

شبکه های 
تلویزیونی 

خارجی
12/82/811/25

آزمون فرضیه ها
و  خارجی  تلویزیونی  شبکه های  میان  رابطه 
شبکه های  بین  فرزندان:  فرهنگی  ارزش های 
فرهنگی  ــای  ارزش ه و  خارجی  تلویزیونی 
فرزندان رابطه معنادار وجود دارد و قابل تعمیم 
به جمعیت اصلی است. میزان رابطه ضعیف 
تا متوسط و جهت آن مسقیم است، یعنی با 
افزایش استفاده از شبکه های تلویزیونی خارجی 

گرایش به ارزش های فرهنگی فرزندان بیشتر 
می شود.

جدول 5. رابطه میان شبکه های تلویزیونی خارجی 
)n= 400( و ارزش های فرهنگی فرزندان

متغیر وابسته

متغیر مستقل

ارزش های فرهنگی فرزندان

حجم معناداریهمبستگی
نمونه

استفاده از شبکه های 
تلویزیونی خارجی 

0/00400**0/455توسط فرزندان

و  خارجی  تلویزیونی  شبکه های  میان  رابطه 
ارزش های اجتماعی فرزندان: بین شبکه های 
اجتماعی  ــای  ارزش ه و  خارجی  تلویزیونی 
فرزندان رابطه معنادار وجود دارد و قابل تعمیم 
به جمعیت اصلی است. میزان رابطه ضعیف تا 
با  یعنی  است،  آن معکوس  و جهت  متوسط 
افزایش استفاده از شبکه های تلویزیونی خارجی 
گرایش به ارزش های اجتماعی فرزندان کمتر 

ارزش های فرهنگی فرزندان            
عامل 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1

*روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج
*احترام به والدین و بزرگترها

*شرکت در مجالس مختلط و پارتی
*ازدواج حتمی دختر و پسر

*ازدواج در سنین پایین
*دوست داشتن مهم تر از فاصله سنی

*پیروی از مد در پوشیدن لباس
*داشتن ثروت، خانه یا ماشین شیک

*انجام کارهای خانه توسط زن
*اشتغال زن در خارج از خانه

*تصمیم گیری برابر بین زن و مرد
*تأمین هزینه های زندگی توسط مرد

*اهمیت به اهمیت به حرف و نظر والدین
*مستقل زندگی کردن

*جنسیت فرزند
*داشتن دو فرزند

جدول 3. نتایج آزمون تحلیل عاملی ارزش های فرزندان
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می شود.
جدول 6. رابطه میان شبکه های تلویزیونی خارجی 

)n= 400( و ارزش های اجتماعی فرزندان
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ارزش های فرهنگی فرزندان

حجم نمونهمعناداریهمبستگی
استفاده از 
شبکه های 

تلویزیونی خارجی 
0/00400**0/459-توسط فرزندان

و  خارجی  تلویزیونی  شبکه های  میان  رابطه 
شبکه های  بین  فرزندان:  مذهبی  ارزش های 
مذهبی  ــای  ارزش ه و  خارجی  تلویزیونی 
فرزندان رابطه معنادار وجود دارد و قابل تعمیم 
به جمعیت اصلی است. میزان رابطه متوسط تا 
قوی و جهت آن معکوس است، یعنی با افزایش 
استفاده از شبکه های تلویزیونی خارجی گرایش 

به ارزش های مذهبی فرزندان کمتر می شود.
جدول 7. رابطه میان شبکه های تلویزیونی خارجی 

)n= 400( و ارزش های مذهبی فرزندان

متغیر وابسته

متغیر مستقل

ارزش های مذهبی فرزندان

حجم معناداریهمبستگی
نمونه

استفاده از شبکه های 
تلویزیونی خارجی 

0/00400**0/607-توسط فرزندان

تحلیل رگرسیون دو متغیره
ارزش های فرهنگی فرزندان و شبکه های 
می دهد  نشان  معادله  خارجی:  تلویزیون 
بر  خارجی  شبکه های  تلویزیونی  برنامه های 
است.  تأثیرگذار  فرزندان  فرهنگی  ارزش های 
مستقیم  جهت  در  و  تأثیر 0/18  این  میزان 
از  استفاده  افزایش  با  عبارتی  به  است.  آن  با 
برنامه های ماهواره ارزش های فرهنگی فرزندان 
قابل  و  است  معنادار  رابطه  می یابد.  افزایش 
تعمیم به جمعیت اصلی است. ضریب تعیین 
0/25 است به عبارتی 25 درصد از ارزش های 
برنامه های  از  استفاده  به  فرزندان  مذهبی 

ماهواره برمی گردد.

)تلویزیون خارجی( 0/18+ 2/6= ارزش های 
فرهنگی فرزندان
جدول 8. ضرایب مشارکت نسبی رگرسیون دو 

)n= 400( متغیره ارزش های فرهنگی فرزندان

عرض از متغیر های مستقل
مبدا

ضریب 
تعیین

سطح 
معناداری

شبکه های تلویزیونی 
2/60/250/00خارجی فرزندان

شبکه های  و  فرزندان  اجتماعی  ارزش هــای 
می دهد  نشان  معادله  خارجی:  تلویزیونی 
ارزش های  بر  خارجی  تلویزیونی  برنامه های 
اجتماعی فرزندان تأثیرگذار است. میزان این 
است  با آن  و در جهت معکوس  تأثیر 0/22 
برنامه های  از  استفاده  افزایش  با  عبارتی  به 
کاهش  فرزندان  اجتماعی  ارزش های  ماهواره 
می یابد. رابطه معنادار است و قابل تعمیم به 
جمعیت اصلی است. ضریب تعیین 0/21 است 
اجتماعی  ارزش های  از  عبارتی 21 درصد  به 
تلویزیونی  شبکه های  از  استفاده  به  فرزندان 

خارجی برمی گردد.
 =  4/04  +  -  0/22 خارجی(  )تلویزیون   

ارزش های اجتماعی فرزندان
جدول 9. ضرایب مشارکت نسبی رگرسیون دو 
)n= 400( متغیره ارزش های اجتماعی فرزندان

عرض از متغیر های مستقل
مبدا

ضریب 
تعیین

سطح 
معناداری

شبکه های تلویزیونی 
4/040/210/00خارجی فرزندان

ارزش های مذهبی فرزندان و شبکه های 
می دهد  نشان  معادله  خارجی:  تلویزیون 
ارزش های  بر  خارجی  تلویزیونی  برنامه های 
این  میزان  است.  تأثیرگذار  فرزندان  مذهبی 
تأثیر 0/52 و در جهت معکوس با آن است. به 
عبارتی با افزایش استفاده از برنامه های ماهواره 
می یابد.  کاهش  فرزندان  مذهبی  ارزش های 
رابطه معنادار است و قابل تعمیم به جمعیت 
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به  است   0/36 تعیین  ضریبب  است.  اصلی 
عبارتی 36 درصد از ارزش های مذهبی فرزندان 

به استفاده از برنامه های ماهواره برمی گردد.
)تلویزیون خارجی( 0/52- + 4/6 = ارزش های 
مذهبی فرزندان
جدول 10. ضرایب مشارکت نسبی رگرسیون دو 

)n= 400( متغیره ارزش های مذهبی فرزندان

عرض از متغیر های مستقل
مبدا

ضریب 
تعیین

سطح 
معناداری

شبکه های تلویزیونی 
4/60/360/00خارجی فرزندان

نتیجه گیری
تأثیر  بررسی  به  دارد  سعی  حاضر  پژوهش 
ارزش های  بر  خارجی  تلویزیونی  شبکه های 
فرزندان بپردازد. بر طبق این هدف، دو سوال 
اساسی در این جا مطرح شده است، که قصد 

داریم تا به این سؤاالت پاسخ دهیم.
1. ارزش های فرزندان چیست؟ 

تلویزیونی  شبکه های  از  استفاده  اثرات   .2
خارجی بر ارزش های فرزندان چقدر است؟ 

و  کنترل  تبیین،  در  اساسی  نقش  ارزش ها 
پیش بینی کنش دارند و عنصری اساسی در 
ساختار فرهنگی به شمار می روند. همچنین 
رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون و ماهواره 
به فردی در  نقش بسیار مهم و گاه منحصر 
فرهنگ سازی، بازنمایی فرهنگ موجود، صیانت 
نهادهای  به  جهت دهی  الگوها،  و  ارزش ها  از 
اجتماعی و شکل دهی به نظام شخصیت افراد 
در  موجود  بررسی های  طبق  می کنند.  ایفا 
پژوهش حاضر، ماهواره بر روی تغییرات ارزشی 
فرزندان تأثیرگذار بودند. به طور کلی می توان 
تأثیر  فرزندان تحت  ارزش های  که  بیان کرد 
مستقیم برنامه های ماهواره است و در این بین 
ارزش های مذهبی  بر روی  را  تأثیر  بیشترین 
استفاده  افزایش  با  عبارتی  به  دارد.  فرزندان 
از برنامه های ماهواره، ارزش های مذهبی غیر 
و  سنتی تر  اجتماعی  ارزش هــای  مذهبی تر، 

ارزش های فرهنگی مدرن تر می شود.

هنگامی که جامعه در معرض عناصر فرهنگی 
تغییر  دست خوش  می گیرد،  قرار  فراملی 
دو  پیدایش  سبب  تغییرات  این  می شود. 
نوع نگرش فرهنگی بین نسل قدیم و جدید 
عناصر  بر  گذشته  نسل  چنانچه  می شود. 
پذیرش  در  و  می کند  تأکید  سنتی  فرهنگی 
ارزش های فرهنگی جدید با احتیاط بیشتری 
عمل می کند و کمتر تحت تأثیر قرار می گیرد، 
برابر  در  بیشتری  تأثیرپذیری  اما نسل جوان 

فرهنگ جدید دارد.
منابع

رابطه . 1 بررسی   .)1387( اسفندیار.  آبادی،  مرز  آزاد 
مجله  نوجوانان،  ارزش های  با  خانواده  ارزشی  نظام 
علوم رفتاری، دوره دو، شماره دو، تابستان 1387، 

صفحات 126 – 117.
تحلیل . 2  .)1386( امیر.  ملکی،  تقی؛  ارمکی،  آزاد 

ارزش هاي سنتي و مدرن در سطوح خرد و کالن، 
فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 30. 

3 . .)1389( مصطفی.  نیا،  ظهیری  تقی؛  ارمکی،  آزاد 
در  فرهنگی  تغییرات  و  ارزشی  سنخ های  بررسی 
خانواده، فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 

.23
پژوهش های . 4 و  نظریه ها   .)1388( اس.تن.اکلیس. 

ارتباط جمعی، نعیم بدیعی، انتشارات همشهری.
سواد . 5 فصلنامه   .)1394( رضا.  حمید  الهی،  آیت 

رسانه ای، انتشارات مؤسسه فرهنگ و هنر. 
بهرامی، کمیل. )1388(. نظریه رسانه ها، انتشارات . 6

کویر.
تاریخچه . 7  .)1386( تودسک.  ژان  آندره  آلبر،  پیر 

رادیو تلویزیون، جمشید ارجمند، سازمان انتشارات 
و آموزش انقالب اسالمی.

ابزار . 8 و  مفاهیم  ارزش ها،   .)1378( مهناز.  توکلی، 
تحقیقات  فصلنامه  زمستان،  و  پاییز  سنجش، 

اجتماعی، سال چهارم، شماره4 و 15. 
و . 9 ارزش   .)1368( رضا.  محمد  سید  جمشیدی، 

ارزش شناسی، انتشارات کتاب فرهنگ.
چلپی، مسعود. )1375(. جامعه شناسی نظم، نشر نی.. 10
بازشناسي . 11 چیت ساز قمی، محمد جواد. )1386(. 

مفاهیم نسل و شکاف نسلي، بهار و تابستان، فصلنامه 
جوانان و مناسبات نسلی، شماره اول، صفحه 112 

.85 –
دادگران، سید محمد. )1391(. مبانی ارتباط جمعی، . 12

انتشارات فیروزه.
دالور، علی. )1385(. مبانی نظری و عملی پزوهش . 13

در علوم انسانی، انتشارات رشد.
تحقیقات . 14 در  پیمایش   .)1376( دی.ای.دواس. 

اجتماعی، هوشنگ نایبی، نشر نی.
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رابرتسون، یان. )1377(. درآمدی بر جامعه، حسین . 15
بهروان، انتشارات آستان قدس رضوی.

تحلیل . 16  .)1394( همکاران.  و  زاده  ــول  رس
بر  اجتماعی  رسانه های  پیامدهای  جامعه شناختی 
ارزش های جوانان ایرانی، فصلنامه راهبری اجتماعی 

فرهنگی، شماره 17.
رفیع پور، فرامرز. )1377(. توسعه و تضاد، شرکت . 17

سهامی انتشار.
رفیع پور، فرامرز. کندوکاو ها و پنداشته ها، انتشارات . 18

مدرس.
در . 19 جامعه شناسي  نظریه   .)1374( جورج.  ریتزر، 

دوران معاصر، محسن ثالثي، تهران علمي.
ریموند کیوی، لوک وان کامپنهود. )1386(. روش . 20

تحقیق در علوم اجتماعی، عبدالحسین نیک گهر، 
نشر توتیا.

ساروخانی، باقر. )1381(. مقدمه ای بر جامعه شناسی . 21
خانواده، انتشارات سروش.

ساروخانی، باقر. )1375(. جامعه شناسی ارتباطات، . 22
انتشارات اطالعات.

سعدی پور و همکاران. )1390(. اثر سنجی در حوزه . 23
رسانه با تأکید بر تلویزیون، انتشارات صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران، مرکز تحقیقات.
شایان مهر، علیرضا. )1379(. دایره المعارف تطبیقي . 24

علوم اجتماعي، کتاب دوم، تهران، کیهان.
شرف الدین، سید حسین. )1391(. نقش رسانه های . 25

فصلنامه  اسالمی،  ــای  ارزش ه انتقال  در  جمعی 
معرفت، شماره 179.

صبوری خسرو شاهی، حبیب. )1393(. تفاوت بین . 26
نسلی در خانواده، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی 

ایران، سال دهم، شماره چهل و دو، پاییز 1393.
نفیسه. . 27 نیا،  توکلی  حبیب؛  خسروشاهی،  صبوری 

)1391(. بررسی تأثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف 
نسلی، فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال هفتم، شماره 

نوزدهم، زمستان 1391.
علیخواه، فردین. )1383(. سنجش مفاهیم اساسی . 28

علوم اجتماعی، انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.
کازینو، ژان. )1934(. قدرت تلویزیون، علی اسدی، . 29

انتشارات امیرکبیر.
ارتباط . 30 وسایل  جامعه شناسی   .)1372( ژان.  کازنو، 

جمعی، باقر ساروخانی و همکاران، انتشارات اطالعات.
کوئن، بروس. )1388(. مبانی جامعه شناسی، دکتر . 31

غالم عباس توسلی، انتشارات سمت.
فوالدی، حفیظ اهلل. )1391(. مروری بر عوامل مؤثر . 32

در تغییر ارزش ها در جامعه دینی، فصلنامه علمی و 
تخصصی اسالم و علوم اجتماعی، شماره 7.

پژوهش های . 33 مرکز   .)1378( پژوهش.  فصلنامه 
بنیادی معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی شماره 14 و 15.
محسنی، منوچهر. )1375(. بررسی نگرش ها، رفتارها . 34

آگاهی های اجتماعی و فرهنگی مردم، وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی.
35 . .)1389( ستوده.  اهلل،  هدایت  رنجبر؛  محمود، 

مردم شناسی با تکیه بر فرهنگ ایران، انتشارات ندای 
آریانا.

جامعه شناختی . 36 تحلیل   .)1913( سجاد.  مرادی، 
به  ارشد،  کارشناسی  نامه  پایان  مصرف،  الگوهای 
راهنمایی محمد عبداللهی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

ارزش های . 37 مطالعه   .)1392( همکاران.  و  مساوات 
اجتماعی طبقات مختلف جامعه، فصلنامه تخصصی 

علوم اجتماعی دانشگاه آزاد، شماره 2.
معتمد نژاد، کاظم. )1391(. وسایل ارتباط جمعی، . 38

انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
مخاطب شناسی، . 39  .)1380( دنیس.  کوائیل،  مک 

مهدی منتظر قائم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
مرکز مطالعات و تحقیات رسانه ها.

شناخت . 40 راهنمای   .)1384( دیوید.  کوئین،  مک 
تلویزیون، فاطمه کرمعلی، عصمت گیویان، انتشارات 

اداره کل پژوهش های سازمان صدا و سیما.
مبانی . 41  .)1379( عبدالحسین.  گهر،  نیک 

جامعه شناسی، انتشارات رایزن.


