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تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزشهای فرهنگی -اجتماعی زنان ساکن مهاباد
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چکیده
ه��دف ای��ن پژوهــش ،بررس��ی تأثیــر تماشــای تلویزیــون بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان ( 15تــا 65
ســاله) ســاکن مهابــاد اســت .روش ایــن پژوهــش از نــوع پیمایشــی اســت و اطالعــات موردنیــاز بــا اســتفاده
از پرسشــنامۀ محققســاخته گــردآوری شــده اســت .تعــداد  382نفــر از زنــان  15تــا  65ســاله شــهر مهابــاد
بهعنــوان جامعــۀ آمــاری مطــرح بودهانــد کــه بــا کمــک نرمافــزار  spss23تحلیــل توصیفــی و اســتنباطی
دادههــا انجــام پذیرفتــه اســت .طبــق یافتههــای ایــن پژوهــش ،تماشــای شــبکههای تلویزیونــی داخلــی و
خارجــی بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان ســاکن مهابــاد تأثیرگــذار اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه تماشــای
شــبکههای تلویزیونــی خارجــی در مجمــوع رابطــۀ معکــوس و منفــی و تماشــای شــبکههای تلویزیونــی داخلــی
رابطــۀ مســتقیم و مثبــت بــا ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان دارد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه در ایــن
زمینــه ،شــاخصهای اجتماعــی اقتصــادی ماننــد ســن ،تحصیــات ،وضعیــت اقتصــادی نیــز تأثیرگــذار هســتند.
امــا از بیــن متغیرهــای مثبــت ،تحصیــات بــا ضریــب بتــای  ،0.329بیشــترین تأثیــرات مثبــت را بــر ارزشهــای
فرهنگــی اجتماعــی زنــان ایفــا میکنــد و تلویزیــون خارجــی بــا ضریــب بتــای  -0.307بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر
ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی دارد.

واژههای کلیدی
شبکههای تلویزیونی داخلی ،شبکههای تلویزیونی خارجی ،ارزشهای فرهنگی-اجتماعی،زنان مهاباد.

* این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه ،پژوهشی است.
ه برگرفتــه از رســالۀ دکتــری در رشــتۀ جامعهشناســی فرهنگــی بــا عنــوان «تحلیــل جامعهشــناختی
 .1ایــن مقالــ 
عوامــل مؤثــر بــر ارزشهــای فرهنگــی -اجتماعــی زنــان شهرســتان مهابــاد بــا تأکیــد بــر شــبکههای تلویزیــون
داخلــی و ماهــوارهای ( 65 -15ســاله)» بــه راهنمایــی نویســندۀ دوم و مشــاورۀ نویســندۀ ســوم اســت.

 . 2دانشــجوی دکتـ�ری جامعهشناس��ی فرهنگ��ی ،گـ�روه علـ�وم اجتماع��ی ،دانشــکدۀ ادبیــات ،علــوم انســانی و
sarakhdry18@gmail.com
اجتماعــی ،واحــد علــوم و تحقیقــات ،دانشــگاه آزاد اســامی ،تهــران ،ایــران.

 . 3دانشــیار گــروه جامعهشناســی ،پژوهشــکدۀ علومانســانی و مطالعــات اجتماعــی ،واحــد جهــاد دانشــگاهی،
t.shaverdi@yahoo.com
ته��ران ،ای��ران( .نویس��ندۀ مســئول)

 . 4اســتادیار گــروه علــوم اجتماعــی ،جامعهشناســی ،دانشــکدۀ ادبیــات ،علــوم انســانی و اجتماعــی ،واحــد علــوم
ag.socioligy@gmail.com
و تحقیقات ،دانشــگاه آزاد اســامی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی 1در هــر جامعــهای ،معــرف و شناســنامه فرهنــگ آن
جامعــه بــه حســاب میآیــد .در واقــع ارزشهــا اجتماعــی فرهنگــی هدایتکننــدۀ
کنشهــای اعضــای جامعــه هســتند و باعــث میشــوند افــراد بــه منافــع جمعــی بیشــتر از
منافــع فــردی اهمیــت دهنــد .آلمونــد و وربــا ،)1963(2پاتنــام ،)1980( 3رایــس و ســامبرگ

4

( )1997ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی را عاملــی مهــم در توســعه اجتماعــی ،سیاســی و
اقتصــادی جامعــه عنــوان میکننــد .بــه بــاور آنهــا میتــوان از ایــن ارزشهــا بهعنــوان
ارزشهــای جمعگرایانــه یــا ارزشهــای مشــوق عمــل جمعــی یــاد کــرد کــه مشــوق اعتمــاد،
تســاهل ،همــکاری و مشــارکت در امــور عمومــی جامعــه هســتند .از طرفــی ارزشهــا یکــی
از عناصــر اصلــی فرهنــگ اســت ،مطالعــۀ ابعــاد آن میتوانــد موجــب شناســایی تغییــرات
فرهنگــی و تحــوالت اجتماعــی در طــول زمانهــا و در مکانهــای مختلــف شــود .بــه ایــن
خاطــر ،پــی بــردن بــه وضعیــت نظــام ارزشــی جامعــه ،مــا را بــا ســاختار فرهنگــی جامعــه
آشــناتر میکنــد (آزاد ارمکــی و دیگــران .)2:1383،بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت نظــام
ارزشــی یکــی از مولفههــای مهــم فرهنگــی جامعــه اســت بطــوری کــه غفلــت از ایــن مســاله
مهــم میتوانــد باعــث تضعیــف هویــت فرهنگــی و یــا اســتحاله فرهنــگ ملتهــا گــردد
(رفیعپــور .)76:1376بنابرایــن شــناخت عوامــل مؤثــر بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی
بهعنــوان مســئلهای اساســی مطــرح اســت .یکــی از ایــن عوامــل مهــم کــه قابــل بررســی در
قالــب پژوهشهــای علمــی اســت ،رســانههای جمعــی 5بــه ویــژه شــبکههای تلویزیونــی
داخلــی و شــبکههای تلویزیونــی خارجــی هســتند .رســانههای تلویزیونــی از جملــه وســایل
ارتبــاط جمعــی هســتند کــه تأثیــرات شــگرفی بــر دگرگونــی ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی
و نیــز ارزشهــای اخالقــی ،ســبک زندگــی و ...در جوامــع مــدرن داشــتهاند .گســتردگی و
جهانشــمولی پیــام رســانههای ارتباطــی ،بــه همــان انــدازه کــه بــه نظــر میرســد مفیــد
هســتند ،میتوانــد مخــرب و ویرانگــر نیــز باشــند .رســانههای ارتبــاط جمعــی ،بــه ویــژه
شــبکههای تلویزیونــی داخلــی و خارجــی ،در تولیــد علــم ،آمــوزش انــواع مهارتهــا ،کمــک
1. Socio-cultural values
2. Almond & Verba
3. Putnam
4. Rice & Samberg
5. Mass Media
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بــه شــناخت فرهنگهــا ،ســرگرمی و مــوارد دیگــر ،نقــش فراینــدی ایفــا میکننــد .امــا
گاهــی همیــن رســانهها ابــزاری بــرای بــه حاشــیهرانی و مهجــور کــردن ارزشهــای فرهنگــی
اجتماعــی جوامــع مختلــف ،بــه ویــژه جوامــع تحــت ســیطره تهاجــم فرهنگــی میشــوند.
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ بــه ویــژه زنــان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را درﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات در زﻣﯿﻨﻪي ارزشﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اخالقـ�ی ،دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .چنانکـ�ه دیویـ�د انگلیـ�س 1یــادآور میشــود آنچــه
توســط تلویزیــون و ســایر رســانهها بــرای مخاطــب ارائــه میشــود ،چیــز جدیــد یــا چالــش
برانگیــزی کــه مــا را بــه فکــر کــردن یــا تامــل کــردن ســوق دهــد بنــدرت دیــده میشــود،

ً
خصوصــا زنــان ماننــد غــذا خــوردن،
چنانکــه فعالیتهــای فرهنگــی روزمــرۀ مخاطبــان
تماشــای تلویزیــون ،پوشــش ،آرایــش و مدیریــت بــدن ،ارتباطــات اجتماعــی و خانوادگــی،
همــه کامــا تحــت تأثیــر قرارگرفتــه انــد (انگلیــس.)94-92:1399،
ایــن در حالــی اســت کــه زنــان بهعنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور و عاملــی مهــم در
تــداوم نســل و وظیفــۀ خطیــر تربیــت فرزنــدان و مهیــا کــردن بســتر مناســب بــرای آنــان
بــه منظــور رشــد اجتماعــی صحیــح و انتقــال ارزشهــای درســت فرهنگــی ،همــواره بایــد
دارای ســطح مناســبی از ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی در جامعــه باشــند .از ســوی دیگــر،
زنــان در هــر جامعــهای ،بهعنــوان پــرورش دهنــدگان نســل و عاملهــای نهادینــه کــردن
ارزشهــا و هنجارهــا ،شــناخته شــده و در انتقــال و حفــظ ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی
نقــش ایفــا میکننــد .اکنــون در جامعــه ایــران کــه بــه دلیــل وجــود اقــوام مختلــف از
نظــر فرهنگــی ،بســیار متنــوع و درهــم تنیــده اســت ،عــدم دقــت و هوشــیاری نســبت بــه
تولیــد یــا پخــش برنامههــای شــبکههای تلویزیونــی میتوانــد عــاوه بــر اینکــه موجــب
طــرد و واپسرانــی ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی اقــوام مختلــف جامعــه گــردد ،موجــب
نفــوذ و رســوخ فرهنگــی نامتــوازن در بافــت فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه نیــز گــردد .در
ایــن راســتا در رابطــه بــا برنامههــای تلویزیــون داخلــی و خارجــی آنچــه کــه کمتــر بــدان
پرداختــه شــده تحلیــل علمــی اثرگذاریهــای ضمنــی و تدریجــی برنامههــای مذکــور
بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان بهعنــوان مخاطبــان بــوده اســت کــه در عرصــۀ
ارزشهــا ،تلویزیــون بهعنــوان ابــزاری قدرتمنــد در جهتدهــی بــه ذهنیــت ،نگــرش و ذائقــه
مخاطبانــش میتوانــد تأثیــرات مثبــت یــا منفــی زیــادی از خــود بــر جــای گــذارد (باهنــر
1. David England
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و دیگــران .)132:1389،در ایــن راســتا جامعــۀ مــورد مطالعــه (مهابــاد) واجــد ســنتهای
تاریخــی شــکلدهندۀ هویــت قومــی خــود اســت کــه بــا ورود وســایل ارتباطــی -خصوصـ ً
ـا
برنامههــای تلویزیونــی خارجــی -بــه ایــن شــهر ارزشهــا را بــه شــکل نوینــی رقــم زده اســت.
در چنیــن وضعــی ،زنــان بــا یــک تقابــل معنایــی از ارزشهــا ســنتی و بومــی و هویــت
غربــی و غیرخــودی مواجــه میشــوند .لــذا وضعــی پیــش میآیــد کــه شالودهســاز بحــران
هویــت میشــود و ایــن وجهــهای مــدرن بــا برســاختی بــه شــدت متناقــض از ارزشهــا
فرهنگــی اجتماعــی ایجــاد میکنــد.
برــ ای��ن اس��اس هـ�دف اصلـ�ی در ای��ن پژوهشــ بررسـ�ی تأثیــر تماشــای تلویزیــون بــر
ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان ( 15تــا  65ســاله) ســاکن مهابــاد اســت .فرضیههــای
زیــر در ایــن پژوهــش اینگونــه مطــرح هســتند:
ً
مشــخصا تلویزیــون داخلــی -و ارزشهــای
1 .بیــن تماشــای برنامــهتلویزیونــی–
فرهنگــی اجتماعــی در میــان زنــان ،رابطــه وجــود دارد.
ً
مشــخصا تلویزیــون خارجــی -و ارزشهــای
2 .بیــن تماشــای برنامــهتلویزیونــی–
اجتماعــی فرهنگــی در میــان زنــان رابطــه وجــود دارد.
3 .بیــن ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان از منظــر تماشــای تلویزیــون داخلــی و
خارجــی تفــاوت وجــود دارد.
پیشینۀ پژوهش
ســاروخانی ( )1399در مقالـهای بــا عنــوان برســاخت بــدن در تلویزیــون (مــورد مطالعــه
تبلیغــات بازرگانــی شــبکه یــک ســیمای ملــی) بــه مطالعــه پرداختــه اســت .در ایــن مقالــه
آگهیهــای بازرگانــی در ســال  1396بــه صــورت نشــانهها و رمــزگان از دیــدگاه فیســک
و روالن بــارت تحلیــل شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه دو گفتمــان جنســی و
جنســیتی در حــوزه بــدن در تبلیغــات بازنمــای میشــود .تبلیغــات در زمینههــای مختلــف
فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی در جهــان رســانهای شــده تأثیــر بســیاری در شــکل گیــری
الگوهــای فکــری ،احساســی و رفتــاری مخاطبــان و تغییــر ارزش و نگرشهــای آنــان دارد.
تهمتنکاوکانــی ( ،)1397پژوهش��ی را تحتــ عن��وان «بررســی تأثیــر شــبکههای
ماهــوارهای (فارســی زبــان) بــر ارزشهــای فرهنگــی مخاطبیــن (موردمطالعــه خانوادههــای
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منطقــه  10شــهرداری تهــران) .انجــام داده اســت .نتایــج پژوهــش نشــان داد شــبکههای
ماهــوارهای (فارســیزبان) بــر ابعــاد ارزشهــای فرهنگــی شــامل؛ فردگرایــی /جمعگرایــی،
اجتنــاب از عــدم اطمینــان ،مردانگــی /زنانگــی و فاصلــه قــدرت نیــز تأثیــر مثبــت و معنــاداری
دارد.
شــاکرینژاد ( )1397پژوهشــی بــا عنــوان بازنمایــی عفــاف و حجــاب در ســریالهای
ســیمای جمهــوری اســامی ایــران انجــام داده اســت .یافتههــای تحقیــق حاکــی از آن اســت
کــه رســانه ملــی در ســالهای پــس از انقــاب اســامی ،درخصــوص بازنمایــی پوشــش
چــادر بهعنــوان حجــاب برتــر مــورد نظــر دیــن اســام نیــز قابلدفــاع نیســت .همچنیــن در
ســریالهای تلویزیونــی نحــوه ارتبــاط ،نــگاه و گفتوگــوی زنــان چــادری نمایــش داده شــده
بــا نامحــرم و نیــز زینــت مــو و انــدام آشــکار آنهــا در برابــر نامحــرم ،تفــاوت معنــاداری بــا
دارنــدگان ســایر پوشــشها نــدارد.
آقاســیدمرتضی( )1397پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی و تحلیــل تأثیــر برنامههــای
شــبکههای ماهــوارهای بــر ارزشهــای شــهروندان شــهر تهــران» را انجــام داده اســت .نتایــج
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بیــن شــبکههای ماهــوارهای و ارزش شــهروندان رابطــه مثبــت
و معنــاداری وجــود دارد.
بیــکزاد ( )1396پژوهشــی را بــا عنــوان «پیامدهــای فرهنگــی -اجتماعــی اســتفاده از
شــبکههای تلویزیونــی ماهــوارهای کــردی بــر مخاطبــان شــمال غــرب ایــران» انجــام داده
اســت .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بیــن رضایتمنــدی مخاطبــان بــا تماشــای برنامههــای
شـ�بکه ماهـ�وارهای کـ�رد زبـ�ان رابطـ�ۀ معنـ�اداری وجـ�ود دارد
هــاوارد )2019( 1پژوهشــی را بــا عنــوان «بررســی انتقــادی عوامــل مؤثــر بــر ارزشهــا
و هویــت اجتماعــی و فرهنگــی بــا تأکیــد بــر رســانههای جمعــی» انجــام داده اســت .در
ایــن تحقیــق کــه بــه صــورت پیمایشــی انجــام شــده ،محقــق عنــوان کــرده کــه بیــن میــزان
اســتفاده از رســانههای جمعــی ماننــد تلویزیــون و محتواهــای آن (بــه ویــژه محتواهــای خبــری
و ســرگرمی) بــا ارزشهــای اجتماعــی و فرهنگــی بــا افــراد رابطــۀ معکــوس معنــادار وجــود دارد
و توجــه بیــش از حــد بــه مــد و آرایــش ،مقابلــه بــا بســیاری از آداب و رســوم ســنتی ،حضــور
در عرصههــای اجتماعــی مــدرن از اثــرات مواجهــه بــا رســانههای بصــری بــوده اســت.
1 1. Howard
دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

37

تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزشهای فرهنگی  -اجتماعی زنان ...

کلنــر )2018( 1تحقیقــی را بــا عنــوان «تأثیــر تبلیغــات تلویزیونــی بــر هویــت فرهنگــی
و اجتماعــی زنــان» انجــام داده اســت .در ایــن تحقیــق کــه بــه روش همبســتگی انجــام
شــده و جامعــه آمــاری آن زنــان شــهر لنــدن بــوده کــه محقــق در نتیجــۀ تحقیــق عنــوان
کــرده اســتفاده زنــان از تبلیغــات تلویزیونــی باعــث عــدم توانایــی صحیــح در انتخــاب
اجنــاس و لــوازم شــده و باعــث فاصلــه گرفتــن آنــان از کلیشــههای جنســیتی و تفکیــک
نقشهــای جنســیتی شــده و هویّــت جنســیتی آنهــا را مخــدوش میکنــد .همچیــن
تبلیغــات تلویزیونــی باعــث تغییــر در برخــی از باورهــا و ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان
میشــود.
هالــس )2016( 2تحقیق��ی را ب��ا عن�وـان «آسیبشناســی تأثیــر رســانههای جمعــی بــر
ارزشهــای اجتماعــی -فرهنگــی دانشــجویان پرداختــه اســت .نتایــج پژوهــش نشــان داده
اســت کــه هرچــه میــزان تماشــای برنامههــای رســانههای جمعــی از جملــه تلویزیــون
افزایــش یافتــه ،موجــب کاهــش ارزشهــای فرهنگــی و بخشهــای از ارزشهــای اجتماعــی
دانشــجوبان شــده اســت.
تانــکارد )2015( 3تحقیقــی را بــا عنــوان نقــش رســانهها (تلویزیــون) در ارتبــاط اجتماعی
زنــان در شــهر ونکــور کانــادا» انجــام داده اســت .در ایــن تحقیــق کــه بــه روش پیمایشــی
انجــام شــده محقــق عنــوان نمــود کــه رســانهها تلقینکننــدۀ اهــداف و سیاســتهای
ســازمانی و دولتــی در زمینــه ایجــاد تعامــل و ارتبــاط بیــن افــراد خــاص اســت .همچنیــن
رســانهها نقــش تأییدکننــدۀ در ارتبــاط اجتماعــی درونگروهــی زنــان در شــهر ونکــور دارد.
بــا مــروری بــر پژوهشهــای انجامشـــدۀ داخلــی و خارجــی در دهۀ گذشـــته بایــد اذعان
داشـــت محققــان داخلــی و خارجــی کمتــر بــر نقــش برنامههــای شــبکههای تلویزیونــی
داخلــی و خارجــی بــه طــور همزمــان و میــزان تأثیرگــذاری آنهــا بــر ارزشهــای فرهنگــی
اجتماعــی زنــان پرداختهانــد .چنانکــه در جامعــۀ آمــاری مــورد بررســی آنــان ارزشهــای
زنــان موردتوجــه واقــع نشــدهاند کــه در ایــن پژوهــش مدنظــر قرارگرفتــه اســت.
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چهارچوب نظری
رونالــد اینگلهــارت ،1معتقــد اســت کــه تغییــر ارزشــی ،رونــدی اســت کــه نــه بــه طــور
مــدام از ســالی بــه ســال دیگــر بلکــه از نســلی بــه نســلی دیگــر رخ میدهــد .بــه طــوری کــه
در عصــر کنونــی ،جهانــی شــدن ارتباطــات و رســانهها بــر شــکاف ارزشهــای نســلی تأثیــر
گذاشــته اســت (یوســفی .)42 :1383 ،مطابــق ایــن نظریــه ،در دهههــای اخیــر در بیشــتر
کشــورها ،دامنــۀ گســتردهای از تغییــرات در ارزشهــای شــخصی ،هنجارهــای خانوادگــی،
پندارهــای مذهبــی تــا رفتارهــای سیاســی بــه وجــود آمــده اســت (اینگلهــارت.)1395،
گیدنـ�ز 2در ترســیم امنیــت هستیشــناختی دوران مــدرن بیــان مــیدارد کــه در عصــر مــا
کیهــان شناســی مذهبــی جــای خــود را بــه دانــش بازاندیشــانه تحــت تســلط مشــاهدۀ
تجربــی و اندیشــۀ منطقــی داده اســت .چنآنچــه ایــن دانــش بازاندیشــانه بــر تکنولــوژی
مــادی و اصــول اجتماعــی اســتوار اســت و ایــن امــر منجــر بــه تضعیــف دین و ســنت شــده
اســت (گیدنــز .)130-122:1384،عــاوه بــر ایــن گیدنــز در حــوزۀ ارتباطــات انســانی معتقــد
اســت کــه رابطــه بیــن افــراد از جملــه روابــط بیــن والدیــن و فرزنــدان ،روابــط فامیلــی و
روابــط دوســتانه بیشــتر ابــزاری شــدهاند و ارتبــاط در مدرنیتــه تنهــا بــرای پــاداش بــه
وجــود میآیــد .از نظــر گیدنــز ،رســانهها ماهیــت ارتبــاط بیــن قلمــرو عمومــی و خصوصــی
را بــاز تعریــف میکننــد بــرای مثــال افــرادی کــه خصوصیتریــن ابعــاد زندگــی خــود را در
برنامههــای تلویزیونــی مطــرح میکننــد و بخشهایــی از زندگــی را کــه مــا تصــور میکردیــم
خصوصــی هســتند عمومــی میکننــد (گیدنــز .)136:1393،باومــن 3نیــز ماننــد گیدنــز بــر
تأثیــر تکنولوژیهــای ارتباطــی و وســایل ارتبــاط جمعــی بــر زندگــی اجتماعــی اشــاره دارد.
ســیالیت و شــکنندگی زندگــی مــدرن بــر روابــط انســانی نیــز تأثیــر گذاشــته و آنهــا را
بســیار سســت ،شــکننده و زودگــذر کــرده اســت (بهرامیکمیــل .)293:1398 ،عــاوه بــر
ای��ن دری��دا در نوشــتاری بــا عنــوان ایمــان و معرفــت اعتقــاد دارد ،هــر نــوع پژوهــش در
دیــن میتوانــد در فهــم رســانه تأثیــر بگــذارد و هــم رســانه قــدرت فروکاســتن نیرومنــدی
ارزشه��ای دی��ن را دارد 1998:22,Derrida(.( .چنانک��ه مــک کومـ�ز و شــاو 4در نظریــه
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برجستهســازی مطــرح میکننــد رســانهها میتواننــد نظــر مــردم را بــه ســوی مســائلی
جلــب کننــد کــه برجســته کردهانــد بــه عبارتــی رســانهها نهتنهــا بــه مخاطبــان میگوینــد
دربــارۀ چــه فکــر کننــد بلکــه چگونگــی آن را نیــز در چهارچــوب مفهومــی کــه از پیشســاخته
و پرداختهانــد بــه آنــان تحمیــل میکننــد (حکیــمآرا و دیگــران .)16-15:1399،در ایــن
ارتبـ�اط ،فوکـ�و 1رســانهها را مکانیســمها بــا دســتگاههایی میدانــد کــه قــدرت گفتمــان
از طریــق آنهــا اعمــال میشــود .وی رســانهها را ابــزار مراقبــت و کنتــرل دائمــی میدانــد
کــه هماننــد زنــدان و دیگــر نهادهــای قدرتمنــد اجتماعــی ،کارکــرد «سراســربینی» دارنــد.
در نــگاه فوکــو دانــش بشــر ،تکنولوژیهــای پیشــرفتهای بــرای اعمــال قــدرت بــر بــدن
افــراد ایجــاد میکنــد .چنانکــه ویژگیهــای ظاهــری بــدن بــه افــراد قــدرت چانهزنــی
میبخشــد و افــراد از آن بــرای ســرمایهگذاری اســتفاده میکننــد (مهــدیزاده:1399 ،
.)118-122
در ایــن خصــوص ،فمینیســتها اســتداالل میکننــد کــه ارزش زنــان در نظــام
مردســاالرانه و ســرمایهداری بــه مثابــه خشــونتی اســت کــه بــه صــورت معیارهــای مــد،
آرایــش و انــواع جراحــی زیبایــی کــه نوعــی خشــونت (پنهــان) محســوب میشــود
اعمــال میشــود (ریتــزر .)633:1395،در ایــن دیــدگاه نیــاز زنــان بــه زیبــا بــودن و
شیءســازی کاذب بــه وســیله منابعــی همچــون رســانهها و تبلیغــات ســاخته میشــود
(اخالصــی .)132:1397،ژان بودریــار 2در قلمــرو ارتباطــات ،بیشــتر بــه نقــش تکنولــوژی و
رســانهها در ایجــاد نشــانهها و ســاختن فراواقعیــت تاکیــد دارد .امــر واقعــی از نظــر بودریار
در جریــان خــود رســانه ،محــو میشــود (ریتــزر .)407-420:1394،بودریــار حادواقعــی را
محصــول رســانهها جمعــی میدانــد کــه تمامــا وانمــوده شــده و در نتیجــه زیباتــر از زیبــا
و حقیقیتــر از حقیقــی اســت یکــی از نمونههــای حادواقعیــت در پورنوگرافــی فراواقعــی
وانمــوده شــدن زنــان اســت .ســتارۀ زن فیلمهــا و ســریا لهای پخــش شــده توســط
رســانهها بــا ایمپلنتهایــش ،جراحیهــای پالســتیک اضافــی ،آرایــش بــدن و تغییــرات
دیگــر ،مصــداق زن وانمــوده اســت و چــه بســا زنــان درصــدد زندگــی کــردن براســاس ایــن
تصاویــر حــاد واقعــی از طریــق دگرگــون کــردن خودشــان باشــند (ریتــزر.)419:1394،
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افــزون بــر ایــن ،جــورج گربنــر 1صاحب تئــوری کاشــت اذعــان میکنــد ،رســانههای جمعی
بهخصــوص تلویزیــون بــه طــور فزاینــدهای موجــب تأثیــر در جهانبینــی و نظــام ارزشــی
بیننــدگان پرمصــرف خــود میشــود و بــه آنهــا نگــرش کاذب در مــورد واقعیــات میبخشــد
(مککوایــل .)399:1385،ب��ر ای��ن اس��اس کلنـ�ر بیــان مـیدارد ابزارهایــی تحــت حاکمیــت
فرهنــگ رســانهای ،مبتنــی بــر بــازار و تبلیغــات موجــب تغییــر ســاختاری بــه حوزههــای
ســرگرمی ،عشــق و زندگــی روزمــره اســت .وی چهرهســازی و شــهرت ،ســرگرمی ،ورزش،
مــد و آرایــش ،معمــاری ،موســیقی ،صنعــت غــذا ،و هرزهنــگاری را بهعنــوان قلمروهــای
نمایــش ،در تصاویــر و انگارههــای رســانهای برمیشــمارد (مهــدیزاده.)305-304-1399،
در ایــن راســتا از منظــر مصــرف رســانه بــه مثابــه دســتکاری صاحبــان قــدرت و بیگانگــی،
بـ�اکاک 2معتقــد اســت کــه بیگانگــی از زمــان مارکــس 3نــه تنهــا کاهــش نیافتــه بلکــه
بــا وارد شــدن بــه حــوزه مصــرف افزایــش یافتــه اســت .بــه نظــر بــاکاک مــا در جامعــۀ
جدیــد بــا تجربههایــی مواجــه هســتیم کــه آنهــا را بــه طــور زنــده دریافــت نمیکنیــم.
خــوردن غــذای آمــاده ،تورهــای مســافرتی برنامهریــزی شــده تماشــای ورزش در تلویزیــون
نمونــهای از ایــن امــر هســتند کــه حــس خالقیــت و خودگردانــی را از انســان گرفتــه
اســت (بــاکاک .)76:1381،در ایــن زمینــه میتــوان اذعــان کــرد کــه مخاطبــان در شــرایط
بیگانگــی نیازهــا و گرایشهــای خــود را بــا رســانهها تطبیــق میدهنــد .منطبــق بــر ایــن
رویکـ�رد زیمـ�ل 4معتق��د اس�تـ از طریــق مص��رف متظاهرانـ�ه نوعــی فردگرایــی جعلــی
ایجــاد میشــود بــه عبارتــی افــراد از طریــق دســتیابی بــه نشــانههای جایــگاه اجتماعــی،
مدلبــاس ،یــا نشــانههای اعتقــادات عجیــب و غریــب فــردی نوعــی فردگرایــی دروغیــن را
بــرای خــود ایجــاد میکننــد .در ایــن زمینــه وبلــن 5معتقــد اســت مــد گویــای ایــن امــر
اســت کــه فــرد میتوانــد بــدون تولیــد در حــد بیانــدازه مصــرف کنــد (وبلــن.)200:1396:
منطبــق بــا اندیش ـههای وبلــن و زیمــل میتــوان گفــت زنــان بــه دنبــال تمایــز در انواعــی
از مصــرف کاالهــای فرهنگــی هســتند کــه در مصــرف محصــوالت و کاالهــای رســانهای
نمایــان میشــود .از رویکــرد اندیشــمندان مکتــب فرانکفــورت علــم و تکنولــوژی بــه مثابــه
1 . George Gerbner
2 . Bakak
3 . Marx
4 . Simal
5 . Veblen
دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

41

تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزشهای فرهنگی  -اجتماعی زنان ...

ایدئولوژیهایــی هســتند کــه امــکان پیدایــش اشــکال جدیــد ســلطه را میســر ســاخته
و بــه آن کمــک میرســاند (باتامــور .)22:1375،از ایــن رویکــرد هــدف اصلــی صنعــت
فرهنــگ تولیــد فرهنــگ تــودهای و یکســان در جهــت منافــع نظــام ســرمایهداری و ســرگرم
کــردن تــوده مــردم بــرای تضعیــف آگاهــی آنهــا جهــت جلوگیــری از مخالفــت بــا سیســتم
حاکــم اســت .نتیجــه ســلطه صنعــت فرهنــگ در جامعــه مــدرن تبدیــل انســان بــه موجودی
اســت کــه هویــت خــود را از دســت داده اســت و در پــی آن جامع ـهای یکدســت ایجــاد
میشــود .بــر ایــن اســاس ،مــردم خواســتههایی ماننــد هــم داشــته قــدرت تشــخیص و
آزادی اندیشــه ندارنــد و آنچــه را رســانهها بــه خوردشــان میدهنــد بیهیــچ مقاومتــی
میپذیرنــد (رهنمــا و شــریفزاده )128:1398،در ایــن رابطــه مارکــوزه 1در مقدمــه کتــاب
انســان تکســاحتی ،انســان را در دوره ســیطره فنــاوری و حاکمیــت ســرمایه ،فاقــد شــناخت
و درک صحیــح از نیازهــای واقعــی دانســته و میافزایــد در چنیــن شــرایطی آزادی حقیقــی،
امــکان دگرگونــی و تکامــل وجــود نــدارد ضمــن آن کــه تحریــک قــوای جنســی نیــز موجــب
شــده اســت توجــه به ســایر شــئون فــردی و اجتماعــی فرامــوش شــود (مارکــوزه.)18:1359،
از نظــر گافمــن 2رســانههای ارتباطــی ویژگــی نمایشگونــۀ تعامــات روزمــره را در تعامــات
رســانهای بازتولیــد و تشــدید میکننــد؛ روابطــی کــه در آن افــراد مشــهور زندگــی خصوصــی
اشــخاص را بــا زندگــی خصوصــی خــود مرتبــط میکننــد (گافمــن  ،1979بــه نقــل از
الفــی .)82:2007،ایــن در حالــی اســت کــه دیــدگاه شــبه تعامــل رســانهای شــده اشــاره
بــه پیامرســانی جمعــی ماننــد رادیــو ،تلویزیــون ،ماهــواره و نظایــر آنهــا دارد .بــه بــاور
تامپسـ�ون 3هنرپیشـههای مــرد و زن ،گوینــدگان خبــر و گرداننــدگان میزگردهــای تلویزیونــی،
و دیگــران بــه چهرههــای آشــنا تبدیــل میشــوند کــه افــراد در جریــان زندگــی روزمرۀشــان
اغلــب درمــورد آنهــا بحــث میکننــد .شــبه تعامــل رســانهای شــده باعــث میشــود کــه
موضوعــات و رویدادهــای جهانــی ،بــه (محیــط) خانــه مرتبط شــود (تامپســون.)310:1379،
از طــرف دیگــر نظریــه اســتفاده و رضامنــدی ضمــن فعــال انگاشــتن مخاطــب ،بــر نیازهــا
و انگیزههــای وی در اســتفاده از رســانهها تأکیــد میکنــد و بــر آن اســت کــه ارزشهــا،
عالیــق و نقــش اجتماعــی مخاطبــان مهــم اســت و مــردم براســاس ایــن عوامــل آنچــه را
میخواهنــد ببینــد و بشــنوند ،انتخــاب میکننــد (مهــدیزاده.)76 :1399 ،
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بــا توجــه بــه خالصــه آنچــه از نظریههــای مرتبــط بــا رســانههای جمعــی مطــرح شــد،
ارتبــاط مفهومــی و نظــری آن بــا ارزشهــای اجتماعــی فرهنگــی زنــان مــورد تبییــن قــرار
گرفــت ،لــذا تأثیرگــذاری برنامههــای تلویزیونــی بــر ارزشهــای اجتماعــی فرهنگــی زنــان
بــا مؤلفههایــی ماننــد گرایــش بــه آرایــش ،تمایــل بــه عمــل زیبایــی ،ارتبــاط بــا جنــس
مخالــف ،مدگرایــی در لبــاس ،عــادات غذایــی ،تعامــات اجتماعــی ،اســتحکام خانــواده،
تعامــل بــا والدیــن و گرایشــات مذهبــی مــورد تبییــن قــرار میگیــرد .بــر همیــن اســاس،
مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش بــا تلفیقــی از نظریههــای ارائهشــده در شــکل زیــر قرارگرفتــه
و فرضیههــای پژوهــش نیــز بــه تبعیــت از آن در ادامــه ارائــه میشــود.

شکل  .1مدل و چهارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی
ایــن پژوهــش بــه روش پیمایشــی انجــام پذیرفتــه اســت .اطالعــات موردنیــاز
بــا اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخته گــردآوری شــده اســت .بــرای تعییــن اعتبــار
ابزارپژوهــش (پرسشــنامه) از روش اعتبارســازه و صــوری اســتفاده شــد .بعــد از ســاخت و
تدویــن پرسشــنامه اولیــه ،جهــت شــاخص توافــق داخلــی و پایایــی پرسشــنامه ،آزمــون
دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

43

تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزشهای فرهنگی  -اجتماعی زنان ...

آلفــای کرونبــاخ انجــام گرفــت .ایــن آزمــون همســانی درونــی را انــدازه گیــری میکنــد بدیــن
معنــا آزمــون مقدماتــی بــا نمون ـهای بــه تعــداد  30نفــر انجــام گرفــت .در ایــن پژوهــش،
کلیــۀ زنــان  15تــا  65ســال شــهر مهابــاد بهعنــوان جامعــۀ آمــاری مطــرح هســتند ،بــر
طبــق اطالعــات کســب شــده از ســایت مرکــز آمــار ایــران جامعــۀ آمــاری زنــان 15-65
ســال براســاس آخریــن سرشــماری کــه در ســال  1395صــورت گرفتــه حــدود  59168نفــر
هســتند .در ایــن پژوهــش ،از فرمــول کوکــران بــه منظــور تعییــن حجــم نمونــه بــه شــرح
زیــر اســتفاده شــده اســت.

شکل  .2تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران

ســپس حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران در ایــن مطالعــه  382نفــر تعییــن
گردیــد و پرسشــنامه در بیــن ایــن تعــداد آزمودنــی بــه روش نمونهگیــری تصادفــی توزیــع
و تکمیــل شــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــای پیمایــش انجــام یافتــه براســاس آمارههــای
توصیفــی و اســتنباطی انجــام گرفــت .در واقــع پاســخهای افــراد نمونــه بــا روش آمــار
توصیفــی ،تلخیــص و در قالــب توزیــع فراوانــی ،شــاخصهای پراکندگــی و شــاخصهای
مرکــزی نشــان داده شــد .ایــن شــاخصها بــرای توصیــف وضعیــت متغیرهــا و ســنجش
میــزان آنهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .امــا بــه منظــور تعییــن رابطــه بیــن متغیرهــای
پژوهــش و آزمــون فرضیههــای پژوهــش از آمارههــای اســتنباطی ماننــد روابــط دو متغیــره
بــا بهرهگیــری از ضریــب همبســتگی ،پیرســون و آزمــون  Tو روابــط چنــد متغیــره بــا اســتفاده
از رگرســیون چندگانــه و تحلیــل مســیر اســتفاده شــد.
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یافتههای پژوهش
توصیــف متغیرهــای اصلــی پژوهــش یعنــی متغیرهــای مســتقل (میــزان تماشــای برنامه
تلویزیونــی) و متغیرهــای تابــع پژوهش(عــادات غذایــی ،جراحــی و عمــل زیبایــی ،ارتبــاط بــا
جنــس مخالــف ،اســتحکام خانــواده ،تعامــات اجتماعــی ،تعامــل بــا والدیــن ،مدگرایــی در
لبــاس و پوشــش ،دینــداری) بــه شــرح زیراســت:
وضعیت تماشای برنامۀ تلویزیونی
میــزان تماشــای برنامههــای تلویزیــون داخلــی :در ارتبــاط بــا میــزان تماشــای برنامههــای
شــبکههای تلویزیــون داخلــی ،بیشــترین درصــد پاســخگویان بیــان کردهانــد کــه کمتــر از
 1ســاعت آن را تماشــا میکننــد .حــدود  60درصــد در ایــن گــروه واقــع شــدهاند24.2 .
درصــد اعــام کردهانــد کــه  1تــا  2ســاعت وقتشــان را صــرف برنامههــای تلویزیونــی
داخلــی میکننــد .حــدود  10درصــد از زنــان  3تــا  4ســاعت بــرای تماشــای تلویزیــون
داخلــی وقــت صــرف میکننــد .در نهایــت  3.3درصــد اعــام کردهانــد کــه  4تــا  5ســاعت
و  2.2درصــد نیــز بــاالی  5ســاعت تلویزیــون داخلــی را تماشــا میکننــد.
انــواع برنامههــای تلوبزیونــی داخلــی :یافتههــا در ایــن خصــوص نشــان میدهنــد
کــه بــه ترتیــب اولویــت ســریالهای تلویزیونــی ،اخبــار داخلــی و خارجــی ،برنامههــای
آموزشــی ،خانــواده ،فیلمهــای ســینمایی ،مســتندها ،مســابقات تلویزیونــی ،برنامههــای
ِ
وقــت زنــان را بــه خــود
دینــی ،مســابقات ورزشــی و برنامههــای شــبکه بــازار بیشــترین
اختصــاص میدهنــد .میانگیــن تماشــای انــواع برنامههــای تلویزیونــی نــزد زنــان  2.1اســت
کــه ایــن رقــم پایینتــر از حــد میانــه ( )3اســت و حکایــت از آن دارد کــه زنــان کمتــر
گرایــش بــه برنامههــای تلویزیــون داخلــی دارنــد.
میــزان تماشــای برنامههــای شــبکههای تلویزیــون خارجــی :بــه ترتیــب اولویــت
کانالهــای موزیــک ،ســریالها ،اخبــار داخلــی و خارجــی ،مســتندها ،برنامههــای آموزشــی،
فیلمهــای ســینمایی ،برنامههــای خانــواده ،مســابقات تلویزیونــی ،مســابقات ورزشــی و
برنامههــای دینــی ماهــواره خارجــی بیشــترین وقـ ِ
ـت زنــان را بــه خــود اختصــاص میدهــد.
ـون خارجــی نــزد زنــان نیــز در حــد پایینــی
براســاس اطالعــات تماشــای برنامههــای تلویزیـ 
قــرار دارد امــا بــه لحــاظ نســبی بیشــتر از تلویزیــون داخلــی اســت.
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وضعیت ارزشهای فرهنگی اجتماعی زنان
عــادات غذایــی :بــه ترتیــب لــذت بــردن از غذاهــای کمکالــری و ســبزیجات ،امتحــان
ـح غذاهای
کــردن هــر غــذای جدیــد ،خــوردن انــواع فســتفودها و غذاهــای خارجــی و ترجیـ ِ
محلــی بــه دیگــر غــذا در اولویتهــای اول تــا آخــر عــادات غذایــی زنــان بــه تأثیــر از برنامــه
تلویزیونــی و ارتباطــی قــرار دارد .حــدود  48درصــد از زنــان اعــام کردهانــد کــه عــادات
غذاییشــان بــه تأثیــر از برنامههــای تلویزیونــی در حــد متوســط تغییــر یافتــه اســت.
حــدود  46درصــد آن را در حــد زیــاد و حــدود  6درصــد آن را در حــد کــم اعــام کردهانــد.
تمایــل بــه عمــل زیبایــی :بــه ترتیــب اولویــت میــزان موافقــت زنــان بــا انجــام عمــل
زیبایــی ،تأثیــر جراحــی زیبایــی در جلــب توجــه ،تأثیــر جراحــی زیبایــی بــر یافتــن همســر
مطلــوب و تأثیــر جراحــی زیبایــی بــر ارتقــاء پایــگاه اجتماعــی در ردیفهــای اول تــا چهــارم
قرارگرفتهانــد .میــزان تمایــل بــه عمــل زیبایــی نــزد زنــان بــه تأثیــر از برنامــه تلویزیونــی
در حــد متوســط و رو بــه باالیــی اســت .در واقــع  36.8درصــد آن را در حــد متوســط،
 36.3درصــد در حــد زیــاد و  26.9درصــد ایــن تأثیــرات را در حــد کــم ارزیابــی کردهانــد.
رقــم مربــوط بــه میانگیــن نیــز تــا حــد زیــادی گــواه ایــن واقعیــت اســت .کســب رقــم 2
بهعنــوان میانگیــن نشــان از حــد متوســط و رو بــه بــاالی تأثیــر برنامــه تلویزیونــی بــر میــزان
تمایــل بــه عمــل زیبایــی نــزد زنــان دارد.
ارتبــاط بــا جنــس مخالــف :مؤلفههــای اعتقــاد بــه دوســتی بــا جنــس مخالــف ،اعتقــاد
بــه شــرکت در میهمانیهــای مختلــط ،اعتقــاد بــه اســتقالل کامــل زنــان از همسرانشــان و
اعتقــاد بــه روابــط جنســی قبــل از ازدواج در اولویتهــای اول تــا چهــارم بــه تأثیــر از برنامــه
تلویزیونــی قرارگرفتــه اســت .نزدیــک بــه  50درصــد از پاســخگویان ارتبــاط بــا جنــس
مخالــف البتــه بــه تأثیــر از برنامــه تلویزیونــی را در حــد متوســط ،حــدود  30درصــد آن را
در حــد کــم و  21درصــد نیــز آن را در حــد زیــاد بیــان کردهانــد .شــاخص میانگیــن در ایــن
زمینــه نیــز رقــم  1.9را نشــان میدهــد کــه گواهــی بــر گفتــه فــوق اســت.
اســتحکام خانــواده :بــه ترتیــب اعتقــاد بــه همفکــری بــا خانــواده در تصمیمــات،
اعتقــاد بــه تشــریک مســاعی در کارهــای منــزل ،اعتقــاد بــه مشــورت در مواجهــه بــا
مشــکالت ،اعتقــاد بــه گفتگــو بــا خانــواده در مســائل مختلــف و اعتقــاد بــه مراقبــت از
خانــوده و بــودن بــا آنهــا در اولویتهــای اول تــا آخــر بــه لحــاظ میــزان تأثیرپذیــری از
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برنامــه تلویزیونــی قرارگرفتهانــد .نزدیــک بــه  40درصــد از زنــان تأثیــر برنامــه تلویزیونــی
در میــزان تمایــل آنهــا بــه اســتحکام خانــواده را در حــد زیــاد 30.5 ،درصــد در حــد متوســط
و  30.5درصــد نیــز در حــد کــم بیــان کردهانــد.
تعامــات اجتماعــی :لــذت بــردن از شــرکت در میهمانــی و مجالــس ،تمایــل بــه شــرکت
در گروههــای داوطلبانــه ،تمایــل بــه ارتبــاط بــا قــوم و خویشــان ،تمایــل بــه ارتبــاط بــا
همســایگان و میــزان اهمیــت دادن بــه حفــظ روابــط اجتماعــی در اولویتهــای اول تــا آخــر
از منظــر پاســخگویان قرارگرفتهانــد .حــدود  58درصــد از زنــان نقــش برنامــه تلویزیونــی در
تعامــات اجتماعــی را در حــد متوســط 23.3 ،درصــد در حــد زیــاد و حــدود  19درصــد نیــز
در حــد کــم بیــان کردهانــد.
تعامــل بــا والدیــن :تمایــل بــه راهنمایــی گرفتــن از والدیــن ،تمایــل بــه مشــاجره
ترجیــح دوســتان بــه والدیــن در اوقــات فراغــت و
بــا والدیــن بهخاطــر خواســتهها،
ِ
ضــرورت رفتــار احترامآمیــز بــا والدیــن بــه ترتیــب در اولویتهــای اول تــا چهــارم بــه
لحــاظ تأثیرپذیــری از نقــش برنامــه تلویزیونــی قرارگرفتهانــد 71.4 .درصــد از پاســخگویان
تأثیــرات برنامههــای تلویزیونــی بــر تعامــات بــا والدیــن را در حــد متوســط 26.4 ،درصــد
در حــد زیــاد و  2.2درصــد نیــز در حــد کــم ارزیابــی کردهانــد .بنابرایــن میتــوان عنــوان
کــرد کــه تأثیــرات برنامــه تلویزیونــی بــر مقولــه تعامــل بــا والدیــن قابــل توجــه اســت .رقــم
شــاخص میانگیــن  2.2اســت کــه تأییــدی بــر نقــش زیــاد برنامــه تلویزیونــی و شــبکههای
اجتماعــی بــر تعامــل فرزنــدان بــا والدیــن اســت.
تمایــل بــه آرایــش :افزایــش حــس اعتمــاد بــه نفــس بــا آرایــش ،میــزان قضــاوت
افــراد از روی آرایــش ،نقــش آرایــش در ایجــاد موقعیــت اجتماعــی بهتــر و افزایــش
هزینههــای زنــان بــا خریــد لوازمآرایشــی در اولویتهــای اول تــا چهــارم بــه لحــاظ میــزان
تأثیرپذیــری از نقــش برنامــه تلویزیونــی و شــبکههای اجتماعــی قــرار دارنــد .در مجمــوع
 50.3درصــد از پاســخگویان تأثیــرات برنامــه تلویزیونــی بــر میــزان تمایــل زنــان بــه آرایــش
را در حــد متوســط 34.3 ،درصــد آن را در حــد زیــاد و  15.5درصــد آن را در حــد کــم
بیــان کردهانــد .در مجمــوع میتــوان عنــوان کــرد کــه نقــش برنامههــای تلویزیونــی و
شــبکههای اجتماعــی مجــازی در میــزان تمایــل بــه آرایــش و جهــت دادن بــه آن در حــد
زیــادی قــرار دارد.
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مدگرایــی (لبــاس) :مدگرایــی دیگــر مقولــهای اســت کــه تأثیــرات برنامههــای
تلویزیونــی بــر آن در میــان زنــان مــورد ســنجش واقــع شــده اســت .یافتههــای پیمایــش
ـح
در ایــن خصــوص نشــان میدهــد کــه اهمیــت دادن بــه خریــد لباسهــای مــد روز ،ترجیـ ِ
لباسهــای مــارکدار خارجــی بــه داخلــی ،تمایــل بــه اســتفاده از لبــاس محلــی در عروســی
و عــدم تمایــل بــه اســتفاده از لبــاس محلــی در اولویتهــای اول تــا چهــارم بــه لحــاظ
تأثیرپذیــری از برنامــه تلویزیونــی در میــان زنــان قــرار دارد 47.5 .درصــد از پاســخگویان
زن تأثیــرات برنامــه تلویزیونــی و ارتباطــی بــر مقولــه مدگرایــی را در حــد متوســط27.6 ،
درصــد آن را در حــد زیــاد و  24.9درصــد آن را در حــد کــم بیــان کردهانــد .رقــم مربــوط

بــه شــاخص میانگیــن  2.02را نشــان میدهــد کــه حکایــت از نقــش نسـ ً
ـبتا قابــل توجــه
برنامــه تلویزیونــی بــر میــزان مدگرایــی و ســمت و ســو دادن بــه آن در میــان زنــان دارد.
دینــداری :میــزان اعتقــاد بــه وجــود خــدا ،میــزان تق ّیــد بــه خوانــدن نمــاز ،اعتقــاد
بــه اجبــاری بــودن حجــاب و پوشــش ،میــزان تق ّیــد بــه رعایــت حجــاب و میــزان تــاش
بــرای تقویــت اعتقــاد بــه خــدا بــه ترتیــب در اولویتهــای اول تــا آخــر بــه لحــاظ میــزان
تأثیرپذیــری از برنامــه تلویزیونــی قــرار دارنــد 54.6 .درصــد از پاســخگویان ایــن تأثیــرات را
در حــد متوســط 35.5 ،درصــد در حــد زیــاد و  9.8درصــد نیــز در حــد کــم بیــان کردهانــد.
در مجمــوع بایــد عنــوان کــرد کــه نقــش برنامــه تلویزیونــی و ارتباطــی در میــزان دینــداری و
گرایشــات مذهبــی زنــان طبــق یافتههــای ایــن پیمایــش ،قابــل توجــه اســت.
روابط متغیرها و آزمون فرضیهها
ً
ـخصا شــبکههای تلویزیــون
الــف) فرضیــه اول« :بیــن تماشــای برنامــه تلویزیونــی– مشـ
داخلــی -و ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی در میــان زنــان رابطــه وجــود دارد» .فرضیههــای
فرعــی زیــر در راســتای آزمــون فرضیــه فــوق مطــرح اســت.
1 .بیــن تماشــای شــبکههای تلویزیونــی داخلــی و تمایــات نوگرایانــه در میــان زنــان
رابطــه وجــود دارد.
2 .بیــن تماشــای شــبکههای تلویزیونــی داخلــی و تعامــات اجتماعــی در میــان زنــان
رابطــه وجــود دارد.
3 .بیــن تماشــای شــبکههای تلویزیونــی داخلــی و تحکیــم خانــواده در میــان زنــان
رابطــه وجــود دارد.
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4 .بیــن تماشــای شــبکههای تلویزیونــی داخلــی و گرایشــات مذهبــی در میــان زنــان
رابطــه وجــود دارد.
5 .بیــن تماشــای شــبکههای تلویزیونــی داخلــی و عــادات غذایــی در میــان زنــان
رابطــه وجــود دارد.
تماشــای برنامههــای شــبکههای تلویزیونــی داخلــی از طریــق متغیرهایــی ماننــد میــزان
تماشــای انــواع برنامههــای تلویزیــون داخلــی از جملــه اخبــار ،ســریالهای تلویزیونــی،
فیلمهــای ســینمایی ،مســابقات ورزشــی ،مســتندهای تلویزیونــی و  ...در ایــن پژوهــش
مــورد ســنجش قرارگرفتــه اســت .ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان نیــز بعــد از تجمیــع
و ادغــام متغیرهایــی کــه دارای وجــه اشــتراک مفهومــی هســتند ،ازجملــه متغیرهایــی
ماننــد تمایــل بــه آرایــش ،تمایــل بــه عمــل زیبایــی ،ارتبــاط بــا جنــس مخالــف و گرایــش
بــه مــد لبــاس تحــت عنــوان تمایــات نوگرایانــه و مقولــه تحکیــم خانــواده از تجمیــع و
ادغــام متغیرهایــی ماننــد اســتحکام خانــواده و تعامــل بــا والدیــن مــورد بررســی و تحلیــل
قرارگرفتهانــد .بــه ایــن ترتیــب پنــج حــوزه محتوایــی بــرای تحلیــل از طریــق پنــج متغیــر
«تمایــات نوگرایانــه»« ،تعامــات اجتماعــی»« ،تعامــل بــا والدیــن»« ،تغییرعــادات غذایی»
و «گرایشــات مذهبــی» اندازهگیــری شــده اســت .کلیــه ایــن متغیرهــا بــه لحــاظ ماهیــت
جــزء متغیرهــای فاصلــهای محســوب شــده و بنابرایــن بررســی رابطــه آنهــا بــا همدیگــر ،از
طریــق آزمــون همبســتگی پیرســون انجــام گرفتــه اســت .نتایــج حاصــل از ایــن آزمــون در
جــدول زیــر آمــده اســت.
جدول  .1میزان همبستگی بین «تماشای تلویزیون داخلی» و «ارزشهای اجتماعی فرهنگی»
متغیر مورد آزمون

مقدار همبستگی ()r

معنیداری

نتیجۀ آزمون

«میزان تماشای تلویزیون داخلی» و «تمایالت نوگرایانه»

0.009

0.859

عدم معنیداری

«میزان تماشای تلویزیون داخلی» و «تعامالت اجتماعی»

0.055

0.306

عدم معنیداری

«میزان تماشای تلویزیون داخلی» و «تحکیم خانواده»

0.095

0.077

عدم معنیداری

«میزان تماشای تلویزیون داخلی» و «عادات غذایی»

0.218

0.000

معنیدار

«میزان تماشای تلویزیون داخلی» و «گرایشات مذهبی»

0.151

0.004

معنیدار

جــدول فــوق نشــان میدهــد کــه رابطــهای بیــن میــزان تماشــای برنامههــای شــبکههای
تلویزیونــی داخلــی بهعنــوان متغیــر مســتقل و تمایــات نوگرایانــه ،تعامــات اجتماعــی و
تحکیــم خانــواده براســاس آزمــون همبســتگی پیرســون مشــاهده نشــد .در واقــع ایــن ســه
رابطــه معنـیدار نیســتند .امــا بیــن میــزان تماشــای برنامههــای تلویزیــون داخلــی و تغییــر
دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

49

تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزشهای فرهنگی  -اجتماعی زنان ...

در عــادات غذایــی رابطــۀ مســتقیم و مثبــت وجــود دارد و ایــن رابطــه معنـیدار اســت .بــه
ایــن معنــی کــه بــا افزایــش تماشــای برنامههــای تلویزیــون داخلــی ،ارزشهــای عــادات
غذایــی زنــان نیــز افزایــش یافتــه و بالعکــس .رابطــۀ بیــن میــزان تماشــای برنامههــای
تلویزیونــی داخلــی و گرایشــات مذهبــی در میــان زنــان نیــز بــه همیــن ترتیــب بــوده و
دارای رابطــهای معنـیدار هســتند .رقــم مربــوط بــه مقــدار همبســتگی بیــن میــزان تماشــای
برنامههــای تلویزیونــی داخلــی و عــادات غذایــی  0.218و مقــدار همبســتگی بیــن میــزان
تماشــای برنامههــای تلویزیونــی داخلــی و گرایشــات مذهبــی  0.151اســت .ایــن موضــوع
نشــان میدهــد کــه رابطــه تماشــای برنامههــای تلویزیونــی داخلــی بــر میــزان عــادات
غذایــی از رابطــۀ دیگــری قویتــر اســت .امــا در مجمــوع بایــد عنــوان شــود کــه هــر چنــد
هــر دو مقــدار همبســتگی در حــد ضعیــف بــوده ولــی بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنان
تأثیرگــذار هســتند .لــذا ضریــب پیرســون جهــت آزمــون فرضیــه اصلــی اول و فرضیههــای
فرعــی آن ،رابطــۀ همبســتگی بیــن میــزان تماشــای برنامههــای شــبکههای تلویزیونــی
داخلــی و مجمــوع متغیرهــای ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی نیــز بررســی شــد .مقــدار
همبســتگی بیــن ایــن دو متغیــر کلــی 0.139 ،بــوده و معن ـیدار اســت .در همیــن راســتا
بایــد بیــان شــود کــه ایــن رابطــه هرچنــد ضعیــف بــوده ،امــا در مجمــوع معن ـیدار بــوده
و نشــان میدهــد کــه فرضیــه اول پژوهــش مــورد تأییــد قرارگرفتــه و اثبــات میشــود.
جدول  .2میزان همبستگی بین متغیر کلی «تماشای تلویزیون داخلی» و «ارزشهای فرهنگی اجتماعی»
متغیر مورد آزمون
«تماشای کانالهای تلویزیون داخلی» و
«ارزشهای فرهنگی اجتماعی»

مقدار همبستگی ()r

معنیداری

نتیجه آزمون

0.139

0.010

معنیداری

ً
مشخصا ماهواره
ب) فرضیۀ دوم« :بین تماشای برنامههای تلویزیونی –
خارجی -و ارزشهای فرهنگی اجتماعی در میان زنان رابطه وجود دارد».
فرضیههای فرعی زیر در راستای آزمون فرضیه فوق مطرح است.
1 .بیــن تماشــای شــبکههای تلویزیــون خارجــی و تمایــات نوگرایانــه در میــان زنــان
رابطــه وجــود دارد.
2 .بیــن تماشــای شــبکههای تلویزیــون خارجــی و تعامــات اجتماعــی در میــان زنــان
رابطــه وجــود دارد.
3 .بیــن تماشــای شــبکههای تلویزیونــی خارجــی و تحکیــم خانــواده در میــان زنــان
رابطــه وجــود دارد.
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4 .بیــن تماشــای شــبکههای تلویزیونــی خارجــی و گرایشــات مذهبــی در میــان زنــان
رابطــه وجــود دارد.
5 .بیــن تماشــای شــبکههای تلویزیونــی خارجــی و عــادات غذایــی در میــان زنــان
رابطــه وجــود دارد.
بــه منظــور آزمــون فرضیــۀ دوم پژوهــش نیــز از ضریــب همبســتگی پیرســون بهــره
گرفتــه شــده اســت .در واقــع ،متغیرهــای واقــع در ایــن رابطــه نیــز از لحــاظ ماهیــت ،جــزء
متغیرهــای فاصلــهای محســوب شــده و بــه همیــن دلیــل میتــوان از ضریــب همبســتگی
پیرســون بــرای بررســی رابطــه اصلــی و روابــط فرعــی فــوق اســتفاده شــده اســت .نتایــج
حاصــل از آزمــون پیرســون بــرای بررســی ایــن رابطــه در جــدول زیــر آمــده اســت.
جدول  .3میزان همبستگی بین «تماشای کانالهای تلویزیون خارجی» و «ارزشهای اجتماعی فرهنگی»
متغیر مورد آزمون
«میزان تماشای تلویزیون خارجی» و «تمایالت
نوگرایانه»
«میزان تماشای تلویزیون خارجی» و «تعامالت
اجتماعی»
«میزان تماشای تلویزیون خارجی» و «تحکیم
خانواده»
«میزان تماشای تلویزیون خارجی» و «عادات غذایی»
«میزان تماشای تلویزیون خارجی» و «گرایشات
مذهبی»

مقدار همبستگی ()r

معنیداری

نتیجۀ آزمون

0.438

0.000

معنیدار

-0.237

0.000

معنیدار

-0.379

0.000

معنیدار

-0.340

0.000

معنیدار

-0.284

0.000

معنیدار

اطالعــات جــدول فــوق نشــان میدهــد کــه بیــن تماشــای برنامههــای تلویزیــون خارجــی
و کلیــه متغیرهــای ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان ،رابطــه وجــود دارد .همانطــور کــه
مشــاهده میشــود کلیــه روابــط معن ـیدار هســتند .بــا ایــن حــال ،نمــره همبســتگی کلیــه
روابــط بــه جــز ردیــف اول ،منفــی بــوده و ایــن امــر نشــان میدهــد کــه روابــط همبســتگی
از نــوع معکــوس هســتند .یعنــی بــه مــوازات افزایــش تماشــای برنامههــای تلویزیــون
خارجــی ،ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان افزایــش پیــدا نمیکنــد بلکــه برعکــس.
تنهــا رابطــه بیــن میــزان تماشــای تلویزیــون داخلــی و تمایــات نوگرایانــه در میــان زنــان
از نــوع مثبــت و مســتقیم بــوده و بــا اختصــاص مقــدار همبســتگی  0.438بــه خــود،

رابطــهای نسـ ً
ـبتا قــوی محســوب میشــود .بــه همیــن منظــور میتــوان گفــت کــه افزایــش
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تماشــای برنامههــای تلویزیــون خارجــی باعــث افزایــش تمایــات نوگرایانــه در زنــان شــده
و بالعکــس .از بیــن روابــط معکــوس بــه دســت آمــده درمــورد ســایر متغیرهــا نیــز رابطــۀ
بیــن میــزان تماشــای شــبکههای تلویزیــون خارجــی و تحکیــم خانــواده مقــدار بیشــتری
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه بطــور نســبی بیشــترین
تأثیــر کاهنــده تلویزیــون خارجــی ماهــواره بــر تحکیــم خانوادگــی اســت .پــس از آن بــه
ترتیــب عــادات غذایــی ،گرایشــات مذهبــی و تعامــات اجتماعــی قــرار دارنــد.
بطــور کلــی رابطــه بیــن میــزان تماشــای تلویزیــون خارجــی و کلیــه متغیرهــای ارزشهای
فرهنگــی اجتماعــی زنــان نیــز تعییــن شــد و نتایــج در جــدول زیــر آمــده اســت .نتیجــۀ
بهدس ـتآمده نشــان میدهــد کــه بیــن میــزان تماشــای شــبکههای تلویزیــون خارجــی و
ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان رابطــه وجــود دارد و ایــن رابطــه معنـیدار ،امــا از نــوع
معکــوس اســت .بــا توجــه بــه مقــدار همبســتگی ( ،)-0.415میتــوان عنــوان کــرد کــه
تأثیــرات کاهنــده تماشــای تلویزیــون خارجــی بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتناعــی زنــان در حــد
نسـ ً
ـبتا قابــل توجهــی اســت .بــه عبارتــی هرچــه میــزان تماشــای تلویزیــون خارجــی در بیــن

زنــان بیشــتر میشــود ،ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی آنهــا نیــز کمرنگتــر میشــود.
بــا توجــه بــه معنــیداری ایــن رابطــه ،بایــد عنــوان شــود کــه فرضیــه دوم پژوهــش مبنــی
بــر وجــود رابطــه بیــن تماشــای برنامههــای شــبکههای تلویزیونــی خارجــی و ارزشهــای
فرهنگــی اجتماعــی زنــان ،مــورد تأییــد قرارگرفتــه و بدیــن ترتیــب اثبــات میشــود.
جدول  .4میزان همبستگی بین « تماشای کانالهای تلویزیون خارجی» و «ارزشهای اجتماعی فرهنگی»
متغیر مورد آزمون
«میزان تماشای شبکههای تلویزیون
خارجی» و «ارزشهای فرهنگی اجتماعی»

مقدار همبستگی ()r

معنیداری

نتیجه آزمون

-0.415

0.000

معنیدار

ج) فرضیــۀ ســوم« :بیــن ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان از منظــر تماشــای
شــبکههای تلویزیــون داخلــی و تلویزیــون خارجــی تفــاوت وجــود دارد» .فرضیههــای
فرعــی زیــر در راســتای آزمــون فرضیــه فــوق مطــرح اســت.
زنــان تماشــاگر شــبکههای تلویزیــون داخلــی و
1 .تمایــات نوگرایانــه در بیــن
ِ
تلویزیــون خارجــی متفــاوت اســت.
زنــان تماشــاگر شــبکههای تلویزیــون داخلــی و
2 .تعامــات اجتماعــی در بیــن
ِ
تلویزیــونخارجــی متفــاوت اســت.
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ـان تماشــاگر شــبکههای تلویزیــون داخلــی و تلویزیــون
3 .تحکیــم خانــواده در میــان زنـ ِ
خارجــی متفاوت اســت.
زنــان تماشــاگر شــبکههای تلویزیــون داخلــی و
4 .گرایشــات مذهبــی در میــان
ِ
تلویزیــون خارجــی متفــاوت اســت.
ـان تماشــاگر شــبکههای تلویزیــون داخلــی و تلویزیــون
5 .عــادات غذایــی در میــان زنـ ِ
خارجــی متفــاوت اســت.
متغیــر رســانه بــا توجــه بــه لحاظ شــدن آن از دو جنبــه «تلویزیــون داخلــی» و «تلویزیون
خارجــی» ،یــک متغیــر اســمی محســوب میشــود و متغیرهــای ارزشهــای اجتماعــی و
فرهنگــی زنــان نیــز متغیــر فاصلــهای هســتند .بــه همیــن منظــور مناسـبترین آزمــون بــرای
بررســی ایــن رابطــۀ آزمــون ( )Tاســت .جــدول زیــر اطالعــات مربــوط بــه آزمــون تــی در
ارتبــاط بــا متغیرهــای فــوق را در قالــب تعــداد آزمودنــی ،میانگیــن ،انحــراف اســتاندارد و
خطــای انحــراف از میانگیــن نشــان میدهــد.
جدول  .5رابطۀ بین متغیرهای کلی «تماشای شبکههای تلویزیونی داخلی و خارجی» و «ارزشهای اجتماعی فرهنگی»
گروهها
تمایالت

تلویزیون داخلی

نوگرایانه

تعداد آزمودنی

میانگین

36

20.778

انحراف

خطای انحراف از

استاندارد

میانگین

4.859

810.

تلویزیون خارجی

74

15.243

4.268

496.

تعامالت

تلویزیون داخلی

32

18.250

3.724

658.

اجتماعی

تلویزیون خارجی

76

14.921

3.769

432.

تلویزیون داخلی

36

39.167

6.416

1.069

تلویزیون خارجی

74

28.757

8.327

0.968

تلویزیون داخلی

36

12.833

2.299

383.

تلویزیون خارجی

76

10.500

1.829

210.

تلویزیون داخلی

36

18.444

3.887

648.

تلویزیون خارجی

76

14.526

2.710

311.

تحکیم خانواده
عادات غذایی
گرایشات مذهبی

در واقــع رابطــه براســاس آزمــون  Tبــه ایــن صــورت بررســی میشــود کــه بیــن میانگیــن
زنــان تماشــاگر تلویزیــون داخلــی و تلویزیــون خارجــی بــه لحــاظ ارزشهــای فرهنگــی
اجتماعــی ،اختــاف معنــیداری وجــود دارد یــا نــدارد .در ایــن حالــت اســت کــه میتــوان
بــه اثبــات فــرض  0و  1اقــدام نمــود .جــدول زیــر حــاوی دو آزمــون لویــن و آزمونــی تــی
اســت .آزمــون لویــن همگنــی واریانسهــا را در بیــن دو گــروه پاســخگویان زن بررســی
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مینمایــد .در آزمــون لویــن اگــر ســطح معنــاداری( )sigباالتــر از مقــدار  0.05باشــد،
یعنــی فــرض  1Hرد و فــرض  0Hپذیرفتــه میشــود و بالعکــس .اگــر فــرض 1Hرد و فــرض
 0Hتأییــد شــود ،مقــدار  tبــا فــرض برابــری واریانسهــا تفســیر میشــود و بالعکــس.
جدول .6رابطۀ بین «زنان تماشاگر تلویزیون داخلی و تلویزیون خارجی» و «ارزشهای فرهنگی اجتماعی»
براساس آزمون T
آزمون لوین برای بررسی
مقدار F

تمایالت

فرض برابری واریانسها

نوگرایانه

فرض نابرابری واریانسها

تعامالت

فرض برابری واریانسها

اجتماعی

فرض نابرابری واریانسها

تحکیم

فرض برابری واریانسها

خانواده

فرض نابرابری واریانسها

عادات

فرض برابری واریانسها

غذایی

فرض نابرابری واریانسها

گرایشات
مذهبی

فرض برابری واریانسها
فرض نابرابری واریانسها

برابری واریانسها
معنیداری

مقدار T

1.247

0.267

0.017

0.895

8.087

0.005

2.651

0.106

9.034

0.003

آزمون  Tبرای بررسی برابری میانگینها
معنیداری

اختالف
میانگین

6.096

0.000

5.534

5.828

0.000

5.534

4.206

0.000

3.328

4.226

0.000

3.328

6.602

0.000

10.409

7.217

0.000

10.409

5.793

0.000

2.333

5.341

0.000

2.333

6.181

0.000

3.918

5.452

0.000

3.918

همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،ســطح معنــیداری آزمــون لویــن بــرای ســه متغیــر
تمایــات نوگرایانــه ،تعامــات اجتماعــی و عــادات غذایــی باالتــر از  0.05اســت .بــه ایــن
معنــی اســت کــه واریانــس دو گــروه زنــان تماشــاگر تلویزیــون داخلــی و خارجــی باهــم
برابــر نیســتند و در نتیجــه تفســیر آزمــون Tدر ایــن ســه متغیــر بــر اســاس ردیــف دوم
یعنــی فــرض نابرابــری واریانسهــا اســت .دو متغیــر تحکیــم خانــواده و گرایشــات مذهبــی
نیــز حالــت عکــس آن را دارد .امــا در مجمــوع بــا توجــه بــه معنــیداری آزمــون تــی در
تمامــی متغیرهــای مــورد بررســی ،میتــوان اذعــان نمــود کــه فرضیــه ســوم پژوهــش
مبنــی بــر تفــاوت در بیــن زنــان تماشــاگر تلویزیــون داخلــی و خارجــی بــر حســب متغیرهــای
مــورد بررســی ،اثبــات میشــود .متغیــر تحکیــم خانــواده بــا مقــدار تــی  6.602بیشــترین
اختــاف میانگیــن را در بیــن زنــان تماشــاگر تلویزیــون داخلــی و خارجــی دارد .در واقــع
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اثرگــذاری تلویزیــون خارجــی و یــا تلویزیــون داخلــی بــر ارزشهــای خانوادگــی بیشــتر از
ســایر مقولههــا اســت .در اولویــت بعــدی گرایشــات مذهبــی بــا مقــدار 6.181 Tقرار داشــته
و بــه همیــن ترتیــب تمایــات نوگرایانــه ،عــادات غذایــی و در نهایــت تعامــات اجتماعــی
در اولویتهــای بعــدی قــرار دارنــد کــه دارای تفــاوت در بیــن دو گــروه زنــان تماشــاگر
تلویزیــون داخلــی و زنــان تماشــاگر تلویزیــون خارجــی هســتند.
روابط چند متغیره (تحلیل رگرسیونی)
نتایــج حاصــل از تحلیــل رگرســیونی ایــن متغیرهــا در جــداول زیــر قابــل مشــاهده
اســت.
جدول  .7خالصۀ مدل رگرسیونی «شاخصهای اجتماعی اقتصادی» و«ارزشهای فرهنگی اجتماعی»
مدل
1

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد پیشبینی

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

0.656 a

0.431

0.420

11.21259

اطالعــات جــدول نشــان میدهــد کــه بیــن شــش متغیــر اجتماعــی اقتصــادی
بهعنــوان متغیرهــای مســتقل و ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی بهعنــوان متغیــر وابســته
رابطــه همبســتگی مثبتــی وجــود دارد .مقــدار همبســتگی عــدد  0/656را نشــان میدهــد،
کــه از نظــر شــدت ،یــک همبســتگی نسـ ً
ـبتا قــوی محســوب میشــود .ســتون ســوم جــدول

ضریــب تعییــن مــدل را نشــان میدهــد و ســتون بعــدی ضریــب تعییــن تعدیــل شــده
را نمایــش میدهــد کــه همــان ضریــب تعییــن یــا ( )2Rاســت کــه در مــدل رگرســیونی
مــورد تعدیــل قرارگرفتــه اســت .ایــن عــدد ( )0/431بیانگــر ایــن اســت کــه متغیرهــای
ً
حــدودا  0/43درصــد
مســتقل یــاد شــده در مــدل رگرســیونی در مجمــوع میتواننــد
تغییــرات متغیــر وابســته یعنــی ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی را تبییــن کننــد .تمامــی
مــوارد ذکــر شــده در صورتــی قابــل قبــول هســتند کــه مــدل رگرســیونی در مجمــوع از
معنــاداری برخــوردار باشــد .جــدول زیــر بــا عنــوان جــدول ( ،)ANOVAاطالعــات مربــوط بــه
ایــن موضــوع را نشــان میدهــد.
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جدول  .8میزان رابطۀ متغیر «شاخصهای اجتماعی اقتصادی» و«ارزشهای فرهنگی اجتماعی»
مدل
رگرسیون
()Regression
باقیمانده
()Residual
مجموع
()Total

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

Sum of Squares

df

Mean Square

معناداری

F

Sig

30134.908

6

5022.485

39.949

0.000 b

39853.895

317

125.722

-

-

69988.802

323

-

-

-

بــا توجــه بــه مقــدار آزمــون  )39/949( Fو ســطح معنــیداری آن (،) =0Sig/000
رگرســیون و رابطــه بیــن متغیرهــا بــا قبــول خطــای کمتــر از  0/01و درجــه اطمینــان بیــش
از  0/99معنــادار میباشــد .امــا عــاوه بــر ایــن اطالعــات ،تحلیــل رگرســیونی میــزان تأثیــر
اســتاندارد شــده هــر کــدام از متغیرهــا را بــه طــور جداگانــه نیــز بــر روی متغیــر وابســته
نشــان میدهــد .میــزان دقیــق ایــن تأثیــرات در جــدول زیــر آمــده اســت.
جدول  .9ضرایب Bو « Betaشاخصهای اجتماعی اقتصادی» و «ارزشهای اجتماعی و فرهنگی»
متغیر
وابسته

متغیر مستقل

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig

«ارزشهای اجتماعی -فرهنگی»

تلویزیون داخلی

0.422

0.078

0.240

5.374

0.000

تلویزیون خارجی

-0.454

0.068

-0.307

-6.665

0.000

سن

0.354

0.061

0.268

5.806

0.000

تحصیالت

6.024

0.915

0.329

6.582

0.000

درآمد

-1.978

0.551

-0.164

-3.591

0.000

طبقه اجتماعی

0.206

0.822

0.011

250.

0.803

مطابــق جــدول فــوق ،پنــج متغیــر از شــش متغیــر وارد شــده در دســتگاه رگرســیونی
یعنــی اســتفاده از تلویزیــون داخلــی ،اســتفاده از تلویزیــون خارجــی ،ســن ،تحصیــات و
درآمــد در مجمــوع بــر ارزشهــای اجتماعــی فرهنگــی زنــان تأثیرگــذار هســتند .در واقــع
پنــج متغیــر گفتــه شــده ،دارای تأثیــرات معنــیداری بــر متغیــر تابــع هســتند .امــا دو متغیر
تلویزیــون خارجــی و درآمــد تأثیــرات معکوســی بــر ارزشهــای اجتماعــی فرهنگــی زنــان
نشــان میدهنــد .تلویزیــون خارجــی بــا ضریــب بتــای  -0.307بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر
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ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی دارد .یعنــی بــا افزایــش اســتفاده از آن ،ارزشهــای فرهنگــی
اجتماعــی زنــان کاهــش یافتــه و بالعکــس .امــا درآمــد علیرغــم معنـیدار بــودن ،بــا توجــه
بــه متوســط بــودن ضریــب بتــای آن ( )-0.164تأثیــرات منفــی اندکــی بــر ارزشهــای فرهنگی
اجتماعــی زنــان دارد .امــا از بیــن متغیرهــای مثبــت ،تحصیــات بــا ضریــب بتــای ،0.329
بیشــترین تأثیــرات مثبــت بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان ایفــا میکنــد .بعــد از
آن متغیــر ســن قــرار دارد کــه بــا ضریــب بتــای  0.268تأثیرگــذاری مثبتــی نشــان داده و
در نهایــت نیــز تلویزیــون داخلــی بــا ضریــب بتــای  0.240تأثیــرات بــر ارزشهــای فرهنگــی
اجتماعــی را نشــان میدهــد.
تحلیل مسیر
مراحــل اجــرای مــدل تحلیــل مســیر و جزئیــات مربــوط بــه هــر مرحلــه در جــدول صفحــه
بعــدی آمده اســت.
جدول  .10مراحل ورود دادهها در مدل تحلیل مسیر و اطالعات آن
ضریب تعیین()R2

مراحل

متغیرهای وارد شده

ضریب استاندارد (بتا)

معنیداری

مقدارR

مرحلۀ اول
(متغیروابسته:
ارزشهای فرهنگی-
اجتماعی)

تماشای تلویزیون داخلی
تماشای تلویزیون خارجی
سن
تحصیالت
درآمد
طبقۀ اجتماعی اقتصادی

0.240
-0.307
0.268
0.329
-0.164
0.011

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.803

0.656

مرحلۀ دوم
(متغیروابسته:
تحصیالت)

تماشای تلویزیون داخلی
تماشای تلویزیون خارجی
سن
درآمد
طبقۀ اجتماعی اقتصادی

-0.090
-0.188
0.309
0.256
0.091

0.078
0.000
0.000
0.000
0.061

0.506

مرحلۀ سوم
(متغیر وابسته :سن)

تماشای تلویزیون داخلی
تماشای تلویزیون خارجی
درآمد
طبقۀ اجتماعی اقتصادی

0.163
-0.191
0.050
0.090

0.004
0.001
0.361
0.099

0.236

0.056

مرحلۀ چهارم
(متغیر وابسته :تماشای
تلویزیون خارجی)

تماشای تلویزیون داخلی
درآمد
طبقۀ اجتماعی اقتصادی

0.330
0.106
-0.115

0.000
0.039
0.020

0.365

0.134

مرحلۀ پنجم
(متغیر وابسته :تماشای
تلویزیون داخلی)

درآمد
طبقۀ اجتماعی اقتصادی

0.006
-0.051

0.915
0.349

0.050

0.003

0.393

0.256
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نمــای شــماتیک اطالعــات جــدول مراحــل تحلیــل مســیر در قالــب مــدل تحلیــل مســیر
یکســویه بــرای تبییــن متغیــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان شــهر مهابــاد بــه ایــن
ترتیــب ارائــه میشــود:

شکل  .3مدل تحلیل مسیر

مــدل فــوق نشــان میدهــد کــه ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان کــه تحتتأثیــر
متغیرهایــی ماننــد تماشــای برنامههــای تلویزیــون داخلــی ،ســن ،تحصیــات ،وضعیــت
اقتصــادی و تماشــای تلویزیــون ماهــواره خارجــی میباشــد ،بیشــترین تأثیرپذیــری مثبــت
و مســتقیم را از میــزان تحصیــات دارد .بــه عبارتــی میــزان تحصیــات زنــان بیشــترین تأثیــر
مثبــت را بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی آنهــا داشــته و آن را تقویــت میکننــد .در ایــن
بیــن ،خـ ِ
ـود میــزان تحصیــات زنــان تحتتأثیــر عواملــی ماننــد ســن ،وضعیــت اقتصــادی و
تماشــای تلویزیــون خارجــی قــرار دارد .بــا ایــن تفــاوت کــه تأثیرپذیــری از دو مــورد اولــی
مثبــت و آخــری منفــی اســت .ســن زنــان مقولــه دیگــری اســت کــه بیشــترین تأثیــرات
مثبــت را میتوانــد بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی و در نتیجــه تقویــت یــا تضعیــف آن
ایفــا کنــد و از ایــن حیــث جــزء شــاخصهای اجتماعــی اقتصــادی محســوب میشــود
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کــه اهمیــت زیــادی دارد .ایــن در حالــی اســت کــه میــزان ســن زنــان تحــت تأثیــرات
مثبــت تماشــای تلویزیــون داخلــی و تأثیــرات منفــی اســتفاده از تلویزیــون خارجــی قــرار
دارد .تماشــای تلویزیــون خارجــی نیــز بیشــترین تأثیــرات منفــی را بــر ارزشهــای فرهنگــی
اجتماعــی زنــان داشــته و موجــب تضعیــف عواملــی ماننــد گرایشــات مذهبی ،تغییــر عادات
غذایــی ،تعامــات اجتماعــی و اســتحکام خانــواده در میــان زنــان میشــود .ذکــر ایــن نکتــه
جالــب توجــه اســت کــه مــدل فــوق همچنیــن نشــان میدهــد کــه زنانــی کــه از تلویزیــون
خارجــی اســتفاده میکننــد ،بیشــترین تأثیــرات مثبــت در ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی
خــود را از تلویزیــون داخلــی و وضعیــت اقتصــادی میگیرنــد .در مجمــوع بایــد عنــوان
شــود کــه طبــق یافتههــای ایــن پژوهــش ،تماشــای تلویزیــون داخلــی و تلویزیــون خارجــی
بــا ارزشهــای اجتماعــی فرهنگــی زنــان تماشــاگر رابطــه داشــته و هــر دو بــر ارزشهــای
اجتماعــی فرهنگــی تأثیرگــذار اســت .بــا ایــن تفــاوت کــه اســتفاده از تلویزیــون خارجــی
در مجمــوع رابطــه معکــوس ومنفــی و اســتفاده از تلویزیــون داخلــی رابطــه مســتقیم بــا
ارزشهــای اجتماعــی فرهنگــی زنــان دارد .باشــد.
بحث و نتیجهگیری
امــروزه ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی بهواســطه پیشــرفتهای تکنولــوژی رســانهای و
ارتباطــی بهویــژه تماشــای تلویزیــون ،تغییــرات گســتردهای پیــدا کــرده و شــکل جدیــدی بــه
ـه اســت .ارزشهــای اجتماعــی فرهنگــی زنــان ســاکن مهابــاد نیــز از ایــن قاعــده
خــود گرفتـ 
مســتثنی نبــوده و بــا گرایــش فزاینــده زنــان بــه تماشــای برنامههــای تلویزیونــی خارجــی،
ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی آنهــا نیــز تحتالشــعاع ایــن عامــل قرارگرفته اســت .تماشــای
برنامههــا تلویزیونــی در بیــن زنــان بــه طــرق مختلــف بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی آنهــا
بهویــژه ارزشهایــی ماننــد تمایــات نوگرایانــه ،تعامــات اجتماعــی ،اســتحکام خانــواده،
عــادات غذایــی و گرایشــات مذهبــی تأثیرگــذار بــوده اســت .بــر ایــن اســاس ،کلنــر بیــان
مــیدارد کــه ابزارهــای تحــت حاکمیــت فرهنــگ رســانهای ،مبتنــی بــر بــازار و تبلیغــات
موجــب تغییــر ســاختاری در بخشهــای اســتعمار نشــده زندگــی اجتماعــی بــه حوزههــای
ســرگرمی ،عشــق و زندگــی روزمــره اســت .وی چهرهســازی و شــهرت ،ســرگرمی ،ورزش ،مــد و
آرایــش ،معمــاری ،موســیقی ،صنعــت غــذا ،و هرزهنــگاری را بهعنــوان قلمروهــای نمایــش،
در تصاویــر و انگارههــای رســانهای بــر میشــمارد (مهــدی زاده.)305-304 ،1399،
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در بررســی فرضیــۀ اول کــه ایــن چنیــن مطــرح شــده اســت« :بیــن تماشــای برنامــه

ً
ـخصا تلویزیــون داخلــی -و ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی در میــان زنــان
تلویزیونــی– مشـ
رابطــه وجــود دارد» .میتــوان گفــت تماشــای شــبکههای تلویزیــون داخلــی از طریــق
متغیرهایــی ماننــد میــزان تماشــای انــواع برنامههــای تلویزیــون داخلــی از جملــه اخبــار،
ســریالهای تلویزیونــی ،فیلمهــای ســینمایی ،مســابقات ورزشــی ،مســتندهای تلویزیونــی
و ...در ایــن پژوهــش مــورد ســنجش قــرار گرفــت .ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان نیــز
بعــد از تجمیــع و ادغــام متغیرهایــی کــه دارای وجــه اشــتراک مفهومــی هســتند ،از طریــق
پنــج متغیــر «تمایــات نوگرایانــه»« ،تعامــات اجتماعــی»« ،تعامــل بــا والدیــن»« ،عــادات
غذایــی» و «گرایشــات مذهبــی» اندازهگیــری شــده اســت .مقــدار همبســتگی بیــن میــزان
تماشــای تلویزیــون داخلــی و مجمــوع متغیرهــای ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان،
 0.139بــوده و ایــن رابطــه بــا ســطح اطمینــان قابــل قبــول مــورد تأییــد اســت .بدیــن معنا
تماشــای تلویزیــون داخلــی رابطــه مســتقیم و مثبــت بــا ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی
زنــان دارد .در همیــن راســتا بایــد بیــان شــود کــه ایــن رابطــه در مجمــوع معن ـیدار بــوده
و نشــان میدهــد کــه فرضیــۀ اول پژوهــش مــورد تأییــد قرارگرفتــه و اثبــات میشــود.
در بررســی فرضیــۀ دوم کــه چنیــن مطــرح شــده اســت« :بیــن تماشــای برنامــه

ً
مشــخصا ماهــواره خارجــی -و ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی در میــان زنــان
تلویزیونــی–
رابطــه وجــود دارد» .در بررســی ایــن فرضیــه نتیجــۀ بــه دســت آمــده نشــان میدهــد کــه
بیــن میــزان تماشــای شــبکههای ماهــواره خارجــی و ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان
رابطــه وجــود دارد و ایــن رابطــه معنـیدار ،امــا از نــوع معکــوس و منفــی اســت .بــا توجــه
بــه مقــدار همبســتگی ( )-0.415میتــوان عنــوان کــرد کــه تأثیــرات کاهنــده تماشــای
برنامههــای شــبکههای تلویزیــون خارجــی بــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان در حــد
نسـ ً
ـبتا قابــل توجهــی اســت .بــه عبارتــی هــر چــه میــزان تماشــای تلویزیــون خارجــی در بیــن

زنــان بیشــتر میشــود ،ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی آنهــا نیــز کمرنگتــر میشــود .بــا
توجــه بــه معنــیداری ایــن رابطــه ،بایــد عنــوان شــود کــه فرضیــه دوم پژوهــش مبنــی بــر
وجــود رابطــه بیــن تماشــای تلویزیــون خارجــی و ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان ،مــورد
تأییــد قرارگرفتــه و بدیــن ترتیــب اثبــات میشــود .منطبــق بــا نظریــۀ اســتفاده و رضامنــدی
میتــوان اســتنباط کــرد کــه نیازهــا ،ارزشهــا ،عالیــق و نقــش اجتماعــی مخاطبــان مهــم
اســت و مــردم براســاس ایــن عوامــل آنچــه را میخواهنــد ببینــد و بشــنوند ،انتخــاب
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میکننــد (مهــدیزاده .)76 :1399 ،بــر پایــۀ مفروضــات ایــن نظریــه ،تماشــای بیشــتر بــه
معنــی جلــب رضایــت بیشــتر اســت و بالعکــس بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
برنامههــای تلویزیــون داخلــی بــا مقــدار همبســتگی ( )0.139در رابطــه بــا تلویزیــون
خارجــی بــا مقــدار همبســتگی ( )-0.415کمتــر بــه نیازهــای زنــان در ارائــۀ الگوهــای
متناســب بــا ارزشهــا و عالیــق آنــان پاســخ میدهــد .بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه تلویزیــون
داخلــی در تامیــن نیازهــا و عالیــق زنــان موفقیــت کمتــری داشــته اســت امــا تلویزیــون
خارجــی در تامیــن نیازهــا و عالیــق زنــان رضایــت بیشــتری ایجــاد کــرده اســت .در ایــن
راســتا نظریهپــردازان مکتــب انتقــادی از جملــه مارکــوزه بــر نقــش فراینــدی برنامههــای
تلویزیونــی انســان را در دوره ســیطره فنــاوری و حاکمیــت ســرمایه ،فاقــد شــناخت و درک
صحیــح از نیازهــای واقعــی دانســته و میافزایــد در چنیــن شــرایطی آزادی حقیقــی ،امــکان
دگرگونــی و تکامــل وجــود نــدارد .ضمــن آن کــه تحریــک قــوای جنســی نیــز موجــب شــده
اســت توجــه بــه ســایر شــئون فــردی و اجتماعــی فرامــوش شــود (مارکــوزه .)18:1359،از
ایــن رویکــرد هــدف اصلــی صنعــت فرهنــگ تولیــد فرهنــگ تــودهای و یکســان در جهــت
منافــع نظــام ســرمایهداری و ســرگرم کــردن تــوده مــردم بــرای تضعیــف آگاهــی اســت و
در پــی آن ،جامعــهای یکدســت ایجــاد میشــود .بــر ایــن اســاس مــردم خواســتههایی
ماننــد هــم داشــته قــدرت تشــخیص و آزادی اندیشــه ندارنــد و آنچــه را کــه رســانهها بــه
خوردشــان میدهنــد بیهیــچ مقاومتــی میپذیرنــد (رهنمــا و شــریفزاده)128:1398،
لــذا یافتههــای ایــن پژوهــش در فرضیــه دوم همســو بــا تئوریهــا اندیشــمندان مکتــب
انتقــادی مــورد تأییــد قــرار میگیــرد .بــر پایــۀ مفروضــات نظــری ایــن دیــدگاه میتــوان
اســتنباط کــرد ،تلویزیــون خارجــی بــا برجستهســازی ارزشهــا و ســبک زندگــی غربــی،
الگــوی مصــرف کشــورهای پیشــرفته نظامســرمایهداری را القــا و ترویــج میدهــد و بــر
محلیزدایــی و ســاختار زدایــی ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی مخاطبــان تأثیــر میگــذارد.
همچنیــن اســتفاده از ایجــاد احســاس مشــترک و پیونــد فرهنگــی مــوارد متناقــض بــا
باورهــای ایرانــی اســامی را بــه مخاطــب انتقــال میدهــد .نتیجــه چنیــن اثرگــذاری
کمرنــگ شــدن اهمیــت و ارزش دیــن و مذهــب و باورهــای دینــی در زندگــی افــراد و دور
شــدن از هویــت ملــی و مذهبــی اســت .چنانکــه در ایــن زمینــه گیدنــز()130-122:1384،
دانــش بازاندیشــانه بــر تکنولــوژی مــادی و اصــول اجتماعــی را منجــر بــه تضعیــف دیــن و
ســنت میدانــد و ایــن همســو بــا نتایــج پژوهــش در بحــث تأثیــر تلویزیــون بــر ارزشهــای
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گرایشــات مذهبــی زنــان اســت .عــاوه بــر ایــن فوکــو رســانهها را ابــزار مراقبــت و کنتــرل
دائمــی میدانــد کــه هماننــد زنــدان و دیگــر نهادهــای قدرتمنــد اجتماعــی ،کارکــرد
«سراســربینی» دارنــد .در نــگاه فوکــو دانــش بشــر ،تکنولوژیهــای پیشــرفتهای بــرای اعمــال
قــدرت بــر بــدن افــراد ایجــاد میکنــد (مهــدیزاده .)122-118:1399-118،ایــن در حالی اســت
کــه فمینیســتها نیــاز زنــان بــه زیبــا بــودن و شــیء ســازی کاذب را دســتاورد منابعــی
همچــون رســانهها و تبلیغــات میداننــد (اخالصــی .)132:1397،افــزون بــر ایــن بودریــار
حــاد واقعــی را محصــول رســانههای جمعــی میدانــد و یکــی از نمونههــای حادواقعیــت
را در پورنوگرافــی فــرا واقعــی وانمــوده شــدن زنــان مطــرح میکنــد کــه چــه بســا زنــان
در صــدد زندگــی کــردن بــر اســاس ایــن تصاویــر حــاد واقعــی از طریــق دگرگــون ســاختن
خودشــان باشــند (ریتــزر )419:1394،ایــن دیدگاههــا بــا نتایــج پژوهــش در بحــث تأثیــر
تلویزیــون بــر ارزشهــای تمایــات نوگرایانــه زنــان در فرضیــه دوم پژوهــش همراستاســت.
بــا ایــن توصیــف نظریــه برجستهســازی مطــرح میکنــد مســائل ارزشــی زنــان همــان

موضوعهایــی هســتند کــه رســانهها خصوصـ ً
ـا تلویزیــون ماهــواره خارجــی آنهــا را برجســته
کردهانــد (حکیــمآرا و دیگــران .)16-15:1399،بــا توجــه بــه ایــن دیــدگا ه میتــوان گفــت
وضعیــت تغییــر ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان بــر میــزان الویــت ارزشــی برنامههــای
تلویزیونــی پرتماشــا در چهارچوبــی کــه از پیشســاخته و پرداختهانــد بــر آنــان تحمیــل
میکننــد ،تأثیرپذیــر اســت.
در بررســی فرضیــه ســوم کــه ایــن چنیــن مطــرح شــده اســت « :بیــن ارزشهــای
اجتماعــی فرهنگــی زنــان از منظــر تماشــای برنامههــای تلویزیــون داخلــی و خارجــی تفــاوت
وجــود دارد» .براســاس آزمــون انجــام شــده ،ســطح معنــیداری آزمــون لویــن بــرای ســه
متغیــر تمایــات نوگرایانــه ،تعامــات اجتماعــی و عــادات غذایــی باالتــر از  0.05اســت.
بدیــن معنــی اســت کــه واریانــس دو گــروه زنــان تماشــاگر تلویزیــون داخلــی و خارجــی
باهــم برابــر نیســتند و در نتیجــه تفســیر آزمــون تــی در ایــن ســه متغیــر بــر اســاس ردیــف
دوم یعنــی فــرض نابرابــری واریانسهــا اســت .دو متغیــر تحکیــم خانــواده و گرایشــات
مذهبــی نیــز حالــت عکــس آن را دارد .امــا در مجمــوع بــا توجــه بــه معنــیداری آزمــون تــی
در تمامــی متغیرهــای مــورد بررســی ،میتــوان اذعــان نمــود کــه فرضیــه ســوم پژوهــش
مبنــی بــر تفــاوت در بیــن زنــان تماشــاگر برنامههــای تلویزیــون داخلــی و خارجــی برحســب
متغیرهــای مــورد بررســی ،اثبــات میشــود .امــا متغیــر تحکیــم خانــواده بــا مقــدار تــی
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 6.602بیشــترین اختــاف میانگیــن را در بیــن زنــان تماشــاگر برنامههــای تلویزیــون
داخلــی و خارجــی دارد .در اولویتهــای بعــدی گرایشــات مذهبــی ،تمایــات نوگرایانــه،
عــادات غذایــی و در نهایــت تعامــات اجتماعــی قرارگرفتــه اســت.
همانطــور کــه ایــن فرضیــه نشــان میدهــد متغیــر تحکیــم خانــواده بــا بیشــترین
اختــاف میانگیــن در بیــن زنــان تماشــاگر برنامههــای تلویزیــون داخلــی و خارجــی بیشــترین
تأثیرپذیــری را داشــته اســت .در ایــن راســتا اینگلهــارت ،معتقــد اســت در عصــر کنونــی،
جهانــی شــدن ،ارتباطــات و رســانهها بــر شــکاف ارزشهــای نســلی تأثیــر گذاشــته اســت
(یوســفی .)42 :1383 ،مطابــق ایــن نظریــه ،در دهههــای اخیــر در بیشــتر کشــورها ،دامنــۀ
گســتردهای از تغییــرات در ارزشهــای شــخصی ،هنجارهــای خانوادگــی ،پندارهــای مذهبــی
بــه وجــود آمــده اســت (اینگلهــارت .)1395،بنابرایــن میتــوان اذعــان کــرد کــه نتایــج
پژوهــش در تأثیــر تلویزیــون بــر ارزشهــای تحکیــم خانــواده همســو بــا دیــدگاه اینگلهــارت
اســت .در مجمــوع میتــوان گفــت رســانههای باألخــص تلویزیــون خارجــی در رویکــرد
جهانــی شــدن جوامــع ســعی میکننــد الگوهــای جهانــی را بیشــتر برجســته ســازند در
الگوهــای ارائــهشــده بیشــتر تضعیــف و حــذف ارزشهــای خانــواده و فردگرایــی مدنظــر قرار
میگیــرد .بــا مــرور محتــوای نظریههــای مطــرح شــده در ایــن پژوهــش و همچنیــن نتایــج
تحقیقــات پیشــین انجــام یافتــه از جملــه :ســاروخانی ( ،)1399تهمتنکاوکانــی (،)1397
آقاســیدمرتضی ( ،)1397بیـگزاده ( ،)1396هــاوارد ( ،)2019کلنــر ( ،)2018هالــس (،)2016
تانــکارد ( )2015در تبییــن نقــش رســانههای جمعــی مشــخصا برنامههــای تلویزیونــی بــر
تغییــر ارزشهــای زنــان در ایــن مطالعــه بــر رویکــرد نقــش ســازنده برنامههــای تلویزیونــی
داخلــی بــر تثبیــت و ارتقــای ارزشهــا و متقابــا نقــش تخریــب و تضعیــف کننــده
برنامههــای تلویزیــون ماهــواره خارجــی بــر تغییــرات ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی تاکیــد
شــده اســت .عــاوه بــر ایــن در ارتبــاط بــا اعتبــار نتایــج پژوهــش بایــد بــه محدودیــت
ســنجش نقــش همزمــان تلویزیــون داخلــی و ماهــواره فراملــی اشــاره کــرد ،زیــرا ایــن دو
رســانه اهــداف و سیاس ـتهای متفاوتــی را دارنــد و بــه تبــع آن تأثیــرات متفاوتــی را بــر
روی زنــان میگذارنــد.
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پیشنهادات
بر مبنای یافتههای پژوهش برحسب اولویتهای ضروری پیشنهاد میشود:
بهــا دادن بــه فرهنــگ اصیــل خانوادههــای ایرانــی در حوزههــای مختلــف بــا معرفــی
ارزشهــا و فرهنــگ واقعــی اقــوام و اقشــار مختلــف در تلویزیونــی داخلــی و پذیــرش
فرهنگهــای ســازگار بــا فرهنــگ خــودی از ســایر ملــل بــه منظــور تقویــت آن؛
تأکیــد بــر توانمندیهــا و ظرفیتهــای بالقــوه و بالفعــل بانــوان بــه شــیوهای
برنامهریــزی شــده در برنامههــای تلویزیونــی داخلــی و همچنیــن برگــزاری انــواع مراســم
و برنامههــای مختلــف در ایــن خصــوص بــه منظــور ایجــاد و نهادینــه کــردن مســأله
خودبــاوری و در نتیجــه گرایــش کمتــر زنــان بــه ارزشهــا اجتماعــی و فرهنگــی غــرب؛
پوشــشدهی مباحــث مذهبــی و دینــی کلیــه اقــوام و اقلیتهــای مذهبــی از طریــق
رســانه تلویزیــون داخلــی و بدیــن ترتیــب ســلب بیاعتمــادی بــه رســانه ملــی در بیــن
اقلیتهــای مذهبــی و ســوق نــدادن آنهــا بــه ســوی شــبکههای تلویزیونــی خارجــی؛
محــدود نکــردن مباحــث ارزشــی زنــان بــه میزگردهــا و جلســات در حــوزۀ رســانه و درهــم
آمیختگــی آن بــه شــیوهای هنرمندانــه در کلیــۀ برنامههــای ارائهشــده توســط رســانۀ ملــی؛
کمرنــگ کــردن فرهنــگ غلــط مصرفگرایــی و مدگرایــی در برنامههــای تلویزیــون
داخلــی از طریــق ارائــه برنامههــای مختلــف و بــا نمایــش شــخصیتهای رســانهای و
محبــوب در چهارچــوب فرهنــگ و ارزشهــای ســنتی و اصیــل؛
نظــارت و کنتــرل دقیــق تغییــرات اجتنابناپذیــر در دورۀ گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه
توســط مراکــز ذیصــاح و تثبیــت نظــم اجتماعــی بــا جلوگیــری از تغییــرات شــتابان و
بیبرنامــه در ایــن مــورد.
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فهرست منابع
قاســید مرتضــی ،ســید حســین ( .)1397بررســی و تحلیــل تأثیــر شــبکه هــای ماهــواره ای بــر ارزشهای شــهروندان
شــهر تهــران .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ پژوهــش علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه البــرز.
آزاد ارمکــی ،تقــی؛ و غیاثونــد ،احمــد (« .)1383بررســی وضعیــت نظــام ارزشــی در مناطــق فرهنگی-اجتماعــی
کشــور» .فصلنامــۀ مطالعــات ملــی ،20 ،ســال پنجــم ،شــمارۀ .1383 ،4
اخالصی ،ابراهیم ( .)1397درآمدی بر جامعهشناسی بدن ،چاپ اول ،تهران :انتشارات جامعه شناسان.
انگلیــس ،دیویــد ( .)1399فرهنــگ و زندگــی روزمــره( .مترجــم :علــی باصــری و جانــان نجفــی) ،چــاپ اول ،تهــران:
انتشــارات اندیشــه احســان.
اینگلهــارت ،رونالــد ( .)1395تحــول فرهنگــی در جامعــۀ پیشــرفتۀ صنعتــی( ،مترجــم :مریــم وتــر) ،چــاپ ســوم،
تهــران :انتشــارات کویــر.
باومن ،زیگموند ( .)1384عشق سیال( ،مترجم :عرفان ثابتی) ،چاپ اول ،تهران :انتشارات ققنوس.
باکاک ،رابرت ( .)1381مصرف( ،مترجم :خسرو صبری) ،چاپ اول ،تهران :نشر شیرازه.
بهرامی کمیل ،نظام ( .)1398نظریۀ رسانهها جامعهشناسی ارتباطات ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات کویر.
باهنــر ،ناصــر و طاهــره جعفــری کیذقــان (« .)1389تلویزیــون و تأثیــرات کاشــتی آن بــر هویــت فرهنگــی ایرانیــان».
فصلنامــۀ تحقیقــات فرهنگــی .دورۀ ســوم ،شــمارۀ .156-131 ،4
بیـکزاده ،روح اهلل ( .)1396پیامدهــای فرهنگــی -اجتماعــی اســتفاده از شــبکههای تلویزیونــی ماهــوارهای کــردی
بــر مخاطبــان شــمال غــرب ایــران .پایاننامــۀ دکتــری ،رشــتۀ سیاس ـتگذاری فرهنگــی ،دانشــکدۀ ادبیــات و
علــوم انســانی ،دانشــگاه بینالمللــی امــام رضــا(ع).
باتامور ،تام ( .)1375مکتب فرانکفورت( ،مترجم :حسینعلی نوذری) ،چاپ  ،تهران :نشر نی.
تهمتــن کاوکانــی ،آیــدا ( .)1397بررســی تأثیــر شــبکههای ماهــوارهای (فارســیزبان) بــر ارزشهــای فرهنگــی
مخاطبیــن مطالعــۀ مــوردی :خانوادههــای منطقــۀ  10شــهرداری تهــران ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ
علــوم ارتباطــات ،گرایــش مطالعــات فرهنگــی و رســانه ،دانشــکدۀ علــوم انســانی ،دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد تهــران شــرق.
تامپســون ،جــان ( .)1380رســانهها و نوگرایــی( .مترجــم :علــی ایثــاری کســمایی) ،چــاپ اول ،تهــران :مؤسســۀ
ایــران.
ریترز ،جرج ( .)1395نظریۀ جامعهشناسی( ،مترجم :هوشنگ نایبی) ،چاپ اول ،تهران :نشر نی.
حکیــمآرا ،محمدعلــی؛ ســاعی ،محمدحســین؛ و ناطقــی ،امیرحســین ( ،)1399چالشهــای نظــری در گــذار از
رســانههای ســنتی بــه رســانههای نویــن :ترندســازی توئیتــری در برابــر برجستهســازی تلویزیونــی ،فصلنامــۀ
رســانههای دیــداری و شــنیداری ،شــمارۀ  ،2پیاپــی .33-7 ،34
رفیعپور ،فرامرز ( .)1376توسعه و تضاد ،چاپ دوم ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
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ریتــزر ،جــورج ( .)1394مبانــی نظریــۀ جامعهشناســی معاصــر( ،مترجــم :شــهناز مسمیپرســت) ،چــاپ ســوم،
تهــران :نشــر ثالــث.
رهنمــا ،آذر؛ و شــریفزاده ،محمدرضــا ( .)1398پژوهشــی فلســفی در بــاب نقــش رســانهای هنــر گرافیــک براســاس
نظریــۀ صنعــت فرهنــگ مکتــب فرانکفــورت ،دوفصلنامــۀ فلســفی شــناخت ،پژوهشــنامۀ علــوم انســانی،
شــمارۀ .140-123 ،81/1
ســاروخانی ،باقــر؛ میرزاخانــی ،معصومــه؛ و خجســته باقــرزاده ،حســن (« .)1399برســاخت بــدن در تلویزیــون
«مــورد مطالعــه :تبلیغــات بازرگانــی شــبکه یــک ســیمای ملــی» ،فصلنامــۀ علمــی رســانههای دیــداری و
شــنیداری ،ســال چهاردهــم /شــمارۀ  /1پیاپــی .64-33 /33
شــاکرینژاد ،محســن ( .)1397بازنمایــی الگــوی عفــاف و حجــاب در ســریالهای ســیمای جمهــوری اســامی
ایــران ،رســالۀ دکتــری ،رشــتۀ ارتباطــات ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.
گیدنز ،آنتونی ( .)1384پیامدهای مدرنیت( ،مترجم :محسن ثالثی) ،چاپ سوم ،تهران :نشر مرکز.
گیدنز ،آنتونی ( .)1393تجدد و تشخص( ،مترجم :ناصر موفقیان) ،چاپ نهم ،تهران :نشر نی.
مارکوزه ،هربرت ( .)1359انسان تکساحتی( ،مترجم :محسن مؤیدی) ،چاپ دوم ،تهران :نشر امیر کبیر.
مــک کوایــل ،دنیــس ( .)1385درآمــدی بــر نظریــۀ ارتباطــات جمعــی( ،مترجــم :پرویــز اجاللــی) ،چــاپ دوم ،تهــران:
انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،مرکــز مطالعــات و تحقیقــات رســانهها.
مهــدیزاده ،ســید محمــد ( .)1399نظریههــای رســانه ،اندیشــههای رایــج و دیدگاههــای انتقــادی ،چــاپ
هشــتم ،تهــران :انتشــارات همشــهری.
وبلن ،تورستن ( .)1396نظریۀ طبقۀ تنآسا( .مترجم :فرهنگ ارشاد) ،چاپ ششم ،تهران :نشر نی.
یوســفی ،نریمــان ( .)1383بررســی نقــش تلویزیــون در روابــط نســلی (بــا تأکیــد بــر ارزشهــای فرهنگــی) .چــاپ
اول ،تهــران :نشــر پژوهشــکدۀ علــوم انســانی و اجتماعــی جهــاد کشــاورزی.
Derrida, J.C. (1998). Faith and Knowledge; the Tow Sourcs of Relegation Ellui J.
Howard. Y (2019). Critical Study ofthe Factors Affecting Social and Cultural Values and Identity with Emphasis on Mass Media, Ecological Moeling, 209.97-109.
Hales, H (2016) Pathology Of The Effect Of Mass Media On Students’ Socio-Cultural Values. Technology.3.
(18).14-12.
Kellner, Douglas (2018), the Impact of TV Advertising on Women’s Cultural and Social Identity “, London
&New York: Ro.Utledge.
Laughey, D(2007) key Themes in Media Theory, McGraw Hill publications.
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