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 -4استادیار پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
 -1کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات آذربایجان شرقی

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین میزان بهررهمنرد از رسرانههرا نروین (تل رن
همراه) و میزان پایبند نسل جوان به ارزشها اجتماعی است .این پژوهش نخستین پژوهشری
اسررت کرره بررا تاکیررد برمطالعرره دانشررجویان دانشررگاه آزاد اسررالمی واحررد تبریررز و واحررد علرروم
وتحقیقات آذربایجان شرقی در استان انجام شده است .برا نیل به اهداف تحقیق ابتدا تعراری ی
از میزان بهره مند  ،پایبند  ،ارزشها اجتماعی و همچنین رسانهها نوین ارائه و نظریههرا
مربوط به ارزشها اجتماعی و رسانهها جمعی مورد ارزیابی قرار گرفرت .سر ن نظریرههراو
دیدگاهها تبیین کننرده رسرانههرا و ارزش هرا اجتمراعی از جملره نظریره کاشرت ،اسرت اده و
خوشنود و ...و دیدگاهها جمیزالل ،گربنر و اینگلهارت و جانسون و همچنرین دیردگاههرا
داخلرری و خررارجی مررورد بحرری و بررسرری قرررار گرفررت .پررژوهش حاضررر در بررین  028ن ررر از
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریرز و واحرد علروم وتحقیقرات
آذربایجان شرقی که بین  11تا  13سال سن دارند انجام شد .در این پرژوهش از روش پیمایشری
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است اده شده و با بهره گیر از پرسشنامه اطالعات مورد نیاز تحقیق گردآور شده است .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد :هرچه میزان است اده از تل ن همراه باال میرود اهمیت ایرن معیارهرا در
همسرگزینی افزایش می یابد .هرچه میزان است اده از رسانه تل ن همراه افزایش مرییابرد اهمیرت
روابط اجتماعی بین دو جنن مخالف افزایش مییابد .هرچه میزان اسرت اده از تل رن همرراه براال
می رود اهمیت مسئولیت پذیر در بین دانشرجویان افرزایش مرییابرد .هرچره میرزان اسرت اده از
تل نهمراه افزایش مییابد بر اهمیت خاصگرایی افزوده میشود .در واقع میتوان گ رت تل رن
همراه به عنوان یک رسانه دارا مخاطب عام براهمیت برخری از ارزشهرا اجتمراعی افرزوده
است.
واژههای کلیدی :تل ن همراه ،بهرهمند  ،پایبند  ،ارزشها اجتماعی.
مقدمه و بیان مسأله
رسانهها جمعی و فن آور ها نوین ارتباطات و اطالعات همه حیات اجتمراعی مرا را در
بر گرفتهاند .افزایش ضریب ن وذ رسانهها به ویژه فناور ها نوین ارتباطات واطالعات از یک
طرف و جوان بودن جمعیت کشور از سو دیگر لزوم بررسی نقش و اثر ایرن وسرایل ارتبراطی
را در زندگی کاربران در خور توجره کررده اسرت .رسرانههرا نروین در درون خرود دنیرایی از
اطالعررات را جررا داده و برره دلیررل جررذابیتهررا محترروایی کرره دارنررد ،بره عنرروان ی رری از پررر
کاربردترین و پر کاربرترین وسیلهها ارتباطی حال حاضر در ایران وجهان شرناخته مریشروند.
این وسایل ارتباطی جدید جایگاه ویژها در میان جوانران دارد .برهطرور کره کمترر جروانی را
میتوان یافت که از این رسانهها ،حتی به مدت کم است اده ن ند و از ام انرات آن بهرره نگیررد.
محتوا رسانهها نوین حامل ایدهها ،نگرشها و نوآور هرا گونراگونی اسرت کره بره دلیرل
خاصیت فراملی و تعاملی خود مرزها جغرافیایئ را درنوردیده و مخاطبان خود را هردف قررار
میدهد و همین محتواها فرهنگ ملی را به چالش کشیده و موجب تضعیف آن میشوند.
ارزشها ،الگویی اجتماعی هستند که در حد پذیرششران توسرط گروهری از افرراد ،مبنرایی
برا ایجاد انتظارات مشترک و معیار برا هردایت و تنظریم رفترار فرراهم مریکننرد در واقرع
ارزش میزان توانایی چیز (اشیاء ،اندیشه یا شخص و )...در ارضا میل ،نیراز و تمنارا انسرانی
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است .نظام ارزشی هر جامعها را میتوان محصول فرآیندها اجتماعی و تاریخی آن جامعه و
نتیجه تعامالت افراد با محیط اجتماعی دانست .در واقع این ارزشها منبعی از عوامل اجتمراعی،
سیاسری ،اقتصراد  ،فرهنگرری و نظرایرآن هسررتند .عوامرل مزبررور در هرر دوره زمررانی برر تولیررد،
بازتولید ،تثبیت ،تقویت ،تغییر و تحول نظام ارزشی و هنجرار افرراد انسرانی و نسرلهرا یرک
جامعه اثر میگذارند .رسانهها به ویژه رسرانه هرا نروین بره عنروان ی ری از عوامرل اجتمراعی –
فرهنگی تاثیر گذار در تحوالت اجتماعی ،همواره بعنوان عاملی برا تغییر نگرشهرا ،ارزشهرا
و هنجارها اجتماعی جوامع شناخته شده انرد و بره تعبیرر ان کرازنو بره عنروان (تقویرت کننرده
ارزشها و باورها موجود) از آنها یراد مریشرود (سراعی .)4031 ،محتواهرا رسرانههرا حامرل
ایدهها ،نگرشها و نوآور ها گوناگونی هستند که در حال انتشار و توزیع در جوامع در حال
توسعه هستند .به ویژه رسرانه هرا نروین بره دلیرل خاصریت فراملری و تعراملی خرود از مرزهرا
جغرافیا ملی عبور کرده و مخاطبان جهانی را هدف قرار میدهد .چنین محتواهرایی مریتوانرد
فرهنگها ملی را به چالش ب شد و موجب تضعیف آنها گردد .بدین ترتیب مریتروان اذعران
کرد که تغییرات سریع در فناور اطالعرات و ارتباطرات و اهمیرت نقرش رسرانههرا نروین در
زندگی شخصی وگروهی افراد جامعه ،نتایج مختل ی را در بر داشته که ی ی از آنهرا «تغییرر» در
زمینه ارزشها اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی ،دینی و غیره است که به طور عام بین نسرل جروان
جامعه ایرانی پدیدار گشته است .همانطور که میدانیم در سالها اخیر در جامعه ایران ،عرالوه
بر شب هها تلویزیونی داخلی ،کانالها ماهوارها تلویزیونی خرارجی ،اینترنرت پرسررعت و
همچنین تل ن همراه در حیات اجتماعی جامعه ایرانی ،ضریب ن وذ و گسترش براالیی پیرداکرده
است .بر این مبنا پرسش اصلی مطرح در اینجا ایرن اسرت کره آیرا اسرت اده از رسرانههرا نروین
موجب گرایش وپایبند نسل جوان به ارزشها اجتماعی جامعه ایرانی شده است یا خیر؟
ضرورت واهمیت انجام تحقیق
تل ن همراه جزو آن دسته از کاالهایی است که در چند دهه اخیر شیوه و رفتار زندگی بشرر
را دستخوش تغییراتری شرگرف کررده اسرت .برا توجره بره اطالعرات دریافرت شرده از شررکت

 / 472فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال نهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)03پاییز 4031

مخابرات استان آذربایجان شررقی ،در حرال حاضرر ( 1 )4031میلیرون و  550هرزار و  810خرط
تل ن همراه در استان فعال است و ضریب ن وذ تل ن همراه در استان  30 .27درصد است.
توجه به اطالعات دریافتی از مخابرات استان و ضریب ن وذ تل ن همراه در استان این مهم را
ایجاب کرده است تا پژوهش حاضر با دید موش افانه مسائل مربروط بره تغییررات ارزشری در
بین نسل جوان دانشجو را مورد بررسی قرار دهد.
چیستی ارزش و ارزشهای اجتماعی
ارزشها به منزله درون مایۀ اصلی فرهنگ ،ادراک فرد را تحت تاثیر قرار مریدهنرد و خرود
را در خالل فرآیند فرهنگآموز از نسلی به نسل دیگر منتقل میکنرد .وا ه ارزش درلغرت بره
معنی اعتبار ،بها ،ارج ومقدار ،قدر ،مرتبه ،استحقاق ،لیاقرت ،شایسرتگی ،زیبنردگی ،برازنردگی،
قابلیت است .اسم مصدر ارزیدن نیز دارا معانی قدر ،قیمت کرردن ،قردردانک کرردن ،گرامرک
داشتن برازنده بودن ،اهمیت دادن و نظایرآن است (معین .)84 :4023 ،ارزش از جمله وا گرانی
به شمار میرود که از لحاظ معنی بسریار غنری و از ایرن رو بسریار پیچیرده اسرت و بره دشروار
میتوان آن را تعریف کرد .در فرهنگ فلس ی الالند ،چهار معنی مت راوت از ارزش ارائره شرده
است که بازگوکنندۀ چهار خصلت است :الف -این ره ترا چره حرد ایرن چیزهرا مرورد عالقره و
مطلوب فرد یا گروهی معین است .ب -این ه تا چه حد این چیزها مورد توجه و احترام عردها
فرد یا گروهی است .ج-این ه این چیزها تا چه حد هدفی را برآورده مریسرازند .د -این ره ایرن
چیزها برا فرد یا گروهی خاص در زمانی ویژه چه ارزش اقتصاد به همراه دارد (بیررو :4075
 .)115-111ماروین اولسون ارزشها را مجموعها از پنداشتها اساسری نسربت بره چیزهرا
پسندیده میداند که تجلی عمیقترین احساسات مشترک نسبت به جهان در جامعه است .همرین
احساسات غالبرا اعمرال و رفترار اعضرا جامعره را تعیرین مریکننرد (چلبری" .)57 :4085 ،گری
روشه" ،در تعریف ارزش میگوید :شیوها از بودن یا عمل ،که یک شخص یا یرک جمرع بره
عنوان آرمان میشناسد و رفتار با رفتارهایی را بدان نسربت داده مریشروند ،مطلروب و مشرخص
میسازد (گی روشه.)72:4073 ،
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در مجموع با مرور برتعاریف ارائه شده درباره ارزشها مالحظه میگردد ،اکثراً برداشرتی
مثبت از آن شده است و آن را امر پسندیده و مطلوب تلقی مینمایند که معیار برا نسخه-
ها کنشی مختلف در سطح جامعه فراهم میکند .در واقع ارزشها نمایرانگر عقایرد و اصرولی
هستند که از نظر فرد یا اجتماعی ،نوعی رفتار برتر شمرده مریشروند و نیرز بره باورهرا افرراد
یک جامعه درباره آنچه خوب ،درست و مطلوب است گ ته میشود .اما آنچه قابل تعمق است،
وجود دو نوع ارزش مثبت و من ی است که تعداد کمتر از تعاریف بدان اشراره کرردهانرد .بره
طور خالصه می توان گ ت ارزش یعنی هر آنچه فرد یا گروه آن را خوب و مطلوب سرودمند و
یا بد ،نامطلوب و ناسودمند میدانند.
چیستی ارزشهای اجتماعی
ارزشها به طرور کلری دو دسرته هسرتند :ارزشهرا فررد و ارزشهرا اجتمراعی .ارزش
اجتماعی ی ی از م اهیم اساسی درجامعهشناسی محسوب مریشرود وجامعرهشناسران دربرارۀ آن
نظرات گوناگون ابراز کردهاند .در اصرطالح جامعرهشناسری ارزش اجتمراعی عبرارت از چیرز
است که مورد پذیرش همگان است .هر چیز کره جامعره بره آن ارزش نهرد ،ارزش اجتمراعی
است و از این رو در مقابل ارزش فرد قرارمیگیرد (محسنی .)154 :4071 ،اما به واقع اشریا یرا
عقاید که به طور فرد مورد توجهند و درسطح کلی جامعه ارزشی ندارند ،ارزشها فرد
نامی ده میشوند .از نظر جورج ریترزر ،ارزشهرا اجتمراعی درزمرره واقعیرات اجتمراعی غیرر
ماد به شمار میروند (ریتزر )4071 ،براساس تعریرف اسملسرر ،ارزشهرا اجتمراعی از نروع
استانداردها فرهنگی است که اهداف کلی مطلوب بررا زنردگی اجتمراعی سرازمان یافتره را
مشخص میکند .ارزشها اجتماعی تدارک گر م هوم نهایی و مشروعیت انتظامات اجتمراعی
و رفتارهاست (محسنی .)537 :4073 ،اما وثوقی برخالف ریتزر و اسملسر ارزشهرا اجتمراعی
را به چیزها ماد و غیرماد اطالق میکند .و معتقد است که ارزش اجتماعی شامل همرهء
چیزهایی است مطلوب یا نامطلوب که مورد عالقهء انسان است .هرامر ماد یا معنو کره در
جامعه دارا قدر و قیمت باشد و نیازها ماد و معنو انسران را برر آورده کنرد ،یرا هرر چیرز
گرانبها و سودمند ،از جملۀ ارزشها اجتماعی است (وثوقی.)431 :4084 ،
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دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی ،ارزشها اجتماعی را اینگونه تعریرف کررده اسرت.
ارزش ها اجتماعی اهداف و مقاصد مطلوب و مورد نظر جامعه است؛ بره دیگرر سرخن ،آنچره
که موردنظر و مطلوب هر جامعه است و افراد برا دست یابی به آن مریکوشرند (شرایان مهرر،
.)400 :4083آن طور که از تعاریف برمیآید ،از نظر جامعه شرناختی ،ارزشهرا اجتمراعی بره
عوامل و عناصر اطالق میشودکه اکثریت مردم یک جامعه به اهمیت و اعتبار آن پی بردهانرد
و به صورت واقعیات و امور درآمده اندکره نیازهرا مراد و معنرو افرراد جامعره را بررآورده
می سازند .به بیان دیگر هر چیز کره بررا یرک نظرام اجتمراعی مرورد نیراز ،محتررم ،مقردس،
خواستنی و مطلوب تلقی شود ،جزو ارزشها اجتماعی آن جامعه است.
به نظر میرسد که ارزشها اجتماعی دارا ویژگیهائی هستند کره آنهرا را از ارزشهرا
فرد متمایزمی کند .ارزش ها اجتماعی شیرازه هر فرهنگی است که معنا و م هوم زنردگی را
برا اعضاش تدارک میبیند .ارزشها اجتماعی رابطه دوسویها برا تغییرر نظرامهرا سیاسری،
مذهبی و اقتصاد دارد ،زیرا تغییرات نضامها موجب تغییر در ارزشهرا اجتمراعی و بلع رن
دارد .ماهیت ارزشها اجتماعی تابع عوامل فرهنگی و تاریخی است و قابل اقتبراس و تقلیرد از
سایر ملتها نیسرت .برخری از وا ههرا مررتبط در ارزشهرا اجتمراعی حالرت مبهروم دارد و
حالت ها آن از زمانی به زمان دیگر مت راوت اسرت ،امرا برااین وجرود ارزشهرا اجتمراعی و
فرهنگی به این دلیل که هردو در بطن جامعه ریشه دارند از هم جدا نشدنی هسرتند .از آنجرا کره
افراد دارا ارزش هرا اجتمراعی مشرترک برا ی ردیگر پیوسرتگی اجتمراعی بیشرتر احسراس
می کنند ،کارکرد جامعه حالت روان تر پیدا میکند .ارزشها اجتماعی سبب میشروند کره
زندگی پر م هوم و هدفمند باشد و به ساخت یک نگرش سازنده در زندگی کمرک مریکننرد.
تمامی ارزشهایی که مردم میخواهند داشته باشند ،الزامراً برا آنهرا پیوسرتگی ندارنرد ،چررا کره
همیشه ت اوتی میان خواستهها و رفتارها وجود دارد (محسنی .)14 :4073 ،میتروان چنرین نتیجره
گیر کرد که ارزشها اجتماعی به موضوعات ،م راهیم و نظریراتی اطرالق مریشروند کره از
طرف اکثریت اجتماع پذیرفته شده و به دیده حرمت نگریسته میشوند .ارزشها اجتماعی در
بر گیرنده بخشها مختلف ارزشها عقیده یری ،رسرومی و فرهنگری محسروب مریشروند و
اجتماعات مختلف دارا ارزشها اجتماعی مت اوت بروده و مم رن اسرت بعضری مروارد کره

بهرهمند از رسانهها نوین و میزان پایبند نسل جوان به ارزشها اجتماعی 473 /
بررسی رابطه بین میزان 

شامل ارزشها اجتماعی یک جامعهاند در تضاد با ارزشها اجتماعی جامعه

دیگر باشرند.

مانند حجاب و سنت گرایی که در بعضی جوامرع بره حیری ارزش محسروب شرده و در بعضری
جوامع بدون جایگاه و حتی مردودند.
ارزشهای اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران
قبل از بررسی دسته بند ها مختلف در مورد ارزشها اجتماعی ،الزم است تا به برخری
از منشاءها و ریشهها ارزشها ب ردازیم .در تبیرین م هروم ارزشهرا از سرو نظریره پرردازان و
پژوهشگران علوم مختلف ،گاهی مشاهده میشود که ارزشها را ناشی از میرل ،انگیرزه ،نیازهرا،
باورها و نگرشهراو...می داننرد .عبردالطیف محمدخلی ره در کتراب بررسری روانشراختی تحرول
ارزشها در مورد رابطه ارزش و میرل مری نویسرد :ارزش نتیجره وجرود میرل اسرت .اگرر چیرز
موضوع میل باشد ،بنابراین دارا ارزش تلقی میشود .و همچنین در مورد رابطه بین ارزش و
انگیزه معتقد است که انگیزه اقدام به یرک عمرل بره مثابره ارزش آن قلمرداد مریشرود (خلی ره،
 .) 11 :4078برخی از دانشمندان مانند مازلو معتقدند که م هوم ارزش مترداف و هم وزن م هوم
نیاز است .و برخی نیز اعتقاد دارند که ارزش اساس بیولو یک دارد و برر نیازهرا اساسری فررد
مبتنی است و ارزشی نزد فرد یافت نمیشود مگر آن ه نیازها خاص داشته باشد و وسعت نظام
انتخابها یک فرد به مثابه ارزشها زیستی و است .این ارزشها به تدریج و با رشرد فررد
به ارزشها اجتماعی تغییر مییابد (رفیع پور .)457 :4087 ،در مقابل دانشمندانی مانند میلترون
و راکیچ با پذیرش ت اوت میان نیاز و ارزش معتقدند که نیازها نزد همه موجرودات زنرده یافرت
میشود (انسان و حیوان) ،حال آن ه ارزشها تنها در قلمرو زندگی انسانها دیرده مریشرود (بره
نقل از اینگلهارت .)451 :4070 ،فرهنگها مت اوت جوامع ،ارزشهرا اجتمراعی مختل ری را
در کشورها بهوجود میآورند یا بر ارزشها اجتماعی مختل ی تاکید میکننرد .بره طرور کلری
ارزشها اجتماعی هم بعد اقتصاد و ماد دارند و هم بعد فرهنگی و معنرو  .امرا در برخری
جوامع بر ارزشها معنو (مانندصرداقت ،محبرت و )...تأکیرد مریگرردد و در برخری جوامرع
دیگر بر ارزشها ماد (مانندثروت ،مقرام و )...و در برخری از جوامرع هرر دو ارزش مراد و
معنو مورد اعنتا قرار میگیرد (گالبی )4071 ،فلوید آل ورت نیز ارزشها اجتماعی را شرامل
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مقررام ،شررهرت ،علررم و دانررش ،مررال و ثررروت ،درسررت ار  ،امانررت دار  ،صررداقت ،سررالمتی و
تندرستی ،هم ار و تعاون و زیبایی میدانرد (سراعی ارسری .)407 :4082 ،منروچهر محسرنی،
جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی معتقد است که ارزشها از نظر تنوع و حروزۀ معرفرت شرناختی
به گونهها مختل ری تقسریم مریشروند ،کره مهمتررین آنهرا عبارتنرد از ارزشهرا اقتصراد ،
ارزشها قانونی ،ارزشهرا اخالقری ،ارزشهرا سیاسری ،ارزشهرا فرهنگری ،ارزشهرا
مذهبی .در نهایت تمام این ارزشها به دلیل عمومیت ،جبر بودن وخارجی برودن« ،اجتمراعی»
خوانده میشوند .ازاینرو تمام این ارزشها در حقیقت انواعی از ارزشهرا اجتمراعی هسرتند»
(محسررنی .)114 :4057 ،در نتیجرره ارزشهررا اجتمرراعی هنگررامی در حرروزه مطالعررات جامعرره
شناختی فرصت مطالعاتی و قابلیت پژوهشی پیدا میکند که دست کم از سو اکثریت اعضرا
جامعه به عنوان ارزش پذیرفته شوند .به طور کلی میتروان گ رت ارزشهرا اجتمراعی ،عقایرد
ریشه دار هسند که گروه اجتماعی هنگام سوال درباره خوبیها ،برتر ها و کمال مطلروب بره
آن رجوع میکند .ارزشها اجتماعی برخاسته از بازترابهرا شررایط اقتصراد  ،اجتمراعی و
فرهنگی است که در جامعه در طول تاریخ خود با آنهرا عجرین گشرته و برا آنهرا زنردگی کررده
است .به همین سبب در دورهها نسلی مختلف ارزشها در حال دگرگونی و تغییرر هسرتند .بره
همین سبب بحی ارزشها اجتماعی دارا ساختار و شرایط نسبی هسرتند کره شرناخت کامرل
آنها نیازمند مطالعات تاریخی و مردم شناختی است و در جوامرع مختلرف برا توجره بره حرواد
مختلف اجتماعی و تاریخی حتی طبیعی ارزشها مت اوت مریگردنرد و تحرت تراثیر شررایط بره
وجود آمده قرار میگیرند .در جامعه شناسی زمانی که جامعه از وفاق اجتماعی براالیی درمرورد
پدیده خاصی برخوردار گردد ،ارزشها اجتماعی پر رنگ میگردد و بررع ن در جامعرها
که وفاق اجتماعی و همبستگی اجتماعی در مورد یک پدیدها کراهش یابرد ،م هروم ارزشهرا
نیز کمرنگ میشود (ساعی ،4034 ،الف).
چیستی رسانهها و رسانههای نوین
اگر چره ارتبراط میران انسران هرا عمرر هرزاران سراله دارد مطالعرات وتحقیقرات علمری در
خصوص ارتباط جمعی و وسایل ارتباطی نسربتا جدیرد اسرت .نقرش رسرانههرا در سرده معاصرر
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هرروز بیش از بریش برجسرته شرده اسرت .رسرانه هرا امرروز بره واسرطه کشرف و بره کرارگیر
فناور ها جدید ارتباطی تاعمق جوامع ن وذ کررده از تراثیر بسرزا وتعیرین کننردها در جهرت
دهی اف ار عمومی برخروردار اسرت .انسرانهرا در اواخرر قررن بیسرتم درهالرها از امرواج و در
دریایی از اطالعات غوطه ور است و این طلیعه عصر جدید است که بر پایه " ارتباطرات " و"
اطالعات" ش ل گرفته است .رسانهها جدیرد قابلیرتهرا زیراد دارنرد کره از نظرر اهمیرت
همتراز با اختراع چاپ به نظر میرسند ،رسانهها ساده اولیره بیشرتر در اختیرار تولیرد کننردگان
محتوا قرار داشت وگیرندگان را من عل در نظر میگرفت .ولی ویژگیهرا رسرانههرا جدیرد
مانند عرضه فراوان فرهنگ و اطالعات با هزینه پائین ،تنوع و ام ان انتخاب بیشتر عدم تمرکرز،
کنش متقابل به جا ارتباط یک سرویه ،سر ردن کنتررل بره دسرت دریافرت کننرده را بره دنبرال
میاورد .بنظر میرسد که رسانهها جدید این توانائی را داشته باشند کره تروازن قروا را بره ن رع
گیرنده و نه فرستنده تغییر داده ،محتواها گونراگون ومتنروع را در دسرترس اسرت اده کننردگان
دارا قدرت انتخاب قرار دهند .بدون این ره بره نظرامهرا کنتررل کننرده نیراز داشرته باشرند.
(دانش –  .)4087:7نقش مهمی که رسانهها در ساختمند کردن زندگی روزمره ای ا میکنند این
است که آنها حوزهها خصوصی و عمومی مختلف مردم رابره ی ردیگر مررتبط مریکننرد .در
بسیار از مواقع رسانهها این حوزهها را دگرگون کرده و در بسیار از مواقع با کمک رسانههرا
حوزهها خصوصی میتوانند عمومی تر شده و یا نقش بلع سی ای ا نمایند.
تلفن همراه
تل ن همراه بعنوان ش ل جدید از رسانهها ارتباطی ،مرزها جدید را در شر ل دهری
به ارزش ها و هویت جوانان ایجاد کرده و عالوه بر تسهیل و تسرریع برقررار ارتبراط الگوهرا
ارتباطی جوانان را نیز دستخوش تغییرکررده اسرت .در سرالهرا ابتردائی ورود تل رن همرراه بره
ایران ،این وسیله ارتباطی ابزار خاصی برا مردیران ارشرد بنگاههرا کسرب وکرار یرا فنراور
گران قیمت و خاص در طبقرات براال جامعره برود ،امرا در حرال حاضرر تل رن همرراه ی ری از
رایجترین و همگانی ترین وسیله ارتباطی به شمار میرود که میران گروههرا مختلرف اجتمراعی
ن وذ داشته و جزو الزم وضرور زندگی افراد به حساب میآید .در حرال حاضرر بهرره گیرر
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جوانان ازاین وسیله ارتباطی تبردیل بره عررف رایرج در جامعره شرده اسرت و همرین امرر باعری
گردیده تا تل ن همراه تنها ابزار برا تماسها کار یا فور نباشد بل ه بیشتر بر جنبرههرا
اجتماعی آن تاکید میشود .پن از اختراع تل ن ،اندیشه تل ن بدون سیم که ام ان ارتباط افراد
با دیگران را فراهم آورد ،مطرح گردید .از این رو فنآور تل رن همرراه ،نخسرت بررا ح ر
امنیت کشتیها اقیانوس پیما ،طراحی و به کار گرفته شد و در پی کارآمد که تل ن همرراه
در این زمینه از خود نشان داد ،به کارگیر آن در اتومبیلها پلین آمری ا ،مورد توجه قرار
گرفت .مقاصد تجار  ،هدف بعد بود که برا تل ن همراه ،تعریف شد و با گسرترش بیشرتر
تل ن همراه ،کاربر ها اجتماعی و ت ریحی آن ،در حد گسترده ا مورد است اده قرار گرفت
)مک گویگان.)1335 ،
از نظرهاوکینک ( )4338با وجود تل ن ،ارتبراط زنرده و مسرتقیم میران مرردم از م رانهرا
مت اوت وفاصلهها دور ام ان پذیر شدو تل ن همراه ،دومین گام در تغییر بنیادین شیوه ارتبراط
انسانها با ی دیگر است .این وسیله ارتباطی جهشی کی ری و گرامی مجزاسرت (گرل محمرد و
سیامی نژاد .)4033 ،سروین پیام کوتاه ( )SMSفناور ارسالی متون کم حجم از طریرق تل رن
همراه است که اکنون در میان جوانان و اهالی تجارت طرفداران بسیار را جذب کررده اسرت.
عالوه بر این سروین پیام چند رسانها ( )MMSاجازه میدهد تا متون به همراه صدا و تصرویر
بر رو تل ن همراه منتقل شوند و همین ت نولو

باعی جذابیت سروین پیام کوتاه نسربت بره

پست ال ترونی ی شده است .در برخی موارد میتوان برا بهرره گیرر از پیرام کوتراه بسریار از
فعالیتها تجار را پیگیر کرد و نسبت به پرداخت قبوض و انتقال حسابها اقدام کرد .پیگیر
ارسال مرسوالت پستی ،بررسی زمان پرواز هواپیما و حرکت قطار و اتوبوس ،اطالع از وضعیت
آب وهوا ،خالفی اتومبیل و همه پرسری تلوزیرونی را هرم مریتروان بره ایرن فهرسرت افرزود .در
سالها اخیر اطرالع رسرانی مردارس و بیمارسرتانهرا و بسریار از شررکتهرا و سرازمانهرا
خدماتی با بهره گیر از این سروین میسر شده است (کریستال.)1338 ،
بررسی رشد و گسترش تل ن همراه حاکی از ان است که تراکنون هریچ فرن آور در طرول
تاریخ بشر به سرعت وشدت تل ن همراه فراگیر نشده است .براسراس بلینرا و میسرونی طری یرک
مقطع ده ساله (تا )1338افزایش تل ن همرراه سره برابرر سرریعتر از سیسرتمهرا مخرابراتی دیگرر
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همانند تل ن ثابت و اینترنت اسرت .تل رن همرراه ،بره مثابره عصراره فرن آور هرا جهران روز،
ام انات مختل ی را در خود گرد آورده است ام اناتی مانند :سرروین پیامرک ،سرروین چنرد
رسانه ا  ،دریافت اطالعات و اخبار مورد نیاز ،ضبط م المات ،ضبط و پخش ام پی تر پلیرر،
است اده از برنامهها آموزشی ،ساعت ،تقویم ،دریافت برنامهها تلویزیونی ،انواع سررگرمیها و
بازیها ،پرداخت قبض ها بان ی ،تجارت ،اتصال بره اینترنرت ،جسرت جرو در صر حات وب و
نظایر آنها ،از ام اناتی است که کاربران تل ن همرراه مریتواننرد از آن اسرت اده کننرد( .منطقری،
 .)4083برخی از پژوهشگران حوزه تل ن همراه (گوگن ،1332 ،به نقرل از کروثر و خیرخرواه
 ) 4087ش ل گیر نسل انگشت شست (به این معنا که جوانران در همره جرا ،همرواره دستشران
رو ص حه کلید تل ن همراهشان است ودرحال ارسال یا دریافت پیام جدیرد هسرتند) را مرد
نظر قرار میدهند (پالنت .)1333 ،در حال حاضر با توجه بره نوجرویی و نروگرایی جوانران و برا
عنایت به عالیق وافر جوانان به فن آور ها نوین و ثانیا با توجه به انعطاف پذیر بیشتر آنران،
شاهدتاثیر پذیر فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان هستیم.
گزارشها مختلف حاکی از آن است که کاربران تل ن همراه از پیشبرد اعتقادات مرذهبی
و دینی (مک گویگران ) 1335 ،گرفتره ترا اسرت اده از تل رن همرراه در جهرت ارضرا تمرایالت
شهوانی خویش (پالنت1333 ،؛ پرتیرا )1335 ،بهره میگیرند .این کاربران برا در غ لرت نگره
داشتن ودور زدن خانوادهها یشان با است اده از نرم افزارها مختلف ،فایلهرا مرورد نظرشران را
رو تل ررن همراهشرران پنهرران کرررده (پرتیرررا  )1335و یررا آن کرره بررا اسررت اده از دوسرریم کررارت
اولیائشان را در غ لت نگه میدارند (پالنت )1333بهره گیر از تل ن همراه عالوه برر این ره بره
صرفه جوئی در وقت و انر

میانجامد میتواند منشا آثار اقتصراد مثبتری باشرد .ابرزار بررا

برقرا ر مناسبات تجار بین حرف مختلف و همچنرین بعنروان یرک ابرزار مردیریتی کرار آمرد
میتواند از عوامل برتر این وسیله ارتباطی نسبت به دیگر وسایل ارتباطی است.
ی ی از وجوه بارز تل ن همراه ،اطالع رسانی است .این اطالع رسرانی میتوانرد عراملی باشرد
که بیشتر کاربران به آن اذعان داشته و آن را ی ی از کارآمد تررین مروارد بهرره منرد از تل رن
همراه بدانند .هزینه اندک تل ن همراه در مقایسه بایادگیر از طریق اینترنت کره نیازمنرد رایانره
است از سوئی عالیق م رط جوانان به فن آور تل ن همراه از سوئی دیگر سبب شده است کره
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این فن آور در عرصه آموزشی به ش لی موفق تر از اینترنت ظاهر شوند (نورین و هم اران،
 .)1343است اده از سروینها دیگرر تل رن همرراه ماننرد  GPS,MMS,GPRSاز کاربردهرا
مثبتی است که در حال حاضر از تل ن همراه میشود .با توجه به مزایا فراوان تل رن همرراه کره
در سرطور قبلری برره آن اشراره شرد ،ایررن وسریله ارتبراطی حرراو برخری از تهدیردها روانرری و
اجتماعی است که نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت .اعتیاد بره محصروالت (پورنرو) کره از
طریق سرویسها جانبی تل ن همراه در اختیار کاربران قرار میگیرد.
بروز برخی از مش الت روانی و سطحی شدن روابط اجتماعی و کاهش امنیت اجتماعی ،از
دیگر تبعاتی است که در زمینه کاربر از تل ن همراه مورد توجه قرار میگیرد .تل رن همرراه برا
ورود به حریم شخصی کاربران ش ل گیر شب ههرا نوظهرور را فرراهم مریآورد کره ایرن
شب هها اجتماعی در غالب موارد فاقد رابطها رو در رو هستند و روابطی را پدید مریآورنرد
که در سطحی نازلتر از روابط چهره بره چهرره عمرل کررده بره نروعی روابرط سرطحی بره شرمار
میآیند (الرو وجاروال .)01-47 :1338 ،شواهد نشان دهنده آن است که است اده م رط از تل ن
همراه ،مرتبط با الگوها رفتار دیگر از جمله بیدار ماندن در شب و اشتغال به تبادل پیامک و
همچنین وابستگی عاط ی در ذهن کاربران به طوری ه این افراد معتقدند بردون اسرت اده از تل رن
همراه قادر به ادامه زندگی نخواهند بود ،و این یافترههرا حمایرت کننرده تراثیرات من ری اسرت اده
م رط از تل ن همراه و تاثیر آن بر سالمت جسمی و روان شناختی کاربران است (کامیبی و و سرو
گیرا .)1335 ،بر اساس مطالعه روبین و هم ارانش در  4388شش نروع انگیرزه بررا اسرت اده از
تل ن همراه وجود دارد که عبارتند از شاد و کسب لذت ،ابراز عالقه و عاط ره ،شرمول ،فررار،
آرامش و کنترل .آنها این شش نوع انگیزه را در دوطبقه کلی تر قررار داده انرد -4 .انگیرزههرا
دارا جهت گیر ارتباطی نظیر عاط ه ،شرمول ،کسرب لرذت ،شراد و آرامرش جروئی و -1
انگیزهها ن وذ شخصی نظیر کنترل و فرار .از سو دیگر تل ن همراه رسانها دیجیترالی اسرت
که دامنه وسیعی از ام انات و روشها را برا برقرار ارتباطهرا برین فررد پریش رو افرراد
قرار میدهد که ارسال پیام کوتاه ،پست ل ترونی ی ،تلویزیون ،تل ن همرراه ،رادیرو ،اینترنرت و
بلوتو را شامل میشود .تل رن هرا همرراه دارا ابزارهرا مت راوتی نظیرر دوربرین ع اسری و

بهرهمند از رسانهها نوین و میزان پایبند نسل جوان به ارزشها اجتماعی 485 /
بررسی رابطه بین میزان 

فیلمبردار و . ...است .کارکرد اصلی تل رن همرراه برقررار ارتبراط برین دون رر اسرت (اقبرال،
.)1343
مصرف فرهنگی -رسانهای و نسل جوان
مصرف فرهنگی را به آنچه مردم در اوقات فراغتشان انتخاب میکنند ،نسبت میدهند .مانند
مطالعه کتاب ،گوش کردن به موسریقی و تماشرا فریلم و نظرایر آن .مصررف فرهنگری سربک
زندگی خاص ما را ش ل میدهد ،نیازها و تمایالت ما را سامان میدهد ،مواد الزم بررا تولیرد
تخیالت و رؤیاهامان فراهم میکند ،نشان دهندۀ هویت ما و ت اوتهرا و تمرایزات اجتمراعی مرا و
دیگران است .نسل به افراد گ ته میشرودکه در دوره زمرانی معینری بره دنیرا آمرده و بره بلرو
رسیدهانرد وتجربره هرا گروهری و رویردادها و وقرایع اجتمراعی و تراریخی مشرترکی را پشرت
سرگذاشتهاند .نسلها را عالوه بر معیارها قبلی (سن و سال و تجربهها مشترک و )...میتوان
بر مبنا مصرف فرهنگی به ویژه مصرف رسانه و نوع رسرانه حراکم برر دوره آنهرا نیرز تعریرف
کرد .این ه نسلها مختلف از چه صنایع فرهنگری و رسرانههرایی (کتراب ،مطبوعرات ،رادیرو،
تلویزیون ،فناور ها نوین ارتباطات و اطالعات و رسانهها اجتماعی) است اده میکردنرد .بره
نظر میسد که میزان استقبال و است اده یک نسرل اجتمراع از یرک صرنعت فرهنگری و رسرانها
بستگی به زمینهها فرهنگی وتجربه مخاطب دارد .زیرا بر مبنا تئور ها رسرانها مخاطرب
کم و بیش به دنبال نوع رسانه و محتوایی میرود که با گرایشها فرهنگی و تجربههرا قبلری
و سازگار و همخوانی بیشتر داشته باشد (ساعی-4034 -ج روزنامه شرق).
رویکردهای نظری در مورد اثر رسانهها بر ارزشها
در حوزه مطالعات مربوط به رسانهها جمعی سه گروه نظریهها درموردتاثیرات رسانهها برر
ابعاد زندگی اجتماعی مخاطبان و نگرش و رفتار آنان وجود دارند .اول نظریههایی کره قائرل بره
تاثیر تزریقی و مطلق و جادوئی رسانههرا هسرتند ،دوم نظریرههرایی برر تراثیر محردود و مشرروط
رسانهها تاکید میکنند .سروم گروهری کره تراثیر رسرانههرا را درازمردت ،تردریجی و قدرتمنرد
میدانند.
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نظریه دانیل لرنر :در زمینه نقش رسانهها در دگرگونی ارزشها فرد و اجتماعی جوامرع،
میتوان به ی ی از پاردایمها مسلط در حوزه ارتباطات و توسعه در دههها  23تا  73مریالد
اشاره کرد که به رسانهها به عنوان موتور دگرگونی و تغییر ارزشها جوامرع سرنتی و ورود بره
جامعه مدرن تأکید میشود" .دانیل لرنر" جامعه شناس امری رایی و از پیرروان ایرن روی ررد بره
نقش رسانهها در تغییر ارزشها سنتی در جوامرع و جرایگزین شردن ارزشهرا مردرن اشراره
کرده است .تئور لرنر با عنوان «الگو حراکم» در زمرره تئرور هرا تزریقری بره اعتقراد ایرن
نظریات کنش و رفتار مخاطبان تابعی از محرکهرا رسرانها اسرت؛ یعنری از طریرق تبلیغرات
سیاسی میتوان نگرش و رفتار مردم را تحت تاثیر قررار داد چرون مخاطرب یرک عنصرر من عرل
است .و در کتاب "گذر از جامعه سنتی؛ نوساز خاورمیانه" ،معتقد است که رسانه میتوانرد
به فروپاشی سنتگرایی - ،که معضلی برا نوساز محسوب میشود -کمک کند .این کار برا
باال رفتن انتظارات و توقعات ،باز شدن افقهرا ،توانرا شردن مرردم بره تخیرل ورزیردن و خواهران
جایگزینی شرایط زندگی بهتر برا خود و خانواده عملی میشود (مک کوئیل.)411 :4081 ،
نظریه دیوید رایزمن :ی ی از نظریه پرادازان امری ایی به نام «دیوید رایزمن» در کتاب خرود
به نام «انبوه تنها» سیر تحول جوامع ودگرگونیها آنها را ناشری از تحرول ارتباطرات و وسرایل
ارتباطی میداند .رایزمن نیز ی ی از مت ران معتقرد بره تراثیرات مطلرق رسرانههرا برود .و سریر
زندگی بشر را به سه دوره تقسیم بنرد کرردهاسرت .دوران سرنت راهبرر ،دوران درون راهبرر و
دوران دگر راهبر و در این دورهها ،به نقش ارتباطات و رسرانههرا در تغییرر سرنتهرا و ایجراد
تغییر در ارزشها و باورها اشاره کرده است و معتقرد اسرت دردوره سروم عامرل جامعره پرذیر
نسلها رسانهها هستند و نقش خانواده و نهادهرا سرتنی کراهش پیردا مریکنرد .وسرایل ارتبراط
جمعی ،تودهها را تحت تأثیر قرار میدهند و الگوهرا خراص ف رر و اجتمراعی خرود را القرا
میکنند (دادگران 82 :4081 ،و .)87
اورت راجرز :و در کتاب« نشر نوآور » معتقد اسرت رسرانههرا حامرل یرا عامرل ایردههرا،
اندیشهها و ارزشها نوگرایانه در جامعه هستند و ارزشها سنتی را بره چرالش مریکشرند بره
عبارتی رسانهها نوآور ها را در زمینههرا مختلرف اجتمراعی ،سیاسری ،فرهنگری ،اقتصراد و
غیره به جامعه معرفری مریکنرد ودر تثبیرت و توسرعه ارزشهرا نروو نروآور هرا و در طررد و
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فراموشی ارزشها سنتی نقش مهمی ای ا مریکننرد .نظریره نشرر نروآور هرا فراینرد اجتمراعی
ارزشها و ایدهها و به طور کلی نوآور (ایده و ارزشها جدید ،شریوههرا عملری جدیرد و
است اده از وسایل و ابزارها جدید ،هدفها جدید و )...و چگونگی دسرتیابی بره آن و نحروه
گسترش آن به تمامی یک نظام اجتمراعی را بررسری مریکنرد .راجررز بررا ماهیرت نروآور ،
خصوصیاتی را در نظر میگیرد .این خصوصیات از نظر او بر ضریب اطمینان پرذیرش نروآور
از طرف شخص اثر میگذارد .راجزر معتقد اسرت کره« نروآور هرایی کره بره وسریله دریافرت
کنندگان آن چنان تصور شوند که دارا امتیاز نسبی بیشرتر ،سرازگار بیشرتر ،عینیرت بیشرتر و
پیچیدگی کمتر باشند ،آسان تر و سریع تر از سایر نوآور ها مورد قبول واقع میشوند» .فراینرد
اقتباس یک نوآور یک فرایند ذهنری اسرت کره یرک شرخص یرا هرر واحرد تصرمیم گیرنرده
دیگر که با اینگونه پدیدهها نو مواجه میشود و نسبت به آن واکنش نشران مریدهرد ،آن را
طی می کند .فرایند اقتبراس ،از نظرر راجررز ،دارا پرنج مرحلره شرامل مرحلره آگراهی ،مرحلره
تصمیم ،مرحله اجرا ،مرحله تثبیت است .روانشناسان اجتماعی نشان دادهاند که اشخاص پرن از
اتخاذ یک تصمیم ،اغلب به دنبال اطالعاتی میگردند که بر تصمیم آنها صحه بگرذارد .مرحلره
تثبیت به چنین کارکرد مربوط میشود .اطالعات من ری در مرورد یرک نروآور کره پرن از
اجرا از منابع دیگرر بره دسرت مری آیرد ،مری توانرد سربب سررخوردگی و توقرف در اسرت اده از
نوآور شود .راجرز معتقد است که نقش اساسی رساانهها در مرحله تخسرت (اطرالع رسرانی و
آگاهی بخشی) است ودر مراحل بعد باید از ارتباطات میان فرد  ،ن وذ رهبران اف ار و نظرایر
آن است اده کرد تا با است اده از تماسها میان فرد  ،نظر متخصصان ،مشرورت آنران و تجربره
واقعی در جهت مرحله تثبیت رخ دهد .راجرز در فرآیند اقتباس یک نوآور برر نقرش عرامالن
تغییر یا ارتباط گران تاکید میکند و برآنست که هر گاه بین عامالن تغییر و دریافرت کننردگان
پیام از نظر عقاید ،ارزش ها ،آموزش با موقعیرت اجتمراعی شرباهت وجرود داشرته باشرد ،پدیرده
همرنگی یا همگرایی رخ مری دهرد .بره طرور کلری نظریره نشرر نروآور هرا راجررز در گرروه
تئور ها معتقد به تاثیر محدود و مشروط رسانه و دیدگاه چنرد مرحلرها ارتباطراتهرا طبقره
بند میشود ،زیرا اولین آگاهی و تبلیغ و معرفی ارزشها ،باورها و ایدهها نوین از طریق رسانه

 / 488فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال نهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)03پاییز 4031

ش ل میگیرد ،اما برا تغییر ذهنیت مخاطبران و پرذیرش و تثبیرت آن نیازمنرد ارتباطرات میران
فرد و توجه به ارزشها و فرهنگ و نقش رهبران ف ر و...است (ساعی.)73 :4031 -
رونالد اینگلهرارت :ی ری از تئرور هرا مهمری کره در زمینره دگرگرونی ارزشهرا و تراثیر
پدیدهها مدرن از جمله ارتباطات و رسانهها جمعی بر این دگرگرونی بحری کررده ،تئرور
«دگرگونی ارزشی رونالد اینگلهارت» است .نظریه اینگلهارت در خصوص دگرگرونی ارزشری
پیش بینی مری کنرد کره جرایگزینی جمعیرت نسرل جدیرد بره تردریج بره جابجرایی بلندمردت از
ارزشها ماد به ارزش هرا فرامراد منجرر خواهرد شرد .ایرن دگرگرونی را کره از «دامنره»
دگرگونی در آینده ،بل ه « جهرت » نظریره نره تنهرا ام ران پریشبینری جرایگزینی نسرلی انتظرار
میرود ،فراهم میکند .جایگزینی نسلی تنها عامل تغییر ارزشری نیسرت ،بل ره مول رههرا مهرم
دیگر نیز مطرح هستند (آبرامسون و اینگلهرارت .)85 :4078 ،بره عبرارتی از دیرد اینگلهرارت
وجه تمایز مردم جوامع مختلف نگرشها ،ارزشها و مهارتها اصلی و پایدار آنان اسرت؛ بره
بیان دیگر فرهنگ آنها با هم ت اوت دارد .به زعم و در چند دهه گذشرته تغییررات اقتصراد ،
ت نولررو ی ی ،اجتمرراعی و سیاسرری فرهنررگهررا جوامررع پیشرررفته را از جنبررههررا بسرریار مهررم
دگرگون ساخته است" .اینگلهارت فرهنگ را نظامی از نگرشها ،ارزشهرا و دانشری مریدانرد
که به طرز گسترده در میان مردم مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود .در حالی
که طبیعت انسانی از لحاظ زیست شناختی ،فطر و عمومی است .فرهنگ فراگرفته مریشرود و
مم ن است از یک جامعه به جامعها دیگر تغییر کند (اینگلهارت .)43 :4070 ،به عقیرده و ،
تغییر ارزشی روند است که از نسلی به نسل دیگر رخ میدهد نره بره طرور مرداوم از سرالی بره
سالی دیگر .به طور کلی رهیافت نظریه پرداز اینگلهارت ،دو سطح سیستم (ساختار جامعره)
و سطح خرد (افراد) را مد نظر قرار میدهد .بدین ش ل که تغییرات محیطری و کرالن در سرطح
سیستم جامعه ،به دگرگونیهایی در سطح فرد انجام مریدهرد و ایرن دگرگرونیهرا در سرطح
خرد دارا پیامدهایی برا سیستم است .و تغییررات در سرطح سیسرتم را توسرعه اقتصراد و
فناور  ،ارضا نیازها طبیعی بره نسربت وسریع ترر از جمعیرت ،افرزایش سرطح تحصریالت،
تجارب مت اوت گروهها سنی مثل فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعی ،ن وذ رسرانههرا
جمعی وافزایش تحرک جغرافیایی میداند (اینگلهارت.)5 :4070 ،
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پیشنیه تجربی پژوهش
اینگلهارت طی سالهرا  4333 4335 ،4333 ،4384و  1333تحقیقری برا عنروان «مطالعرات
ارزشهررا جهررانی» انجررام داد و در آن برره بررسرری ارزشهررا و باورهررا مررردم  23کشررور
دربرگیرنده  75درصد جمعیت جهان پرداخت .نتایج این پژوهش نشران مریدهرد کره تغییررات
وسیعی در ارزشها و سبک زندگی مردم جهان پدید امده است .و ی ری از مهمتررین عوامرل
تاثیرگذار بر این تغییرات ارزشی را افرزایش تعرامالت فراملری و برین فرهنگری ناشری از توسرعه
رسانهها و فناور ها نوین ارتباطات و اطالعات دانسته اسرت (اینگلهرارت .)4333 ،برا بررسری
پژوهشها خارجی (از سال 133 3تا کنون) در خصوص رسانهها جمعری برویژه رسرانههرا
نوین که در اینجا به موارد از آنها اشاره میشود ،در پژوهشی کره در مرورد تل رن همرراه ودر
انگلستان توسط کیستال ( )1338انجام شد نتایج نشان داد که  84درصد کاربران تل ن همرراه در
انگلستان بیه  45تا  11سال سن داشتند و عمردتاً ار خردمات پیرام کوتراه بررا گسرترش روابرط
اجتماعی خود است اده میکنند .آستین ( )1334پژوهشی با عنوان " تاثیر است اده از تل رن همرراه
بر ادراک و گمان " افراد انجام داد که نتایج تحقیق او نشان داد که ت نولو

میتواند موجرب

از هررم گسرریختگی گررردد( .گررل محمررد و یاسررمینررژاد .)4033 ،در تحقیقرری کرره نرروابخش،
هاشمنژاد و زادشمپور با موضوع بررسی آثار اینترنت و موبایل در تغییر هویرت جوانران 13-45
سال استان مازندران انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که ت نولو یهرا جدیرد برر زنردگی
جوانان بی تاثیر نیست و هویت جوانان تحت تاثیر اینترنت و موبایل دست خوش تغییر است.
با بررسی پژوهشها خارجی و داخلی انجام شده بر رو رسانهها نوین ،نتایج حاصل از
این تحقیقات تجربی گویا این واقعیت اسرت کره رسرانههرا نقرش مروثر در تاثیرگرذار برر
ارزشها ،نگرش ها ،الگوها و سربک زنردگی مرردم گذاشرته اسرت .البتره بایرد اذعران کررد کره
تاثیرگذار این رسانه ها به عوامل و متغیرهایی ماننرد مردت زمران در معررض آنهرا برودن ،نروع
محتوا ،طبقه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی (م هوم مورد نظر بوردیو) ،سرواد رسرانها و سرهم ایرن
رسانه در سبد مصرف رسانها و فرهنگی نسلها کنونی دارد .تحقیق حاضر با در نظر گررفتن
نتایج تحقیقات انجام شده در کشور و با بهره گیر از دیدگاهها مطرح در تحقیقات خرارجی
در صدد است تا ایرن مروارد را برا توجره بره موقعیرت خراص جغرافیرایی محرل تحقیرق از منظرر
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فرهنگی و اجتماعی و ت یه بر ضریب ن وذ موبایل درشرهر تبریرز و همچنرین توجره بره فرهنرگ
حاکم بر این شهر را بررسی کرده ومورد ارزیابی قرار دهد.
نظریههای مرتبط با رسانهها
از آنجا که برا تدوین مبانی نظر این پژوهش از سه حوزه نظر جامعه شناسی ارزشهرا
و دسته بند ارزشها ،جامعه شناسی نسرلی و تئرور هرا تبیرین کننرده اثرر رسرانههرا برجامعره
کمک گرفته شد ،لرذا بایرک دسرتگاه نظرر تل یقری سررو کرار داریرم بررهمین مبنرا بره جرا
چارچوب نظر از چارچوب م هومی است اده میشود .برا تبیین اثر رسانهها نوین در جامعه
و نسلها مختلف از نظریهها است اده و خشنود  ،جامعره شرب ها کاسرتلز ،هویرت بازترابی
گیدنز ،اینگلهارت ،کاشت گربنر ،و درنهایت ش اف آگاهی است اده شد.
نظریه است اده و خشنود  :این روی رد بیان میدارد که مخاطرب از رسرانههرا بررا ارضرا
نیازهررا و خواسررتههررایش اسررت اده مرریکنررد هرردف اصررلی ایررن روی رررد در انتخرراب ،دریافررت و
شیوهها ع ن العمل مخاطبان رسانهها است (دهقران  .)113-148 :4088در نظریره اسرت اده و
خشررنود مخاطررب فعررال اسررت از ایررن جهررت کرره برره دنبررال رضررایت منررد اسررت (نی ررو و
دیگران )1333دالیل و انگیزهها جذب مخاطب جوان به تل ن همراه ،زمینهها اصرلی هسرتند
که در روی رد است اده و خشنود مورد توجه قرار گرفته است.
جامعه شب ه ا کاستلز :مانوئل کاستلز شب ه را مجموعها از نقاط اتصال یرا گروههرا بره
هم پیوسته تعریف میکند که نقطه اتصال یا گره نقطها است که در آن یرک منحنری خرود را
قطع میکند .به بیانی دیگر شب ه مجموعها از اتصاالت میان اجزا یرک واحرد اسرت کره ایرن
اجزا شب ه ها روابط درون و بین سطوح یا واحدها واقعیت اجتماعی را سازمان مریدهرد .از
نظر و شب هها ریخت اجتماعی جدید جوامع ما را ش ل مریدهرد وگسرترش منطرق شرب ها
تغییرررات چشررمگیر در عملیررات ونتررایج فراینرردها تولیررد ،تجربرره ،قرردرت و فرهنررگ ایجرراد
میکند .به اعتقاد کاستلز شب هها ساختارهایی براز هسرتند و مریتواننرد بردون هریچ محردودیتی
گسترش یابند ونقاط شاخص جدید را در درون خود پذیرا شوند .در جامعه شب ها کاسرتلز
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توجه به سو اش ال سازماندهی و زیر سراختهرا ایرن جوامرع اسرت (محمردپور و رضرائی،
.)4033
هویت بازتابی گیدنز :گیدنز معتقد است که تغییرر شر ل هویرت شخصری و پدیرده جهرانی
شدن در دوران اخیر ،دو قطب دیال تی ی محلی و جهانی تش یل داده است ،به طور که حتی
تغییرات در جنبهها بسیار خصوصی زندگی شخصی نیز با تمراسهرا اجتمراعی بسریار وسریع
ارتباط دارد .در واقع سطح و ابعاد فاصله گیر زمانی – فضایی در دوران تجدد کنونی به چنان
حد از گسترش رسیده است که برا نخستین بار در تاریخ بشریت ،خود و جامعه در محیطری
جهانی با ی دیگر به تعامل می پردازند .به عبارت دیگر عوامل گوناگونی بر روابرط برین هویرت
شخصی و نهادها اجتماعی تاثیر میگذارند .این باز تابندگی دوران تجدد تا اعمراق و رفرا
خود آدمی نیز امتداد مییابد .در فرهنگها سنتی که همه

امور اجتماعی از نسرلی بره نسرل

دیگر تقریبا ی سان و دست نخورده باقی میماند ،تغییر هویت اجتماعی عمال به صرورت مهرر و
نشانی آش ار بر شخصیت افراد کوبیده میشد( .برا نمونه مریتروان بره مراسرم گرذار در ایرن
جوامررع اشرراره کرررد) .برررع ن در جوامررع جدیررد" ،خررود "دگرگررونی یافترره را بایررد از طریررق
کاوش ها شخصری دریرابیم و آن را بره عنروان بخشری از فراینرد تمراس متقابرل برین تغییررات
شخصی و اجتماعی در نظر گرفته و بسازیم .هویت شخصی برخالف خرود بره عنروان پدیردها
عام ،مستلزم آگاهی بازتابی است .هویت در واقع همان چیز است که فرد به ان آگراهی دارد.
به عبات دیگر ،هویت شخص چیز نیست کره در نتیجره

ترداوم کرنشهرا اجتمراعی بره او

ت ویض شده باشد ،بل ه چیز است که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در
فعالیتها بازتابی خویش مورد پشتیبانی قرار دهد .گیدنز ی ی از ویژگیها گ ترار هویرت
شخصی را تمایز دستور " من -من را – تو " میداند .به طور خالصه مریتروان گ رت گیردنز
معتقد است که "خود "انسان در کنش متقابل با دیگران است که هویتش را ایجاد و در جریران
زندگی آن را پیوسته تغییر میدهد" .خود " م هوم من علی نیسرت کره تنهرا تحرت تراثیر عوامرل
بیرونی ش ل بگیرد ،بل ه ناشری از تعامرل درون و بیررون اسرت .عرالوه برر آن هویرت ت رویض
نمی شود ،بل ه باید به وسیله

خود فرد ایجاد شود و همچنین معتقد اسرت کره گراهی بررا

نشان دادن هویت خاصی ،بدن و اعمال خود را جور تنظیم میکنیم وکنشهایی انجرام مری-
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دهیم که ت سیر آنها در نظر دیگران ،آن طور که ما میخرواهیم باشرد .در دنیرا مردرن ،ایرن
رفتارها و کنشها تحت تأثیر محیطی است کره در آن قررار مریگیرریم و بایرد ایرن آمرادگی را
داشته باشیم که رفتار و کنشها خود را با محیط سرازگار کنریم (گیردنز )4085 ،برا توجره بره
نظریات گیدنز میتوان گ ت افراد دارا یک هسته اولیه خود هستند که دارا سه وجه اعتمراد
بنیاد  ،ویژگیها فرد و جامعهپذیر است؛ اعتماد بنیاد از طریق ت سیر موفقیت آمیز فررد
از کنشها خود و ایجاد کنشها موفق ،ویژگیها فرد با ایجاد ت سیرها موفقیت آمیرز
خود و دیگران از کنشها و ای ا نقشها متعدد و جامعهپذیر نیز با درونی کرردن هنجارهرا
و ایجاد سازگار با محیط بر رو ش لگیر فرایند هویت تأثیر میگذارند .بنابراین افرراد در
کنشها روزمره و با ت سیر که از کنشها خود و دیگران دارنرد و همچنرین برا ارجراع بره
منابع هویتساز که میتواند خانواده ،مراکز آموزشی و وسایل ارتبراط جمعری باشرد ،اقردام بره
تش یل هویت خرود مری کننرد .درواقرع ایرن روابرط و تعرامالت کنشرگران برا هرم و در محریط
اجتماعی تحت تأثیر هنجارها و ارزشهایی است که میتواند باعی تسهیل کنشها کنشگران
گردد و به ش لگیر هویت افراد کمک میکند (جهانگیر و معینی.)4083 ،
کاشت جررج گربنرر :ایرن روی ررد برر روشرهائی تمرکرز دارد کره از طریرق آن رویرارویی
گسترده و م رر با رسانهها در طی زمان به تدریج دیدگاه ما را درمورد دنیا و واقعیت اجتمراعی
ش ل میدهد .هرچه بیشتر رسانههارا تماشا کنیم دیدگاه ما از جهان شبیه تر به دیدگاه رسرانههرا
از جهان خواهد بود .گربنر و هم ارانش معتقدند کاشت یک فراگرد بری سرمت و سرو نیسرت،
بل ه شبیه فراگرد جاذبها است ،هر گروه بینندگان مم ن است در جهت مت اوتی تالش کننرد
اما همه گروهها تحت تاثیر جریان مرکرز واحرد هسرتند .از ایرن رو کاشرت بخشری از یرک
فراگرد دائمی ،پویا و پیش رونده تعامل میان پیامها و زمینهها قبلی است (مهرد زاده:4033 ،
.)83-73
نظریه ش اف آگاهی :این نظریره بره ایرن موضروع مریپرردازد کره وقتری ریرزش اطالعرات
رسانهها جمعی به نظام اجتمراعی افرزایش یافرت .بخشرهائی از جمعیرت برا پایگراه اجتمراعی،
اقتصاد باالتر سریعتر از بخشهایی با پایگاه اقتصاد پائین تر این اطالعات را کسب مریکننرد.
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به طوری ه ش اف آگاهی بین این بخشها به جا این ه کاهش یابرد افرزایش مرییابرد (دهقران،
.)4 :4084
نظریرره اینگلهررارت :اینگلهررارت بررا طرررح تحررول فرهنگرری از منظررر نسررلی از جررایگزینی
ارزشها فراماد سخن به میان میآورد و نظریه دگرگونی ارزشی و گویا همین واقعیرت
است .نظریه اینگلهرارت در خصروص دگرگرونی ارزشری پریش بینری مریکنرد کره جرایگزینی
جمعیت نسل جدید به تدریج به جابجایی بلندمدت از ارزشها ماد بره ارزشهرا فرامراد
منجر خواهد شد .جایگزینی نسلی تنها عامل تغییر ارزشی نیست ،بل ه مول ههرا مهرم دیگرر
نیز مطرح هستند (آبرامسون و اینگلهارت.)4331 :
روش تحقیق
روش پررژوهش در ایررن تحقیررق توصرری ی از نرروع روش پیمایشرری اسررت .برررا جمررع آور
اطالعات از ت نیک پرسشنامه است اده شد .همچنین از روش اسناد برا تدوین مبانی نظرر و
چارچوب م هومی و بررسی پیشرینه پرژوهش اسرت اده گردیرد .جامعره آمرار پرژوهش حاضرر
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و واحرد علروم و تحقیقرات
آذربایجان شرقی است که در فاصله سنی  11تا  13سال قرار دارند .برا توجره بره این ره دانشرگاه
آزاد اسالمی واحد تبریز از اعالم تعداد دقیق دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی
ارشررد را برره ت یررک رشررته در اختیررار پژوهشررگر قرررار نررداد بررر همررین اسرراس تعررداد کررل ایررن
دانشجویان به منزله جامعه آمار تحقیق برگزیرده شرد و تعرداد دانشرجویان نمونره بره ت یرک
رشته و سن این دانشجویان هنگام تحویل پرسشنامه بر آورد و مورد سنجش قرار گرفت و بررا
بر آورد تعداد نمونه از جامعه آمار  ،فرمول کوکران مورد است اده قرار گرفت.
برآورد تعداد نمونه براساس فرمول کوکران:
Nt 2S2
Nd 2  t 2S2

n

8309 * 3.8416 * 0.25
7992.42

 368
8309 * 0.0025  3.8416 * 0.25 21.7329

n
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برا انتخاب جمعیت نمونه تحقیق از روش نمونه گیر طبقرها نسربی اسرت اده شرد .بررا
حصول به نتیجه بهتر  03عدد پرسشرنامه بیشرتر در برین دانشرجویان نمونره توزیرع شرد .تجزیره و
تحلیل دادهها نیز ،با است اده از نرم افزار  spssانجام شد.
اعتبار و پایائی پرسشنامه
اعتبار به معنا این است که آیا واقعاً وسیله انردازه گیرر همران چیرز (متغیرهرا و پدیرده
مورد نظر) را میسنجد که محقق به دنبال آن است یا نه؟ شیوهها مختل ی برا سنجش اعتبرار
ابزار اندازه گیرر و گویره هرا وجرود دارد ماننرد ،اعتبارصرور (نظرر داوران) ،اعتبرار سرازها
(تحلیل عاملی میزان ضریب کومو) و نظایر آن به کرار مریرود (قاضری طباطبرایی.)40 :4071 ،
برا بررسی اعتبار پژوهش حاضر از اعتبار صور  4است اده کرردیم .در ایرن نروع اعتبرار کره از
تجربه است اده می کند و وابسته به قضاوت محقق است (ص ر شرالی .)72 :4082 ،پرسشرنامه و
گویهها آن محقق ساخته است که البته از منابع مطالعات تجربی و همچنرین کتراب مقیاسرها
اجتماعی ایران نوشته فردین علیزاده و پژوهشها تجربی برتر ایران است اده شده است .گویرههرا
پن از ساخته شده توسط داوران مورد ارزیابی (اعتبار صرور ) قررار گرفرت .همچنرین در ایرن
تحقیق برا سنجش پایایی گویهها ساخته شده ،از روش آزمون آل ا کرونباخ است اده شرد.
در این پژوهش نیز قبل از تنظیم نهایی و ت ثیر پرسشنامه به منظور سنجش روایی پرسشنامه ابتردا
پرسشنامه بر رو  13ن ر (حدود 5درصد) از جامعه آمار پژوهش آزمون شد .همانطور که در
جدول زیر مشاهده میکنیم ،پن از ت میل پرسشنامه توسط این تعداد از جامعره آمرار  ،نتیجره
سنجش پایایی (آل ا کرونباخ) برا بیشتر متغیرها بیش از 73درصد به دست آمد که در سطح
قابل قبول قرار دارد.
توصیف دادهها
در این بخش به ارایه دادهها جمع آور شده ،روشها آمار  ،تحلیل آنهرا و نترایج آنهرا
پرداخته شده است .دادهها حاصل از پرسشنامه پن از کدگذار و استخراج به است اده از نرم
افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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از مجموع پاسخگویان  134ن ر ( 2 .51درصد) را مردان و  427ن ر ( 1 .15درصرد) را زنران
تش یل میدهند .و ( 0 .50درصد) متاهل و ( 4 .15درصد) مجرد و (2 .4درصد) نیرز مطلقرهانرد.
( 1 .58درصد) از دانشجویان شاغل و ( 2 .14درصد) در حال تحصیل و فاقد شغل بودهاند.
جدول ( )1توزیع فراوانی پاسخگویان به برخورداری از تلفن همراه
دسترسی داشتن

دسترسی نداشتن

کل

متغیر
دسترسی به تل ن

فراوانی

021

2

128

همراه

درصد خالص

1 .38

2 .4

433

اکثر پاسخگویان ( 1 .38درصد) برخوردار از تل ن همراه هستند و بره آن دسترسری دارنرد و
تنها  2 .4درصد پاسخگویان از این وسیله ارتباطی برخوردار نیستند .برا سنجش محتوا مورد
اسرت اده کرراربران تل رن همررراه محتروا مررورد اسرت اده در قالررب محتروا سرررگرمی ،محتروا
آموزشی ،محتوا اطالع رسانی و ارتباطی تقسیم بند شد و بر اساس اطالعات جردول شرماره
 1فراوانی هرکدام از محتواها مشخص شده است.
جدول ( )2توزیع فراوانی پاسخگویان برخوردار به محتوای مورد استفاده از تلفن
همراه
خیلی

گویهها

کم

کم

تاحدود

زیاد

خیلی
زیاد

کل

محتوا اطالع رسانی و

فراوانی

2

00

33

413

80

024

ارتباطی تل ن همراه

درصد خالص

7 .4

4 .3

3 .11

0 .14

10

433

محتوا سرگرمی تل ن

فراوانی

15

53

412

55

72

024

همراه

درصد خالص

5 .41

0 .42

3 .01

1 .45

4 .14

433

محتوا اموزشی تل ن

فراوانی

24

73

75

35

23

024

همراه

درصد خالص

3 .42

1 .43

8 .13

0 .12

2 .42

433

میانگین
71 .0
42 .0
32 .0
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با تقسیم بند محتوا تل ن همراه به محتوا سرگرمی (انواع بازیها ،دیدن و شنیدن فریلم و
موسیقی و ع ن بردار و فریلم برردار برا تل رن همرراه) ،آموزشری (ضربط و آرشریواطاعات
جلسات و آمروزش و یرادگیر ) و اطرالع رسرانی (ارسرال  ،sms,mmsتل رن زدن و ارتبراط برا
دیگران ،خبرگرفتن و اطالع رسانی ،خدمات بان ی و ادار اتصال به اینترنرت) ،و برا توجره بره
اطالعات جدول 1-3میتوان گ ت  1 .58درصد پاسخگویان برخوردار از تل ن همراه به نسربت
کم و خیلی کم از محتوا سرگرمی است اده میکنند 40 .درصد زیراد و  8 .18درصرد اصرال از
محتوا سرگرمی بهره نمیگیرند .برمبنا اطالعات جدول فروق  5 .07درصرد از پاسرخگویان
برخوردار از تل ن همراه از محتوا آموزشی بهره میگیرند و 15درصد کم وخیلی کرم از ایرن
محتوا است اده میکنند و  5 .47درصد پاسخگویان برخوردار اصال از این محتوا بهره نمیگیرند.
همچنین اطالعات جدول نشران مریدهرد اکثرر پاسرخگویان ( 1 .83درصرد) از محتروا اطرالع
رسانی زیاد و خیلی زیاد بهره میگیرند 5 .43 ،درصد کم وخیلی کم و تنها  0 .3درصد اصال از
محتوا اطالع رسانی تل ن همراه بهره نمیگیرند.
جدول ( )3توزیع فراوانی پاسخگویان برخوردار به میزان استفاده از تلفن همراه
خیلیکم

کم

تاحدود

زیاد

خیلی زیاد

کل

گویهها
میزان است اده از

فراوانی

45

50

413

447

52

024

تل ن همراه

درصد خالص

3 .0

5 .41

1 .00

2 .01

2 .45

433

میانگین
11 .0

اکثر پاسخگویان با ( 1 .18درصد) زیاد وخیلی زیاد از ام انات تل ن همراه است اده میکننرد
و  1 .48درصد نیز کم و خیلی کم1 .00( ،درصد) نیز تا حدود از ام انات تل رن همرراه بهرره
می گیرند .میانگین بدست آمده ( 11 .0درصد) نشان میدهد پاسرخگویان برخروردار بره نسربت
زیاد از ام انات تل ن همراه بهره مند هستند.
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توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر ارزشهای اجتماعی
متغیر وابسته پژوهش "میزان گرایش و نگرش به ارزشها اجتماعی" است .در ایرن بخرش
مهمترین ارزشها اجتماعی تعریف شده در پژوهش مورد سنجش قرار میگیرد .این ارزشها
از طریق شاخصها ملموس و معتبر حاصرل از تحقیقرات اندیشرمندان داخلری و خرارجی ایرن
حوزه و پن از داور  ،ارزیابی ،پاالیش و سنجش میزان همخوانی و سازگار با واقعیرتهرا
اجتماعی جامعره ایرانری ،از دیردگاه صراحب نظرران جامعره شناسری ،تعرداد یرازده ( )44ارزش
اجتماعی استخراج و گزینش شدکه برا هریک از ارزشها گویههائی مشخص شده است کره
درقالب سواالت پرسشنامه از پاسخگویان سوال شد در این بخش به بررسی توزیع فراوانی آنهرا
میپردازیم .گویهها  48گانه معیارهرا همسررگزینی برر اسراس تحلیرل عراملی و بره صرورت
«چرخش مایل» که برا هریک از شاخصها محاسبه شدو با محاسبه بار عاملی (شراخص کرامو
 ،) KMOچهار گونه متغیر یا شاخص جدید مشرخص شردند کره بره معیارهرا  ،ظراهر (سرن،
خوشتیپ بودن ،زیبا بودن ،و ،)...اخالقی (اهل نماز و روزه برودن ،مرودب برودن ،راسرتگویی و
صداقت ،اجتماعی بودن و مسئولیت پذیر بودن) ،قرابت و خویشراوند (فامیرل برودن ،همزبران
بودن ،همشهر بودن ،هم قوم بودن) و طبقه اجتماعی -اقتصاد (شغل همسرر ،درآمرد همسرر،
تحصیالت همسر ،تحصیالت والدین همسر و شغل والدین همسر) تقسیم شدند کره نترایج نشران
میدهد که ( 3 .35درصد) یعنی اکثرر پاسرخگویان معیارهرا اخالقری را دارا اهمیرت براالیی
میدانند .یشترپاسخگویان یعنی  4 .58درصد معتقدند که «معیرار مربروط بره طبقره اجتمراعی» از
اهمیت باالبی برخوردار است .همچنین  8 .51درصد دانشجویان برر اهمیرت معیارهرا ظراهر
تاکید کرده که نشان دهنده اهمیت زیاد این معیار برا آنهرا بروده اسرت .از نظرر  1 .14درصرد
«معیارها مربوط به قرابت وخویشاوند » اهمیت چندانی ندارد .به طور کلری مریتروان گ رت
دانشجویان پاسخگو اولویرت معیارهرا ازدواج را شرامل معیارهرا اخالقری ،طبقره اجتمراعی-
اقتصاد  ،ظاهر و قرابت -خویشاوند میدانند.

 / 438فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال نهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)03پاییز 4031

سطح روابط با جنس مخالف (دختر و پسر)
سطح روابط دختر و پسر نیز به گویهها در حد گ تگو ضرور  ،در حرد معاشررتهرا
اجتماعی عمومی ،در حد روابط عاد به عنروان هم رار یرا هم السری ،در رفاقرت یرا دوسرتی
خصوصی ،در حد روابط عاط ی -عشقی وفراتر از آن تقسیم و مورد پرسرش قررار گرفتنرد کره
نتایج حاصل نشان میدهد  5 .84درصد پاسخگویان برا روابرط دخترر و پسرر در حرد«گ تگرو
ضرور » موافق هستند .در حالی که تنها  1 .8درصد با آن مخال نرد 1 .73 .درصرد پاسرخگویان
موافق روابط دختر و پسر در محدوده« معاشرتها اجتماعی عمومی» هستند و تنها 3 .7درصرد
با این سطح روابط مخال ند .بیشتر پاسرخگویان یعنری  0 .71درصرد آنران ،موافرق ایرن موضروع
هستند که روابط دختر و پسر «در حد عاد به عنوان هم السری و هم رار» مجراز اسرت .اکثرر
پاسخگویان یعنی  0 .50درصد آنان با سرطح روابرط دخترر و پسرر «درسرطح رفاقرت و دوسرتی
خصوصی» مخالف هستند .در همان حال  0 .48درصد نیرز برا ایرن سرطح از روابرط موافرق انرد.
همچنین  1 .18درصد نیز « تاحدود » با این سطح ازروابرط موافرق هسرتند .بیشرتر پاسرخگویان
یعنی 5 .20درصد آنان مخالف روابرط دو جرنن مخرالف در جامعره درحرد روابرط «عراط ی و
عشقی و فراتر از آن» هستند .این در حالی است که 1 .40درصد نیرز برا ایرن نروع روابرط موافرق
هستند .همچنین 10درصد نیز«تاحدود » با این سطح از روابط موافقاند.
حجاب (معیارهای انتخاب پوشش)
گویهها حجاب نیز مانند دیگر شاخصها دارا گویههائی بود که دانشجویان بره آن پاسرخ
دادند و این ارزش اجتماعی نیز با است اده از تحلیلی عاملی و شاخص کومو به معیارهرا مردرن
(مارک کاال ،شیک و زیبا بودن ،موردپسند دوستان بودن ،مد روز بودن ،رواج بین هنرپیشرههرا،
کسب پرستیژ اجتماعی) ،معیارها سنتی (بره معیارهرا اسرالمی نزدیرک برودن ،بره معیارهرا
خانوادگی نزدیک بودن ،ارزان بودن ،به سلیقه عموم نزدیک بودن) تقسیم شدند و نترایج نشران
میدهد .از نظر  4 .04درصد پاسخگویان معیارها مدرن در انتخاب پوشش و حجراب اهمیرت
باالیی دارند اما 8 .18درصد نیز این معیارها را کم و بی اهمیت خوانده اند .همچنین درصد قابل
توجهی از پاسخگویان یعنی  13درصد نیز آن را «تاحدود » مهم دانسته اند.
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در مورد «معیارها سنتی» باید گ ت که پاسخگویان گرایش نسبتاً زیاد به این معیارها در
انتخاب پوشش و حجاب خود نشان داده اند .به این صورت که  3 .23درصد پاسخگویان اعالم
کرده اند که در انتخاب پوشش خود به معیارها سرنتی اهمیرت مریدهنرد و تنهرا  5 .43درصرد
معیارها سنتی را کم و بی اهمیت میدانند .همچنرین  2 .43درصرد نیرز آن را تاحردود مهرم
میدانند.
بر ای سنجش ارزش گرایش به علم دو گویه تدوین شد که عبارتند از:
 کسب مدارک دانشگاهی باعی میشود که فرد یرک سرر و گرردن براالتر از دیگرران درکار و زندگیش قرار گیرد .داشتن مدرک عالی دانشرگاهی بررا یرافتن شرغل و کرار ضررور
است .اکثر پاسخگویان یعنی  1 .71درصد آنان بر این باورند که کسب مدرک دانشگاهی برا
یافتن شغل مناسب و داشتن موقعیت اجتماعی برتر درجامعه برایشان از اهمیت باالئی برخروردار
است .تنها برا  1 .8درصد آنها اهمیت نداشت.
گویهها مورد سنجش برا ارزش قانون گرایی عبارتند از:
 قوانین و مقررات را هرچند که با خواستهها من مغایرت داشته باشند ،رعایرت مریکرنم،به تجربه فهمیدم هرگراه قرانون را رعایرت نمریکرنم ،کارهرا راحرت ترر انجرام مریشرود .بیشرتر
پاسخگویان ( 7 .73درصد) به قانون گرایی گرایش زیاد دارند .در این میان  3 .44درصد نیرز
گرایش به قانون گریز (مقادیرگزینهها کم وخیلی کرم) دارنرد .همچنرین  1 .47درصرد نیرز
گرایش متوسطی به قانون گرایی دارند.
به منظور سنجش ارزش دین گرایی  1گویه طراحی و پرن از تجمیرع در قالرب ارزش دیرن
گرایی مورد آزمون قرار گرفت .این گویهها عبارتند از:
 به اصول و سنن مذهبی (ماننرد خوانردن نمراز و روزه گررفتن) پرا بنرد هسرتم -1 .برراخواندن نماز جماعت وشرکت درجلسات دعا (کمیرل ،توسرل و ندبره) بره مسرجد مریروم-0 .
هرگاه به حرم ی ی از امامان یا امامزدگان میروم ،احساس معنو خوبی پیدا میکنم-1 .به نظر
میرسد بسیار از قوانین و مقررات اسالمی را نمیتروان در جامعره امرروز اجررا کررد .بیشرتر
پاسخگویان ( 5 .54درصد) پایبند زیاد و خیلی زیاد به اصول و سنن دینی و مذهبی دارند و
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تنها 1 .43درصد اظهار داشته اند که پایبند کمی به این اصول و سرنن دینری دارنرد و یرا اصرالً
پایبند نیستند 1 .13 .درصد نیز پایبند متوسطی به این ارزش اجتماعی دارند.
گویهها مورد سنجش برا ارزش ثروتگرایی عبارتند از:
 این روزها پول حرف اول را می زند و مردم از کسانی حساب میبرند کره ثرروت زیراددارند ،به اندازه نیازهایم برا دست یابی به ثروت و کسب درآمد تالش میکنم 3 .84 .درصرد
پاسخگویان یعنی اکثر آنان گرایش زیاد به ثروت گرایی دارند .تنهرا 1 .5درصرد افرراد مرورد
مطالعه گرایش کم و من ی به ثروت گرایی داشته اند.
برا سنجش ملی گرایی  1شاخص تعریف شد که عبارتند از:
 خود را به آداب ،سنن و رسوم ایرانی پایبنرد مریدانرم و آنهرا را ح ر مریکرنم .زنردگیکردن در ایران را به زندگی در سایر کشورها ترجیح میدهم .ف ر می نم به همین اندازه کره بره
کشورم عالقه دارم به کشور دیگر نیز دلبستگی پیدا کنم .برا دفاع از آب و خراک کشرورم
در زمان خطر و تعرض به آن آماده ام 1 .73 .درصد پاسخگویان گرایش زیاد بره ارزشهرا
ملی گرایی دارند و تنها  43درصد گرایش خیلی کمی دارند و یا اصرال فاقرد گررایش هسرتند و
 2 .43درصد نیز تاحدود گرایش دارند.
گویهها ارزش نوع دوستی عبارتند از:
 -از یار رساندن به دیگرانی که به کمک من نیاز دارند ،دریغ نمیکنم ،برا ح

رفاه و

آسایش دیگران تالش میکنم .نتایج نشان میدهند که  31درصد پاسرخگویان گررایش زیراد
به ارزش نوع دوستی دارند و تنها  1 .1درصد این گرایش را ندارند.
گویهها مطرح برا ارزش مسئولیت پذیر عبارتند از:
 اگر کار به من ارجراع شرود ،آن را درسرت ،دقیرق و سرریع انجرام مریدهرم .بره قرول وقرارهایی که با دوستان و اطرفیانم بسته ام ،وفادارم و شانه از زیر بار مسرئولیت خرالی نمریکرنم،
خود را در برابر مراقبت و ح

امنیت جانی و مالی خانواده ام ،مسئول میدانم.

از مجموع پاسخگویان 0 .35 ،درصرد آنران اعرالم کرردهانرد کره دارا احسراس مسرئولیت
پذیر زیاد هستند .یعنی در برابرخانواده ،جامعه ،قول و قرار و انجام سرریع و درسرت کارهرا
احساس مسئولیت میکنند .تنها  8 .3درصد گرایش به این ارزش ندارند.

بهرهمند از رسانهها نوین و میزان پایبند نسل جوان به ارزشها اجتماعی 134 /
بررسی رابطه بین میزان 

گویهها مطرح شده برا ارزش خاص گرایی و عام گرایی عبارتند از:
 اگر کارمند یک اداره ا باشم و دوست یا فامیل من برا کار ادار مراجعه کنرد ،سرعیمی کنم کار او را خرارج از نویرت انجرام دهرم .اگر کسی با هم قوم خودش هم رار باشرد و یرا
زندگی کند کمتر دچار مش ل می شود .اگر فرزند داشته باشم ترجیح می دهم که با هم قوم
خود ازدواج کند .بیشتر پاسخگویان یعنی  1 .11درصد ،گررایش خراص گرایری نداشرته و عرام
گرا بودهاند .در همان حال میزان مورد توجهی از افراد مورد بررسری یعنری  7 .13درصرد دارا
گرایش ها خاص گرایانه بودهاند .همچنین  4 .05درصد نیز تاحدود گرایش خاص گرایانره
داشتهاند.
نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره
جدول ( )4تحلیل ضریب همبستگی میزان دسترسی به رسانههای نوین (تلفن همراه) و
ارزشهای اجتماعی
متغیر مستقل

متغیر وابسته
معیار اخالقی درازدواج
معیار ظاهر در ازدواج
معیار قرابت و خویشاوند
در ازدواج
معیار طبقه اجتماعی و
اقتصاد در ازدواج
روابط اجتماعی بین دو
جنن
معیار مدرن در پوشش
معیار سنتی در پوشش

است اده از تل ن همراه

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار

0. 014
0. 792
**0. 191
0. 000
*0. 110
0. 038
**0. 297
0. 000
**0261
0. 000
**0. 439
0. 000
0. 042
0. 433
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مدرک گرایی
قانون گرایی
دین گرایی
ثروت گرایی
ملی گرایی
نوع دوستی
مسئولیت پذیر
خاص گرایی

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنادار

**0. 181
0. 001
*-0. 117
0. 027
0. 000
0. 997
**0. 274
0. 000
**-0. 148
0. 005
0. 098
0. 064
0. 013
0. 803
**0. 197
0. 000

بین میزان است اده از تل ن همراه و معیار اخالقی ،معیار سنتی در پوشرش ،دیرن گرایری ،نروع
دوستی و مسئولیت پذیر رابطه معنادار وجود ندارد .رابطه بین میزان است اده از تل رن همرراه
و معیارها ظاهر  ،قرابت و خویشاوند  ،طبقه اجتماعی راوبط اجتماعی بین دو جنن ،معیرار
مدرن در پوشش ،مدرک گرایی ،ثروت گرایی و خاص گرایی رابطه معنرادار ومسرتقیم وجرود
دارد . .یعنی این ه موبایل بعنروان یرک رسرانه دارا مخاطرب عرام برر اهمیرت نقرش معیارهرا و
ارزشها اجتماعی قابل بررسی افزوده است .رابطه بین میزان اسرت اده از تل رن همرراه و قرانون
گرایی و ملی گرایی معنادار و مع وس است .یعنی این ه هرچره میرزان اسرت اده از رسرانه تل رن
همراه افزایش مییابد از اهمیت معیارها و ارزشها فوق کاسته میشود .بدین معنری کره تل رن
همراه بعنوان یک رسانه دارا مخاطب عام از اهمیت نقش معیارها و ارزشها اجتماعی قابرل
بررسی کاسته است.
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نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد تا رابطه بین میزان است اده از تل ن همراه بر میزان پایبند دانشجویان
سنجیده شود .مک کوئیل ،نظریه پرداز حوزه ارتباطات معتقد اسرت ،رسرانههرا جمعری عامرل
اصلی تغییرات ارزشی در جوامع نیستند و یرک رابطره علرت و معلرولی برین تغییررات ارزشری و
رسانهها وجود ندارد ،بل ه متغیرهرا متعردد دیگرر در ایرن زمینره مترداخل هسرتند .پرژوهش
حاضر نیز به دنبرال تبیرین رابطره علرت و معلرولی تراثیر اینترر نرت و تل رن همرراه برر ارزشهرا
اجتماعی نبوده بل ه به دنبال تحلیل رابطه متغیر وابسته (گرایش یه ارزشها اجتمراعی در میران
نسل جوان) و متغیرمستقل (میزان است اده از اینترنت و تل ن همراه) بوده است .با توجه بره نترایج
بدست آمده و با در نظر گرفتن هدف اصرلی پرژوهش مریتروان نتیجره گرفرت کره اقبرال زیراد
رسانهها نوین در بین جامعه آمار نشان از ضرعف پاسرخگوئی بره نیراز اطالعراتی و ارتبراطی
آنهاست .با توجه به ضرایب ن وذ رسانه مورد بررسری در اسرتان اذربایجران شررقی بایرد گ رت.
تل ن همراه بعنوان پدیده نوظهور عصر ارتباطرات برا ضرریب ن روذ تقریبرا صددرصرد در برین
جامعه آمار براهمیت بیشتر ارزشهرا اجتمراعی افرزوده اسرت .نوجروئی و نروگرایی در برین
جامعه آمار نشان از انعطاف پذیر بیشتر جوانان در مقابل این رسرانه ،برا کراربر عرام هسرتند.
تل ن همراه بنا به بر همین خصیصه عالوه بر تبعات فرهنگی ،پیامدها هویتی نیز به همراه داشرته
است که در نتایج ملموس است .در نهایت اگر ارزشها اجتماعی را زیربنرا نگررش و رفترار
در یک جامعه بدانیم باید گ ت که براساس نتایج پژوهش ،رسانه نوین مورد بررسی بره تناسرب
کارکردش آثار را بر پی ره ارزشها اجتماعی جوانان به یادگار گذاشته است.
منابع
 -4آقا بابائی ،عزیز اهلل ،داریوش جاللی و سرهیال براقر " .)4088( ،مطالعره عوامرل مروثر برر
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ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارها دینری مرردم مشرهد» ،فصرلنامه علمری -پژوهشری
مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
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