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مسألهیانبومقدمه
در جهان امروز سرعت تغییرات بسیار باال رفته است، تا حدي که بسیاري از 

بینی آن قابل پیششناسان ویژگی اصلی جهان جدید را تغییرات شتابان و غیرجامعه
دانند. به همین دلیل، دگرگون شدن و تغییر یافتن، پایدارترین فرایندي است که در می

در ).1386، 1گیدنز؛1383دهد (پیران، و جهان خبر میعین حال از ناپایداري اجزا زندگی
هاي ، بسیاري از حوزه2هاي نوین ارتباطی و اطالعاتیگونه فناوريواقع در مسیر توسعه این

تکنولوژیکی به ویژه در ياري و اجتماعی افراد تغییر یافته است. بدین معنا که توسعهرفت
ها، هنجارها، عادات، هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی، بسیاري از ارزشتکنولوژييعرصه

؛ 152: 1383هاي افراد را تغییر داده است (منتظرقائم، و ویژگی3هاي زندگیمنش، سبک
4شدن). در این میان جهانی1388، و همکاراننوريخواجه؛1384، رانو همکانوريخواجه

میالدي به 1990يبا از میان رفتن دو مانع بزرگ فنی و ایدئولوژیک، از اوایل دهه
ترین شکل خود در سرتاسر جهان گسترش یافت. مانع فنی از طریق انقالب گسترده

هاي که ذکر شد شبکهشته شد و همچناناز میان بردا1970يارتباطات و اطالعات از دهه
اي و ارتباطی سرتاسر جهان را پوشش دادند. مانع ایدئولوژیک نیز با فروپاشی ماهواره

داري قرار گرفت (پیران، شوروي از میان رفت و سراسر جهان در قلمرو دنیاي سرمایه
1383 :34-11 .(

رهاي غربی در سراسر این امور باعث شد که الگوهاي فرهنگی مدرن و فرهنگ کشو
جهان گسترش یابد. به بیان دیگر امروزه هویت اجتماعی و فرهنگی افراد به طور 

هاي اطالعاتی و ارتباطی اي در حال بازبینی و بازاندیشی است زیرا افراد از حوزهگسترده
شود. در این میان به کنند که موجب تغییرپذیري بسیار سریع آنان میفراوانی استفاده می

هاي ارتباطی و توان ادعا کرد که نوجوانان و جوانان مخاطبین اصلی این رسانهجرأت می
نود میالدي، با گسترش ياطالعاتی جدید هستند. در چنین بستري و به ویژه بعد از دهه

هاي ارتباطی در هاي ارتباطی و اطالعاتی نظیر ماهواره، اینترنت و گسترش شبکهفناوري
ي اجتماعی اینترنتی، فرهنگ جدید در جهان گسترش پیدا کرد. با هاجهان نظیر شبکه

فرهنگی واحد و يها در پی ارائههاي ارتباطی و ماهوارهشدن، شبکهکمک فرایند جهانی
سازي فرهنگ تمامی افراد جهان بر اساس معیارهاي جهانی برآمدند که سعی در یکسان

1 Giddens
2 ICT (Information Communication Technology)
3 life style
4 globalization
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ایزهاي گوناگونی را در میان مردم خلق هاي جهانی تمفرهنگ غربی بود. اما همین رسانه
نورينمودند یا تمایزهاي متفاوت موجود در میان مردم را تقویت و برجسته نمودند (خواجه

).79-103: 1390، و همکاراننوري؛ خواجه127-152: 1389، و همکاران
هاي اطالعاتی و ارتباطی هاي افراد در اثر توسعه و گسترش فناوريدر نتیجه ارزش

اند که افراد گیرد. در واقع فرایندهاي ذکر شده موجب شدهمورد بازاندیشی قرار می
هاي جدیدتري تفسیر کنند. هاي بنیادین خود را در چارچوبارزش

در هر صورت این تغییرات گسترده که اغلب در جهان غرب اتفاق افتاده بود، نظام 
ما نهادهاي مدنی، سیاسی و فرهنگی ارزشی افراد را با چالش بسیاري مواجه کرده بود. ا

هاي نظام ارزشی/فرهنگی/اجتماعی جدید را موجود در غرب به سرعت توانستند این چالش
هاي هاي اخیر و به ویژه با آغاز قرن بیست و یکم که تکنولوژيمدیریت کنند. اما در دهه

اي جدید را به هارتباطی نوین به سرعت وارد کشورهاي در حال توسعه گشت، انتقال ارزش
این کشورها بسیار سرعت بخشید. این امور باعث شد که الگوهاي فرهنگی مدرن و فرهنگ 

هاي حاکم بر هاي کشورهاي غربی در سراسر جهان گسترش یابد و ارزشو ارزش
کشورهاي در حال توسعه متزلزل شود. بدان معنا که گسترش و محبوبیت نسبی این 

تفاوت جوامع در حال توسعه (به ویژه نوجوانان و جوانان) فرهنگ غربی در میان اقشار م
ها و هاي جدید با تواناییسازي این ارزشسازي و هماهنگبدون بسترسازي، بومی

هاي ارتباطی نوین بر هاي موجود آن کشورها بوده است. در واقع این تکنولوژيظرفیت
ماعی براي پرکردن فضاي هاي جدید رفتار اجتجوانی، رواج شیوهيهطوالنی شدن دور

شدن، اهمیت یافتن سیاست زندگی براي جوانان و غیره تأثیر گذاشته است. زندگی، فردي
هاي اطالعاتی و ارتباطی عالوه بر تأثیر بر ذوق، سلیقه و نیاز تحوالت فناورييدر نتیجه

رهنگی و ارتباطی افراد، گذراندن اوقات فراغت، نگرش به خود و جامعه، هویت اجتماعی، ف
تأثیر قرار داده است. به طوري که دو هاي افراد را تحتسیاسی آنها و به طور کلی ارزش

اي از فراغت افراد و ي گذران بخش عمدهکنندهتوصیفشدناي شدن و خانگیفرایند رسانه
به ویژه جوانان در جوامع مدرن شده است. جوانان و نوجوانان فراغت خود را بیش از پیش 

هاي جدید متکی اي به رسانهکنند و براي سرگرم شدن به طور فزایندهت سپري میدر خلو
).26-45: 1383گزینند (ذکایی، دوري میيههستند و از اجتماع و جامع



97تابستان ،4شماره،دوازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 190

هاي ارتباطی نوین، موجب تغییر در منابع هویتی طور کلی در چنین فضایی رسانهبه 
، 1آسالما و پانتی؛1381شوند (احمدي، گزینی و نظام ارزشی و معنایی افراد میو هویت

).2011، 4؛ داها2003، 3؛ خطیب2010، 2؛ بیدن و بروین2007
پذیري خانواده به بسیاري از نهادهاي اجتماعی دیگر با واگذار شدن کارکردهاي جامعه

هاي حاکم بر خانواده و به تبع آن نظام هاي جمعی ارزشاز جمله نهادهاي آموزشی و رسانه
تر و جامعه شروع به تغییر نمود. براي مثال با ورود تلویزیون، ماهواره، کامپیوارزشی

هاي مرجع جوانان و ها دگرگون شد و گروهخانوادهيخانواده، چهرهياینترنت به عرصه
ها و غیره سوق داده شد. در واقع با ها، خوانندگان، موزیسیننوجوانان به سوي هنرپیشه

نهادن در دنیاي مدرن، فرهنگ نیز در جریان تولید و باز تولید قرار ورود تکنولوژي و قدم
هاي نخستین یابد. زیرا اثربخشی گروهگیرد و نظام ارزشی/فرهنگی افراد نیز تغییر میمی

تأثیر رقباي قدرتمندي پذیري جوانان و نوجوانان تحت(مانند خانواده) در روند جامعه
ویزیون و ماهواره کمتر شده است و نظام ارزشی هاي جمعی و بخصوص تلهمچون رسانه

).1389نماید (احمدي و همکاران، شان به سرعت تغییر میآنها با نظام ارزشی والدین
هاي شدن، گسترش رسانهتوان گفت که در بستر فرایند جهانیبه همین دلیل می

هاي یابد و ارزشیر میهاي افراد، به ویژه جوانان و نوجوانان تغیارتباطی و اطالعاتی، ارزش
هاي سنتی هاي جدید اکثراً در تقابل با ارزشآید. این ارزشمدرنی براي آنها به ارمغان می

گیرند و به همین دلیل گاهی اوقات موجب بروز درگیري و تنش بین افراد جوان و قرار می
شود. در واقع مسیر حرکت از سنت به سوي نوگرایی با سرعت بسیارتر میبزرگ

هاي متفاوت چشمگیري همراه بوده است و به همین دلیل ناسازگاري ارزشی بین نسل
توان نتیجه گرفت که اگر این تغییرات و گذار از سنت به مدرن آید. پس میپیش می

توانند موجب فروپاشی جوامع و اختالل شتابان شوند و با مالیمت وارد زندگی نشوند، می
غییر اجتماعی، همین که جوامع از یک پایه همبستگی در گذار ت«ها شوند. در ارزش

دهد، به ویژه اگر این نمایند، ناهنجاري و انفصال فرد از جامعه رخ میاجتماعی عبور می
انفصال سریع باشد. عدم تنظیم و کنترل و انفصال نه تنها موجب نرخ باالي کجروي است 

).348-349: 2003، 5ترنر» (بلکه همچنین موجب مشکالتی در تثبیت نظم اجتماعی است

1 Aslama and Pantti
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هاي اخیر با گسترش تکنولوژييگونه گفت که در دو دههتوان اینبه طور کلی می
در این کشورها در حال رنگ باختن هستند. در واقع مرزهاي واقعی 1ارتباطی و اطالعاتی
حت کند. این فرایند که به طور عمده تاي را بازي میشدن نقش عمدهمیان فرایند جهانی

هدایت کشورهاي غربی است، نوع خاصی از فرهنگ را با خود همراه کرده است که 
، 3دونالیزه شدن، مک2شدناندیشمندان گوناگون از آن تحت عنوان آمریکایی

اند. این فرهنگ جهانی که نمادهاي آن در و غیره یاد کرده5شدن، غربی4شدنکوکاکوالییزه
شود، به سرعت زیادي در حال گسترش است و نظام ه میما ایرانیان مشاهديزندگی روزانه

دهد. در چنین فضایی که اینترنت به آسانی در دسترس افراد قرار ارزشی افراد را تغییر می
اي (اینترنت) چه تأثیري بر روي شود که مصارف رسانهگیرند، این پرسش مطرح میمی

که استفاده از اینترنت چه تأثیري بر گذارد؟ بدین معنا نظام ارزشی جوانان و نوجوانان می
نظام ارزشی نوجوانان و جوانان داشته است.

پژوهشهدف 
ي بین مصرف اینترنت را با در واقع پژوهش حاضر به دنبال این امر است که رابطه

نظام ارزشی نوجوانان و جوانان به طور تجربی مورد بررسی قرار دهد. شایان ذکر است که 
نوجوانان و يگانهاینترنت با نظام ارزشی هشتيخواهد شد رابطهدر این مسیر سعی

هاي بومی، ملی، دینی، ارزشگانه شامل جوانان بررسی شود. این نظام ارزشی هشت
شوند. اجتماعی و جهانی می/خانوادگی، علمی، اقتصادي، فرهنگی

پژوهشمبانی نظري
اي تفکر و اندیشه و به ه عنوان شیوهب7به معنی تجدد و نوگرایی است و نو6مدرنیته

اصالت 8شود. در این میان مدرنیسممعناي آنچه جدید، نو، امروزي و معاصر قلمداد می
). 42-43: 1384گلپایگانی، (ربانید شودادن به آنچه جدید و مدرن است اطالق می

1 informatics' and communicative technologies
2 Americanization
3 McDonaldization
4 Cocacolonization
5 Westernization
6 Modernity
7 Modern
8 Modernism
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ر و صنعت، تجارت، تکنولوژي، ارتباطات و امکانات، پلیس، ظهويتحوالت در عرصه
داري، حمل و نقل، تسخیر جو، ماهواره و کنترل دقیق حیات فردي و گسترش سرمایه

فنی نوگرایی بوده است. اما از جانب ـاجتماعی از جمله پیامدهاي سخت افزاري و صنعتی
ها، عقاید، بینی، حیات فکري و اندیشه، باورجهانيدیگر تحوالت عظیمی در عرصه

ذهبی و غیره رخ داده است. در این عرصه اشکال جدید هاي فلسفی، سیاسی، منگرش
نیز ظهور 4و لیبرالیستی3، فاشیستی2، کمونیستی1گرایانههاي انساندموکراسی، ایدئولوژي

).  55- 57: 1384اند (ربانی گلپایگانی، نموده
زمان در یک مدرن، نیروهاي تولیدي و مادي به طور هميدر واقع با ظهور کارخانه

هاي تقسیم کار امکان تولید انبوه میسر گشت. بدین ترتیب مع شده و با تکنیکمکان ج
هاي آتی شکل گرفت. اما بعد از اقتصادي در اغلب کشورهاي اروپایی در قرنيتوسعه
هاي جهانی اول و دوم و استقالل اکثر کشورهاي مستعمره، مفاهیمی مانند هویت جنگ

؛ 234: 2000، 5ی و غیره مطرح شد (گیرتزملی و قومی، همبستگی ملی، پیشرفت مل
: 1390نقل شده در جهانگیري و معینی، ؛1- 2: 2004؛ ویدون، 48: 2000، 6اوزکریملی

اقتصادي برآمدند.ينیافته در پی توسعه) و اغلب کشورهاي مستعمره و توسعه38
نک جهانی محور باهاي توسعهدر نتیجه این تغییرات، بسیاري از این کشورها از برنامه

ریزان کشورهاي غربی استفاده نمودند و ساختارهاي غربی را براي هاي برنامهیا کمک
توسعه پذیرفتند. با وجود اینکه بسیاري از کشورهاي در حال توسعه روند توسعه را 

)، از 1383ده، زانتوانستند طی کنند و یا به صورت ناموزون توسعه یافتند (لهسائی
هاي فرهنگی کشورهاي غربی تأثیر پذیرفتند و بسیاري از ارزشـساختارهاي اجتماعی

گرایی در میان کشورهاي غربی در این کشورها وارد شد. در واقع با روند نوگرایی، مصرف
صنعتی یا اقتصادي بیشتر کاالهاي فرهنگیيذکر شده به اوج خود رسید و به جاي توسعه

؛ 108: 1387هانگیري و میرفردي، اقتصادي کشورهاي غربی را مصرف نمودند (ج/
). 1388؛ ازکیا و غفاري، 1383زاده، لهسائی

1 humanistic
2 communistic
3 fascistic
4 liberalistic
5 Geertz
6 Ozkirimli
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به معناي دیگر با بسط و گسترش نوگرایی و رویکردهاي متفاوت توسعه، ساختارهاي 
سنتی در بسیاري از کشورهاي جهان تغییریافته و دگرگون شدند. نهاد خانواده بیشترین 

از کارکردهاي خانواده به نهادهاي مدرن تفویض شد. تغییرات را متحمل شد. زیرا بسیاري 
اي در اکثر نقاط جهان جایگزین خانواده هستهيشکل خانواده تغییر یافت و خانواده

ها در گیريگسترده شد. ساختار قدرت در خانواده تا حد زیادي تغییر یافت و قدرت تصمیم
گروهی و مشورتی تغییر جهت داد. هايخانواده از اقتدارگرایی پدرساالرانه به سمت تصمیم

تري نسبت به گذشته هاي پررنگزنان از استقالل بیشتري برخوردار شدند و از نقش
برخوردار شدند. نوجوانان و جوانان دیگر تابع صرف تقسیم کار جنسی و سنی عمل 

کردند، بلکه خود عامل تغییر شده بودند. با تغییر ساختارهاي مدرن و گسترش نظام نمی
ساالري در اکثر کشورها، آموزش نیز از خانواده و نهادهاي سنتی گرفته شد و به نهاد دیوان

پذیري نوجوانان و جوانان تا حد زیادي در گروه هماالن در نظام مدرسه واگذار شد. جامعه
هاي اطالعاتی و ارتباطی فناورييها با توسعهرغم اینپذیرفت. علیمدرسه صورت می

تماعی نیز قسمتی از این امر را بر عهده گرفتند. به طور کلی شهرنشینی، هاي اجرسانه
هاي دیداري و شنیداري و غیره سیاسی، تغییر جمیعتی، مهاجرت، گسترش رسانهيتوسعه

يهمگی موجب تغییر ساختارهاي سنتی گردید. این تغییرات ساختاري که به واسطه
هاي زندگی اجتماعی شد و تمامی حوزهنوسازي و توسعه روي داد، منجر به تغییر در

هاي جدید ترتیب ارزشالگوهاي سنتی جاي خود را به الگوهاي جدید داده و بدین
: 1389؛ احمدي و همکاران، 43-47: 1389هاي سنتی گشتند (اعزازي،جایگزین ارزش

59-45.(
کالیفرنیا در 1سیلیکنياز دره1970يکاستلز معتقد است انقالب ارتباطات در دهه

را فراهم کرد که 2ايشبکهيآغاز شد و با سرعت و شتاب روزافزونش امکان ظهور جامعه
هاي جدید قرار داد (کاستلز، هاي تازه و هویتهمین امر افراد و جوامع را در معرض قالب

اصلی آن از اطالعات و ياي که هستهجامعه شبکه). وي معتقد است که 20: 1380الف، 
نیرومندي شکل یافته است که از يشود، شبکهباطات الکترونیک تشکیل مینظام ارت

اي جدیدي شده است که در این مرحله سرمایه بر داري وارد مرحلهطریق آن سرمایه
کند و تقابلی جدید میان شبکه و فرد تولید شده است. در این داران حکومت میسرمایه

در هستند بر محیط اطراف خود کنترل داشته وطن قاشرایط تنها گروهی از نخبگان جهان

1 Silicon Valley
2 informational society
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هاي افراد دچار دهند و ارزشباشند و اکثر افراد کنترلشان را بر هویت خود از دست می
).22-26: 1380شود (کاستلز، ب، دگرگونی می

هاي اخیر ها در سالدگرگونی ارزشيهایی که در زمینهترین نظریهیکی از مهم
است. اینگلهارت معتقد است 1رگونی ارزشی رونالد اینگلهارتدگيمطرح شده است نظریه

اقتصادي، تحول عظیمی در يتوسعهيصنعتی به واسطهيکه در کشورهاي پیشرفته
هاي افراد از اي بوده است که ارزشها رخ داده است. این امر به گونههاي مادي انسانارزش
یر و تحول است و البته اینگلهارت این هاي فرامادي در حال تغیهاي مادي به ارزشارزش

شرایط کند. این امر بدین معنا است که کشوري کهروند را روندي تقریباً جهانی قلمداد می
ناامنی اقتصادي را سپري نماید، و به سوي امنیت جانی و اقتصادي حرکت کند، فرایند 

ن اساس وي معتقد بود افتد. بر همیهاي مادي به فرامادي در آن اتفاق میحرکت از ارزش
هاي نسل جدید جوانان اروپایی رخ داده است و براي تبیین این تحول که تحولی در ارزش

؛ آبرامسون و 336-337: 1994نماید (اینگلهارت و آبرامسون، دو فرضیه را مطرح می
).1- 2: 1986اینگلهارت، 

اش اقتصاديـعیهاي فرد بازتاب محیط اجتماکمیابی، که درآن اولویتيفرضیه-1
است؛ به نحوي که شخص بیشترین ارزش ذهنی را براي آن چیزهایی قائل است که 

آن نسبتاً کم است. يعرضه
اساسی فرد به شکل گسترده، هايپذیري، که در آن ارزشفرضیه جامعه-2

هاي قبل از بلوغ تجربه پذیري وي است که در سالشرایط و فرایند جامعهيکنندهمنعکس
کرده است. 

دهد که در نتیجه رونق اقتصادي و ظهور دولت رفاه بعد از این دو فرضیه نشان می
اند، هاي غربی، جوانانی که بعد از این دوره به دنیا آمدهپنجاه میالدي در کشوريدهه

اند.هاي والدین خود داشتههاي اندکی نسبت به امنیت جانی و مالی نسبت به نسلنگرانی
هاي ارزشی خود را به امور غیرمادي له منجر شده بود که جوانان اولویتهمین مسئ

مدت هاي کوتاهکمیابی را به دگرگونیيتخصیص دهند. بر همین اساس اینگلهارت، فرضیه
دهد. در مجموع این دو فرضیه پذیري را به آثار بلندمدت نسلی رجوع میجامعهيو فرضیه
بینی کند. هاي ارزشی در افراد را پیشتواند دگرگونیدهند که میاي را شکل میمجموعه

کمیابی داللت بر این دارد که رونق و شکوفایی اقتصادي به گسترش يدر حالی که فرضیه
این است که نه يدهندهاجتماعی شدن نشانيانجامد، فرضیههاي فرامادي میارزش

1 Roland Inglehart
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مدت تغییر سادگی و در کوتاهبه طور کلی به هاي یک جامعههاي فردي و نه ارزشارزش
دهد. ها به تدریج و بیشتر به طرزي نامرئی روي میکند، بلکه دگرگونی اساسی ارزشنمی

تر جایگزین نسل آید که یک نسل جواناین دگرگونی در مقیاس وسیع وقتی پدید می
شود. همچنین پس از یک دوره افزایش تر در جمعیت بزرگساالن یک جامعه میمسن

تر و هاي بزرگهاي ارزشی گروهرود بین اولویتامنیت جانی و اقتصادي انتظار میسریع 
پذیري مربوط به جامعهيهاي محسوسی حاصل شود. در واقع فرضیهتر تفاوتنجوا

: 1984مدت است (اینگلهارت، کمیابی مربوط به تغییرات کوتاهيتغییرات نسلی و فرضیه
؛ اینگلهارت و 880: 1981؛ اینگلهارت، 41: 1997؛ آبرامسون و همکاران، 525- 526

).231- 232: 1987؛ آبرامسون و اینگلهارت، 665: 1999آبرامسون، 
عنوان تحقیق در سطح و حجم وسیعی صورت يهر چند مطالعات زیادي درباره

هاي انجام شده در این زمینه در رابطه با پذیرفته است اما شایان ذکر است که اکثر پژوهش
اند و کمتر جوانان و به ویژه نوجوانان به طور هاي متفاوت سنی صورت پذیرفتهگروه

اند. این امر بدان معنا است که آزمون نظري دقیقی در اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته
این تحقیقات صورت نپذیرفته است و چارچوب نظري دقیقی براي بررسی طراحی نگردیده 

.شودتحقیقات صورت گرفته اشاره میبود. لذا در زیر به تعدادي از

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

هاي تأثیر اینترنت بر ارزش«در پژوهشی با عنوان ،)1392ابوالقاسمی و همکاران (
هاي خانواده را اند تأثیر اینترنت بر ارزشسعی داشته» خانواده: از منظر هویت دینی و ملی

عنوان نفر نیز به372ش آنها پیمایشی بوده است و مورد سنجش قرار دهند. روش پژوه
اي انتخاب شده بودند. نتایج آنها حاکی از وجود گیري طبقهآماري به روش نمونهينمونه
معنادار و معکوس بین متغیرهاي وابستگی به اینترنت، وارد شدن به فضاي يرابطه

حیط تعاملی اینترنت و گروهی، ایجاد روابط احساسی در ميصمیمیت، بحث و مناظره
هاي خانواده بود. به عبارتی هر چه میزان این متغیرها میزان استفاده از اینترنت، با ارزش

هاي خانواده در اثر ورود دانشجویان به محیط تعاملی اینترنت بیشتر گردد، از میزان ارزش
هاي خانوادگی شنیز حاکی از ارزtشود. نتایج به دست آمده از آزمون نزد آنان کاسته می

: 1392(ابوالقاسمی و همکاران، دختر نسبت به دانشجویان پسر بودباالتر نزد دانشجویان
24-3.(
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بررسی آثار اینترنت و موبایل در «در پژوهشی با عنوان ،)1389نوابخش و همکاران (
ایل را اند تأثیر اینترنت و موبسعی نموده» سال استان مازندران15-29تغییر هویت جوانان 

ي آن است که دهندهسال را بررسی کنند. نتایج آنها نشان29تا 15بر هویت جوانان 
هاي هاي خانوادگی، ارزشمعناداري بین استفاده از اینترنت و موبایل و ارزشيرابطه

: 1389(نوابخش و همکاران، ماعی وجود داردهاي اجتهاي فرهنگی و ارزشدینی، ارزش
170-145.(

هاي جوانان و عوامل مرتبط تغییر ارزش«اي تحت عنوان در مطالعه،)1389(گودرزي 
ثر بر آن پرداخته است. این تحقیق با ؤهاي جوانان و عوامل م، به بررسی تغییر ارزش»بر آن

محقق ساخته در ينگر و با استفاده از ابزار پرسشنامهروش توصیفی، از نوع پانل گذشته
شهر همدان انجام گرفته است. به طور کلی نتایج وي نشان نفر از جوانان 380میان 

شان تغییر کرده است. این در هايگویان تا حدودي ارزشدرصد پاسخ32/21دهد که می
و درصد کم 37/32شان خیلی کم، هايگویان ارزشدرصد پاسخ21/29حالی است که 

گونه تغییري در یان هیچگودرصد پاسخ21/9همچنین ؛درصد زیاد تغییر کرده است89/7
درصد 32/76دهند که، شان به وجود نیامده است. در ضمن نتایج نشان میهايارزش
اند. هدرصد مادي بود58/16درصد فرامادي و 11/7گویان در زمان گذشته التقاطی، پاسخ

53/40درصد فرامادي و 68/3درصد التقاطی، 79/55این در حالی است که در زمان حال 
توان گفت که سنخ ارزشی پاسخگویان از فرامادي به مادي رصد مادي هستند. بنابراین مید

).421- 444: 1389(گودرزي، تغییر کرده است
هاي بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش«اي تحت عنوان در مطالعه،)1388کفاشی (

دانشجو 384ن هاي خانواده را در بیسعی داشته است عوامل تأثیرگذار بر ارزش» خانواده
بشناسد و سپس به یک الگوي نظري تحلیلی دست یابد. نتایج این پژوهش بر وجود یک 

آماري معکوس در بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته حکایت دارد. به يالگوي رابطه
دار و معکوسی بین متغیرهاي مستقل شامل دسترسی معنیيعبارت دیگر رابطه

بیشتر دانشجویان از اینترنت، میزان وابستگی آنها به يستفادهدانشجویان به اینترنت، ا
اینترنت، محیط تعاملی اینترنت، فضاي صمیمیت، روابط احساسی، وارد شدن دانشجویان 

گروهی، پذیرفته شدن آنها در محیط تعاملی اینترنتی، احساس يدر بحث و مناظره
خانواده در مورد استفاده فرزندان از شان از گمنام بودن در اینترنت و میزان اطالعرضایت
- 73: 1388(کفاشی، هاي خانواده) وجود داردهاي اینترنتی با متغیر وابسته (ارزشمحیط

57.(



197واکاوي رابطه استفاده از اینترنت با نظام ...

بررسی تأثیر اینترنت بر «اي تحت عنوان در مطالعه،)1384زاده و جوادي (زنجانی
، معتقدند که اینترنت، »دمشه3يآموزان دبیرستانی ناحیههاي خانواده در بین دانشارزش
گذارد. هاي مختلف زندگی اجتماعی بر جاي میاي است که تأثیرات زیادي بر جنبهپدیده

استفاده آموزان از اینترنتدرصد از دانش45دهند که نفر نشان می403نتایج آنها از 
استفاده از دقیقه در هفته بوده و میزان 498کنند، میانگین میزان استفاده از اینترنت می

دقیقه در هفته بیشترین میانگین را در میان انواع استفاده از اینترنت به خود 127چت با 
اختصاص داده است. در تحلیل رگرسیون چندمتغیره با وارد کردن تمام متغیرها، تأثیر 

- 146: 1384زاده و جوادي، (زنجانیتدرصد بوده اس10هاي خانواده اینترنت بر ارزش
121(.

) تحقیقات خارجیب
هاي دو دهه تغییر در ارزش«اي تحت عنوان در مطالعه،)2007(1آلن و همکاران

اند ، سعی کرده»اقتصادي در هشت کشور آسیایی و اقیانوس آراميفرهنگی و توسعه
ي، بر روي هشت کشور آسیایی (حاشیه2002و 1982خودشان را در سال يمطالعه

با تغییرات فرهنگی اتفاق افتاده در آنجا بررسی کنند. در واقع آنها اقیانوس آرام) در رابطه 
انجام داده بودند را تکرار کردند و نتایج 1982اي که در سال مطالعه2002در سال 

اقتصادي صورت يتغییرات فرهنگی صورت گرفته در آن کشورها را با توجه به توسعه
اند. نتایج آنها نشان داد کشورهایی که هر چه گرفته در آن کشورها، مورد بررسی قرار داده

اند به همان میزان نیز رشد اقتصادي را تجربه داري رفتهبیشتر به سوي نظام سرمایه
هاي جدید فرامادي نظیر برابري مندتر به ارزشاند و به همان ترتیب کشورهاي ثروتکرده

هایی سنتی فقیرتر به ارزشدهند و در مقابل کشورهايو استقالل تمایل بیشتري نشان می
اند. مراتبی تمایل داشتههاي سلسلهي و اطاعت کردن و ارزشبردارنظیر فرمان
، »هاي انساناي و ارزشمصرف رسانه«اي تحت عنوان )، در مطالعه2008(2بسلی

هاي جمعی و تغییر ارزشی در افراد را ي بین استفاده از رسانهسعی نموده است رابطه
هاي سنتی را تقویت ماید. نتایج وي نشان داده است که تماشاي تلویزیون ارزشمطالعه ن

شود. اما در مقابل کارانه میهاي محافظهکند و موجب حفظ ساختارهاي موجود و ارزشمی
شود.خواهانه در افراد میهاي آزاديتلویزیون، استفاده از اینترنت موجب بروز ارزش

1 Allen & et al.
2 Besley
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هاي گر در رسانههاي کنشاي تحت عنوان نقشمطالعه)، در 2013بنچمان و لمبرگ (
ها بیشتر بر مدل و نظریاتی متکی ي رسانهاجتماعی معتقدند که مطالعات مرسوم در حوزه

ي کنندهي محتوا ـ متن ـ استفادهاي به شکل زیر را (تولید کنندههستند که روند خطی
طالعاتی در راستاي چگونگی فرایند ایجاد کنند. اما آنها معتقدند که باید ممحتوا) دنبال می

هاي سیاسی، هاي اجتماعی امروزه نه تنها ارزشارزش صورت پذیرد. به نظر آنها رسانه
هاي معنوي نظیر معناسازي کنند بلکه آنها همچنین ارزشاقتصادي و اجتماعی را تولید می

» خود«تنها موجب کشف هاي اجتماعی جدید در واقع نه آورند. رسانهرا نیز به وجود می
کنند.  ي افراد را نیز مدیریت میشوند بلکه روابط اجتماعی در زندگی هر روزهافراد می

صورت گرفته مستقیمیتأثیرات اینترنت نیز تحقیقات غیريهمچنین در زمینه
تأثیر اینترنت بر هویت ملی را نشان ،)1390عنوان مثال ماتدي و همکاران (است، به

نیز در تحقیق خود تأثیر اینترنت بر هویت ،)1387جاه و شکوري (د و یا رفعتانداده
يدر پژوهشی به بررسی رابطه،)1389اند. احمدي و همکاران (اجتماعی را نشان داده

اند.وسایل ارتباطی نوین و هویت جنسیتی جوانان شهر شیراز پرداخته

پژوهشچارچوب نظري 
توجه به مباحث نظري انجام شده، برگرفته از چارچوب نظري تحقیق حاضر با 

اینگلهارت، گربنر و بودریار است. از دید اینگلهارت وجه تمایز مردم در جوامع ينظریه
هاي اصلی و پایدار آنان است. به بیان دیگر فرهنگ ها و مهارتها، ارزشمتفاوت، نگرش

غییرات اقتصادي، تکنولوژیکی، گذشته تيها با هم تفاوت دارد. به زعم وي در چند دههآن
هاي بسیار مهم دگرگون ساختههاي جوامع پیشرفته را از جنبهاجتماعی و سیاسی فرهنگ

هاي محیط اقتصادي، ها ضمن آنکه در پاسخ به دگرگونیاست. از نظر اینگلهارت فرهنگ
خود نیز به محیط شکل يکنند، به نوبهاجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی تغییر می

هاي فرهنگی هستند که مسیر دهند. به نظر اینگلهارت در حال حاضر دگرگونیمی
يکنند و اهمیت رشد اقتصادي به منزلهصنعتی را هدایت میيپیشرفتهيجامعه

هاي چند فرهنگی جوامع مختلف را اند. وي دادهمدرن را کاستهيترین هدف جامعهمهم
يآثار نسل، زمان و سن تحلیل کرده است. به عقیدهها را با توجه به گردآوري کرده و آن

طور مداوم از دهد و نه بهوي، تغییر ارزشی روندي است که از نسلی به نسل دیگر رخ می
پردازي اینگلهارت، دو سطح نظام (ساختاري طور کلی رهیافت نظریهسالی به سالی دیگر. به

بدین شکل که تغییرات محیطی و دهد.جامعه) و سطح خرد (افراد) را مد نظر قرار می
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ها هایی در سطح فردي انجامیده و این دگرگونیکالن در سطح نظام جامعه، به دگرگونی
باشد. وي تغییرات در سطح سیستم را در سطح خرد داراي پیامدهایی براي نظام می

ایش تري از جمعیت، افزاقتصادي و فناوري، ارضاء نیازهاي طبیعی به نسبت وسیعيتوسعه
هاي سنی مثل فقدان جنگ و گسترش ارتباطات سطح تحصیالت، تجارب متفاوت گروه

).1391داند (خسروانی، هاي جمعی و افزایش تحرك جغرافیایی میجمعی، نفوذ رسانه
کند که بینی میاینگلهارت در خصوص دگرگونی ارزشی پیشيدر این میان نظریه

هاي مادي به مدت از ارزشجابجایی بلندل جدید به تدریج به جایگزینی جمعیت نس
هاي هاي فرامادي منجر خواهد شد. بررسی اینگلهارت در کشورهاي غربی میان گروهارزش

تر هاي سنی مسنتر نسبت به گروههاي سنی جوانسنی مختلف بیانگر آن است که گروه
ه صورت طولی گري دارند. وي با اشاره به مطالعات خود که بسطوح باالتري از فرامادي

کند که جایگزینی نسل جدید و جوان، موجب تحول گیري میانجام شده است، نتیجه
ها مشکل گیري مستقیم ارزشها خواهد شد. البته وي معتقد است که اندازهاساسی ارزش

توان استنباط است، لیکن وجودشان را از الگوي پیوسته تأکید بر انواع معینی از اهداف می
: 1981؛ اینگلهارت، 41: 1997؛ آبرامسون و همکاران، 525- 526: 1984ارت، کرد (اینگله

).231-232: 1987؛ آبرامسون و اینگلهارت، 665: 1999؛ اینگلهارت و آبرامسون، 880
که بیان شد، اینگلهارت یکی از تغییرات در سطح کالن (سیستم کلی) را همچنان

داند که بر تغییر در روند جمعی میهايتغییرات در گسترش ارتباطات جمعی و رسانه
هاي گربنر و بودریار نیز راهنماي هاي حاکم تأثیرگذار است. در این مسیر نظریهارزش

يتحقیق حاضر براي طراحی چارچوب نظري تحقیق هستند. در واقع در راستاي نظریه
آورد و میها رويسازي بعضی ارزشاینگلهارت، گربنر معتقد است که تلویزیون به متداول

يفیزیکی نیست، بلکه سلطهيدهد، دیگر خبري از سلطهکه بودریار نشان میهمچنان
شود. به همین سبب هاي نشانه و رمز موجب تغییر ارزشی میفرهنگی و تسلط بر نظام

يتحقیق حاضر سعی نموده است تأثیر تغییرات در سطح کالن (سیستم کالن) در حوزه
گوید تغییر که اینگلهارت میهاي نسل نوجوان و جوان (همچنانارزشها را بر تغییررسانه

افتد) بررسی کند. در این میان تر و زودتر اتفاق میارزشی در نسل نوجوان و جوان سریع
هایی مغایر با ارزشهاي خارجی و اینترنت را که غالباًتر تنها رسانهبراي بررسی دقیق

نتخاب شد تا تغییرات ارزشی به نحو بهتري مورد هاي هنجاري در جامعه است اارزش
هاي موجود نیز از طیفی هشت ارزشی استفاده شد سنجش قرار گیرد. براي بررسی ارزش

هاي ها و توانمنديهاي غالب در بین نوجوانان و جوانان را تا آنجا که محدودیتکه ارزش
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جربی تحقیق بر اساس این داد بررسی کند. در همین مسیر مدل نظري و تتحقیق اجازه می
شود. چارچوب نظري استخراج شد که در بخش بعدي ارائه می

پژوهشمدل تجربی:1شکل 

هاي پژوهشفرضیه
هاي هاي نوجوانان و جوانان (ارزش: بین استفاده از اینترنت و نظام ارزش1ي فرضیه
هاي هاي خانوادگی، ارزشانی، ارزشهاي جههاي دینی، ارزشهاي ملی، ارزشبومی، ارزش
معناداري وجود دارد.ياجتماعی) رابطه/هاي فرهنگیهاي اقتصادي و ارزشعلمی، ارزش

تعریف نظري و عملیاتی متغیرها
متغیر وابسته

يدهد. ارزش اجتماعی، انگیزهواقعه یا امري است که جامعه به آن اهمیت می،ارزش
اي هستند که در فرد به هاي اجتماعی تمایالت کلیو گرایششودهاي اجتماعی میگرایش

اندازند (فرسار، آیند و ادراکات و افعال و عواطف او را در جهت معینی به کار میوجود می
گیرند ها مبنایی براي سنجش اعمال قرار میاي، ارزشبنابراین، در هر جامعه؛ )145: 1377
هاي افراد هر کنند و آرزوها و خواستهجدا می» هاتهس«يهرا از حوز» بایدها«يهو حوز

ها به دلیل نفوذي که در سطح کالن دارند، در سطح خرد دهند. ارزشجامعه را شکل می
هاي هر جامعه معیار کنش کنند و ارزشنیز به تبع نقش غیر قابل انکاري را بازي می

هاي مختلفاستفاده از اینترنت در زمینه

هاي نوجوانان و جواناننظام ارزش

هاي ارزش
بومی

هاي ارزش
ملی

هاي ارزش
دینی

هاي ارزش
جهانی

هاي ارزش
خانوادگی

هاي ارزش
علمی

هاي ارزش
اقتصادي

هاي ارزش
فرهنگی / 
اجتماعی
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ي، معیاري براي رفتار و بدمعیاري براي خوبیشوند؛متقابل افراد آن جامعه محسوب می
ها هستند که شخصیت پایه العمل نشان دادن و غیره. به طور کلی این ارزشکردن و عکس

دهند.و اساسی هر فردي را در جامعه شکل می
داند که افراد در شرایط خاص هاي پایداري میها را اولویت، ارزش1رونالد اینگلهارت

). بر اساس نظریات اینگلهارت، 1977د (اینگهارت، گیرنزندگی خود آنها را در نظر می
هاي فرامادي هاي مادي به سمت ارزشگیري ارزشی در جهان از سمت ارزشفرایند جهت

باشد، یعنی با رشد اقتصادي و افزایش رفاه، احساس امنیت براي افراد ایجاد در حرکت می
همچنین ؛)30: 1387ارت، روند (اینگلهي میهاي فرامادشود و افراد به سوي ارزشمی

شوند و با توجه به اهمیت هاي خاصی مربوط میها به موقعیتشوارتز معتقد است که ارزش
ها یک منبع ). بطور کلی، ارزش1990، 2شوند (شوارتز و بیلسکیبندي میشان رتبهنسبی

ور طه گیرند، بوجود شناختی دارند، بدین معنا که هستی خودشان را از چیز دیگري می
همچنین محیط ها، محیط طبیعی، مذهب و ...وتممثال از یک نماد یا مفهوم، همانند تُ

کنند (وایس کف، ها نقش حائز اهمیتی را ایفا میاجتماعی و امکانات آن در تعیین ارزش
هاي نوجوانان و جوانان این تحقیق نظام ارزشيبا این تفاسیر متغیر وابسته). 320: 1382

هاي اصلی نوجوانان و جوانان بر اساس مطالعات پیشین مورد نا که ارزشاست. بدان مع
اینسازي گشت. هاي نوجوانان و جوانان مفهومشناسایی قرار گرفت و در قالب نظام ارزش

اي ال نگرشی در قالب طیف لیکرت و در سطح سنجش فاصلهؤس46متغیر با استفاده از 
مورد سنجش قرار خواهد گرفت. 

ستقلمتغیر م
هاي ارتباط هاي همگانی، جمعی یا گروهی عبارتند از شکلرسانهاستفاده از اینترنت:

ها، مجالت، رادیو، تلویزیون و سینما و غیره که به منظور رساندن پیام به مانند روزنامه
). کاستلز تلفن همراه را 483: 1386ریزي شده است (گیدنز، گیرندگان انبوه طرح

داند زیرا تا پایان سال رتباطی پخش شده در جهان در تاریخ بشر میترین ابزار اسریع
میلیارد خط تلفن همراه در جهان وجود داشته است (کاستلز، 2/3نزدیک به 2007
هاي جمعی و ارتباطات در قلب ). از جانب دیگر وي معتقد است که رسانه487: 2008

هاي رسانهطور کلی به).3: 2009گیرند (کاستلز،هاي جامعه قرار میساختار و پویایی

1 Ronald Ingelhart
2 Schwartz & Bilsky
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خارجی در سه بخش نوشتاري، دیداري، شنیداري و الکترونیک (اینترنت) مورد بررسی قرار 
االتی در قالب طیف ؤاین متغیر به صورت س؛ )84: 1391یج و همکاران، گیرد (هرسمی

ی، خبرخوانی، نویسهاي متفاوت مانند وبالگلیکرت از میزان استفاده از اینترنت (به صورت
گذار و ...) و ... خواهد بود. الزم به ذکر است که این متغیر در سطح سنجش گشت و

گویه مورد سنجش قرار خواهد گرفت. 20ياي در قالب طیف لیکرت و به وسیلهفاصله

شناسی پژوهشروش
بر اساس پارادایم و معرفت علمی تحقیق، روش کمی براي سنجش متغیرهاي مورد 

شود. این روش انتخاب گردید. در این میان از روش پیمایش اجتماعی استفاده میبررسی
براي بررسی مسائل اجتماعی مناسب است. در این روش محقق بر این باور است که براي 

ها را هایی گردآوري کرد و سپس آنحل مسئله مورد بررسی تحقیق، باید دادهیافتن راه
شود تا شناخت آوري میها از زمان حال جمعدادهمسیر مورد بررسی قرار داد. در این 

کاملی از شرایط وضعیت حال در رابطه با موضوع مورد بررسی تحقیق به دست آید (ازکیا، 
ها مورد استفاده قرار گرفت، ). ابزاري که در این پژوهش براي گردآوري داده294: 1382

باشد.پرسشنامه می
نوجوانان و جوانان ساکن در شهر شیراز يکلیهآماري تحقیق حاضر شامليجامعه

شود و در هاي منظم انتخاب اطالق میگیري از این جامعه نیز به روششوند. نمونهمی
رود. در پیمایش، تحقیقات اجتماعی براي انتخاب افراد یا موردهاي تحقیق به کار می

شوند. لیل برگزیده میگویان که براي تحهایی است براي انتخاب پاسخگیري روشنمونه
). با 162: 1386گیري هم بسط معرف بودن موردهاي تحقیق است (بیکر، دلیل نمونه

نفر برآورد 384ي گزینشی حجم نمونه،)383: 1383پور، استفاده از فرمول کوکران (رفیع
آماري شهر شیراز بر اساس سرشماري سراسري سال يشد. شایان ذکر است که جامعه

برابر با 1390محاسبه قرار گرفته است. جمعیت کل شهر شیراز در سال مورد1390
سال در مناطق 15-29نفر بین سنین 468206بوده است که از این تعداد 1460665

مورد ياند. بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونهشهرداري شهر شیراز ساکن بودهيگانهنه
نفر بود.384با بررسی مورد محاسبه قرار گردید که برابر

بعد از مشخص کردن جمعیت هر منطقه، جمعیت نوجوانان و جوانان هر منطقه و 
پرسشگري يگیري صورت پذیرفت. در مرحلهمورد نیاز در هر منطقه، نمونهيتعداد نمونه

ي گیري نیز بر اساس شیوههایی که جوان داشتند صورت گرفت. نوع نمونهدر خانه
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اي بود. لذا بر اساس مناطق منتخب، ابتدا نواحی و اي چندمرحلهخوشهگیري تصادفی نمونه
گیري، هاي شهري به صورت تصادفی انتخاب شدند و بر اساس نسبت نمونهسپس بلوك

ها در میان نوجوانان و جوانان توزیع گردید. ابزاري که براي سنجش متغیرها به پرسشنامه
و سپس پایایی الزم را داشته باشد. تحقیق حاضر از اول باید اعتبار يرود در مرحلهکار می

هاي گوناگون موجود براي سنجش اعتبار و روایی تحقیق، از روش اعتبار میان روش
براي 3)، براي اعتباریابی تحقیق و از ضریب آلفاي کرونباخ2(جدول 2و اعتبار سازه1صوري

ی به اعتبار و روایی تحقیق به طور کلی براي دستیابیایی تحقیق استفاده کرده است. بهپا
صورت زیر عمل شده است.

هاي اول گویهيبراي دستیابی به اعتبار صوري فرایند زیر انجام گردید: در مرحله
هاي صورت گرفته پیشین و چارچوب نظري ابزار پرسشنامه بر اساس تحقیقياولیه

در این عرصه منتخب طراحی شدند و در اختیار اساتید مجرب و کارشناسانی که 
هاي الزم علمی را برخوردار بودند ارایه گردید. اصالحات و تجدیدنظرهاي ارایه شده توانایی

از جانب اساتید و کارشناسان در چند مرحله صورت گرفت و سرانجام پرسشنامه طراحی 
هاي نگرشی تحقیق از طریق آزمون شده به توافق نهایی براي اجرا رسید. پایایی طیف

نشان داده شده است.1اسبه قرار گردیده است و در جدول پایایی آلفاي کرونباخ مورد مح
براي دستیابی به اعتبار سازه نیز تکنیک تحلیل عامل تأییدي مورد استفاده قرار 

هاي چندمتغیره است که در آن متغیرهاي مستقل و گرفت. تحلیل عاملی از جمله روش
ي متغیرها است و کلیهوابستههاي همشود، زیرا این روش جزو تکنیکوابسته مطرح می

شود تا تعداد زیادي از متغیرها در چند شوند و سعی مینسبت به هم وابسته لحاظ می
ي اول هایی که در مرحله). بدین منظور طیف281: 1382عامل خالصه شود (کالنتري، 

طراحی شده بودند و توسط اعتبار صوري نیز تأیید گردیده بودند، وارد تحلیل عاملی شده و 
مجدداً از این نظر مورد بررسی قرار گرفتند. 

بینی قبلی (نتایج اعتبار هاي جوانان و نوجوانان بر اساس پیشدر رابطه با طیف ارزش
هاي عامل مجزا منتهی شود. بدین جهت گویه8بایست بر هاي این طیف میصوري)، گویه

افزار شد وارد محیط این نرمSPSSافزار این طیف را با استفاده از قابلیت تحلیل عاملی نرم
و بر اساس تحلیل عامل تأییدي که مختص اعتباریابی تحقیقات است عمل شد. نتایج 

1 face validity
2 construct validity
3 Cronbach Alpha
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هاي اعتبار صوري فرضتحقیق مطابق با پیشيتحقیق حاکی از این بودند که اعتبار سازه
ر متغیر هاي طراحی شده براي هي اعتبار باالي طیفدهندهآن بوده است که این امر نشان

باشد. می
هاي . ارزش2هاي بومی، . ارزش1عامل 8دهد، نشان می2جدول طور کههمان

. 6هاي علمی، . ارزش5هاي خانوادگی، . ارزش4/ اجتماعی، هاي فرهنگی. ارزش3دینی، 
هاي جهانی استخراج گردیدند. ضریب . ارزش8هاي ملی و . ارزش7هاي اقتصادي، ارزش

KMOنیز حاکی از آن است که نتایج تحلیل عاملی حاضر به 873/0ناداري در سطح مع
ها ي اساتید مجرب طیفکه پیشتر به وسیلهطور کامل مورد تأیید است. در واقع همچنان

به صورت نظري تأیید شده بودند، نتایج آن نیز توسط تحلیل عامل تأیید گردید و نتایج 
هاي پرسشنامه ارائه شد.هیکسانی بر اساس پاسخ پاسخگویان به گوی

هاي نگرشی پرسشنامههاي طیفمیزان پایایی (آلفاي کرونباخ) گویه: 1جدول 

هاي طیف
تحقیق

تعداد 
هايگویه

هر طیف

میزان ضریب
هاي تحقیقطیفآلفاي کرونباخ

تعداد 
هر هايگویه

طیف

میزان ضریب
آلفاي کرونباخ

688/0هاي بومیارزش
هاي ارزش

ـاجتماعی
فرهنگی

786/0

هاي ارزش679/0هاي ملیارزش
578/0اقتصادي

هاي ارزش585/0هاي دینیارزش
582/0خانوادگی

هاي ارزش
استفاده از 560/0جهانی

886/0اینترنت

582/0هاي علمیارزش
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هااساس دوران واریماکس انواع ارزشیافته برماتریس عوامل دوران:2جدول 

عامل هاي کلیانواع ارزش
اول

عامل 
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

عامل 
پنجم

عامل 
ششم

عامل 
هفتم

عامل 
هشتم

ابعاد 
هاارزش

به توانبا زندگی در در شیراز می
838/0آرامش روحی و روانی دست یافت

هاي ارزش
بومی

815/0شیراز بهترین شهر ایران است
از را به هر شهر زندگی در شیر

813/0دهمدر جهان ترجیح میدیگري

787/0شیراز پایتخت فرهنگی ایران است
ز بسیار مهربان و با مردم شیرا

755/0فرهنگ هستند

ر شیراز ماند در هر شرایطی باید د
751/0و آن را آبادتر کرد

پایبندي به اصول مذهبی، 
839/0کندافراد را تضمین میخوشبختی 

هاي ارزش
دینی

اري زندگی افراد به اعتقاد من دیند
789/0دهدرا سامان می

کنم مذهب نیازهاي احساس می
758/0سازدمرا برآورده می

هاي دینی شرکت در فعالیت
677/0کنممی

632/0حاضرم براي دینم بجنگم
ن را همیشه باید حقوق دیگرا

817/0رعایت کرد

هاي ارزش
/ فرهنگی

اجتماعی

همیشه باید ترها احترام به بزرگ
768/0سرلوحه زندگی من باشد

شرایطی باید صادق به نظرم در هر
713/0گو بودو راست

708/0در امور خیریه باید شرکت کرد
مقررات م، قوانین و رعایت نظ

680/0اجتماعی ضروري و واجب است

از شعر و ادب در حفظ و نگهداري
675/0ایرانی باید کوشید

494/0در هر شرایطی باید درستکار بود
هاي شارز802/0ام را ترجیح هاي خانوادهارزش
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عامل هاي کلیانواع ارزش
اول

عامل 
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

عامل 
پنجم

عامل 
ششم

عامل 
هفتم

عامل 
هشتم

ابعاد 
هاارزش

گر برخالف دهم حتی امی
هاي شخصی من باشدارزش

خانوادگی

از دستورات والدینم همیشه 
748/0کنمتبعیت می

ام در هر اموري هاي خانوادهارزش
740/0تر استبراي من از هر چیزي مهم

ضر نیستم خانواده وجه حابه هیچ
738/0خود را ترك کنم

ترین رکن به نظرم خانواده مهم
594/0عه استجام

زگهواره تا گور باید دانش به نظرم 
757/0بجوییم

هاي ارزش
علمی

ه واالیی در علم و دانش از جایگا
748/0زندگی من برخوردارند

به جاي کسب شغل و درآمد 
هاي برتر انشگاهدوست دارم در د

جهان درس بخوانم
718/0

کنم حتی اگر همیشه مطالعه می
706/0مسخر دیگران قرار گیرمتمورد 

688/0به نظرم علم بهتر از ثروت است
این روزها پول حرف اول به نظرم 

755/0زندرا می

هاي ارزش
اقتصادي

742/0به نظرم ثروت بهتر از علم است
پول با خود همه چیز به همراه 
724/0.دارد، احترام، منزلت اجتماعی و ..

من رسیدن به اولین هدف 
708/0استقالل اقتصادي است

کنم که در ا میام رتمام سعی
703/0آینده پولدار شوم

گویم ها به خودم میخیلی وقت
هاي ارزش754/0کاش در ایران به دنیا نیامده بودم

ملی اگر فرصتی پیش بیاید، حاضرم
645/0یشه از ایران برومبراي هم
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عامل هاي کلیانواع ارزش
اول

عامل 
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

عامل 
پنجم

عامل 
ششم

عامل 
هفتم

عامل 
هشتم

ابعاد 
هاارزش

کنم که ایرانی من افتخار می
637/0هستم

آدم در کشور خودش هر چقدر 
بهتر از رفتن به سختی بکشد 

کشور بیگانه است
584/0

با شنیدن سرود کشورم، به ایرانی 
515/0کنمبودن خود افتخار می

ز آخر خون ايحاضرم تا قطره
484/0کشورم دفاع کنم

بر اساس قوانین قوانین کشور باید 
667/0جهانی سامان یابد

هاي ارزش
جهانی

به قوانین جهانی حقوق بشر، 
حقوق کودك و ... حقوق زنان، 

گذارماحترام می
629/0

در تنظیم امور و زندگی شخصی 
مد نظر قرار باید تحوالت جهانی را

ددا
587/0

نی بدون توجه به عوامل جها
پیشرفتی در کشور حاصل 

شودنمی
513/0

امروزه مردم بیشتر پایبند به 
هاي جهانی هستند تا ارزش

هاي اسالمی و ملیارزش
462/0

از محصوالت فرهنگی جالب غربی 
آید حتی اگر با فرهنگم خوشم می

ر باشدمغای
319/0

پژوهشهاي یافته
هاي توصیفییافته- 1
توزیع فراوانی متغیرهاي مستقل و وابسته- 1-1

ها شناختی و همچنین توزیع پاسخهاي جمعیتدر این بخش به توصیف ویژگی
هاي جوانان و ) و وابسته (نظام ارزشهاي دیداري خارجیمستقل (رسانهمتغیريدرباره
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مورد بررسی 389پاسخگو)، 389ز کل موارد مورد بررسی (نوجوانان) پرداخته شده است. ا
سال ثبت شده 30سال و حداکثر آن 9اند. در این میان حداقل سن پاسخگویان شده

263/4و انحراف معیار آن نیز برابر با 55/19است. میانگین سن این پاسخگویان برابر با 
مورد بررسی، يچنین از کل نمونههم؛اندبودهساله15باشد. اکثریت پاسخگویان نیز می

درصد) نیز 5/0نفر (9درصد) نیز مرد بودند. 7/51نفر (201درصد) زن و 8/47نفر (186
مورد ياند. بر اساس اطالعات به دست آمده در کل نمونهپاسخی به این سؤال نداده

است، لم بوده گویان مورد مطالعه زیر دیپنفر) از پاسخ143درصد (8/36بررسی، تحصیالت 
) نفر داراي مدرك 103درصد (5/26) دیپلم بوده است، 127درصد (6/32تحصیالت 
نفر نیز پاسخی به 3اند. لیسانس بودهنفر) داراي مدارك فوق13درصد (3/3لیسانس و 

اند. به طور کلی بیشتر پاسخگویان زیر دیپلم هستند. بر اساس اطالعات این پرسش نداده
گویان مورد نفر) از پاسخ353درصد (7/90مورد بررسی، يدر کل نمونهبه دست آمده

نفر) بدون 1درصد (3/0اند و نفر) متأهل بوده32درصد (2/8اند، مطالعه مجرد بوده
همسر به دلیل طالق بوده است.

گویه مورد سنجش قرار 8توزیع فراوانی میزان استفاده از اینترنت که با میانگین 
دهد که پاسخگویان به میزان متوسط به باالیی از اینترنت استفاده ان میگرفت نش

هاي اجتماعی مثل شبکهدرصد افراد به میزان زیادي از 7/33کنند. به طوري که می
کنند. آپ، الین و غیره استفاده میبوك، گوگل پالس، وایبر، واتسفیس

ها و جستجوي لباسهت درصد زیادي از افراد به میزان کمی از اینترنت در ج
کنند. اکثریت افراد به میزان زیادي از اینترنت براي استفاده میبرندهاي معتبر جهانی

اند که به میزان کنند. تعداد زیادي از افراد اظهار کردهدانلود فیلم و موزیک استفاده می
به میزان کمی کنند. تعداد زیادي نیز وقت استفاده میيکمی از اینترنت براي گذران ساده

کنند. تعداد زیادي از افراد از اینترنت از اینترنت براي کسب اخبار روز جهان استفاده می
اي از اینترنت براي کنند. تعداد قابل مالحظهبراي کارهاي علمی و تحقیقاتی استفاده می

کنند. چت کردن و نوشتن وبالگ استفاده می
اول براي انجام کارهاي ينمونه در وهلهبیشترین کاربري اینترنت در میان افراد 

هاي اجتماعی شبکهعلمی و تحقیقاتی، سپس دانلود فیلم و موزیک و در آخر استفاده از 
بوده است. همچنین توزیع فراوانی بر آپ، الینبوك، گوگل پالس، وایبر، واتسمثل فیس

رفت نشان گویه مورد سنجش قرار گ17هاي بومی، ملی و دینی که با اساس ارزش
هاي بومی، ملی و دینی دهد، پاسخگویان به میزان متوسط به باالیی داراي ارزشمی
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گویه مورد سنجش قرار 11هاي جهانی و علمی که با میانگین هستند. توزیع فراوانی ارزش
هاي جهانی و علمی دهد، پاسخگویان به میزان نسبتاً باالیی داراي ارزشگرفت نشان می

گویه 10هاي خانوادگی و اقتصادي که با توزیع فراوانی بر اساس ارزشهستند. همچنین
هاي دهد، پاسخگویان به میزان باالیی داراي ارزشمورد سنجش قرار گرفت نشان می
فرهنگی آخرین ارزشی بود که با ـهاي اجتماعیخانوادگی و اقتصادي هستند. ارزش

دهد که پاسخگویان ربوط به آن نشان میگویه مورد سنجش قرار گرفت، نتایج م7میانگین 
فرهنگی هستند.ـهاي اجتماعیبه میزان بسیار باالیی داراي ارزش

مقایسه میانگین مورد انتظار و میانگین تجربی متغیرهاي اصلی تحقیق- 1-2

هاي تجربیهاي مورد انتظار و میانگینمیانگینيمقایسه:3جدول 
میانگین تجربی نتظارمیانگین مورد ا تعداد گویه متغیر

5733/12 16 8 استفاده از اینترنت
7535/10 14 7 هاي دیداري خارجیرسانهيمشاهده
1478/4 6 3 هاي شنیداري خارجیگوش دادن به رسانه
7789/2 4 2 هاي نوشتاري خارجیرسانهيمطالعه
5784/13 12 6 هاي بومیارزش
3098/14 12 6 هاي ملیارزش
5824/11 10 5 هاي دینیارزش
2932/13 12 6 هاي جهانیارزش
3844/12 10 5 هاي خانوادگیارزش
6991/11 10 5 هاي علمیارزش
2806/12 10 5 هاي اقتصاديارزش
8469/18 14 7 اجتماعی/هاي فرهنگیارزش

ها، میانگین مورد انتظار و میانگین تجربی تعداد گویهيهدهندنشان3جدول 
باشد، گویه می8يدربردارنده» استفاده از اینترنت«تغیرهاي اصلی تحقیق است. متغیر م

باشد، می24و بیشترین نمره، 8ي حاصل از این متغیر با توجه به اینکه کمترین نمره
) 16ن مورد انتظار (است که از میانگی)5733/12ها برابر (میانگین بدست آمده از کل گویه

میزان استفاده در حد متوسط است، کمتر است. هر چه این میانگین کل يهدهندکه نشان
بیشتر نوجوانان و جوانان از اینترنت است. يهباشد، بیانگر میزان استفاد16دد بیشتر از ع
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باشد، با توجه به گویه می7يدربردارنده» هاي دیداري خارجیرسانهيمشاهده«متغیر 
باشد، میانگین بدست می21و بیشترین نمره، 7این متغیر ي حاصل ازاینکه کمترین نمره
) که 14است که از میانگین مورد انتظار ()7535/10ها برابر (آمده از کل گویه

میزان مشاهده در حد متوسط است، کمتر است. هر چه این میانگین کل يهدهندنشان
هاي دیداري خارجی بهرسانهيمشاهدهباشد، بیانگر میزان بیشتر 14بیشتر از عدد 

» هاي شنیداري خارجیگوش دادن به رسانه«جوانان است. متغیر نوجوانان و يوسیله
و 3ي حاصل از این متغیر باشد، با توجه به اینکه کمترین نمرهگویه می3يدربردارنده

از است که)1478/4ها برابر (باشد، میانگین بدست آمده از کل گویهمی9بیشترین نمره، 
گوش دادن در حد متوسط است، کمتر است. يهدهند) که نشان6میانگین مورد انتظار (

باشد، بیانگر گوش دادن بیشتر جوانان و نوجوانان 6هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد 
» هاي نوشتاري خارجیرسانهيمطالعه«است. متغیر هاي شنیداري خارجیرسانهبه 

و 2ي حاصل از این متغیر باشد، با توجه به اینکه کمترین نمرهیگویه م2يدربردارنده
است که از )7789/2ها برابر (باشد، میانگین بدست آمده از کل گویهمی6بیشترین نمره، 

میزان مطالعه در حد متوسط است، کمتر است. يهدهند) که نشان4میانگین مورد انتظار (
هاي نوشتاري رسانهي بیشتر باشد، بیانگر مطالعه4هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد

ي جوانان و نوجوانان است.وسیلهبهخارجی
باشد، با توجه به اینکه کمترین گویه می6يدربردارنده» هاي بومیارزش«متغیر 

باشد، میانگین بدست آمده از کل می18و بیشترین نمره، 6ي حاصل از این متغیر نمره
گرایش يهدهند) که نشان12است که از میانگین مورد انتظار ()5784/13(ها برابرگویه

باشد، بیانگر 12در حد متوسط است، بیشتر است. هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد 
» هاي ملیارزش«هاي بومی است. متغیر گرایش بیشتر جوانان و نوجوانان به ارزش

و 6ي حاصل از این متغیر به اینکه کمترین نمرهباشد، با توجه گویه می6يدربردارنده
است که )3098/14ها برابر (باشد، میانگین بدست آمده از کل گویهمی18بیشترین نمره، 

گرایش در حد متوسط است، بیشتر است. يهدهند) که نشان12از میانگین مورد انتظار (
ایش بیشتر جوانان و نوجوانان به باشد، بیانگر گر12هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد 

باشد، با توجه به گویه می5يدربردارنده» هاي دینیارزش«هاي ملی است. متغیر ارزش
باشد، میانگین بدست می15و بیشترین نمره، 5ي حاصل از این متغیر اینکه کمترین نمره
) که 10(یانگین مورد انتظاراست که از م) 5824/11(ها برابرآمده از کل گویه

گرایش در حد متوسط است، بیشتر است. هر چه این میانگین کل بیشتر از يهدهندنشان
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هاي دینی است. متغیر باشد، بیانگر گرایش بیشتر جوانان و نوجوانان به ارزش10عدد 
ي حاصل باشد، با توجه به اینکه کمترین نمرهگویه می6يدربردارنده» هاي جهانیارزش«

ها برابر باشد، میانگین بدست آمده از کل گویهمی18و بیشترین نمره، 6یر از این متغ
گرایش در حد يهدهند) که نشان12است که از میانگین مورد انتظار ()2932/13(

باشد، بیانگر گرایش 12متوسط است، بیشتر است. هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد 
، »هاي خانوادگیارزش«ي جهانی است. متغیر هابیشتر جوانان و نوجوانان به ارزش

باشند، با توجه به اینکه گویه می5يدربردارنده» هاي اقتصاديارزش«و » هاي علمیارزش
باشد، میانگین بدست می15و بیشترین نمره، 5ي حاصل از این متغیرها کمترین نمره

، »هاي علمیارزش«، )3844/12(،»هاي خانوادگیارزش«هاي متغیر آمده از کل گویه
) برابر است که از میانگین مورد انتظار 2806/12، (»هاي اقتصاديارزش«و )6991/11(
گرایش در حد متوسط به این متغیرها است، بیشتر است. هر چه يهدهند) که نشان10(

باشد، بیانگر گرایش بیشتر جوانان و نوجوانان به 10این میانگین کل بیشتر از عدد 
» اجتماعی/هاي فرهنگیارزش«اي خانوادگی، علمی و اقتصادي است. متغیر هارزش

و 7ي حاصل از این متغیر باشد، با توجه به اینکه کمترین نمرهگویه می7يدربردارنده
است که )8469/18ها برابر (باشد، میانگین بدست آمده از کل گویهمی21بیشترین نمره، 

گرایش در حد متوسط است، بیشتر است. يهدهند) که نشان14از میانگین مورد انتظار (
باشد، بیانگر گرایش بیشتر جوانان و نوجوانان به 14هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد 

است.اجتماعی/فرهنگیهايارزش

هاي استنباطییافته- 2
معناداري يرابطههاي نوجوانان و جوانانبین استفاده از اینترنت و نظام ارزش:1يفرضیه

وجود دارد.
بین استفاده از اینترنت و هشت دسته ارزش از تکنیک يبه منظور بررسی رابطه

). بر اساس نتایج حاصله، همبستگی 3آماري رگرسیون استفاده شده است (جدول
)053/0=Rهاي بومی پاسخگویان وجود ندارد. مقدار ) بین استفاده از اینترنت و ارزش

003/0=2Rبین تأثیري در تبیین تغییرات مشاهده شده در دهد که متغیر پیشنشان می
جهت Beta= 053/0هاي بومی آنها نداشته است. ضریب بتا جمعیت نمونه از نظر ارزش

حاکی از این B=887/0دهد. ضریب ي مستقیم بین دو متغیر را نشان میمثبت و رابطه
واحد به 887/0بین (استفاده از اینترنت)، پیشاست که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر
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فوق با توجه يدار بودن رابطهشود. در مورد معنیهاي بومی) افزوده میمتغیر مالك (ارزش
درصد اطمینان 95ي فوق با رابطهSig=299/0و T ،083/1=F=041/1به مقادیر 

شود.فوق رد میيباشد، لذا فرضیهدار نمیمعنی
هاي دینی نشان داد که همبستگی صله رابطه بین استفاده از اینترنت و ارزشنتایج حا

)218/0=R2=047/0هاي ملی پاسخگویان وجود دارد. مقدار ) بین و ارزشRدهد نشان می
بین تأثیري کم در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از نظر که متغیر پیش

ي معکوس جهت منفی و رابطهBeta=-218/0ب بتا هاي ملی آنها داشته است. ضریارزش
حاکی از این است که به ازاي هر واحد B=- 145/0دهد. ضریب بین دو متغیر را نشان می

هاي واحد از متغیر مالك (ارزش145/0بین (استفاده از اینترنت)، افزایش در متغیر پیش
، T=- 377/4توجه به مقادیر فوق بايدار بودن رابطهشود. در مورد معنیملی) کم می

162/19=F 000/0و=Sigباشد، لذا دار میدرصد اطمینان معنی99ي فوق با رابطه
شود.فرضیه فوق تأیید می

هاي ) بین استفاده از اینترنت و ارزشR=235/0بر اساس نتایج حاصله، همبستگی (
بین تأثیري متغیر پیشدهد که نشان می2R=055/0دینی پاسخگویان وجود دارد. مقدار 

ها داشته هاي دینی آنکم در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از نظر ارزش
ي معکوس بین دو متغیر را نشان جهت منفی و رابطهBeta=-235/0است. ضریب بتا 

حاکی از این است که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر B=-135/0دهد. ضریب می
شود. هاي دینی) کم میواحد از متغیر مالك (ارزش135/0استفاده از اینترنت)، بین (پیش

و T ،460/22=F=-739/4فوق با توجه به مقادیر يدار بودن رابطهدر مورد معنی
000/0=Sigفوق تأیید يباشد، لذا فرضیهدار میدرصد اطمینان معنی99ي فوق با رابطه
شود.می

هاي ) بین استفاده از اینترنت و ارزشR=098/0ه، همبستگی (بر اساس نتایج حاصل
بین تأثیري دهد که متغیر پیشنشان می2R=010/0جهانی پاسخگویان وجود ندارد. مقدار 

هاي جهانی آنها نداشته در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از نظر ارزش
مستقیمی بین دو متغیر را نشان يجهت مثبت و رابطهBeta=098/0است. ضریب بتا 

حاکی از این است که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر B=045/0دهد. ضریب می
هاي جهانی) افزوده واحد به متغیر مالك (ارزش045/0بین (استفاده از اینترنت)، پیش

و T ،637/3=F=907/1فوق با توجه به مقادیر يدار بودن رابطهشود. در مورد معنیمی
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057/0=Sigفوق رد يباشد، لذا فرضیهدار نمیدرصد اطمینان معنی95ي فوق با رابطه
شود.می

هاي ) بین استفاده از اینترنت و ارزشR=015/0بر اساس نتایج حاصله، همبستگی (
بین دهد که متغیر پیشنشان می2R=000/0خانوادگی پاسخگویان وجود ندارد. مقدار 

هاي خانوادگی آنها غییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از نظر ارزشتأثیري در تبیین ت
معکوسی بین دو متغیر را يجهت منفی و رابطهBeta=-015/0نداشته است. ضریب بتا 

حاکی از این است که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر B=-015/0دهد. ضریب نشان می
هاي خانوادگی) کم حد از متغیر مالك (ارزشوا015/0بین (استفاده از اینترنت)، پیش

و T ،090/0=F=-3/0فوق با توجه به مقادیر يدار بودن رابطهشود. در مورد معنیمی
764/0=Sigفوق رد يباشد، لذا فرضیهدار نمیدرصد اطمینان معنی95ي فوق با رابطه
شود.می

هاي ده از اینترنت و ارزش) بین استفاR=048/0بر اساس نتایج حاصله، همبستگی (
بین تأثیري دهد که متغیر پیشنشان می2R=007/0علمی پاسخگویان وجود ندارد. مقدار 

هاي علمی آنها نداشته در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از نظر ارزش
معکوسی بین دو متغیر را نشان يجهت منفی و رابطهBeta=-084/0است. ضریب بتا 

حاکی از این است که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر B=-049/0دهد. ضریب می
شود. هاي علمی) کم میواحد از متغیر مالك (ارزش049/0بین (استفاده از اینترنت)، پیش

و T ،750/2=F=-658/1فوق با توجه به مقادیر يدار بودن رابطهدر مورد معنی
098/0=Sigفوق رد يباشد، لذا فرضیهدار نمیرصد اطمینان معنید95ي فوق با رابطه
شود.می

هاي ) بین استفاده از اینترنت و ارزشR=207/0بر اساس نتایج حاصله، همبستگی (
بین تأثیر دهد که متغیر پیشنشان می2R=043/0اقتصادي پاسخگویان وجود دارد. مقدار 

هاي اقتصادي آنها از نظر ارزشکمی در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه
مستقیمی بین دو متغیر را يجهت مثبت و رابطهBeta=207/0داشته است. ضریب بتا 

حاکی از این است که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر B=112/0دهد. ضریب نشان می
فزوده هاي اقتصادي) اواحد به متغیر مالك (ارزش112/0بین (استفاده از اینترنت)، پیش

و T ،176/17=F=144/4فوق با توجه به مقادیر يدار بودن رابطهشود. در مورد معنیمی
000/0=Sigفوق تأیید يباشد، لذا فرضیهدار میدرصد اطمینان معنی99ي فوق با رابطه
شود.می
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هاي ) بین استفاده از اینترنت و ارزشR=179/0بر اساس نتایج حاصله، همبستگی (
دهد که متغیر نشان می2R=032/0اجتماعی پاسخگویان وجود دارد. مقدار /فرهنگی

هاي بین تأثیر کمی در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از نظر ارزشپیش
يجهت منفی و رابطهBeta=- 179/0اجتماعی آنها داشته است. ضریب بتا /فرهنگی

حاکی از این است که به ازاي B=-117/0ب دهد. ضریمعکوسی بین دو متغیر را نشان می
واحد از متغیر مالك 117/0بین (استفاده از اینترنت)، هر واحد افزایش در متغیر پیش

فوق با توجه يدار بودن رابطهشود. در مورد معنیاجتماعی) کم می/هاي فرهنگی(ارزش
درصد اطمینان 99ي فوق با رابطهSig=000/0و T ،712/12=F=-565/3به مقادیر 

شود.فوق تأیید میيباشد، لذا فرضیهدار میمعنی

هاي مختلفآزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر اینترنت و ارزش:4جدول 
سطح

داريمعنی
مقدار

F

مقدار
T

ضریب
Beta

ضریب
B

خطاي
معیار

R2 Ad
(تعدیل 

شده)
2R R

متغیر 
مالك

متغیر 
بینپیش

299/0 083/1 041/1 053/0 042/0 192/6 000/0 003/0 053/0 هاي ارزش
بومی

استفاده 
از 

اینترنت

000/0 162/19 377/4 - 218/0 - 145/0 - 125/5 045/0 047/0 218/0 هاي ارزش
ملی

000/0 460/22 739/4 - 235/0 - 135/0 - 405/4 053/0 055/0 235/0 هاي ارزش
دینی

057/0 637/3 907/1 098/0 045/0 655/3 007/0 010/0 098/0 هاي ارزش
جهانی

764/0 090/0 3/0 - 015/0 - 008/0 - 058/4 002/0 - 000/0 015/0 هاي ارزش
خانوادگی

098/0 750/2 658/1- 084/0 - 049/0 - 514/4 005/0 007/0 048/0 هاي ارزش
علمی

000/0 176/17 144/4 207/0 112/0 193/4 040/0 043/0 207/0 هاي ارزش
اقتصادي

000/0 712/12 565/3- 179/0 - 117/0 - 041/5 030/0 032/0 179/0
هاي ارزش

/فرهنگی
اجتماعی
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گیرينتیجه
هاي رفتاري و هاي ارتباطی و اطالعاتی، بسیاري از حوزهتکنولوژييبا توسعه

ها، هنجارها، عادات،اجتماعی افراد نیز تغییر یافته است و در همین راستا بسیاري از ارزش
است. از طرفی در طی فرایند هاي افراد نیز دگرگون شده هاي زندگی و ویژگیمنش، سبک

اي در حال بازبینی و بازاندیشی طور گستردههویت اجتماعی و فرهنگی افراد بهشدنجهانی
کنند که موجب هاي اطالعاتی و ارتباطی فراوانی استفاده میاست زیرا افراد از حوزه

هاي جهانی جدید تمایزهاي شدن و رسانهشود. جهانیسریع آنان میتغییرپذیري بسیار 
گوناگونی را در میان مردم خلق نمودند یا تمایزهاي متفاوت موجود در میان مردم را 

ها و نظام ارزشی و معنایی افراد تقویت و برجسته نمودند. این امر بدان معنا است که ارزش
معرض تغییر قرار گرفت. زیرا انسان جدید قدرت نیز نسبت به گذشته به مراتب بیشتر در

بازاندیشی در اعمال و افکار را پیدا نموده است و به همین دلیل هر لحظه در رابطه با مبانی 
هاي افراد در اثر توسعه نماید. در نتیجه ارزشارزشی، فرهنگی و هویتی خود بازاندیشی می

گیرد. در واقع بازاندیشی قرار میهاي اطالعاتی و ارتباطی مورد و گسترش فناوري
هاي هاي بنیادین خود را در چارچوباند که افراد ارزشفرایندهاي ذکر شده موجب شده

هاي اطالعاتی و ارتباطی عالوه بر تأثیر بر در نتیجه تحوالت فناوريجدیدتري تفسیر کنند. 
خود و جامعه، هویت ذوق، سلیقه و نیاز ارتباطی افراد، گذراندن اوقات فراغت، نگرش به 

تأثیر قرار داده هاي افراد را تحتاجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها و به طور کلی ارزش
هاي شدن، گسترش رسانهتوان گفت که در بستر فرایند جهانیاست. به همین دلیل می

هاي یابد و ارزشهاي افراد، به ویژه جوانان و نوجوانان تغییر میارتباطی و اطالعاتی، ارزش
هاي سنتی هاي جدید اکثراً در تقابل با ارزشآید. این ارزشمدرنی براي آنها به ارمغان می

گیرند و به همین دلیل گاهی اوقات موجب بروز درگیري و تنش بین افراد جوان و قرار می
توان نتیجه گرفت که اگر این تغییرات و گذار از سنت به مدرن شتابان شود. میتر میبزرگ
توانند موجب فروپاشی جوامع و اختالل در و با مالیمت وارد زندگی نشوند، میشوند
هاي فناوريياخیر رخ داد. توسعهياساسی تقریباً در دو دههيها شوند. اما مسئلهارزش

نوین به حدي بود که جوانان و نوجوانان را به شدت درگیر خود نمود. از ورود تکنولوژي 
هاي اجتماعی مجازي اي، فضاي مجازي و شبکههاي ماهوارهسریالها وموبایل، تا فیلم

توان نام برد که زندگی اجتماعی جوانان بوك، توئیتر، وایبر، تانگو و غیره میهمانند فیس
تأثیر قرار داد. این امر مشکالت زیادي را بر جامعه تحمیل خواهد کرد که از ایرانی را تحت

جوانی، يدر ذائقه، سبک زندگی و منش، طوالنی شدن دورهتوان به تغییري آنها میجمله
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، تزلزل اصول اخالقی، ظهور گرایی شدید، گسیخته شدن پیوندهاي عاطفیمصرف
هاي ناهنجار اخالقی و اجتماعی، از خودبیگانگی و تنهایی انسان، اختالفات نسلی و پدیده

ما ایرانیان مشاهده يزانهفرهنگ جهانی که نمادهاي آن در زندگی روغیره اشاره کرد. 
دهد.شود، به سرعت زیادي در حال گسترش است و نظام ارزشی افراد را تغییر میمی

ها به ارزشيگانهدر فرضیات این تحقیق، متغیرهاي مستقل در رابطه با ابعاد هشت
صورت جداگانه از طریق آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل 

توان گفت استفاده از اینترنت در میان افراد نمونه در این گرفته است. به طور کلی میقرار 
هاي دینی منفی و معکوسی دارد، با ارزشي) رابطهr:-218/0هاي ملی (پژوهش با ارزش

)235/0 -:r207/0هاي اقتصادي (منفی و معکوس دارد، با ارزشي) رابطه:rي) رابطه
منفی و ي) و رابطهr:-179/0هاي فرهنگی و اجتماعی (و با ارزشمثبت و مستقیمی دارد
دهد که نتایج پژوهش حاضر با هاي تحقیق حاضر نشان میمعکوسی دارد. یافته

)، کفاشی 1389)، نوابخش و همکاران (1392هاي ابوالقاسمی و همکاران (پژوهش
ی داشتند. یسو)، هم1384زاده و جوادي ()، زنجانی1388(

يشمار زیادي از افراد از اینترنت و رابطهيهاي تحقیق و استفادهوجه به یافتهبا ت
توان این پیشنهاد کلی را به هاي ملی، دینی و اجتماعی فرهنگی، میمنفی آن با ارزش

ریزان و مدیران ارائه داد که باید از نگاه قیاسی و از پیش تعیین شده کاسته و نگاهی برنامه
ریزان ت به جوانان و نوجوانان داشته باشند. بدین معنا که مدیران و برنامهتر نسباستقرایی

و این » ببینند«هاي جدید آنها را جامعه باید این جوانان و نوجوانان و فرهنگ و ارزش
بدین طریق مسئوالن به طور واقعی با مسئله ». کتمان نکنند«تغییر فرهنگی و ارزشی را 

بهتر از سرعت تغییرات شتابان فرهنگی و ارزشی بکاهند. زیرا با توانند شوند و میمواجه می
بینی و کنترل نمود. به توان آن را به طرق گوناگون پیشآگاهی از مسئله و وجود آن، می

هاي مختلف کشور باید به طور مداوم در میزگردها یا همین خاطر، مدیران فرهنگی سازمان
غییرات ارزشی جوانان و نوجوانان را از زبان جلسات اجتماعی و علمی مشارکت کنند و ت

هاي سیال و در حال تغییر دانشمندان علوم انسانی بشنوند و خود را، همانند ارزش
تر کنند تا از سرعت هاي سیالریزيتغییرات بیشتر و برنامهينوجوانان و جوانان، آماده

تغییرات شتابان بکاهند.
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