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چکیده

ــا 65  ــان )15 ت ــی زن ــی اجتماع ــای فرهنگ ــر ارزش ه ــون ب ــای تلویزی ــر تماش ــی تأثی ــش، بررس ــن پژوه ــدف ای ه

ــا اســتفاده  ــاز ب ــوع پیمایشــی اســت و اطالعــات موردنی ــاد اســت. روش ایــن پژوهــش از ن ســاله( ســاکن مهاب

ــاد  ــهر مهاب ــاله ش ــا 65 س ــان 15 ت ــر از زن ــداد 382 نف ــت. تع ــده اس ــردآوری ش ــاخته گ ــنامۀ محقق س از پرسش

ــتنباطی  ــی و اس ــل توصیف ــزار spss23 تحلی ــک نرم اف ــا کم ــه ب ــد ک ــرح بوده ان ــاری مط به عنــوان جامعــۀ آم

ــی و  ــی داخل ــبکه های تلویزیون ــای ش ــش، تماش ــن پژوه ــای ای ــق یافته  ه ــت. طب ــه اس ــام پذیرفت ــا انج داده ه

ــا ایــن تفــاوت کــه تماشــای  خارجــی بــر ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان ســاکن مهابــاد تأثیرگــذار اســت، ب

ــی  ــی داخل ــی و تماشــای شــبکه های تلویزیون ــی خارجــی در مجمــوع رابطــۀ معکــوس و منف شــبکه های تلویزیون

ــا ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان دارد. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه در ایــن  رابطــۀ مســتقیم و مثبــت ب

زمینــه، شــاخص  های اجتماعــی اقتصــادی ماننــد ســن، تحصیــالت، وضعیــت اقتصــادی نیــز تأثیرگــذار هســتند. 

امــا از بیــن متغیرهــای مثبــت، تحصیــالت بــا ضریــب بتــای 0.329، بیشــترین تأثیــرات مثبــت را بــر ارزش  هــای 

فرهنگــی اجتماعــی زنــان ایفــا می کنــد و تلویزیــون خارجــی بــا ضریــب بتــای 0.307- بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر 

ــی دارد. ــی اجتماع ــای فرهنگ ارزش  ه

واژه های کلیدی

 شبکه های تلویزیونی داخلی، شبکه های تلویزیونی خارجی، ارزش های فرهنگی-اجتماعی،زنان مهاباد.

 * این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه، پژوهشی است.
ــل جامعه شــناختی  ــوان »تحلی ــا عن ــی ب ــری در رشــتۀ جامعه شناســی فرهنگ ــه از رســالۀ دکت ــه  برگرفت ــن مقال 1. ای
ــون  ــبکه های تلویزی ــر ش ــد ب ــا تأکی ــاد ب ــتان مهاب ــان شهرس ــی زن ــی- اجتماع ــای فرهنگ ــر ارزش ه ــر ب ــل مؤث عوام

ــی نویســندۀ دوم و مشــاورۀ نویســندۀ ســوم اســت. ــه راهنمای ــی و ماهــواره ای )15- 65 ســاله(« ب داخل
ــانی و  ــوم انس ــات، عل ــکدۀ ادبی ــی، دانش ــوم اجتماع ــروه عل ــی، گ ــی فرهنگ ــری جامعه شناس ــجوی دکت 2 .  دانش
 sarakhdry18@gmail.com        .ــران ــران، ای ــالمی، ته ــگاه آزاد اس ــات، دانش ــوم و تحقیق ــد عل ــی، واح اجتماع
3 . دانشــیار گــروه جامعه شناســی، پژوهشــکدۀ علوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی، واحــد جهــاد  دانشــگاهی، 
t.shaverdi@yahoo.com                                                                        )تهــران، ایــران. )نویســندۀ مســئول
4 . اســتادیار گــروه علــوم اجتماعــی، جامعه شناســی، دانشــکدۀ ادبیــات، علــوم انســانی و اجتماعــی، واحــد علــوم 
ag.socioligy@gmail.com                                                   .و تحقیقات، دانشــگاه آزاد اســالمی، تهران، ایران
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مقدمه

ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی1 در هــر جامعــه ای، معــرف و شناســنامه فرهنــگ آن 

اجتماعــی فرهنگــی هدایت کننــدۀ  ارزش هــا  بــه حســاب می آیــد. در واقــع  جامعــه 

کنش هــای اعضــای جامعــه هســتند و باعــث می شــوند افــراد بــه منافــع جمعــی بیشــتر از 

منافــع فــردی اهمیــت دهنــد. آلمونــد و وربــا2)1963(، پاتنــام3 )1980(، رایــس و ســامبرگ4 

ــی و  ــی، سیاس ــعه اجتماع ــم در توس ــی مه ــی را عامل ــی اجتماع ــای فرهنگ )1997( ارزش ه

ــوان  ــا به عن ــن ارزش ه ــوان از ای ــا می ت ــاور آنه ــه ب ــد. ب ــوان می کنن ــه عن ــادی جامع اقتص

ارزش هــای جمع گرایانــه یــا ارزش هــای مشــوق عمــل جمعــی یــاد کــرد کــه مشــوق اعتمــاد، 

تســاهل، همــکاری و مشــارکت در امــور عمومــی جامعــه هســتند. از طرفــی ارزش هــا یکــی 

از عناصــر اصلــی فرهنــگ اســت، مطالعــۀ ابعــاد آن می توانــد موجــب شناســایی تغییــرات 

فرهنگــی و تحــوالت اجتماعــی در طــول زمان هــا و در مکان هــای مختلــف شــود. بــه ایــن 

ــا ســاختار فرهنگــی جامعــه  خاطــر، پــی بــردن بــه وضعیــت نظــام ارزشــی جامعــه، مــا را ب

ــر ایــن اســاس می تــوان گفــت نظــام  آشــناتر می کنــد )آزاد ارمکــی و دیگــران،2:1383(. ب

ارزشــی یکــی از مولفه هــای مهــم فرهنگــی جامعــه اســت بطــوری کــه غفلــت از ایــن مســاله 

ــردد  ــگ ملت هــا گ ــا اســتحاله فرهن ــی و ی ــت فرهنگ ــف هوی ــد باعــث تضعی ــم می توان مه

ــر ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی  ــر ب )رفیع پــور76:1376(. بنابرایــن شــناخت عوامــل مؤث

به عنــوان مســئله ای اساســی مطــرح اســت. یکــی از ایــن عوامــل مهــم کــه قابــل بررســی در 

ــی  ــژه شــبکه های تلویزیون ــه وی ــی5 ب ــب پژوهش هــای علمــی اســت، رســانه های جمع قال

داخلــی و شــبکه های تلویزیونــی خارجــی هســتند. رســانه های تلویزیونــی از جملــه وســایل 

ارتبــاط جمعــی هســتند کــه تأثیــرات شــگرفی بــر دگرگونــی ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی 

ــز ارزش هــای اخالقــی، ســبک زندگــی و... در جوامــع مــدرن داشــته اند. گســتردگی و  و نی

ــد  ــه نظــر می رســد مفی ــه ب ــدازه ک ــه همــان ان ــام رســانه های ارتباطــی، ب جهان شــمولی پی

ــژه  ــه وی ــی، ب ــاط جمع ــانه های ارتب ــند. رس ــز باش ــر نی ــرب و ویرانگ ــد مخ ــتند، می توان هس

شــبکه های تلویزیونــی داخلــی و خارجــی، در تولیــد علــم، آمــوزش انــواع مهارت هــا، کمــک 

1. Socio-cultural values
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ــا  ــد. ام ــا می کنن ــدی ایف ــش فراین ــر، نق ــوارد دیگ ــرگرمی و م ــا، س ــناخت فرهنگ ه ــه ش ب

گاهــی همیــن رســانه ها ابــزاری بــرای بــه حاشــیه رانی و مهجــور کــردن ارزش هــای فرهنگــی 

اجتماعــی جوامــع مختلــف، بــه ویــژه جوامــع تحــت ســیطره تهاجــم فرهنگــی می شــوند. 

نتایج  زنــان،  بــه ویــژه  افراد جامعه  گروهی  اهمیت نقش رسانهها در زندگی شخصی و 

مختلفی را دربرداشته که یکی از آن   ها پر رنگ  شدن  تغییرات در زمینهي ارزشهاي اجتماعی 

ــه  ــود آنچ ــادآور می ش ــس 1ی ــد انگلی ــه دیوی ــی، دینی و غیره است. چنان ک فرهنگی، اخالق

توســط تلویزیــون و ســایر رســانه ها بــرای مخاطــب ارائــه می شــود، چیــز جدیــد یــا چالــش 

برانگیــزی کــه مــا را بــه فکــر کــردن یــا تامــل کــردن ســوق دهــد بنــدرت دیــده می شــود، 

ــوردن،  ــذا خ ــد غ ــان مانن ــًا زن ــان خصوص ــرۀ مخاطب ــی روزم ــای فرهنگ ــه فعالیت ه چنان ک

تماشــای تلویزیــون، پوشــش، آرایــش و مدیریــت بــدن، ارتباطــات اجتماعــی و خانوادگــی، 

همــه کامــال تحــت تأثیــر قرارگرفتــه انــد )انگلیــس،94-92:1399(.

ــی مهــم در  ــوان نیمــی از جمعیــت کشــور و عامل ــان به عن ــه زن ــی اســت ک ــن در حال ای

تــداوم نســل و وظیفــۀ خطیــر تربیــت فرزنــدان و مهیــا کــردن بســتر مناســب بــرای آنــان 

بــه منظــور رشــد اجتماعــی صحیــح و انتقــال ارزش هــای درســت فرهنگــی، همــواره بایــد 

دارای ســطح مناســبی از ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی در جامعــه باشــند. از ســوی دیگــر، 

ــردن  ــه ک ــای نهادین ــل و عامل ه ــدگان نس ــرورش دهن ــوان پ ــه ای، به عن ــر جامع ــان در ه زن

ارزش هــا و هنجارهــا، شــناخته شــده و در انتقــال و حفــظ ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی 

ــف از  ــوام مختل ــود اق ــل وج ــه دلی ــه ب ــران ک ــه ای ــون در جامع ــد. اکن ــا می کنن ــش ایف نق

نظــر فرهنگــی، بســیار متنــوع و درهــم تنیــده اســت، عــدم دقــت و هوشــیاری نســبت بــه 

ــه موجــب  ــر اینک ــالوه ب ــد ع ــی می توان ــا پخــش برنامه هــای شــبکه های تلویزیون ــد ی تولی

طــرد و واپس رانــی ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی اقــوام مختلــف جامعــه گــردد، موجــب 

ــز گــردد. در  ــوازن در بافــت فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه نی نفــوذ و رســوخ فرهنگــی نامت

ــدان  ــر ب ــی و خارجــی آنچــه کــه کمت ــون داخل ــا برنامه هــای تلویزی ــن راســتا در رابطــه ب ای

پرداختــه شــده تحلیــل علمــی اثرگذاری هــای ضمنــی و تدریجــی برنامه هــای مذکــور 

ــۀ  ــه در عرص ــت ک ــوده اس ــان ب ــوان مخاطب ــان به عن ــی زن ــی اجتماع ــای فرهنگ ــر ارزش ه ب

ارزش هــا، تلویزیــون به عنــوان ابــزاری قدرتمنــد در جهت دهــی بــه ذهنیــت، نگــرش و ذائقــه 

ــر  ــر جــای گــذارد )باهن ــادی از خــود ب ــا منفــی زی ــد تأثیــرات مثبــت ی مخاطبانــش می توان

1. David England
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ــاد( واجــد ســنت های  و دیگــران،132:1389(. در ایــن راســتا جامعــۀ مــورد مطالعــه )مهاب

تاریخــی شــکل دهندۀ هویــت قومــی خــود اســت کــه بــا ورود وســایل ارتباطــی- خصوصــًا 

برنامه هــای تلویزیونــی خارجــی- بــه ایــن شــهر ارزش هــا را بــه شــکل نوینــی رقــم زده اســت. 

ــت  ــی و هوی ــنتی و بوم ــا س ــی از ارزش ه ــل معنای ــک تقاب ــا ی ــان ب ــی، زن ــن وضع در چنی

غربــی و غیرخــودی مواجــه می شــوند. لــذا وضعــی پیــش می آیــد کــه شالوده ســاز بحــران 

ــا  ــه شــدت متناقــض از ارزش ه ــا برســاختی ب ــدرن ب ــه ای م ــن وجه ــت می شــود و ای هوی

ــد.  ــاد می کن ــی ایج ــی اجتماع فرهنگ

 بــر ایــن اســاس هــدف اصلــی در ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر تماشــای تلویزیــون بــر 

ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان )15 تــا 65 ســاله( ســاکن مهابــاد اســت. فرضیه هــای 

زیــر در ایــن پژوهــش این گونــه مطــرح هســتند:                        

بیــن تماشــای برنامــه  تلویزیونــی– مشــخصًا تلویزیــون داخلــی- و ارزش  هــای . 1

فرهنگــی اجتماعــی در میــان زنــان، رابطــه وجــود دارد.

ــای . 2 ــی- و ارزش  ه ــون خارج ــخصًا  تلویزی ــی– مش ــه  تلویزیون ــای برنام ــن تماش بی

ــود دارد. ــه وج ــان رابط ــان زن ــی در می ــی فرهنگ اجتماع

ــی و . 3 ــون داخل ــان از منظــر تماشــای تلویزی ــن ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زن بی

ــاوت وجــود دارد.  خارجــی تف

پیشینۀ پژوهش

ســاروخانی )1399( در مقالــه ای بــا عنــوان برســاخت بــدن در تلویزیــون )مــورد مطالعــه 

تبلیغــات بازرگانــی شــبکه یــک ســیمای ملــی( بــه مطالعــه پرداختــه اســت. در ایــن مقالــه 

ــک  ــدگاه فیس ــزگان از دی ــانه ها و رم ــورت نش ــه ص ــال 1396  ب ــی در س ــای بازرگان آگهی ه

ــی و  ــان جنس ــه دو گفتم ــد ک ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــده اس ــل ش ــارت تحلی و روالن ب

جنســیتی در حــوزه بــدن در تبلیغــات بازنمــای می شــود. تبلیغــات در زمینه هــای مختلــف 

ــر بســیاری در شــکل گیــری  فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی در جهــان رســانه ای شــده تأثی

ــان دارد. ــر ارزش و نگرش هــای آن ــان و تغیی ــاری مخاطب ــری، احساســی و رفت الگوهــای فک

شــبکه های  تأثیــر  »بررســی  عنــوان  تحــت  را  پژوهشــی   ،)1397( تهمتن کاوکانــی 

ــر ارزش هــای فرهنگــی مخاطبیــن )موردمطالعــه خانواده هــای  ــان( ب ماهــواره ای )فارســی زب
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منطقــه 10 شــهرداری تهــران(. انجــام داده اســت. نتایــج پژوهــش نشــان داد شــبکه های 

ــی،  ــی/ جمع گرای ــامل؛ فردگرای ــی ش ــای فرهنگ ــاد ارزش ه ــر ابع ــی زبان( ب ــواره ای )فارس ماه

اجتنــاب از عــدم اطمینــان، مردانگــی/ زنانگــی و فاصلــه قــدرت نیــز تأثیــر مثبــت و معنــاداری 

دارد.

شــاکری نژاد )1397( پژوهشــی بــا عنــوان بازنمایــی عفــاف و حجــاب در ســریال های 

ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران  انجــام داده اســت. یافته هــای تحقیــق حاکــی از آن اســت 

کــه رســانه ملــی در ســال های پــس از انقــالب اســالمی، درخصــوص بازنمایــی پوشــش 

ــن در  ــاع نیســت. همچنی ــز قابل دف ــن اســالم نی ــر مــورد نظــر دی ــوان حجــاب برت چــادر به عن

ســریال های تلویزیونــی نحــوه ارتبــاط، نــگاه و گفت و گــوی زنــان چــادری نمایــش داده شــده 

ــا  ــاداری ب ــر نامحــرم، تفــاوت معن ــدام آشــکار آن هــا در براب ــت مــو و ان ــز زین ــا نامحــرم و نی ب

ــدارد. ــش ها ن ــایر پوش ــدگان س دارن

برنامه هــای  تأثیــر  تحلیــل  و  »بررســی  بــا عنــوان  پژوهشــی  آقاســید مرتضی)1397( 

شــبکه های ماهــواره ای بــر ارزش هــای شــهروندان شــهر تهــران« را انجــام داده اســت. نتایــج 

ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بیــن شــبکه های ماهــواره ای و ارزش شــهروندان رابطــه مثبــت 

ــود دارد.                                                                                                   ــاداری وج و معن

ــتفاده از  ــی اس ــی- اجتماع ــای فرهنگ ــوان »پیامده ــا عن ــی را ب ــک زاد )1396( پژوهش بی

ــام داده  ــران« انج ــرب ای ــمال غ ــان ش ــر مخاطب ــردی ب ــواره ای ک ــی ماه ــبکه های تلویزیون ش

اســت. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بیــن رضایت منــدی مخاطبــان بــا تماشــای برنامه هــای 

ــاداری وجــود دارد  ــان رابطــۀ معن ــرد زب شــبکه ماهــواره ای ک

ــا  ــر ارزش ه ــر ب ــل مؤث ــادی عوام ــی انتق ــوان »بررس ــا عن ــی را ب ــاوارد1 )2019( پژوهش ه

ــت. در  ــام داده اس ــی« انج ــانه های جمع ــر رس ــد ب ــا تأکی ــی ب ــی و فرهنگ ــت اجتماع و هوی

ایــن تحقیــق کــه بــه صــورت پیمایشــی انجــام شــده، محقــق عنــوان کــرده کــه بیــن میــزان 

اســتفاده از رســانه های جمعــی ماننــد تلویزیــون و محتواهــای آن )بــه ویــژه محتواهــای خبــری 

و ســرگرمی( بــا ارزش هــای 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 

ــوده اســت.  ــا رســانه های بصــری ب ــه ب ــرات مواجه ــدرن از اث ــی م در عرصه هــای اجتماع

1 1. Howard                        



38

دوره 15
 پیاپی 39
 پاییز 1400

تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزش های فرهنگی - اجتماعی زنان ...

ــر هویــت فرهنگــی  ــی ب ــر تبلیغــات تلویزیون ــوان »تأثی ــا عن ــر1 )2018( تحقیقــی را ب کلن

ــه روش همبســتگی انجــام  ــه ب ــق ک ــن تحقی ــان« انجــام داده اســت. در ای و اجتماعــی زن

ــان شــهر لنــدن بــوده کــه محقــق در نتیجــۀ تحقیــق عنــوان  شــده و جامعــه آمــاری آن زن

ــاب  ــح در انتخ ــی صحی ــدم توانای ــث ع ــی باع ــات تلویزیون ــان از تبلیغ ــتفاده زن ــرده اس ک

ــان از کلیشــه های جنســیتی و تفکیــک  ــن آن ــه گرفت ــوازم شــده و باعــث فاصل ــاس و ل اجن

نقش هــای جنســیتی شــده و هوّیــت جنســیتی آنهــا را مخــدوش می کنــد. همچیــن 

تبلیغــات تلویزیونــی باعــث تغییــر در برخــی از باورهــا و ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان 

می شــود.

ــر  ــی ب ــانه های جمع ــر رس ــی تأثی ــوان »آسیب شناس ــا عن ــی را ب ــس2 )2016( تحقیق هال

ارزش هــای اجتماعــی- فرهنگــی دانشــجویان پرداختــه اســت. نتایــج پژوهــش نشــان داده 

ــون  ــه تلویزی ــی از جمل ــانه های جمع ــای رس ــای برنامه ه ــزان تماش ــه می ــه هرچ ــت ک اس

افزایــش یافتــه، موجــب کاهــش ارزش هــای فرهنگــی و بخش هــای از ارزش هــای اجتماعــی 

دانشــجوبان شــده اســت. 

تانــکارد3 )2015( تحقیقــی را بــا عنــوان نقــش رســانه ها )تلویزیــون( در ارتبــاط اجتماعی 

زنــان در شــهر ونکــور کانــادا« انجــام داده اســت. در ایــن تحقیــق کــه بــه روش پیمایشــی 

ــت های  ــداف و سیاس ــدۀ اه ــانه ها تلقین کنن ــه رس ــود ک ــوان نم ــق عن ــده محق ــام ش انج

ســازمانی و دولتــی در زمینــه ایجــاد تعامــل و ارتبــاط بیــن افــراد خــاص اســت. همچنیــن 

رســانه ها نقــش تأییدکننــدۀ در ارتبــاط اجتماعــی درون گروهــی زنــان در شــهر ونکــور دارد.

بــا مــروری بــر پژوهش هــای انجام شـــدۀ داخلــی و خارجــی در دهۀ گذشـــته بایــد اذعان 

ــی  ــبکه های تلویزیون ــای ش ــش برنامه ه ــر نق ــر ب ــی کمت ــی و خارج ــان داخل ــت محقق داشـ

ــی  ــای فرهنگ ــر ارزش ه ــا ب ــذاری آنه ــزان تأثیرگ ــان و می ــور همزم ــه ط ــی ب ــی و خارج داخل

ــای  ــان ارزش ه ــی آن ــورد بررس ــاری م ــۀ آم ــه در جامع ــد. چنان ک ــان پرداخته ان ــی زن اجتماع

ــان موردتوجــه واقــع نشــده اند کــه در ایــن پژوهــش مدنظــر قرارگرفتــه اســت.  زن

1. David Kellner 

2. Halls 

3. Tankard 
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چهارچوب نظری

رونالــد اینگلهــارت1، معتقــد اســت کــه تغییــر ارزشــی، رونــدی اســت کــه نــه بــه طــور 

مــدام از ســالی بــه ســال دیگــر بلکــه از نســلی بــه نســلی دیگــر رخ می دهــد. بــه طــوری کــه 

در عصــر کنونــی، جهانــی شــدن ارتباطــات و رســانه ها بــر شــکاف ارزش هــای نســلی تأثیــر 

گذاشــته اســت )یوســفی، 1383: 42(. مطابــق ایــن نظریــه، در دهه هــای اخیــر در بیشــتر 

ــی،  ــرات در ارزش هــای شــخصی، هنجارهــای خانوادگ ــۀ گســترده ای از تغیی کشــورها، دامن

ــارت،1395(.  ــت )اینگله ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــای سیاس ــا رفتاره ــی ت ــای مذهب پنداره

ــا  ــر م ــه در عص ــی دارد ک ــان م ــدرن بی ــناختی دوران م ــت هستی ش ــیم امنی ــز 2در ترس گیدن

ــاهدۀ  ــلط مش ــت تس ــانه تح ــش بازاندیش ــه دان ــود را ب ــای خ ــی ج ــی مذهب ــان شناس کیه

ــوژی  ــر تکنول ــی و اندیشــۀ منطقــی داده اســت. چنآنچــه ایــن دانــش بازاندیشــانه ب تجرب

مــادی و اصــول اجتماعــی اســتوار اســت و ایــن امــر منجــر بــه تضعیــف دین و ســنت  شــده 

اســت )گیدنــز،122:1384-130(. عــالوه بــر ایــن گیدنــز در حــوزۀ ارتباطــات انســانی معتقــد 

ــه روابــط بیــن والدیــن و فرزنــدان، روابــط فامیلــی و  اســت کــه رابطــه بیــن افــراد از جمل

ــه  ــاداش ب ــرای پ ــا ب ــه تنه ــاط در مدرنیت ــده  اند و ارتب ــزاری ش ــتر اب ــتانه بیش ــط دوس رواب

وجــود می آیــد. از نظــر گیدنــز، رســانه ها ماهیــت ارتبــاط بیــن قلمــرو عمومــی و خصوصــی 

ــن ابعــاد زندگــی خــود را در  ــرادی کــه خصوصی تری ــال اف ــرای مث ــد ب ــاز تعریــف می کنن را ب

برنامه هــای تلویزیونــی مطــرح می کننــد و بخش هایــی از زندگــی را کــه مــا تصــور می کردیــم 

خصوصــی هســتند عمومــی می کننــد )گیدنــز،136:1393(. باومــن3 نیــز ماننــد گیدنــز بــر 

تأثیــر تکنولوژی هــای ارتباطــی و وســایل ارتبــاط جمعــی بــر زندگــی اجتماعــی اشــاره دارد. 

ــا را  ــته و آن ه ــر گذاش ــز تأثی ــانی نی ــط انس ــر رواب ــدرن ب ــی م ــکنندگی زندگ ــیالیت و ش س

ــر  بســیار سســت، شــکننده و زودگــذر کــرده اســت )بهرامی کمیــل، 293:1398(. عــالوه ب

ایــن دریــدا در نوشــتاری بــا عنــوان ایمــان و معرفــت اعتقــاد دارد، هــر نــوع پژوهــش در 

دیــن می توانــد در فهــم رســانه تأثیــر بگــذارد و هــم رســانه قــدرت فروکاســتن نیرومنــدی 

ــه  ــاو4 در نظری ــز و ش ــک  کوم ــه م ــن را دارد. ).)Derrida,1998:22  چنان ک ــای دی ارزش ه
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ــائلی  ــوی مس ــه س ــردم را ب ــر م ــد نظ ــانه ها می توانن ــد رس ــرح می کنن ــازی مط برجسته س

ــان می گوینــد  ــه مخاطب ــه عبارتــی رســانه ها نه تنهــا ب ــد ب جلــب کننــد کــه برجســته کرده ان

دربــارۀ چــه فکــر کننــد بلکــه چگونگــی آن را نیــز در چهارچــوب مفهومــی کــه از پیش ســاخته 

و پرداخته انــد بــه آنــان تحمیــل می کننــد )حکیــم آرا و دیگــران،15:1399-16(. در ایــن 

ــان  ــدرت گفتم ــه ق ــد ک ــتگاه هایی می دان ــا دس ــم ها ب ــانه ها را مکانیس ــو 1رس ــاط، فوک ارتب

ــد  ــرل دائمــی می دان ــت و کنت ــزار مراقب ــال می شــود. وی رســانه ها را اب ــا اعم ــق آنه از طری

ــد.  ــد اجتماعــی، کارکــرد »سراســربینی« دارن ــدان و دیگــر نهادهــای قدرتمن ــد زن کــه همانن

ــدن  ــر ب ــدرت ب ــال ق ــرای اعم ــرفته ای ب ــای پیش ــر، تکنولوژی ه ــش بش ــو دان ــگاه فوک در ن

ــی  ــدرت چانه زن ــراد ق ــه اف ــدن ب ــری ب ــای ظاه ــه ویژگی ه ــد. چنان ک ــاد می کن ــراد ایج اف

می بخشــد و افــراد از آن بــرای ســرمایه گذاری اســتفاده می کننــد )مهــدی زاده، 1399: 

.)118-122

نظــام  در  زنــان  ارزش  کــه  می کننــد  اســتداالل  فمینیســت ها  ایــن خصــوص،  در 

ــه صــورت معیارهــای مــد،  ــه ب ــه خشــونتی اســت ک ــه مثاب مردســاالرانه و ســرمایه داری ب

آرایــش و انــواع جراحــی زیبایــی کــه نوعــی خشــونت )پنهــان( محســوب می شــود 

اعمــال می شــود )ریتــزر،633:1395(. در ایــن دیــدگاه نیــاز زنــان بــه زیبــا بــودن و 

ــود  ــاخته می ش ــات س ــانه ها و تبلیغ ــون رس ــی هم چ ــیله منابع ــه وس ــازی کاذب ب شیءس

ــوژی و  ــه نقــش تکنول ــار2 در قلمــرو ارتباطــات، بیشــتر ب )اخالصــی،132:1397(. ژان بودری

رســانه ها در ایجــاد نشــانه ها و ســاختن فرا واقعیــت تاکیــد دارد. امــر واقعــی از نظــر بودریار 

ــی را  ــار حادواقع ــزر،420:1394-407(. بودری ــان خــود رســانه، محــو می شــود )ریت در جری

محصــول رســانه ها جمعــی می دانــد کــه تمامــا وانمــوده شــده و در نتیجــه زیباتــر از زیبــا 

ــر از حقیقــی اســت یکــی از نمونه هــای حاد واقعیــت در پورنوگرافــی فراواقعــی  و حقیقی ت

ــط  ــده توس ــش ش ــریال های  پخ ــا و س ــتارۀ زن فیلم ه ــت.  س ــان اس ــدن زن ــوده ش وانم

ــرات  ــدن و تغیی ــش ب ــی، آرای ــتیک اضاف ــای پالس ــش، جراحی ه ــا ایمپلنت های ــانه ها ب رس

دیگــر، مصــداق زن وانمــوده اســت و چــه بســا زنــان درصــدد زندگــی کــردن براســاس ایــن 

ــزر،419:1394(. ــردن خودشــان باشــند )ریت ــون ک ــق دگرگ ــر حــاد واقعــی از طری تصاوی
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افــزون بــر ایــن، جــورج گربنــر1 صاحب تئــوری کاشــت اذعــان می کنــد، رســانه  های جمعی 

ــی  ــام ارزش ــی و نظ ــر در جهان بین ــب تأثی ــده  ای موج ــور فزاین ــه ط ــون ب ــوص تلویزی به خص

بیننــدگان پرمصــرف خــود می شــود و بــه آنهــا نگــرش کاذب در مــورد واقعیــات می بخشــد 

)مک کوایــل،399:1385(. بــر ایــن اســاس کلنــر بیــان مــی دارد ابزارهایــی تحــت حاکمیــت 

ــای  ــه حوزه ه ــاختاری ب ــر س ــب تغیی ــات موج ــازار و تبلیغ ــر ب ــی ب ــانه ای، مبتن ــگ رس فرهن

ــرگرمی، ورزش،  ــهرت، س ــازی و ش ــت. وی چهره س ــره اس ــی روزم ــق و زندگ ــرگرمی، عش س

ــای  ــوان قلمرو ه ــگاری را به عن ــذا، و هرزه ن ــت غ ــیقی، صنع ــاری، موس ــش، معم ــد و آرای م

ــدی زاده،305-304-1399(.  ــر و انگاره هــای رســانه ای برمی شــمارد )مه نمایــش، در تصاوی

در ایــن راســتا از منظــر مصــرف رســانه بــه مثابــه دســتکاری صاحبــان قــدرت و بیگانگــی، 

ــه  ــه بلک ــش نیافت ــا کاه ــه تنه ــس3 ن ــان مارک ــی از زم ــه بیگانگ ــت ک ــد اس ــاکاک 2معتق ب

ــا در جامعــۀ  ــاکاک م ــه نظــر ب ــه اســت. ب ــه حــوزه مصــرف افزایــش یافت ــا وارد شــدن ب ب

ــم.  ــت نمی کنی ــده دریاف ــور زن ــه ط ــا را ب ــه آنه ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــا تجربه های ــد ب جدی

خــوردن غــذای آمــاده، تورهــای مســافرتی برنامه ریــزی شــده تماشــای ورزش در تلویزیــون 

نمونــه ای از ایــن امــر هســتند کــه حــس خالقیــت و خودگردانــی را از انســان گرفتــه 

ــان در شــرایط  ــه می تــوان اذعــان کــرد کــه مخاطب ــاکاک،76:1381(. در ایــن زمین اســت )ب

ــن  ــر ای ــق ب ــد. منطب ــق می دهن ــانه ها تطبی ــا رس ــود را ب ــای خ ــا و گرایش ه ــی نیازه بیگانگ

ــی  ــی جعل ــی فردگرای ــه  نوع ــرف متظاهران ــق مص ــت از طری ــد اس ــل 4معتق ــرد زیم رویک

ــگاه اجتماعــی،  ــه نشــانه های جای ــراد از طریــق دســتیابی ب ــی اف ــه عبارت ایجــاد می شــود ب

مدلبــاس، یــا نشــانه های اعتقــادات عجیــب و غریــب فــردی نوعــی فردگرایــی دروغیــن را 

ــن امــر  ــای ای ــن5 معتقــد اســت مــد گوی ــه وبل ــن زمین ــد. در ای ــرای خــود ایجــاد می کنن ب

اســت کــه فــرد می توانــد بــدون تولیــد در حــد بی انــدازه مصــرف کنــد )وبلــن:200:1396(. 

منطبــق بــا اندیشــه های وبلــن و زیمــل می تــوان گفــت زنــان بــه دنبــال تمایــز در انواعــی 

ــانه ای  ــای رس ــوالت و کااله ــرف محص ــه در مص ــتند ک ــی هس ــای فرهنگ ــرف کااله از مص

نمایــان می شــود. از رویکــرد اندیشــمندان مکتــب فرانکفــورت علــم و تکنولــوژی بــه مثابــه 
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ــاخته  ــر س ــلطه را میس ــد س ــکال جدی ــش اش ــکان پیدای ــه ام ــتند ک ــی هس ایدئولوژی های

ــت  ــی صنع ــدف اصل ــرد ه ــن رویک ــور،22:1375(. از ای ــاند )باتام ــک می رس ــه آن کم و ب

فرهنــگ تولیــد فرهنــگ تــوده ای و یکســان در جهــت منافــع نظــام ســرمایه داری و ســرگرم 

کــردن تــوده مــردم بــرای تضعیــف آگاهــی آن هــا 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 جامعــه ای یکدســت ایجــاد 

ــد هــم داشــته قــدرت تشــخیص و  ــر ایــن اســاس، مــردم خواســته هایی مانن می شــود. ب

ــی  ــچ مقاومت ــد بی هی ــان می دهن ــه خوردش ــانه ها ب ــه را رس ــد و آنچ ــه ندارن آزادی اندیش

ــاب  ــه کت ــوزه1 در مقدم ــه مارک ــن رابط ــریف زاده،128:1398( در ای ــا و ش ــد )رهنم می پذیرن

انســان تک ســاحتی، انســان را در دوره ســیطره فنــاوری و حاکمیــت ســرمایه، فاقــد شــناخت 

و درک صحیــح از نیازهــای واقعــی دانســته و می افزایــد 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 گافمــن2 رســانه های ارتباطــی ویژگــی نمایش گونــۀ تعامــالت روزمــره را در تعامــالت 

رســانه ای بازتولیــد و تشــدید می کننــد؛ روابطــی کــه در آن افــراد مشــهور زندگــی خصوصــی 

اشــخاص را بــا زندگــی خصوصــی خــود مرتبــط می کننــد )گافمــن 1979، بــه نقــل از 

ــی اســت کــه دیــدگاه شــبه تعامــل رســانه ای شــده اشــاره  الفــی،82:2007(. ایــن در حال

ــاور  ــه ب ــا دارد. ب ــر آنه ــواره و نظای ــون، ماه ــو، تلویزی ــد رادی ــی مانن ــانی جمع ــه پیام رس ب

تامپســون 3هنرپیشــه های مــرد و زن، گوینــدگان خبــر و گرداننــدگان میزگردهــای تلویزیونــی، 

و دیگــران بــه چهره هــای آشــنا تبدیــل می شــوند کــه افــراد در جریــان زندگــی روزمرۀ شــان 

ــه  ــد.  شــبه تعامــل رســانه ای شــده باعــث می شــود ک ــا بحــث می کنن ــورد آنه ــب درم اغل

موضوعــات و رویدادهــای جهانــی، بــه )محیــط( خانــه مرتبط شــود )تامپســون،310:1379(. 

ــر نیازهــا  از طــرف دیگــر نظریــه اســتفاده و رضامنــدی ضمــن فعــال انگاشــتن مخاطــب، ب

ــا،  ــه ارزش ه ــت ک ــر آن اس ــد و ب ــد می کن ــانه ها تأکی ــتفاده از رس ــای وی در اس و انگیزه ه

عالیــق و نقــش اجتماعــی مخاطبــان مهــم اســت و مــردم براســاس ایــن عوامــل آنچــه را 

ــدی زاده، 1399: 76(. ــد )مه ــاب می کنن ــنوند، انتخ ــد و بش ــد ببین می خواهن

1. Marcuse

2. Goffman 

3. Thompson 
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ــا رســانه  های جمعــی مطــرح شــد،  ــا توجــه بــه خالصــه آنچــه از نظریه  هــای مرتبــط ب ب

ــرار  ــن ق ــورد تبیی ــان م ــی زن ــی فرهنگ ــای اجتماع ــا ارزش ه ــری آن ب ــی و نظ ــاط مفهوم ارتب

ــان  ــی زن ــی فرهنگ ــای اجتماع ــر ارزش  ه ــی ب ــای تلویزیون ــذاری برنامه ه ــذا تأثیرگ ــت، ل گرف

ــا جنــس  ــاط ب ــی، ارتب ــه عمــل زیبای ــل ب ــه آرایــش، تمای ــد گرایــش ب ــی مانن ــا مؤلفه  های ب

ــواده،  ــتحکام خان ــی، اس ــالت اجتماع ــی، تعام ــادات غذای ــاس، ع ــی در لب ــف، مدگرای مخال

ــا والدیــن و گرایشــات مذهبــی مــورد تبییــن قــرار می گیــرد. بــر همیــن اســاس،  تعامــل ب

مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش بــا تلفیقــی از نظریه  هــای ارائه شــده در شــکل زیــر قرارگرفتــه 

ــود.  ــه می ش ــه ارائ ــت از آن در ادام ــه تبعی ــز ب ــش نی ــای پژوه و فرضیه  ه

شکل 1. مدل و چهارچوب مفهومی پژوهش

روش شناسی

ایــن پژوهــش بــه روش پیمایشــی انجــام پذیرفتــه اســت. اطالعــات موردنیــاز 

ــار  ــن اعتب ــرای تعیی ــت. ب ــده اس ــردآوری ش ــاخته گ ــق س ــنامه محق ــتفاده از پرسش ــا اس ب

ابزارپژوهــش )پرسشــنامه( از روش اعتبارســازه و صــوری اســتفاده شــد. بعــد از ســاخت و 

ــی و پایایــی پرسشــنامه، آزمــون  تدویــن پرسشــنامه اولیــه، جهــت شــاخص توافــق داخل
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آلفــای کرونبــاخ انجــام گرفــت. ایــن آزمــون همســانی درونــی را انــدازه گیــری می کنــد بدیــن 

معنــا آزمــون مقدماتــی بــا نمونــه ای بــه تعــداد 30 نفــر انجــام گرفــت. در ایــن پژوهــش، 

ــر  ــتند، ب ــرح هس ــاری مط ــۀ آم ــوان جامع ــاد به عن ــهر مهاب ــال ش ــا 65 س ــان 15 ت ــۀ زن کلی

ــان 15-65  ــاری زن ــۀ آم ــران جامع ــار ای ــز آم ــایت مرک ــده از س ــب ش ــات کس ــق اطالع طب

ســال براســاس آخریــن سرشــماری کــه در ســال 1395 صــورت گرفتــه حــدود 59168 نفــر 

هســتند. در ایــن پژوهــش، از فرمــول کوکــران بــه منظــور تعییــن حجــم نمونــه بــه شــرح 

زیــر اســتفاده شــده اســت. 

شکل 2. تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران

ســپس حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران در ایــن مطالعــه 382 نفــر تعییــن 

گردیــد و پرسشــنامه در بیــن ایــن تعــداد آزمودنــی بــه روش نمونه  گیــری تصادفــی توزیــع 

ــه براســاس آماره  هــای  ــل داده  هــای پیمایــش انجــام یافت ــه و تحلی ــل شــد. تجزی و تکمی

ــار  ــا روش آم ــه ب ــراد نمون ــخ  های اف ــع پاس ــت. در واق ــام گرف ــتنباطی انج ــی و اس توصیف

ــاخص  های  ــی و ش ــاخص  های پراکندگ ــی، ش ــع فراوان ــب توزی ــص و در قال ــی، تلخی توصیف

ــرای توصیــف وضعیــت متغیرهــا و ســنجش  ــن شــاخص  ها ب ــزی نشــان داده شــد. ای مرک

میــزان آن هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. امــا بــه منظــور تعییــن رابطــه بیــن متغیرهــای 

پژوهــش و آزمــون فرضیه  هــای پژوهــش از آماره  هــای اســتنباطی ماننــد روابــط دو متغیــره 

بــا بهره  گیــری از ضریــب همبســتگی، پیرســون و آزمــون T و روابــط چنــد متغیــره بــا اســتفاده 

از رگرســیون چندگانــه و تحلیــل مســیر اســتفاده شــد. 
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یافته های 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، تعامــالت اجتماعــی، تعامــل بــا والدیــن، مدگرایــی در 

لبــاس و پوشــش، دینــداری( بــه شــرح زیراســت:                                                            

وضعیت تماشای برنامۀ  تلویزیونی

میــزان تماشــای برنامه هــای تلویزیــون داخلــی: در ارتبــاط بــا میــزان تماشــای برنامه هــای 

ــر از  ــد کــه کمت ــی، بیشــترین درصــد پاســخگویان بیــان کرده  ان شــبکه های تلویزیــون داخل

ــده  اند. 24.2  ــع ش ــروه واق ــن گ ــد در ای ــدود 60 درص ــد. ح ــا می  کنن ــاعت آن را تماش 1 س

ــی  ــای تلویزیون ــرف برنامه  ه ــان را ص ــاعت وقت  ش ــا 2 س ــه 1 ت ــد ک ــالم کرده  ان ــد اع درص

ــون  ــای تلویزی ــرای تماش ــاعت ب ــا 4 س ــان 3 ت ــد از زن ــدود 10 درص ــد. ح ــی می  کنن داخل

داخلــی وقــت صــرف می  کننــد. در نهایــت 3.3 درصــد اعــالم کرده  انــد کــه 4 تــا 5 ســاعت 

ــد.  ــی را تماشــا می  کنن ــاالی 5 ســاعت تلویزیــون داخل ــز ب و 2.2 درصــد نی

ــد  ــان می  دهن ــوص نش ــن خص ــا در ای ــی: یافته  ه ــی داخل ــای تلوبزیون ــواع برنامه  ه ان

ــای  ــی، برنامه  ه ــی و خارج ــار داخل ــی، اخب ــریال  های تلویزیون ــت س ــب اولوی ــه ترتی ــه ب ک

ــای  ــی، برنامه    ه ــابقات تلویزیون ــتندها، مس ــینمایی، مس ــای س ــواده، فیلم  ه ــی، خان آموزش

ــود  ــه خ ــان را ب ــِت زن ــترین وق ــازار بیش ــبکه ب ــای ش ــی و برنامه  ه ــابقات ورزش ــی، مس دین

اختصــاص می  دهنــد. میانگیــن تماشــای انــواع برنامه  هــای تلویزیونــی نــزد زنــان 2.1 اســت 

ــر  ــان کمت ــه زن ــت از آن دارد ک ــت و حکای ــه )3( اس ــد میان ــر از ح ــم پایین  ت ــن رق ــه ای ک

ــد.  ــی دارن ــون داخل ــای تلویزی ــه برنامه  ه ــش ب گرای

میــزان تماشــای برنامه هــای شــبکه های تلویزیــون خارجــی: بــه ترتیــب اولویــت 

کانال  هــای موزیــک، ســریال  ها، اخبــار داخلــی و خارجــی، مســتندها، برنامه  هــای آموزشــی، 

ــی و  ــابقات ورزش ــی، مس ــابقات تلویزیون ــواده، مس ــای خان ــینمایی، برنامه  ه ــای س فیلم  ه

برنامه  هــای دینــی ماهــواره خارجــی بیشــترین وقــِت زنــان را بــه خــود اختصــاص می دهــد. 

براســاس اطالعــات تماشــای برنامه  هــای تلویزیــون   خارجــی نــزد زنــان نیــز در حــد پایینــی 

قــرار دارد امــا بــه لحــاظ نســبی بیشــتر از تلویزیــون داخلــی اســت.
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وضعیت ارزش  های فرهنگی اجتماعی زنان

عــادات غذایــی:  بــه ترتیــب لــذت بــردن از غذاهــای کم  کالــری و ســبزیجات، امتحــان 

کــردن هــر غــذای جدیــد، خــوردن انــواع فســت  فودها و غذاهــای خارجــی و ترجیــِح غذاهای 

محلــی بــه دیگــر غــذا در اولویت  هــای اول تــا آخــر عــادات غذایــی زنــان بــه تأثیــر از برنامــه 

ــادات  ــه ع ــد ک ــالم کرده  ان ــان اع ــد از زن ــدود 48 درص ــرار دارد. ح ــی ق ــی و ارتباط تلویزیون

ــت.  ــه اس ــر یافت ــط تغیی ــد متوس ــی در ح ــای تلویزیون ــر از برنامه ه ــه تأثی ــان ب غذایی  ش

حــدود 46 درصــد آن را در حــد زیــاد و حــدود 6 درصــد آن را در حــد کــم اعــالم کرده  انــد.  

تمایــل بــه عمــل زیبایــی: بــه ترتیــب اولویــت میــزان موافقــت زنــان بــا انجــام عمــل 

ــر یافتــن همســر  زیبایــی، تأثیــر جراحــی زیبایــی در جلــب توجــه، تأثیــر جراحــی زیبایــی ب

مطلــوب و تأثیــر جراحــی زیبایــی بــر ارتقــاء پایــگاه اجتماعــی در ردیف  هــای اول تــا چهــارم 

ــی  ــر از برنامــه تلویزیون ــه تأثی ــان ب ــزد زن ــی ن ــه عمــل زیبای ــل ب ــزان تمای ــد. می قرارگرفته  ان

ــط،  ــد متوس ــد آن را در ح ــع 36.8 درص ــت. در واق ــی اس ــه باالی ــط و رو ب ــد متوس در ح

36.3 درصــد در حــد زیــاد و 26.9 درصــد ایــن تأثیــرات را در حــد کــم ارزیابــی کرده  انــد. 

رقــم مربــوط بــه میانگیــن نیــز تــا حــد زیــادی گــواه ایــن واقعیــت اســت. کســب رقــم 2 

به عنــوان 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: مؤلفه  هــای اعتقــاد بــه دوســتی بــا جنــس مخالــف، اعتقــاد 

بــه شــرکت در میهمانی  هــای مختلــط، اعتقــاد بــه اســتقالل کامــل زنــان از همسرانشــان و 

اعتقــاد بــه روابــط جنســی قبــل از ازدواج در اولویت  هــای اول تــا چهــارم بــه تأثیــر از برنامــه 

ــس  ــا جن ــاط ب ــخگویان ارتب ــد از پاس ــه 50 درص ــک ب ــت.  نزدی ــه اس ــی قرارگرفت تلویزیون

مخالــف البتــه بــه تأثیــر از برنامــه تلویزیونــی را در حــد متوســط، حــدود 30 درصــد آن را 

در حــد کــم و 21 درصــد نیــز آن را در حــد زیــاد بیــان کرده  انــد. شــاخص میانگیــن در ایــن 

زمینــه نیــز رقــم 1.9 را نشــان می دهــد کــه گواهــی بــر گفتــه فــوق اســت.  

ــات،  ــواده در تصمیم ــا خان ــری ب ــه همفک ــاد ب ــب اعتق ــه ترتی ــواده: ب ــتحکام خان اس

ــا  ــه ب ــورت در مواجه ــه مش ــاد ب ــزل، اعتق ــای من ــاعی در کاره ــریک مس ــه تش ــاد ب اعتق

ــت از  ــه مراقب ــف و اعتقــاد ب ــواده در مســائل مختل ــا خان ــه گفتگــو ب مشــکالت، اعتقــاد ب

ــری از  ــزان تأثیرپذی ــاظ می ــه لح ــر ب ــا آخ ــای اول ت ــا در اولویت  ه ــا آنه ــودن ب ــوده و ب خان
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برنامــه تلویزیونــی قرارگرفته  انــد.  نزدیــک بــه 40 درصــد از زنــان تأثیــر برنامــه تلویزیونــی 

در میــزان تمایــل آنهــا بــه اســتحکام خانــواده را در حــد زیــاد، 30.5 درصــد در حــد متوســط 

ــد.  ــان کرده  ان ــم بی ــد ک ــز در ح ــد نی و 30.5 درص

تعامــات اجتماعــی: لــذت بــردن از شــرکت در میهمانــی و مجالــس، تمایــل بــه شــرکت 

ــا  ــاط ب ــه ارتب ــل ب ــان، تمای ــوم و خویش ــا ق ــاط ب ــه ارتب ــل ب ــه، تمای ــای داوطلبان در گروه  ه

همســایگان و میــزان اهمیــت دادن بــه حفــظ روابــط اجتماعــی در اولویت  هــای اول تــا آخــر 

از منظــر پاســخگویان قرارگرفته  انــد. حــدود 58 درصــد از زنــان نقــش برنامــه تلویزیونــی در 

تعامــالت اجتماعــی را در حــد متوســط، 23.3 درصــد در حــد زیــاد و حــدود 19 درصــد نیــز 

در حــد کــم بیــان کرده  انــد.  

ــاجره  ــه مش ــل ب ــن، تمای ــن از والدی ــی گرفت ــه راهنمای ــل ب ــن: تمای ــا والدی ــل ب تعام

بــا والدیــن به خاطــر خواســته  ها، ترجیــِح دوســتان بــه والدیــن در اوقــات فراغــت و 

ــه  ــارم ب ــا چه ــای اول ت ــب در اولویت  ه ــه ترتی ــن ب ــا والدی ــز ب ــار احترام  آمی ــرورت رفت ض

لحــاظ تأثیرپذیــری از نقــش برنامــه تلویزیونــی قرارگرفته  انــد. 71.4 درصــد از پاســخگویان 

تأثیــرات برنامه هــای تلویزیونــی بــر تعامــالت بــا والدیــن را در حــد متوســط، 26.4 درصــد 

ــوان  ــوان عن ــن می ت ــد. بنابرای ــی کرده  ان ــم ارزیاب ــد ک ــز در ح ــد نی ــاد و 2.2 درص ــد زی در ح

کــرد کــه تأثیــرات برنامــه تلویزیونــی بــر مقولــه تعامــل بــا والدیــن قابــل توجــه اســت. رقــم 

شــاخص میانگیــن 2.2 اســت کــه تأییــدی بــر نقــش زیــاد برنامــه تلویزیونــی و شــبکه  های 

اجتماعــی بــر تعامــل فرزنــدان بــا والدیــن اســت. 

ــزان قضــاوت  ــا آرایــش، می ــه نفــس ب ــه آرایــش: افزایــش حــس اعتمــاد ب تمایــل ب

افــراد از روی آرایــش، نقــش آرایــش در ایجــاد موقعیــت اجتماعــی بهتــر و افزایــش 

ــه لحــاظ میــزان  ــا چهــارم ب ــا خریــد لوازم آرایشــی در اولویت  هــای اول ت ــان ب هزینه  هــای زن

ــد. در مجمــوع  ــرار دارن ــی و شــبکه  های اجتماعــی ق ــری از نقــش برنامــه تلویزیون تأثیرپذی

50.3 درصــد از پاســخگویان تأثیــرات برنامــه تلویزیونــی بــر میــزان تمایــل زنــان بــه آرایــش 

ــم  ــد ک ــد آن را در ح ــاد و 15.5 درص ــد زی ــد آن را در ح ــط، 34.3 درص ــد متوس را در ح

ــی و  ــای تلویزیون ــش برنامه ه ــه نق ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــوع می ت ــد. در مجم ــان کرده  ان بی

ــه آن در حــد  ــه آرایــش و جهــت دادن ب ــزان تمایــل ب شــبکه  های اجتماعــی مجــازی در می

ــادی قــرار دارد.   زی
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برنامه  هــای  تأثیــرات  کــه  اســت  )لبــاس(: مدگرایــی دیگــر مقولــه  ای  مدگرایــی 

تلویزیونــی بــر آن در میــان زنــان مــورد ســنجش واقــع شــده اســت. یافته  هــای پیمایــش 

در ایــن خصــوص نشــان می دهــد کــه اهمیــت دادن بــه خریــد لباس  هــای مــد روز، ترجیــِح 

لباس  هــای مــارک  دار خارجــی بــه داخلــی، تمایــل بــه اســتفاده از لبــاس محلــی در عروســی 

ــاظ  ــه لح ــارم ب ــا چه ــای اول ت ــی در اولویت  ه ــاس محل ــتفاده از لب ــه اس ــل ب ــدم تمای و ع

ــرار دارد. 47.5 درصــد از پاســخگویان  ــان ق ــان زن ــی در می ــری از برنامــه تلویزیون تأثیرپذی

ــه مدگرایــی را در حــد متوســط، 27.6  ــر مقول ــی و ارتباطــی ب ــرات برنامــه تلویزیون زن تأثی

ــوط  ــم مرب ــد. رق ــان کرده  ان ــم بی ــد ک ــد آن را در ح ــاد و 24.9 درص ــد زی ــد آن را در ح درص

بــه شــاخص میانگیــن 2.02 را نشــان می دهــد کــه حکایــت از نقــش نســبتًا قابــل توجــه 

ــان دارد.    ــه آن در میــان زن ــر میــزان مدگرایــی و ســمت و ســو دادن ب برنامــه تلویزیونــی ب

ــدن نمــاز، اعتقــاد  ــه خوان ــد ب ــزان تقّی ــه وجــود خــدا، می ــزان اعتقــاد ب ــداری: می دین

ــه رعایــت حجــاب و میــزان تــالش  ــد ب ــاری بــودن حجــاب و پوشــش، میــزان تقّی ــه اجب ب

بــرای تقویــت اعتقــاد بــه خــدا بــه ترتیــب در اولویت  هــای 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 9.8 درصــد نیــز در حــد کــم بیــان کرده  انــد. 

در مجمــوع بایــد عنــوان کــرد کــه نقــش برنامــه تلویزیونــی و ارتباطــی در میــزان دینــداری و 

گرایشــات مذهبــی زنــان طبــق یافته  هــای ایــن پیمایــش، قابــل توجــه اســت.  

روابط متغیرها و آزمون فرضیه  ها

الــف( فرضیــه اول: »بیــن تماشــای برنامــه تلویزیونــی– مشــخصًا شــبکه های تلویزیــون 

ــان رابطــه وجــود دارد«. فرضیه  هــای  داخلــی- و ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی در میــان زن

فرعــی زیــر در راســتای آزمــون فرضیــه فــوق مطــرح اســت.

بیــن تماشــای شــبکه  های تلویزیونــی داخلــی و تمایــالت نوگرایانــه در میــان زنــان . 1

رابطــه وجــود دارد. 

بیــن تماشــای شــبکه  های تلویزیونــی داخلــی و تعامــالت اجتماعــی در میــان زنــان . 2

رابطــه وجــود دارد. 

ــان . 3 ــان زن ــواده در می ــم خان ــی و تحکی ــی داخل ــبکه  های تلویزیون ــای ش ــن تماش بی

رابطــه وجــود دارد.



49

دوره 15
 پیاپی 39
 پاییز 1400

تأثیر تماشای تلویزیون بر ارزش های فرهنگی - اجتماعی زنان ...

بیــن تماشــای شــبکه  های تلویزیونــی داخلــی و گرایشــات مذهبــی در میــان زنــان . 4

رابطــه وجــود دارد.

ــان . 5 ــان زن ــی در می ــادات غذای ــی و ع ــی داخل ــبکه  های تلویزیون ــای ش ــن تماش بی

ــود دارد. ــه وج رابط

تماشــای برنامه هــای شــبکه  های تلویزیونــی داخلــی از طریــق متغیرهایــی ماننــد میــزان 

ــی،  ــریال  های تلویزیون ــار، س ــه اخب ــی از جمل ــون داخل ــای تلویزی ــواع برنامه  ه ــای ان تماش

ــن پژوهــش  ــی و ... در ای فیلم  هــای ســینمایی، مســابقات ورزشــی، مســتندهای تلویزیون

مــورد ســنجش قرارگرفتــه اســت. ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان نیــز بعــد از تجمیــع 

ــی  ــه متغیرهای ــتند، ازجمل ــی هس ــتراک مفهوم ــه اش ــه دارای وج ــی ک ــام متغیرهای و ادغ

ماننــد تمایــل بــه آرایــش، تمایــل بــه عمــل زیبایــی، ارتبــاط بــا جنــس مخالــف و گرایــش 

ــواده از تجمیــع و  ــه تحکیــم خان ــه و مقول ــوان تمایــالت نوگرایان ــاس تحــت عن ــه مــد لب ب

ادغــام متغیرهایــی ماننــد اســتحکام خانــواده و تعامــل بــا والدیــن مــورد بررســی و تحلیــل 

قرارگرفته  انــد. بــه ایــن ترتیــب پنــج حــوزه محتوایــی بــرای تحلیــل از طریــق پنــج متغیــر 

»تمایــالت نوگرایانــه«، »تعامــالت اجتماعــی«، »تعامــل بــا والدیــن«، »تغییرعــادات غذایی« 

و »گرایشــات مذهبــی« اندازه  گیــری شــده اســت. کلیــه ایــن متغیرهــا بــه لحــاظ ماهیــت 

جــزء متغیرهــای فاصلــه  ای محســوب شــده و بنابرایــن بررســی رابطــه آن هــا بــا همدیگــر، از 

طریــق آزمــون همبســتگی پیرســون انجــام گرفتــه اســت. نتایــج حاصــل از ایــن آزمــون در 

جــدول زیــر آمــده اســت. 

جدول 1. میزان همبستگی بین »تماشای تلویزیون داخلی« و »ارزش  های اجتماعی فرهنگی«

نتیجۀ آزمونمعنی داریمقدار همبستگی )r(متغیر مورد آزمون

عدم معنی  داری0.0090.859»میزان تماشای تلویزیون داخلی« و »تمایالت نوگرایانه«

عدم معنی  داری0.0550.306»میزان تماشای تلویزیون داخلی« و »تعامالت اجتماعی«

عدم معنی  داری0.0950.077»میزان تماشای تلویزیون داخلی« و »تحکیم خانواده«

معنی دار0.2180.000»میزان تماشای تلویزیون داخلی« و »عادات غذایی«

معنی دار0.1510.004»میزان تماشای تلویزیون داخلی« و »گرایشات مذهبی«

ــزان تماشــای برنامه هــای شــبکه های  ــن می ــه رابطــه  ای بی ــوق نشــان می دهــد ک جــدول ف

تلویزیونــی داخلــی به عنــوان متغیــر مســتقل و تمایــالت نوگرایانــه، تعامــالت اجتماعــی و 

تحکیــم خانــواده براســاس آزمــون همبســتگی پیرســون مشــاهده نشــد. در واقــع ایــن ســه 

رابطــه معنــی دار نیســتند. امــا بیــن میــزان تماشــای برنامه هــای تلویزیــون داخلــی و تغییــر 
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در عــادات غذایــی رابطــۀ مســتقیم و مثبــت وجــود دارد و ایــن رابطــه معنــی دار اســت. بــه 

ــادات  ــی، ارزش هــای ع ــون داخل ــا افزایــش تماشــای برنامه هــای تلویزی ــه ب ــی ک ــن معن ای

ــای  ــای برنامه ه ــزان تماش ــن می ــۀ بی ــس. رابط ــه و بالعک ــش یافت ــز افزای ــان نی ــی زن غذای

ــوده و  ــب ب ــن ترتی ــه همی ــز ب ــان نی ــان زن ــی در می ــات مذهب ــی و گرایش ــی داخل تلویزیون

دارای رابطــه  ای معنــی دار هســتند. رقــم مربــوط بــه مقــدار همبســتگی بیــن میــزان تماشــای 

برنامه هــای تلویزیونــی داخلــی و عــادات غذایــی 0.218 و مقــدار همبســتگی بیــن میــزان 

تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی داخلــی و گرایشــات مذهبــی 0.151 اســت. ایــن موضــوع 

ــادات  ــزان ع ــر می ــی ب ــی داخل ــای تلویزیون ــای برنامه ه ــه تماش ــه رابط ــد ک ــان می ده نش

غذایــی از رابطــۀ دیگــری قوی  تــر اســت. امــا در مجمــوع بایــد عنــوان شــود کــه هــر چنــد 

هــر دو مقــدار همبســتگی در حــد ضعیــف بــوده ولــی بــر ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی زنان 

تأثیرگــذار هســتند. لــذا ضریــب پیرســون جهــت آزمــون فرضیــه اصلــی اول و فرضیه  هــای 

ــی  ــبکه های تلویزیون ــای ش ــای برنامه ه ــزان تماش ــن می ــتگی بی ــۀ همبس ــی آن، رابط فرع

ــدار  ــد. مق ــی ش ــز بررس ــی نی ــی اجتماع ــای فرهنگ ــای ارزش  ه ــوع متغیره ــی و مجم داخل

همبســتگی بیــن ایــن دو متغیــر کلــی، 0.139 بــوده و معنــی دار اســت. در همیــن راســتا 

بایــد بیــان شــود کــه ایــن رابطــه هرچنــد ضعیــف بــوده، امــا در مجمــوع معنــی دار بــوده 

ــات می شــود.   ــه و اثب ــد قرارگرفت ــورد تأیی ــه اول پژوهــش م ــه فرضی و نشــان می دهــد ک

جدول 2. میزان همبستگی بین متغیر کلی »تماشای تلویزیون داخلی« و »ارزش  های فرهنگی اجتماعی«

نتیجه آزمونمعنی  داریمقدار همبستگی )r(متغیر مورد آزمون

»تماشای کانال  های تلویزیون داخلی« و 
»ارزش  های فرهنگی اجتماعی«

معنی  داری0.1390.010

ب( فرضیۀ دوم: »بین تماشای برنامه های تلویزیونی – مشخصًا ماهواره 
خارجی- و ارزش  های فرهنگی اجتماعی در میان زنان رابطه وجود دارد«.

فرضیه  های فرعی زیر در راستای آزمون فرضیه فوق مطرح است. 
بیــن تماشــای شــبکه  های  تلویزیــون خارجــی و تمایــالت نوگرایانــه در میــان زنــان . 1

رابطــه وجــود دارد. 

بیــن تماشــای شــبکه  های تلویزیــون خارجــی و تعامــالت اجتماعــی در میــان زنــان . 2

رابطــه وجــود دارد. 

ــان . 3 ــان زن ــواده در می ــم خان ــی خارجــی و تحکی ــن تماشــای شــبکه  های تلویزیون بی

رابطــه وجــود دارد.
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بیــن تماشــای شــبکه  های تلویزیونــی خارجــی و گرایشــات مذهبــی در میــان زنــان . 4

رابطــه وجــود دارد.

ــان . 5 ــان زن ــی در می ــادات غذای ــی و ع ــی خارج ــبکه  های تلویزیون ــای ش ــن تماش بی

ــود دارد. ــه وج رابط

ــره  ــون به ــتگی پیرس ــب همبس ــز از ضری ــش نی ــۀ دوم پژوه ــون فرضی ــور آزم ــه منظ ب

گرفتــه شــده اســت. در واقــع، متغیرهــای واقــع در ایــن رابطــه نیــز از لحــاظ ماهیــت، جــزء 

متغیرهــای فاصلــه  ای محســوب شــده و بــه همیــن دلیــل می تــوان 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 3. میزان همبستگی بین »تماشای کانال  های تلویزیون خارجی« و »ارزش  های اجتماعی فرهنگی«

نتیجۀ آزمونمعنی  داریمقدار همبستگی )r(متغیر مورد آزمون

»میزان تماشای تلویزیون خارجی« و »تمایالت 
نوگرایانه«

معنی دار0.4380.000

»میزان تماشای تلویزیون خارجی« و »تعامالت 
اجتماعی«

معنی دار0.2370.000-

»میزان تماشای تلویزیون خارجی« و »تحکیم 
خانواده«

معنی دار0.3790.000-

معنی دار0.3400.000-»میزان تماشای تلویزیون خارجی« و »عادات غذایی«

»میزان تماشای تلویزیون خارجی« و »گرایشات 
مذهبی«

معنی دار0.2840.000-

اطالعــات جــدول فــوق نشــان می دهــد کــه بیــن تماشــای برنامه هــای تلویزیــون خارجــی 

و کلیــه متغیرهــای ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان، رابطــه وجــود دارد. همان طــور کــه 

مشــاهده می شــود کلیــه روابــط معنــی دار هســتند. بــا ایــن حــال، نمــره همبســتگی کلیــه 

روابــط بــه جــز ردیــف اول، منفــی بــوده و ایــن امــر نشــان می دهــد کــه روابــط همبســتگی 

ــون  ــای تلویزی ــای برنامه ه ــش تماش ــوازات افزای ــه م ــی ب ــتند. یعن ــوس هس ــوع معک از ن

ــس.  ــه برعک ــد بلک ــدا نمی  کن ــش پی ــان افزای ــی زن ــی اجتماع ــای فرهنگ ــی، ارزش  ه خارج

ــان  ــه در میــان زن تنهــا رابطــه بیــن میــزان تماشــای تلویزیــون داخلــی و تمایــالت نوگرایان

ــود،  ــه خ ــتگی 0.438 ب ــدار همبس ــاص مق ــا اختص ــوده و ب ــتقیم ب ــت و مس ــوع مثب از ن

رابطــه  ای نســبتًا قــوی محســوب می شــود. بــه همیــن منظــور می تــوان گفــت کــه افزایــش 
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تماشــای برنامه هــای تلویزیــون خارجــی باعــث افزایــش تمایــالت نوگرایانــه در زنــان شــده 

و بالعکــس. از بیــن روابــط معکــوس بــه دســت آمــده درمــورد ســایر متغیرهــا نیــز رابطــۀ 

ــتری  ــدار بیش ــواده مق ــم خان ــی و تحکی ــون خارج ــبکه های تلویزی ــای ش ــزان تماش ــن می بی

را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه بطــور نســبی بیشــترین 

ــه  ــم خانوادگــی اســت. پــس از آن ب ــر تحکی ــون خارجــی ماهــواره ب ــده تلویزی ــر کاهن تأثی

ترتیــب عــادات غذایــی، گرایشــات مذهبــی و تعامــالت اجتماعــی قــرار دارنــد.

بطــور کلــی رابطــه بیــن میــزان تماشــای تلویزیــون خارجــی و کلیــه متغیرهــای ارزش  های 

ــر آمــده اســت. نتیجــۀ  ــز تعییــن شــد و نتایــج در جــدول زی ــان نی فرهنگــی اجتماعــی زن

به دســت آمده نشــان می دهــد کــه بیــن میــزان تماشــای شــبکه های تلویزیــون خارجــی  و 

ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان رابطــه وجــود دارد و ایــن رابطــه معنــی دار، امــا از نــوع 

ــه  ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــتگی )0.415-(، می ت ــدار همبس ــه مق ــه ب ــا توج ــت. ب ــوس اس معک

تأثیــرات کاهنــده تماشــای تلویزیــون خارجــی بــر ارزش  هــای فرهنگــی اجتناعــی زنــان در حــد 

نســبتًا قابــل توجهــی اســت. بــه عبارتــی هرچــه میــزان تماشــای تلویزیــون خارجــی در بیــن 

ــود.  ــر می ش ــز کم  رنگ  ت ــا نی ــی آن ه ــی اجتماع ــای فرهنگ ــود، ارزش  ه ــتر می ش ــان بیش زن

بــا توجــه بــه معنــی  داری ایــن رابطــه، بایــد عنــوان شــود کــه فرضیــه دوم پژوهــش مبنــی 

ــای  ــی و ارزش  ه ــی خارج ــبکه های تلویزیون ــای ش ــای برنامه ه ــن تماش ــه بی ــود رابط ــر وج ب

فرهنگــی اجتماعــی زنــان، مــورد تأییــد قرارگرفتــه و بدیــن ترتیــب اثبــات می شــود. 

جدول 4. میزان همبستگی بین » تماشای کانال  های تلویزیون خارجی« و »ارزش  های اجتماعی فرهنگی«

نتیجه آزمونمعنی  داریمقدار همبستگی )r(متغیر مورد آزمون

»میزان تماشای شبکه های تلویزیون 
خارجی« و »ارزش های فرهنگی اجتماعی«

معنی دار0.4150.000-

ج( فرضیــۀ ســوم: »بیــن ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان از منظــر تماشــای 

شــبکه های تلویزیــون داخلــی و تلویزیــون  خارجــی تفــاوت وجــود دارد«. فرضیه  هــای 

ــت. ــرح اس ــوق مط ــه ف ــون فرضی ــتای آزم ــر در راس ــی زی فرع

تمایــالت نوگرایانــه در بیــن زنــاِن تماشــاگر شــبکه  های تلویزیــون داخلــی و  . 1
تلویزیــون خارجــی متفــاوت اســت. 

تعامــالت اجتماعــی در بیــن زنــاِن تماشــاگر شــبکه  های تلویزیــون داخلــی و . 2
تلویزیــون   خارجــی متفــاوت اســت.
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تحکیــم خانــواده در میــان زنــاِن تماشــاگر شــبکه  های تلویزیــون داخلــی و تلویزیــون . 3
  خارجــی متفاوت اســت.

گرایشــات مذهبــی در میــان زنــاِن تماشــاگر شــبکه  های تلویزیــون داخلــی و . 4
تلویزیــون خارجــی متفــاوت اســت.

عــادات غذایــی در میــان زنــاِن تماشــاگر شــبکه  های تلویزیــون داخلــی و تلویزیــون . 5
خارجــی متفــاوت اســت.

متغیــر رســانه بــا توجــه بــه لحاظ شــدن آن از دو جنبــه »تلویزیــون داخلــی« و »تلویزیون 

ــی و  ــای اجتماع ــای ارزش  ه ــود و متغیره ــوب می ش ــمی محس ــر اس ــک متغی ــی«، ی خارج

فرهنگــی زنــان نیــز متغیــر فاصلــه  ای هســتند. بــه همیــن منظــور مناســب ترین آزمــون بــرای 

ــی در  ــون ت ــه آزم ــوط ب ــات مرب ــر اطالع ــون )T( اســت. جــدول زی ــن رابطــۀ آزم بررســی ای

ارتبــاط بــا متغیرهــای فــوق را در قالــب تعــداد آزمودنــی، میانگیــن، انحــراف اســتاندارد و 

خطــای انحــراف از میانگیــن نشــان می دهــد.    

جدول 5. رابطۀ بین متغیرهای کلی »تماشای شبکه  های تلویزیونی داخلی و خارجی« و »ارزش  های اجتماعی فرهنگی«

میانگینتعداد آزمودنیگروه  ها
انحراف 
استاندارد

خطای انحراف از 
میانگین

تمایالت 
نوگرایانه

.3620.7784.859810تلویزیون داخلی

.7415.2434.268496تلویزیون خارجی

تعامالت 
اجتماعی

.3218.2503.724658تلویزیون داخلی

.7614.9213.769432تلویزیون خارجی

تحکیم خانواده
3639.1676.4161.069تلویزیون داخلی

7428.7578.3270.968تلویزیون خارجی

عادات غذایی
.3612.8332.299383تلویزیون داخلی

.7610.5001.829210تلویزیون خارجی

گرایشات مذهبی
.3618.4443.887648تلویزیون داخلی

.7614.5262.710311تلویزیون خارجی

در واقــع رابطــه براســاس آزمــون T بــه ایــن صــورت بررســی می شــود کــه بیــن میانگیــن 

ــی  ــای فرهنگ ــاظ ارزش  ه ــه لح ــی ب ــون خارج ــی و تلویزی ــون داخل ــاگر تلویزی ــان تماش زن

اجتماعــی، اختــالف معنــی  داری وجــود دارد یــا نــدارد. در ایــن حالــت اســت کــه می تــوان 

بــه اثبــات فــرض 0 و 1 اقــدام نمــود. جــدول زیــر حــاوی دو آزمــون لویــن و آزمونــی تــی 

ــی  ــخگویان زن بررس ــروه پاس ــن دو گ ــا را در بی ــی واریانس  ه ــن همگن ــون لوی ــت. آزم اس
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می  نمایــد. در آزمــون لویــن اگــر ســطح معنــاداری)sig( باالتــر از مقــدار 0.05 باشــد، 

یعنــی فــرض 1H رد و فــرض 0H  پذیرفتــه می شــود و بالعکــس. اگــر فــرض1H رد و فــرض 

ــس.      ــود و بالعک ــیر می ش ــا تفس ــری واریانس  ه ــرض براب ــا ف ــدار t ب ــود، مق ــد ش 0H تأیی

 جدول6.  رابطۀ بین »زنان تماشاگر تلویزیون داخلی و تلویزیون خارجی« و »ارزش  های فرهنگی اجتماعی« 

T براساس آزمون

F مقدار

آزمون لوین برای بررسی 
برابری واریانس  ها

آزمون T برای بررسی برابری میانگین  ها

معنی  داریمقدار Tمعنی  داری
اختالف 
میانگین

تمایالت 
نوگرایانه

فرض برابری واریانس  ها
1.2470.267

6.0960.0005.534

5.8280.0005.534فرض نابرابری واریانس  ها

تعامالت 
اجتماعی

فرض برابری واریانس  ها
0.0170.895

4.2060.0003.328

4.2260.0003.328فرض نابرابری واریانس  ها

تحکیم 
خانواده

فرض برابری واریانس  ها
8.0870.005

6.6020.00010.409

7.2170.00010.409فرض نابرابری واریانس  ها

عادات 
غذایی

فرض برابری واریانس  ها
2.6510.106

5.7930.0002.333

5.3410.0002.333فرض نابرابری واریانس  ها

گرایشات 
مذهبی

فرض برابری واریانس  ها
9.0340.003

6.1810.0003.918

5.4520.0003.918فرض نابرابری واریانس  ها

همان طــور کــه مشــاهده می شــود، ســطح معنــی  داری آزمــون لویــن بــرای ســه متغیــر 

تمایــالت نوگرایانــه، تعامــالت اجتماعــی و عــادات غذایــی باالتــر از 0.05 اســت. بــه ایــن 

ــی و خارجــی باهــم  ــون داخل ــان تماشــاگر تلویزی ــروه زن ــس دو گ ــه واریان ــی اســت ک معن

ــف دوم  ــاس ردی ــر اس ــر ب ــه متغی ــن س ــونT در ای ــیر آزم ــه تفس ــتند و در نتیج ــر نیس براب

یعنــی فــرض نابرابــری واریانس  هــا اســت. دو متغیــر تحکیــم خانــواده و گرایشــات مذهبــی 

ــی در  ــون ت ــی  داری آزم ــه معن ــه ب ــا توج ــوع ب ــا در مجم ــس آن را دارد. ام ــت عک ــز حال نی

ــش  ــوم پژوه ــه س ــه فرضی ــود ک ــان نم ــوان اذع ــی، می ت ــورد بررس ــای م ــی متغیره تمام

مبنــی بــر تفــاوت در بیــن زنــان تماشــاگر تلویزیــون داخلــی و خارجــی بــر حســب متغیرهــای 

مــورد بررســی، اثبــات می شــود. متغیــر تحکیــم خانــواده بــا مقــدار تــی 6.602 بیشــترین 

ــع  ــی دارد. در واق ــی و خارج ــون داخل ــاگر تلویزی ــان تماش ــن زن ــن را در بی ــالف میانگی اخت
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ــی بیشــتر از  ــر ارزش هــای خانوادگ ــی ب ــون داخل ــا تلویزی ــون خارجــی و ی ــذاری تلویزی اثرگ

ســایر مقوله  هــا اســت. در اولویــت بعــدی گرایشــات مذهبــی بــا مقــدارT 6.181 قرار داشــته 

و بــه همیــن ترتیــب تمایــالت نوگرایانــه، عــادات غذایــی و در نهایــت تعامــالت اجتماعــی 

ــاگر  ــان تماش ــروه زن ــن دو گ ــاوت در بی ــه دارای تف ــد ک ــرار دارن ــدی ق ــای بع در اولویت  ه

ــان تماشــاگر تلویزیــون خارجــی هســتند.  تلویزیــون داخلــی و زن

روابط چند متغیره )تحلیل رگرسیونی(

ــاهده  ــل مش ــر قاب ــداول زی ــا در ج ــن متغیره ــیونی ای ــل رگرس ــل از تحلی ــج حاص نتای

اســت.

جدول 7. خالصۀ مدل رگرسیونی »شاخص  های اجتماعی اقتصادی« و»ارزش های فرهنگی اجتماعی«

مدل
ضریب همبستگی

R
ضریب تعیین

R Square
ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R Square
خطای استاندارد پیش  بینی

Std. Error of the Estimate

10.656 a0.4310.42011.21259

اطالعــات جــدول نشــان می دهــد کــه بیــن شــش متغیــر اجتماعــی اقتصــادی 

ــر وابســته  ــوان متغی ــوان متغیرهــای مســتقل و ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی به عن به عن

رابطــه همبســتگی مثبتــی وجــود دارد. مقــدار همبســتگی عــدد 0/656 را نشــان می دهــد، 

کــه از نظــر شــدت، یــک همبســتگی نســبتًا قــوی محســوب می شــود. ســتون ســوم جــدول 

ــل شــده  ــن تعدی ــب تعیی ــدی ضری ــدل را نشــان می دهــد و ســتون بع ــن م ــب تعیی ضری

ــیونی  ــدل رگرس ــه در م ــت ک ــا )2R( اس ــن ی ــب تعیی ــان ضری ــه هم ــد ک ــش می ده را نمای

ــه متغیرهــای  ــن اســت ک ــر ای ــن عــدد )0/431( بیانگ ــه اســت. ای ــل قرارگرفت ــورد تعدی م

ــد  ــدودًا 0/43 درص ــد ح ــوع می توانن ــیونی در مجم ــدل رگرس ــده در م ــاد ش ــتقل ی مس

ــی  ــد. تمام ــن کنن ــی را تبیی ــی اجتماع ــای فرهنگ ــی ارزش  ه ــته یعن ــر وابس ــرات متغی تغیی

ــوع از  ــیونی در مجم ــدل رگرس ــه م ــتند ک ــول هس ــل قب ــی قاب ــده در صورت ــر ش ــوارد ذک م

معنــاداری برخــوردار باشــد. جــدول زیــر بــا عنــوان جــدول )ANOVA(، اطالعــات مربــوط بــه 

ــد.  ــان می ده ــوع را نش ــن موض ای
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جدول 8. میزان رابطۀ متغیر »شاخص  های اجتماعی اقتصادی« و»ارزش های فرهنگی اجتماعی«

مدل
مجموع مجذورات
Sum of Squares

درجۀ آزادی
df

میانگین مجذورات
Mean Square

F
معناداری

Sig

رگرسیون 
)Regression(

30134.90865022.48539.9490.000 b

باقیمانده 
)Residual(

39853.895317125.722--

مجموع  
)Total(

69988.802323---

 ،) =0Sig/000( و ســطح معنــی  داری آن )39/949( F بــا توجــه بــه مقــدار آزمــون

رگرســیون و رابطــه بیــن متغیرهــا بــا قبــول خطــای کم  تــر از 0/01 و درجــه اطمینــان بیــش 

از 0/99 معنــادار می  باشــد. امــا عــالوه بــر ایــن اطالعــات، تحلیــل رگرســیونی میــزان تأثیــر 

اســتاندارد شــده هــر کــدام از متغیرهــا را بــه طــور جداگانــه نیــز بــر روی متغیــر وابســته 

ــر آمــده اســت. ــرات در جــدول زی ــن تأثی ــق ای ــزان دقی نشــان می دهــد. می

جدول 9. ضرایبB و Beta »شاخص  های اجتماعی اقتصادی« و »ارزش های اجتماعی و فرهنگی«

متغیر 
وابسته

متغیر مستقل

                    Unstandardized
Coefficients

 Standardized
CoefficientstSig

BStd. ErrorBeta
ی«

نگ
ره

 ف
ی-

اع
تم

اج
ی 

ها
ش  

ارز
0.4220.0780.2405.3740.000تلویزیون داخلی»

6.6650.000-0.307-0.4540.068-تلویزیون خارجی

0.3540.0610.2685.8060.000سن

6.0240.9150.3296.5820.000تحصیالت

3.5910.000-0.164-1.9780.551-درآمد

0.2060.8220.011250.0.803طبقه اجتماعی

مطابــق جــدول فــوق، پنــج متغیــر از شــش متغیــر وارد شــده در دســتگاه رگرســیونی 

ــی، اســتفاده از تلویزیــون خارجــی، ســن، تحصیــالت و  یعنــی اســتفاده از تلویزیــون داخل

ــع  ــذار هســتند. در واق ــان تأثیرگ ــر ارزش  هــای اجتماعــی فرهنگــی زن درآمــد در مجمــوع ب

پنــج متغیــر گفتــه شــده، دارای تأثیــرات معنــی  داری بــر متغیــر تابــع هســتند. امــا دو متغیر 

ــان  ــی زن ــی فرهنگ ــای اجتماع ــر ارزش  ه ــی ب ــرات معکوس ــد تأثی ــی و درآم ــون خارج تلویزی

نشــان می  دهنــد. تلویزیــون خارجــی بــا ضریــب بتــای 0.307- بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر 
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ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی دارد. یعنــی بــا افزایــش اســتفاده از آن، ارزش  هــای فرهنگــی 

اجتماعــی زنــان کاهــش یافتــه و بالعکــس. امــا درآمــد علیرغــم معنــی دار بــودن، بــا توجــه 

بــه متوســط بــودن ضریــب بتــای آن )0.164-( تأثیــرات منفــی اندکــی بــر ارزش  هــای فرهنگی 

اجتماعــی زنــان دارد. امــا از بیــن متغیرهــای مثبــت، تحصیــالت بــا ضریــب بتــای 0.329، 

ــد. بعــد از  ــان ایفــا می کن ــر ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زن ــت ب ــرات مثب بیشــترین تأثی

ــای 0.268 تأثیرگــذاری مثبتــی نشــان داده و  ــا ضریــب بت ــرار دارد کــه ب ــر ســن ق آن متغی

در نهایــت نیــز تلویزیــون داخلــی بــا ضریــب بتــای 0.240 تأثیــرات بــر ارزش  هــای فرهنگــی 

ــد.  ــان می ده ــی را نش اجتماع

تحلیل مسیر 

مراحــل اجــرای مــدل تحلیــل مســیر و جزئیــات مربــوط بــه هــر مرحلــه در جــدول صفحــه 

بعــدی آمده اســت. 

جدول 10. مراحل ورود داده  ها در مدل تحلیل مسیر و اطالعات آن

ضریب تعیین)R2(مقدارRمعنی داریضریب استاندارد )بتا(متغیرهای وارد شدهمراحل

مرحلۀ اول
)متغیروابسته: 

ارزش های 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

0.6560.393

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

0.5060.256

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

0.2360.056

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

0.3650.134

مرحلۀ پنجم
)متغیر وابسته: تماشای 

تلویزیون داخلی(

درآمد
طبقۀ اجتماعی اقتصادی

0.006
-0.051

0.915
0.349

0.0500.003
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نمــای شــماتیک اطالعــات جــدول مراحــل تحلیــل مســیر در قالــب مــدل تحلیــل مســیر 

یک  ســویه بــرای تبییــن متغیــر ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان شــهر مهابــاد بــه ایــن 

ــود:   ــه می ش ــب ارائ ترتی

شکل 3. مدل تحلیل مسیر

ــر  ــان کــه تحت تأثی مــدل فــوق نشــان می دهــد کــه ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زن

ــت  ــالت، وضعی ــن، تحصی ــی، س ــون داخل ــای تلویزی ــای برنامه ه ــد تماش ــی مانن متغیرهای

اقتصــادی و تماشــای تلویزیــون ماهــواره خارجــی می  باشــد، بیشــترین تأثیرپذیــری مثبــت 

و مســتقیم را از میــزان تحصیــالت دارد. بــه عبارتــی میــزان تحصیــالت زنــان بیشــترین تأثیــر 

مثبــت را بــر ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی آن هــا داشــته و آن را تقویــت می  کننــد. در ایــن 

بیــن، خــوِد میــزان تحصیــالت زنــان تحت  تأثیــر عواملــی ماننــد ســن، وضعیــت اقتصــادی و 

تماشــای تلویزیــون خارجــی قــرار دارد. بــا ایــن تفــاوت کــه تأثیر پذیــری از دو مــورد اولــی 

ــرات  ــه بیشــترین تأثی ــری اســت ک ــه دیگ ــان مقول ــی اســت. ســن زن ــت و آخــری منف مثب

مثبــت را می توانــد بــر ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی و در نتیجــه تقویــت یــا تضعیــف آن 

ــود  ــوب می ش ــادی محس ــی اقتص ــاخص  های اجتماع ــزء ش ــث ج ــن حی ــد و از ای ــا کن ایف
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ــرات  ــت تأثی ــان تح ــن زن ــزان س ــه می ــت ک ــی اس ــن در حال ــادی دارد. ای ــت زی ــه اهمی ک

ــی و تأثیــرات منفــی اســتفاده از تلویزیــون خارجــی قــرار  مثبــت تماشــای تلویزیــون داخل

دارد. تماشــای تلویزیــون خارجــی نیــز بیشــترین تأثیــرات منفــی را بــر ارزش  هــای فرهنگــی 

اجتماعــی زنــان داشــته و موجــب تضعیــف عواملــی ماننــد گرایشــات مذهبی، تغییــر عادات 

غذایــی، تعامــالت اجتماعــی و اســتحکام خانــواده در میــان زنــان می شــود. ذکــر ایــن نکتــه 

جالــب توجــه اســت کــه مــدل فــوق هم چنیــن نشــان می دهــد کــه زنانــی کــه از تلویزیــون 

ــت در ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی  ــرات مثب ــد، بیشــترین تأثی خارجــی اســتفاده می  کنن

ــوان  ــد عن ــوع بای ــد. در مجم ــادی می  گیرن ــت اقتص ــی و وضعی ــون داخل ــود را از تلویزی خ

شــود کــه طبــق یافته  هــای ایــن پژوهــش، تماشــای تلویزیــون داخلــی و تلویزیــون خارجــی 

ــر ارزش  هــای  ــان تماشــاگر رابطــه داشــته و هــر دو ب ــی زن ــا ارزش  هــای اجتماعــی فرهنگ ب

ــا ایــن تفــاوت کــه اســتفاده از تلویزیــون خارجــی  اجتماعــی فرهنگــی تأثیرگــذار اســت. ب

ــا  در مجمــوع رابطــه معکــوس ومنفــی و اســتفاده از تلویزیــون داخلــی رابطــه مســتقیم ب

ارزش  هــای اجتماعــی فرهنگــی زنــان دارد. باشــد. 

بحث و نتیجه گیری

امــروزه ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی به واســطه پیشــرفت  های تکنولــوژی رســانه  ای و 

ارتباطــی به ویــژه تماشــای تلویزیــون، تغییــرات گســترده  ای پیــدا کــرده و شــکل جدیــدی بــه 

خــود گرفتــه   اســت. ارزش  هــای اجتماعــی فرهنگــی زنــان ســاکن مهابــاد نیــز از ایــن قاعــده 

مســتثنی نبــوده و بــا گرایــش فزاینــده زنــان بــه تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی خارجــی، 

ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی آنهــا نیــز تحت  الشــعاع ایــن عامــل قرارگرفته اســت. تماشــای 

برنامه هــا تلویزیونــی در بیــن زنــان بــه طــرق مختلــف بــر ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی آنهــا 

به ویــژه ارزش هایــی ماننــد تمایــالت نوگرایانــه، تعامــالت اجتماعــی، اســتحکام خانــواده، 

عــادات غذایــی و گرایشــات مذهبــی تأثیرگــذار بــوده اســت. بــر ایــن اســاس، کلنــر بیــان 

ــات  ــازار و تبلیغ ــر ب ــی ب ــانه ای، مبتن ــگ رس ــت فرهن ــت حاکمی ــای تح ــه ابزاره ــی دارد ک م

موجــب تغییــر ســاختاری در بخش هــای اســتعمار نشــده زندگــی اجتماعــی بــه حوزه هــای 

ســرگرمی، عشــق و زندگــی روزمــره اســت. وی چهره ســازی و شــهرت، ســرگرمی، ورزش، مــد و 

آرایــش، معمــاری، موســیقی، صنعــت غــذا، و هرزه نــگاری را به عنــوان قلمرو هــای نمایــش، 

ــر می شــمارد )مهــدی زاده،1399، 305-304(. ــر و انگاره هــای رســانه ای ب در تصاوی
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ــه  ــن تماشــای برنام ــن مطــرح شــده اســت: »بی ــن چنی ــه ای ــۀ اول ک در بررســی فرضی

ــان  ــی- و ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی در میــان زن تلویزیونــی– مشــخصًا تلویزیــون داخل

رابطــه وجــود دارد«. می تــوان گفــت تماشــای شــبکه  های تلویزیــون داخلــی از طریــق 

ــار،  ــه اخب ــی از جمل ــون داخل ــواع برنامه  هــای تلویزی ــزان تماشــای ان ــد می ــی مانن متغیرهای

ســریال  های تلویزیونــی، فیلم  هــای ســینمایی، مســابقات ورزشــی، مســتندهای تلویزیونــی 

و... در ایــن پژوهــش مــورد ســنجش قــرار گرفــت. ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان نیــز 

بعــد از تجمیــع و ادغــام متغیرهایــی کــه دارای وجــه اشــتراک مفهومــی هســتند، از طریــق 

پنــج متغیــر »تمایــالت نوگرایانــه«، »تعامــالت اجتماعــی«، »تعامــل بــا والدیــن«، »عــادات 

غذایــی« و »گرایشــات مذهبــی« اندازه  گیــری شــده اســت. مقــدار همبســتگی بیــن میــزان 

ــان،  ــی زن ــی اجتماع ــای فرهنگ ــای ارزش  ه ــوع متغیره ــی و مجم ــون داخل ــای تلویزی تماش

0.139 بــوده و ایــن رابطــه بــا ســطح اطمینــان قابــل قبــول مــورد تأییــد اســت. بدیــن معنا 

ــی  ــی اجتماع ــای فرهنگ ــا ارزش  ه ــت ب ــتقیم و مثب ــه مس ــی رابط ــون داخل ــای تلویزی تماش

زنــان دارد. در همیــن راســتا بایــد بیــان شــود کــه ایــن رابطــه در مجمــوع معنــی دار بــوده 

ــات می شــود.  ــه و اثب ــد قرارگرفت ــورد تأیی ــۀ اول پژوهــش م ــه فرضی و نشــان می دهــد ک

در بررســی فرضیــۀ دوم کــه چنیــن مطــرح شــده اســت: »بیــن تماشــای برنامــه 

ــان  ــان زن ــی در می ــی اجتماع ــای فرهنگ ــی- و ارزش  ه ــواره خارج ــخصًا ماه ــی– مش تلویزیون

رابطــه وجــود دارد«. در بررســی ایــن فرضیــه نتیجــۀ بــه دســت آمــده نشــان می دهــد کــه 

ــان  ــزان تماشــای شــبکه های ماهــواره خارجــی و ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زن بیــن می

رابطــه وجــود دارد و ایــن رابطــه معنــی دار، امــا از نــوع معکــوس و منفــی اســت. بــا توجــه 

ــای  ــده تماش ــرات کاهن ــه تأثی ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــتگی )0.415-( می ت ــدار همبس ــه مق ب

ــان در حــد  ــر ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زن برنامه هــای شــبکه های تلویزیــون خارجــی ب

نســبتًا قابــل توجهــی اســت. بــه عبارتــی هــر چــه میــزان تماشــای تلویزیــون خارجــی در بیــن 

ــا  ــر می شــود. ب ــز کم  رنگ  ت ــان بیشــتر می شــود، ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی آن هــا نی زن

توجــه بــه معنــی  داری ایــن رابطــه، بایــد عنــوان شــود کــه فرضیــه دوم پژوهــش مبنــی بــر 

وجــود رابطــه بیــن تماشــای تلویزیــون خارجــی و ارزش  هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان، مــورد 

تأییــد قرارگرفتــه و بدیــن ترتیــب اثبــات می شــود. منطبــق بــا نظریــۀ اســتفاده و رضامنــدی 

ــان مهــم  می تــوان اســتنباط کــرد کــه نیازهــا، ارزش هــا، عالیــق و نقــش اجتماعــی مخاطب

ــاب  ــنوند، انتخ ــد و بش ــد ببین ــه را می خواهن ــل آنچ ــن عوام ــاس ای ــردم براس ــت و م اس
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می کننــد )مهــدی زاده، 1399: 76(. بــر پایــۀ مفروضــات ایــن نظریــه، تماشــای بیشــتر بــه 

ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــس بنابرای ــت و بالعک ــتر اس ــت بیش ــب رضای ــی جل معن

برنامه هــای تلویزیــون داخلــی بــا مقــدار همبســتگی )0.139( در رابطــه بــا تلویزیــون 

خارجــی بــا مقــدار همبســتگی )0.415-( کمتــر بــه نیازهــای زنــان در ارائــۀ الگوهــای 

متناســب بــا ارزش هــا و عالیــق آنــان پاســخ می دهــد. بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه تلویزیــون 

ــری داشــته اســت امــا تلویزیــون  ــان موفقیــت کمت ــی در تامیــن نیازهــا و عالیــق زن داخل

ــن  ــرده اســت. در ای ــت بیشــتری ایجــاد ک ــان رضای ــق زن ــا و عالی ــن نیازه خارجــی در تامی

ــای  ــدی برنامه ه ــش فراین ــر نق ــوزه ب ــه مارک ــادی از جمل ــب انتق ــردازان مکت ــتا نظریه پ راس

تلویزیونــی انســان را در دوره ســیطره فنــاوری و حاکمیــت ســرمایه، فاقــد شــناخت و درک 

صحیــح از نیازهــای واقعــی دانســته و می افزایــد 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 تــوده ای و یکســان در جهــت 

ــف آگاهــی اســت و  ــرای تضعی ــردم ب ــوده م ــردن ت ــع نظــام ســرمایه داری و ســرگرم ک مناف

ــته هایی  ــردم خواس ــاس م ــن اس ــر ای ــود. ب ــاد می ش ــت ایج ــه ای یکدس ــی آن، جامع در پ

ماننــد هــم داشــته قــدرت تشــخیص و آزادی اندیشــه ندارنــد و آنچــه را کــه رســانه ها بــه 

خوردشــان می دهنــد بی هیــچ مقاومتــی می پذیرنــد )رهنمــا و شــریف زاده،128:1398( 

ــا تئوری هــا اندیشــمندان مکتــب  ــذا یافته هــای ایــن پژوهــش در فرضیــه دوم همســو ب ل

ــوان  ــدگاه می ت ــن دی ــۀ مفروضــات نظــری ای ــر پای ــرد. ب ــرار می گی ــد ق ــورد تأیی ــادی م انتق

ــی،  ــی غرب ــبک زندگ ــا و س ــازی ارزش ه ــا برجسته س ــی ب ــون خارج ــرد، تلویزی ــتنباط ک اس

ــر  ــد و ب ــج می ده ــا و تروی ــرمایه داری را الق ــرفته نظام س ــورهای پیش ــرف کش ــوی مص الگ

ــر می گــذارد.  ــان تأثی محلی زدایــی و ســاختار زدایــی ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی مخاطب

ــا  ــض ب ــوارد متناق ــی م ــد فرهنگ ــترک و پیون ــاس مش ــاد احس ــتفاده از ایج ــن اس هم چنی

باورهــای ایرانــی اســالمی را بــه مخاطــب انتقــال می دهــد. نتیجــه چنیــن اثرگــذاری 

کم رنــگ 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 می دانــد و ایــن همســو بــا نتایــج پژوهــش در بحــث تأثیــر تلویزیــون بــر ارزش هــای 
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گرایشــات مذهبــی زنــان اســت. عــالوه بــر ایــن فوکــو رســانه ها را ابــزار مراقبــت و کنتــرل 

دائمــی می دانــد کــه هماننــد زنــدان و دیگــر نهادهــای قدرتمنــد اجتماعــی، کارکــرد 

»سراســربینی« دارنــد. در نــگاه فوکــو دانــش بشــر، تکنولوژی هــای پیشــرفته ای بــرای اعمــال 

قــدرت بــر بــدن افــراد ایجــاد می کنــد )مهــدی زاده،118-118:1399-122(. ایــن در حالی اســت 

ــی  ــتاورد منابع ــازی کاذب را دس ــیء س ــودن و ش ــا ب ــه زیب ــان ب ــاز زن ــت ها نی ــه فمینیس ک

ــار  ــر ایــن بودری ــد )اخالصــی،132:1397(. افــزون ب هم چــون رســانه ها و تبلیغــات می دانن

ــد و یکــی از نمونه هــای حاد واقعیــت  حــاد واقعــی را محصــول رســانه های جمعــی می دان

ــان  ــا زن ــه بس ــه چ ــد ک ــرح می کن ــان مط ــدن زن ــوده ش ــی وانم ــرا واقع ــی ف را در پورنوگراف

در صــدد زندگــی کــردن بــر اســاس ایــن تصاویــر حــاد واقعــی از طریــق دگرگــون ســاختن 

خودشــان باشــند )ریتــزر،419:1394( ایــن دیدگاه  هــا بــا نتایــج پژوهــش در بحــث تأثیــر 

تلویزیــون بــر ارزش هــای تمایــالت نوگرایانــه زنــان در فرضیــه دوم پژوهــش هم راستاســت. 

ــان  ــان هم ــی زن ــائل ارزش ــد مس ــرح می کن ــازی مط ــه برجسته س ــف نظری ــن توصی ــا ای ب

موضوع هایــی هســتند کــه رســانه ها خصوصــًا تلویزیــون ماهــواره خارجــی آنهــا را برجســته 

ــوان گفــت  ــدگاه  می ت ــن دی ــه ای ــا توجــه ب ــران،15:1399-16(. ب ــم آرا و دیگ ــد )حکی کرده ان

وضعیــت تغییــر ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی زنــان بــر میــزان الویــت ارزشــی برنامه هــای 

ــل  ــان تحمی ــر آن ــد ب ــاخته و پرداخته ان ــه از پیش س ــی ک ــا در چهارچوب ــی پرتماش تلویزیون

ــت.  ــر اس ــد، تأثیرپذی می کنن

ــای  ــن ارزش  ه ــت : »بی ــده اس ــرح ش ــن مط ــن چنی ــه ای ــوم ک ــه س ــی فرضی  در بررس

اجتماعــی فرهنگــی زنــان از منظــر تماشــای برنامه هــای تلویزیــون داخلــی و خارجــی تفــاوت 

ــرای ســه  ــی داری آزمــون لویــن ب وجــود دارد«. براســاس آزمــون انجــام شــده، ســطح معن

ــر از 0.05 اســت.  ــی باالت ــه، تعامــالت اجتماعــی و عــادات غذای ــر تمایــالت نوگرایان متغی

ــی و خارجــی  ــون داخل ــان تماشــاگر تلویزی ــروه زن ــه واریانــس دو گ ــی اســت ک ــن معن بدی

باهــم برابــر نیســتند و در نتیجــه تفســیر آزمــون تــی در ایــن ســه متغیــر بــر اســاس ردیــف 

ــات  ــواده و گرایش ــم خان ــر تحکی ــت. دو متغی ــا اس ــری واریانس  ه ــرض نابراب ــی ف دوم یعن

مذهبــی نیــز حالــت عکــس آن را دارد. امــا در مجمــوع بــا توجــه بــه معنــی  داری آزمــون تــی 

ــه ســوم پژوهــش  ــوان اذعــان نمــود کــه فرضی در تمامــی متغیرهــای مــورد بررســی، می ت

مبنــی بــر تفــاوت در بیــن زنــان تماشــاگر برنامه هــای تلویزیــون داخلــی و خارجــی برحســب 

ــی  ــدار ت ــا مق ــواده ب ــم خان ــر تحکی ــا متغی ــات می شــود. ام ــورد بررســی، اثب متغیرهــای م
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6.602 بیشــترین اختــالف میانگیــن را در بیــن زنــان تماشــاگر برنامه هــای تلویزیــون 

ــه،  ــالت نوگرایان ــی، تمای ــات مذهب ــدی گرایش ــای بع ــی دارد. در اولویت  ه ــی و خارج داخل

عــادات غذایــی و در نهایــت تعامــالت اجتماعــی قرارگرفتــه اســت. 

ــترین  ــا بیش ــواده ب ــم خان ــر تحکی ــد متغی ــان می ده ــه نش ــن فرضی ــه ای ــور ک همان ط

اختــالف میانگیــن در بیــن زنــان تماشــاگر برنامه هــای تلویزیــون داخلــی و خارجــی بیشــترین 

تأثیرپذیــری را داشــته اســت. در ایــن راســتا اینگلهــارت، معتقــد اســت در عصــر کنونــی، 

جهانــی شــدن، ارتباطــات و رســانه ها بــر شــکاف ارزش هــای نســلی تأثیــر گذاشــته اســت 

)یوســفی، 1383: 42(. مطابــق ایــن نظریــه، در دهه هــای اخیــر در بیشــتر کشــورها، دامنــۀ 

گســترده ای از تغییــرات در ارزش هــای شــخصی، هنجارهــای خانوادگــی، پندارهــای مذهبــی 

ــج  ــه نتای ــرد ک ــان ک ــوان اذع ــن می ت ــارت،1395(. بنابرای ــت )اینگله ــده اس ــود آم ــه وج ب

پژوهــش در تأثیــر تلویزیــون بــر ارزش هــای تحکیــم خانــواده همســو بــا دیــدگاه اینگلهــارت 

ــرد  ــی در رویک ــون خارج ــص تلویزی ــانه های باألخ ــت رس ــوان گف ــوع می ت ــت. در مجم اس

ــازند در  ــته س ــتر برجس ــی را بیش ــای جهان ــد الگوه ــعی می کنن ــع س ــدن جوام ــی ش جهان

الگوهــای ارائــه  شــده بیشــتر تضعیــف و حــذف ارزش هــای خانــواده و فردگرایــی مدنظــر قرار 

می گیــرد. بــا مــرور محتــوای نظریه هــای مطــرح شــده در ایــن پژوهــش و هم چنیــن نتایــج 

ــی )1397(،  ــه: ســاروخانی )1399(، تهمتن کاوکان ــه از جمل تحقیقــات پیشــین انجــام یافت

آقاســید مرتضی )1397(، بیــگ زاده )1396(، هــاوارد )2019(، کلنــر )2018(، هالــس )2016(، 

ــر  ــی ب ــن نقــش رســانه های جمعــی مشــخصا برنامه هــای تلویزیون ــکارد )2015( در تبیی تان

تغییــر ارزش هــای زنــان در ایــن مطالعــه بــر رویکــرد نقــش ســازنده برنامه هــای تلویزیونــی 

داخلــی بــر تثبیــت و ارتقــای ارزش هــا و متقابــال نقــش تخریــب و تضعیــف کننــده 

برنامه هــای تلویزیــون ماهــواره خارجــی بــر تغییــرات ارزش هــای فرهنگــی اجتماعــی تاکیــد 

ــه محدودیــت  ــار نتایــج پژوهــش بایــد ب ــا اعتب ــاط ب ــر ایــن در ارتب شــده اســت. عــالوه ب

ســنجش نقــش همزمــان تلویزیــون داخلــی و ماهــواره فراملــی اشــاره کــرد، زیــرا ایــن دو 

رســانه اهــداف و سیاســت های متفاوتــی را دارنــد و بــه تبــع آن تأثیــرات متفاوتــی را بــر 

ــد.  ــان می گذارن روی زن
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پیشنهادات

بر مبنای یافته های پژوهش برحسب اولویت  های ضروری پیشنهاد می شود:

ــی  ــا معرف ــف ب ــی در حوزه  هــای مختل ــل خانواده  هــای ایران ــگ اصی ــه فرهن ــا دادن ب به

ــرش  ــی و پذی ــی داخل ــف در تلویزیون ــار مختل ــوام و اقش ــی اق ــگ واقع ــا و فرهن ارزش ه

ــت آن؛ ــور تقوی ــه منظ ــل ب ــایر مل ــودی از س ــگ خ ــا فرهن ــازگار ب ــای س فرهنگ  ه

بــه شــیوه  ای  بانــوان  بالفعــل  و  بالقــوه  ظرفیت  هــای  و  توانمندی  هــا  بــر  تأکیــد 

ــم  ــواع مراس ــزاری ان ــن برگ ــی و همچنی ــی داخل ــای تلویزیون ــده در برنامه ه ــزی ش برنامه ری

و برنامه  هــای مختلــف در ایــن خصــوص بــه منظــور ایجــاد و نهادینــه کــردن مســأله 

ــرب؛ ــی غ ــی و فرهنگ ــا اجتماع ــه ارزش ه ــان ب ــر زن ــش کمت ــه گرای ــاوری و در نتیج خودب

ــق  ــی از طری ــوام و اقلیت  هــای مذهب ــه اق ــی کلی ــی و دین پوشــش  دهی مباحــث مذهب

ــن  ــی در بی ــانه مل ــه رس ــادی ب ــلب بی  اعتم ــب س ــن ترتی ــی و بدی ــون داخل ــانه تلویزی رس

ــی؛ ــی خارج ــبکه  های تلویزیون ــوی ش ــه س ــا ب ــدادن آن ه ــوق ن ــی و س ــای مذهب اقلیت  ه

محــدود نکــردن مباحــث ارزشــی زنــان بــه میزگردهــا و جلســات در حــوزۀ رســانه و درهــم 

آمیختگــی آن بــه شــیوه  ای هنرمندانــه در کلیــۀ برنامه  هــای ارائه شــده توســط رســانۀ ملــی؛

کم  رنــگ کــردن فرهنــگ غلــط مصرف  گرایــی و مدگرایــی در برنامه هــای تلویزیــون 

داخلــی از طریــق ارائــه برنامه  هــای مختلــف و بــا نمایــش شــخصیت  های رســانه  ای و 

ــل؛ ــنتی و اصی ــای س ــگ و ارزش  ه ــوب فرهن ــوب در چهارچ محب

نظــارت و کنتــرل دقیــق تغییــرات اجتناب  ناپذیــر در دورۀ گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه 

ــتابان و  ــرات ش ــری از تغیی ــا جلوگی ــی ب ــم اجتماع ــت نظ ــالح و تثبی ــز ذی  ص ــط مراک توس

ــورد. ــن م ــه در ای بی  برنام
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