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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیر رسانه های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی مردم است .به همین منظور از چارچوب نظری
اندیشمندانی نظیر میچل  ،زیمل ،بوردیو و سایر نظریه پردازان حوزه ابزارهای ارتباطی و الگوی زندگی انسان بهره برده شده است .روش
تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق ،دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران که در دانشکده علوم پایه ،دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده علوم انسانی مشغول تحصیل می
باشند که تعداد آنها برابر با  9279نفر در سال  2997است .نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران  923نفر است .یافته های تحقیق نشان
می دهد که استفاده از رسانه های نوین تصویری به شکلگیری سبک زندگی ویژهای می انجامد و در هر یک از جنبههای مختلف سبک
زندگی ،نظام ارزشی و جهانبینی متفاوتی را ایجاد میکند که منجر به کنشهای گوناگونی از جانب افراد میشود و باعث میشود تا افراد در
حوزههای مختلف زندگی خود از جمله اوقات فراغت و شیوه گذران آن ،نگرش به ازدواج (شیوه همسر گزینی) ،رفتارهای دینی و مد گرایی
از الگوهای متفاوتی پیروی کنند.
کلید واژه ها  :فناوری اطالعاتی و ارتباطی ،سبک زندگی ،شیوه همسر گزینی ،رفتارهای دینی.
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مقدمه
در ابتدا راديو به عنوان اولین رسانه الکترونیکی به صورت صوتی و به مرور زمان تلويزيون های محلی به صورت صوتی و تصويری
توانستند برای گستره وسیعی از مردم به انتقال پیام بپردازند به طوريکه امروزه تلويزيون يکی از قدرتمندترين ابزار ارتباطات جمعی
به شمار می آيد با اين وجود منافع کشور ها ايجاب می کرد که با ارسال پیام برای مردمان ديگر کشورها آنها را به نوعی با فرهنگ
خود آشنا و عجین کنند به همین جهت ارسال اولین ماهواره های فرا مرزی در دستور کار دولتها قرار گرفت و امروزه با اختراع انواع
ماهواره های تلويزيونی میلیاردها نفر از مردم جهان در خانه های خود می توانند تصاوير ارسالی را از کشورهايی که میلیون ها کیلومتر
با آنها فاصله دارند دريافت کنند ،بنابراين با توجه به روند رو به رشد فن آوری های تکنولوژی عصر جديد می توان به يقین بیان
نمود که جوامع بشری با استفاده از ابزارهای کنونی به راحتی هر چه تمام تر با يکديگر در ارتباط و تعامل هستند و همین امر باعث
شده است تا سبک ها و روش های زندگی جديدی در سطح دنیا در حال گسترش و انتقال می باشند .شبکه جهانی اينترنت يکی از
مهمترين نوآوریهايی است که بعضی از نظريهپردازان برای تأکید بر اهمیت آن ،تأثیرات اين بزرگراه عظیم اطالعاتی را مشابه با
تأثیرات اختراع چاپ بر زندگی انسانها ذکر کردهاند (محسنی .)21 :2931 ،اينترنت منتقل کننده میلیونها پیام است .پیامهايی که بر
ارزشها ،نگرشها و هويت فرهنگی کاربران آن در سطح خرد و بر نظام فرهنگی و سیاسی در سطح کالن تأثیر میگذارد .اين شبکه از
جنبه های گوناگون علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی قابل بررسی است .از بعد فرهنگی اين شبکه با تأکید بر مطالعه ارزشهای
سیاسی به عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی و به ويژه با شیوههای علمی اولین گام در جهت برنامهريزی صحیح در جهت مديريت
تغییرات فرهنگی و سیاسی و جلوگیری از تغییرات ناموزون در نظام اجتماعی میباشد .به نظر جانسون فناوری يکی از عوامل تغییر
اجتماعی است که از طري ق ارتباط با اجزاء مختلف در درون نظام اجتماعی جوامع مختلف ،به ويژه از طريق خرده نظام فرهنگی،
موجب تغییراتی در نظام شخصیتی افراد در سطح فردی و نظام سیاسی در سطح کالن میشود (کوهن .)2931:239 ،ظهور شبکه
جهانی اينترنت به عنوان يکی از برجستهترين فناوريهای ارتباطاتی و اطالعاتی ،نمايانگر پیشرفت فناورانه انسان امروزی است که نقش
آن در ايجاد و تغییرات اجتماعی و به ويژه تغییرات ارزشی ،غیرقابل چشمپوشی است.در راستای همین تغییرات است که به وجود
آمدن واقعیتهای نمادين در فضای سايبر اينترنتی ،زمینه الزم را برای شکلگیری جوامع جديد سايبری فراهم ساخته است (گرومال،
.)553 : 2112
فضای آزاد اينترنتی محل حضور میلیونها کنشگر اينترنتی است که میتوانند با تفسیرهای نمادين در اينترنت  )2 :به کنش فردی و
جمعی متقابل بپردازند  )2در اجتماعات مجازی حضور سايبری داشته باشند  )9گروه مجازی تشکیل بدهند  )4با افراد ديگری که از
اينترنت استفاده می کنند به بحث آزاد در مورد موضوعات گوناگون بپردازند و در نهايت از اطالعات و اخبار موجود در سايتهای
اينترنتی به صورت گزينشی و بدون داشتن محدوديتهای رسانههای ديگر -که بر خالف اينترنت -عمدتاً يک سويه میباشند ،استفاده
کنند(جاللی .)39 :2933 ،اينترنت ،با وجود گستردگی و پیچیدگیاش -کامالً بر خالف مدل يک به چند در رسانههای پخش
همگانی -رسانه ای بسیار شخصی و خصوصی است .اينترنت از طريق پست الکترونیکی ،ارتباط بین فردی از راه گروههای بحث و
مانند آن ( که ممکن است کامالً آزاد ،يا محدود به اعضا باشد) گفتگو و تبادل نظر را تسهیل میکند ،و نیز دسترسی يک به چند به
اطالعات را  -عمدتاً از طريق وب -ممکن میکند .اما حتی هنگامی که اينترنت به صورت مدل يک به چند عمل میکند ،دارای
قابلیتی است که اساساً آن را از ديگر رسانههای گروهی متمايز میکند -اين که همواره دارای پتانسیل تعاملی است ،همین قابلیت
تعاملی است که زمینههای تغییرات اجتماعی و اقتصادی متعاقب را برای آن فراهم میکند (دارنلی.)43 :2934 ،
حجم روزافزون اطالعات علمی موجود در اينترنت وتاثیر انکارناپذير ان دردستیابی سريع به اطالعات،حوزه آموزش وپژوهش را
متحول نموده است .اينترنت امکان دسترسی به اطالعات ارزشمند ،جديد وگستردهای را در زمان کوتاه  ،فراهم نموده وفرصتها
وامکانات نوينی جهت ارتقاءعلمی دراختیار کاربران قرار می دهد .بسیاری از کشورها و سازمانها ،محیط اينترنت را سريع ترين وکم
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هزينه ترين راه برای تبادل اطالعات تشخیص داده اند.آمارهايی که توسط سازمانها وموسسات مختلف ارائه میشود نیز حکايت از
رشد و استفاده روزافزون از خدمات اينترنت در سراسر جهان از جمله ايران دارد(کوشا 219، 2931،نقل از وکیلی مفرد ) .استفاده از
اينترنت ،يکی از جلوههای آشکار دنیای مدرن و ابزاری مهم برای آموزش نسلنو بهشمار می آيد .اينترنت در همه جا حضور دارد:
در خانه ،در مدرسه ،و حتی در مراکز خريد .طبق برآورد صورت گرفته ،در سال  99 ،2332میلیون نفر از مردم آمريکا به اينترنت
دسترسی داشتهاند که در سال  2333شمار آنها به  39میلیون رسیده است ( .)Biggs,2000:1بیشترين کاربران اينترنت جوانان هستند.
نتايج تحقیقات انجام شده در اياالت متحده نشانگر آن است که استفاده از اينترنت در میان جوانان ،بیش از هر گروه سنی ديگری
است (.)Bullen and Harre ,2000:5
به موازات تحوالتی که فناوری های نوين در محیط اطالعات و در دسترسی راه دور به آن پديد آورده است ،کاربران اينترنت اعم
از دانشجويان  ،محققان و دانشمندان اين قابلیت را بدست آورده اند تا تحقیقات خود را بدون واسطه انجام دهند (سواردز:2119 ،2
 .)295در کنار آن  ،با توجه به حجم روزافزون اطالعات ،کاربران اينترنت بايستی با تکنیک ها و شیوه های جستجوی اطالعات
آشنايی داشته به عبارتی فن جستجو در اينترنت را فراگیرند تا بر حسب نیاز اطالعاتی بتوانند در هر زمان و هر مکان به دانشی که
توسط افراد در سرتاسر جهان دارای زبان و فرهنگ مختلف،تولید شده است دسترسی يابند وازآن استفاده کنند(بکر.)41 :2119،2
البته ،پژوهشگران بر عادات و رفتار استفاده کنندگان و نیازهای آنان در محیط های گوناگون مثل محیط های دانشگاهی  ،مدارس ،
موسسات دولتی و خصوصی توجه کرده و مطالعاتی را نیز در اين خصوص انجام داده اند .حوزه های زير برخی زمینه های مطالعاتی
را نشان می دهد :



مطالعات تجربی درباره تعامل کاربران اينترنت ؛
استفاده پذيری  ،دسترس پذيری و کاربرپذيری اطالعات درون اينترنت؛



پشتیبانی کاربر محور برای يادگیری  ،تدريس و تحقیق از طريق نزديک کردن محیط های آموزشی مجازی؛



تعامل انسان و رايانه؛



ارزيابی رفتار گروه های مختلف کاربران بر اساس سطح دانش  ،مقاطع سنی  ،و نیازهای خاص (شیری .)239 :2119 ،

بر اساس آنچه گفته شد ،اهمیت دسترسی به اطالعات از طريق اينترنت به ويژه در کشورهای در حال رشد بر هیچ کس پوشیده
نیست .مطالعات نیز نش ان می دهدکه بسیاری از مراکز دانشگاهی و موسسات آموزشی و پژوهشی کشورهای در حال رشد به منظور
ارائه خدمات اينترنتی ،تامین مجموعه مواد اطالعاتی و دسترسی راه دور به شبکه ها ،نظام ها ،پايگاهها و منابع اطالعاتی مناسب نیاز
کاربران مطالعات و اقدامات زيادی را انجام داده اند .لذا با توجه به اين که در کشورهايی همچون کشور ما که امروزه روند مدرنیته
و مدرنیزاسیون با سرعت بیشتری رو به رشد است اين سوال را مطرح می شود که چنین فناوری هايی چه تاثیری بر سبک زندگی
مردم کشور ما داشته و خواهد داشت.
ضرورت و اهمیت مساله

تعیین بلندای گام و شتاب حرکت در مسیر جهانی شدن زمانی به درستی میسر می گردد که جايگاه فعلی (مبدا) ،موانع فراروی و
مقصد به خوبی مورد ارزيابی قرار بگیرند .ارزيابی مراکز تولید علم به ويژه دانشگاه ها از اين منظر اولويتی غیر قابل انکار است .با
توجه به اينکه فضای اجتماعی در حال تغییر است و رو به سوی فضای مجازی علمی دارد ،ديگر فقط بحث دانش نیست بلکه در
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حجم انبوهی از اطالعات که قرار گرفته ايم ،پردازش و احیا و تبادل اطالعات و دانش آن هم با سرعتی شتابان در سايه تکنولوژی
الکترونیکی و فنآوری های نوين اطالعات و ارتباطات ،نحوه برخورد و استفاده از دانش و اطالعات نیز تغییر يافته اند.
امروزه با گسترش رسانه ها و عمومی شدن ماهواره ها و ورود ساير وسايل ارتباطی در جوامع بشری مسائل اجتماعی جديد به وجود
آمده است و هر روز بیش از پیش به اهمیت استفاده آنها در زندگی انسان ها افزوده می شود .با مراجعه به آمار و ارقام موجود در
جهان می توان به اين واقعیت پی برد که رسانه های جمعی بخصوص تلويزيون بیشترين سهم را در گذراندن اوقات فراغت افراد دارند
به طوری که بر اساس آمارهای سال  2939بیش از  31درصد شهروندان تهرانی برای گذراندن اوقات فراغت خود به تماشای تلويزيون
می پردازند و به طور کلی بر میزان تماشای تلويزيون به لحاظ حجم و زمان مخاطبان افزوده می شود (نوذری .)5:2933،با توجه به
اين امر که امروزه در مورد رسانه های همگانی از جمله راديو ،تلويزيون ،ماهواره و امثال آنها مطالعات دقیق و منطقی صورت گرفته
اس ت اين مطالعات حکايت از اهمیت رسانه های جمعی به عنوان يکی از نهاد های اجتماعی دارد .رسانه های جمعی در سطح اجتماعی
پايگاهی را اشغال کرده اند که از آن ،جايگاه فرهنگ جريان يافته و اشکال سمبلیک و نمادين ريشه دوانده و توسعه می يابند به
طوريکه می توان گفت رسانه ها بر شیوه های رفتاری ،نحوه سلوک و سلیقه های عمومی در جامعه و بر هنجارها اثر می گذارد.
سبک زندگی که سبب نمايش هويت و شخصیت افراد در جهان کنونی است از جمله مفاهیمی است که در دنیای امروز مورد توجه
بسیار واقع شده است .امروزه الگوهای پوشش ،شیوه های تغذيه ،ارزش ها ،نگرش ها و رفتارهای انسانی با سرعت هر چه تمام تر
تغییر می کند و افراد برای انطباق خود با جهان پیرامون خويش نیازمند تغییرات زيادی در الگوی مصرف و سبک زندگی شهری
خود هستند بنابراين افراد برای ارتقا پیوسته آن نیازمند آگاهی و بهره گیری از اطالعات به روز شده می باشند که بخش اعظم اين
اطالعات را از طريق رسانه های ارتباط جمعی دريافت می کنند .بنابراين رسانه ها قادرند تاثیرات عمیقی را در ساختار فرهنگی جامعه
از جمله سبک زندگی از خود به جای گذارد .در چند دهه ی اخیر با توجه به افزايش استفاده از رسانه های جمعی در کشورمان شاهد
تغییر در مجموعه ای از رفتار ،عادات ،عقايد و ارزش های مردم کشورمان می باشیم و نبض اين تحوالت در ورود ماهواره به کشورمان
است به طوريکه با ورود ماهواره ها به جامعه ما سهمی که رسانه ملی اشغال کرده به طور قابل مالحظه ای کاهش يافته است و بخش
اعظمی از آن به برنامه های ماهواره اختصاص يافته است که در اين چند سال اخیر با افزايش تعداد شبکه های فارسی زبان ماهواره
مخاطبان اين رسانه در حال افزايش است .از آنجايی که چنین برنامه هايی بدون در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی و فرهنگی هر
جامعه به اشاعه ارزش های متفاوتی می پردازد که در بسیاری از جنبه ها با واقعیت جامعه ی ما در تعارض است لذا انجام يک تحقیق
مقطعی فرصتی خواهد بود برای ارائه فرضیات علمی و نیز پايه ای برای مطالعات طولی به منظور شناخت علل و تبعات وضعیت کنونی
و بدين سان سیاستگذاران و عوامل اجرايی با علم به مرتبه عقب ماندگی (توسعه نیافتگی) دراين عرصه قادر خواهند بود منابع و
اعتبارات را متناسب با عمق شکاف و حد نیاز به اين مقوله اختصاص دهند و بنابراين اين موضوع که فنآوری های اطالعاتی و ارتباطی
چه تاثیری بر الگوی زندگی (سبک زندگی) مردم کشور ما می گذارد و چگونه با وجود اين تاثیرات و تغییرات مداوم می توان از
آسیب های استفاده از اين رسانه های نوين جهانی در امان ماند نیاز به تحقیق و پژوهش در اين زمینه را فراهم می کند تا بتوان راه
گشای بسیاری از مشکالت جامعه امروزی باشد.
هدف تحقیق

هدف تحقیق بررسی نقش و تاثیر رسانه های نوين تصويری در تغییر سبک زندگی می باشد.
تحقیقات داخلی انجام شده در مورد فناوری های اطالعاتی و ارتباطی

حسینی( )2933تحقیق خود را با عنوان « بررسی رابطه میان استفاده از رسانه های نوين ماهواره و اينترنت و نگرش به هويت جنسیتی»
انجام داده است جامعه مورد بررسی او دبیرستان های دخترانه شهرستان سقز است .يافته های پژوهش او حاکی از آن است که بین
میزان استفاده از رسانه های نوين و نگرش به هويت های جنسیتی و همچنین بین انگیزه استفاده از رسانه های نوين و نگرش به هويت
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جنسیتی رابطه ی معنا داری وجود دارد اما بین دسترسی به رسانه های نوين و نگرش به هويت جنسیتی رابطه ی معنا داری وجود ندارد
و همچنین بین پايگاه های اجتماعی – اقتصادی خانواده و نگرش به هويت جنسیتی و بین پايگاه اجتماعی -اقتصادی خانواده و انگیزه
ی استفاده از رسانه های نوين رابطه ی معنا داری وجود دارد.
رحمانی( )2933تحقیق خود را با عنوان «نقش رسانه ها در شکل گیری فرهنگ عمومی» انجام داده است.بر اساس يافته های تحقیق
،رس انه ها با تحوالتی که در جنبه های مختلف از بعد فناوری تجهیزاتی و حجم و روش داشته اند به عنوان حامالن پیام می توانند در
ساخت فرهنگ عمومی باورها و افکار عمومی موثر باشند.آنها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیايی  ،عقیدتی و فرهنگی امکان
حضور را در همه ی نقاط جغرافیايی پیدا کرده اند.بنابراين طبق يافته های تحقیق کسانی که اثر و تاثیرگذاری باالتری در اين فرهنگ
داشته باشند می توانند در شکل دهی فرهنگ عمومی موفق تر باشند.از آنجا که نفوذ حضور،نحوه ی بیان و شکل انتقال پیام در رسانه
ی صدا و سیما به طرز ويژه ای است که مخاطب را می تواند با انواع و اقسام شگردها و روش هايی که در آن هست به خود جلب
کند.اين رسانه ها می توانند در نحوه ی تغییر دگرگونی در فرهنگ عمومی پرنفوذترين و موثرترين عامل باشند.عرصه عمومی امروز
يک عرصه ی کامال رقابتی است و کسانی می توانند در عرصه های رقابت حضور پیدا کنند که بتوانند از قانونمندی های عرصه ی
رقابت استفاده کنند و آن قانونمندی ها را خوب بشناسند و منطبق با عملکرد آن قانونمندی ها حرکت کنند.
چپريان ( )2933تحقیق خود را با عنوان « قلمروشناسی پژوهش در رسانه ملی» انجام داده است.نتايج حاکی از تحقیق نشان می دهد
که برای ساخت پیام های عمیق و موثر رسانه ای،انجام هر پژوهش عالمانه در هر سطح و عمقی ضروری است و اختصاصا با مالحظه
ی اهداف آموزشی و اطالع رسانی رسانه ی ملی نیز مجموعه ی تولیدی و پژوهشی ملزم به انجام تحقیقات ژرفايی در تمامی سطوح
زير مجموعه ی اقتصاد و اجتماع است.به واقع صحت پیام و قابلیت میزان اثر بخشی پیام تابعی از پشتوانه ی پژوهشی برای ساخت آن
پیام و در مرحله ی دوم ،رسانه به تناسب ضرورت های مديريت پژوهشی و قلمروهای گسترده ی پژوهشی محتاج اناجم تحقیقات
کامل درون سازمانی است.به اين معنا که ارزشیابی همه جانبه ای از موقعیت موجود پژوهش و تولید در سازمان صورت گیرد تا نهايتا
شرايط شايسته ای برای انجام مشارکت های علمی با مراکز آکادمیک،با انگیزه ی اعتالی پژوهش های رسانه ای فراهم گردد.
در پژوهش رمضانی ( )2933تحت عنوان «مقايسه نوع هويت دانش آموزان پیش دانشگاهی استفاده کننده از ماهواره و شبکه های
تلويزيون و گروه غیر استفاده کننده دانش آموزان» در مراکز پیش دانشگاهی شهر ايالم  911دانش آموز به عنوان نمونه ی تحقیق
بررسی شده اند.در اين پژوهش بر اين نکته تاکید شده است که برنامه های ماهواره ای ،الگوهای فرهنگی ويژه ای است که می تواند
بر هويت ملی،شخصی و مذهبی شهروندان موثر باشد.يافته های اين تحقیق نشان داده است که  43/3درصد نوجوانان از شبکه های
خارجی تلويزيون و  29/5درصد از ماهواره استفاده می کنند.بر اساس اين تحقیق،تفاوت میانگین دو گروه در آزمون هويت منزلت
خود نشان می دهد ماهوار ه و شبکه های خارجی تلويزيون بر هويت زودرس و هويت کل تاثیر گذار است و آن را کاهش می
دهد.همچنین تفاوت میانگین دو گروه در مقیاس هويت مذهبی نشان می دهد که استفاده از ماهواره و شبکه های خارجی تلويزيون
بر هويت مذهبی نوجوانان تاثیر دارد.
محمود زاده مرقی ( )2931رساله کارشناسی ارشد خود را با عنوان «تاثیر برنامه های ماهواره بر هويت دينی دانشجويان » به انجام
رسانیده است.جامعه مورد يررسی دانشجويان دانشگاه کاشان و نمونه مورد نظر او  934نفر از اين دانشجويان بوده است.روش انجام
اين تحقیق پیمايشی بوده است.نتايج بدست آمده از اين تحقیق حاکی از آن است که تماشای برنامه های ماهواره و هويت دينی
دانشجويان جامعه مورد مطالعه رابطه ی معنا داری وجود دارد به طوری که با افزايش میزان استفاده از برنامه های ماهواره ،میزان
هويت دينی کاهش پیدا خواهد کرد.در اين تحقیق فرضیه های فرعی نیز مورد تايید قرار گرفته اند که اين فرضیه ها بدين قراراست
بین سال های استفاده از ماهواره و هويت دينی رابطه وجود دارد به طوريکه با افزايش سال های استفاده از ماهواره ،میزان هويت دينی
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کاهش پیدا خواهد کرد.فرضیه ی فرعی ديگر تحقیق عبارت است از به نظر میرسد بین ساعات تماشای برنامه های ماهواره و هويت
دينی دانشجويان رابطه وجود داردبدين معنا که با افزايش سال های استفاده و هويت دينی رابطه وجود دارد.
تحقیقات داخلی انجام شده در مورد سبک زندگی

خاتم ( )2933تحقیق خود را با عنوان«سبک زندگی و جايگاه آن در فرهنگ مصرف شهری» در شهر تهران انجام داده است.در اين
رساله هدف محقق اين است که همبستگی سبک زندگی متجدد را با اقشار متوسط جديد در جامعه ی شهری بررسی می کند.مولفه
های سبک زندگی در اين تحقیق شامل،استاندارد های باالی مصرف کاال ها از جمله مسکن و لوازم زندگی باال،نرخ اشتغال زنان در
فعال یت های اقتصادی،پايین بودن تعداد فرزندان،اهمیت بیشتر از کاال و خدمات تجاری و گذراندن اوقات فراغت پیش بینی شده
است.يافته های تحقیق نشان می دهد که خانواده های متعلق به اقشار متوسط جديد به ويژه قشر باالی آن يعنی مديران و متخصصان
در شرايط درآمدی يکسان گرايش بیشتری به استفاده از سبک زندگی فوق داشته اند.
پوالدی ( )2932تحقیق خود را با عنوان « بررسی رابطه ی بین سبک زندگی و اختالالت روانشناختی دبیران دوره ی متوسطه ی شهر
اصفهان» انجام داده است و ابزار مورد استفاده ی آن پرسشنامه بوده است نمونه اين تحقیق شامل  241نفر از دبیران است که با استفاده
از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند.نتايج بدست آمده از اين تحقیق نشان می دهد که بین سبک زندگی و اختالالت
روانشناختی رابطه ی معکوس معنی داری وجود دارد.بین میزان تحصیالت و جنسیت نیز با اختالالت رابطه ی معنی داری وجود دارد
و همچنین بین ابعاد مختلف سبک زندگی زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.
رحمت آبادی ( )2939پايان نامه ی خود را با عنوان «سبک زندکی و هويت اجتماعی جوانان» انجام داده است.در اين پايان نامه محقق
با استفاده از روش تحقیق کیفی و دلفی جوانان  25تا  25سال را مورد مطالعه قرار داده است نتايج بدست آمده از اين تحقیق بدين
صورت است که تولیدات فرهنگی پرکاربرد ترين مصرف جوانان در اوقات فراغت محسوب می شوند و در شرايط امروز ،جوانان
به جای اينکه صرفا دنباله روی سبک های از پیش تعیین شده در نظام اجتماعی باشند تا حدودی انتخاب ها و موقعیت ها را خود
تعیین می کنند هر چند که معتقدند خاستگاه اجتماعی و خانواده بستری مناسب است که جوانان در آن رشد می کنند.و همچنان
اهمیت خود را حفظ کرده است.
عباس نژاد ( )2933در تحقیق خود به بررسی «رابطه ی بین سبک زندگی و هويت اجتماعی » در بین جوانان  23-25سال شهر بابل
پرداخته است.اين تحقیق با استفاده از روش پیمايش انجام گرفته است .او از نظريات زيمل،وبر ،گیدنز ،وبلن و مارکس در زمینه ی
سبک زندگی استفاده کرده است و نتايج بدست آمده در اين تحقیق نشان گر آن است که يافته های مربوط به مولفه های سبک
زندگی با مولفه ها ی هويت اجتماعی که شامل هويت مذهبی،هويت ملی،هويت گروهی ،هويت خانوادگی و هويت فردی در بین
جوانان شهر بابل رابطه ی قوی را نشان می دهد.
موال پناه ( )2933تحقیق خود را با عنوان «بررسی ابعاد سبک زندگی بر دينداری دانشجويان» انجام داده است اين تحقیق به با استفاده
از روش پیمايش و به صورت کمی انجام شده است و جامعه ی مورد بررسی در اين تحقیق دانشجويان دانشکده شريعتی بوده است.
او در اين تحقیق از نظريات وبر ،گیدنز پريچارد ووثنو استفاده کرده است و نتايجی که از اين تحقیق به دست آمده است بدين
صورت است که دانشجويانی که دار ای دينداری قوی تری هستند بیشتر دارای سبک زندگی فرهنگی می باشندو از الگوی زندگی
مادی پیروی می کنند و بیشتر سلیقه ی فرهنگی دارند همچنین او به اين نتیجه رسیده است که مديريت بدن بیشترين تاثیر مستقیم را
ير دينداری داردو بیشترين اثر غیر مستقیم را بر مصرف فرهنگیبر دينداری دانشجويان دارد و در کل الگوی زندگی بیشترين تاثیر را
بر دينداری دارد.
رستمی ( )2933در تحقیق خود به «بررسی مصرف رسانه ای و سبک زندگی» در بین شهروندان شهرستان تنکابن می پردازد.او در
اين تحقیق از نظريات سبک زندگی و مصرف بورديو ،نظريه ی قشر بندی ماکس وبر ،نظريه ی تزريقی و نظريه ی استفاده و خشنودی
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استفاده کرده است.او بر اساس مدل نظری ارائه شده برای سبک زندگی سه نوع سبک عوامانه ،میان مايه و نخبه گرايانه را تعريف
می کند و اين سبک ها را در ارتباط با مصرف رسانه ای مبتنی بر دو پارامتر تماشای شبکه های صداو سیما و شبکه های تلويزيونی
ماهواره ای سنجیده است.نتايج بدست آمده از اين تحقیق نشان می دهد که بیشتر کسانی که به تماشای برنامه شبکه های تلويزيونی
می پردازند سبک زندگی شان عوامانه است وبیشتر کسانی که به عنوان پربیننده در تماشای برنامه های ماهواره ای تعريف شده اند
سبک زندگی شان میان مايه است.
امیری ( )2931تحقیق خود را با عنوان «بررسی رابطه ی ابعاد دينداری و سبک زندگی جوانان» انجام داده است .نمونه ی اين تحقیق
شامل  299نفر از دانش آموزان سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی شهر زرقان استان فارس که به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای
چند مرحله ای انتخاب شده اند.بر اساس يافته های تحقیق ،تنوع قابل توجهی در وضعیت دينداری اين دسته از جوانان وجود دارد و
در اين تحقیق  5بعد دينداری سنجیده شده است که بین هر کدام از سه بعد اعتقادی،شرعی و اخالقی ،دينداری افراد نمونه و سبک
زندگی آنان راب طه معنا داری وجود دارد اما بین هر يک از دو بعد مناسکی و تجربی افراد نمونه و سبک زندگی آنان رابطه ی
معناداری وجود ندارد .نتايج تحقیق نشان می دهد که اگرچه دين در شرايط کنونی هنوز درجامعه ی ما نفوذ دارد اما باز انديشی
مختص زندگی اجتماعی مدرن،زمینه های انفعال يا همزيستی دين و سنت را با مدرنیته و جهانی شدن فراهم نموده است و عناصر
محلی تا انداره ای در سبک زندگی جوانان  ،مشهود است.
تحقیقات خارجی انجام شده در مورد سبک زندگی و فناوری های اطالعاتی و ارتباطی

ويالنی ( )2112تحقیق خود را با عنوان «بررسی تحقیقات  21ساله ی تاثیر رسانه ها بر کودکان و جوانان »پرداخته است.او با بررسی
تحقیقات منتشر شده در طی  21سال گذشته ،رسانه ها ی مورد بررسی خود را شامل تلويزيون،فیلم ،موزيک راک ،موزيک ويدئو
،تبلیغات ،کامپیوتر و اينترنت در نظر گرفته است.نتايج حاصل از اين تحقیق نشان می دهذ که تحقیقات اولیه تا 2331نشان می دهد
که کودکان ياد می گیرند رفتار ها و سیستم های ارزشی خود را به وسیله ی رسانه ها شکل دهند.تحقیقات رسانه ها در مراحل اولیه
بر محتوا و الگو های نظری استوار بوده است و تاثیرات اولیه ی رسانه ها حاکی از افشا و در معرض گذاشتن افزايش خشونت،رفتار
های پرخاشجويانه است و همچنین ريسک استفاده از الکل و دخانیات و سرعت بخشیدن به فعالیت های جنسی را افزايش می دهد.با
اين وجود شکل های جديد رسانه ها همچنان به اندازه ی کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است اما بر اساس اين تحقیق وابستگی زيادی
میان نتايج منطقی حاصل از تحقیقات گذشته و شکل های جديد رسانه ها که امروزه بسیار مورد توجه و استفاده ی کودکان و جوانان
است وجود دارد.
آنتونی ويل ( )2332به تحقیقی تحت عنوان «فراغت،فرهنگ و سبک زندگی» در سال  2332پرداخته است.ويل در اين پژوهش به
بررسی رابطه ی الگويی گذران فراغت ،سطح فرهنگی کنشگران و در نهايت چگونگی شکل گیری سبک زندگی در انگلیس
پرداخته است.نتايج به دست آمده در اين پژوهش نشان می دهد که ساختار های تاثیر گذاری از قبیل طبقه ی اجتماعی ،امروزه
تاثیرات خود را در شکل دهی به رفتار های فراغتی حفظ کرده اند.از نظر او عمده ترين اختالف ها در رفتار های مربوط به گذراندن
فراغت ،هنوز هم به وسیله ی سن،جنس و يا طبقه ی اجتماعی تبیین می شود.سن و جنس و همچنین پارامتر های اقتصادی_اجتماعی
در شکل دهی آشکار به سبک های زندگی افراد جامعه تاثیرات قابل توجهی دارند.اين متغیر ها علل اختالف به وجود آمده در
تنوعات سبک زندگی را توضیح می دهد( .ويل)245:2332،
سازمان مینتل در سال ( )2333به منظور مطالعه ی روند چگونه هزينه کردن خانوارهای انگلیسی به بررسی موضوع «سبک زندگی در
بريتانیا» در طی  21سال کرده است.نتايج به دست آمده درباره ی هزينه های انجام شده در خانوارهای انگلیسی نشان داده است که
هزينه ی خانه و وسايل ،محصوالت خوراکی ،نوشیدنی ها و دخانیات،هزينه های مربوط به سرگرمی و تعطیالت،هزينه های شخصی
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و ارتقای سالمتی و آموزش ،شهريه ها و بیمه،پس انداز و مالیات مهمترين اقالم هزينه ای هستند.در مورد جنبه های اجتماعی و
فرهنگی،اين تحقیق نشان داد که مخاطبان منتخب،در انتخاب قالب های مورد نظر از نظر احساس جوانی هماهنگ بوده اند همچنین
حس جوانی با حس آزادی دارای ارتباط معناداری بوده که دلیلی بر دورنمای مبتنی بر حس جوانی است و نکته ديگر اين که نتايج
بررسی نشان می دهد که زيبايی و جوان بودن از ديدگاه منتخبان به طور وسیعی با استفاده از لوازم آرايشی و بهداشتی دارای ارتباط
است (چنی.)59:2339،
بالکستر ( )2111به مطالعه سبک زندگی پرداخته است .بالکستر از چهار متغیر سبک زندگی عادات غذايی،الگوی مصرف دخانیات
و الکل ،تغییر ورزش و فعالیت های فراغتی در ارتباط با مقیاس های وضعیت اجتماعی پاسخگويان استفاده کرده تا الگوهای انتظارات
بهداشت و سالمتی را ترسیم کند.او معیارهای سبک زندگی را تا حدودی حوزه های گزينش ارادی دانسته است و در مقابل وضعیت
اجتماعی و اقتصادی را به عنوان محدوديت های غیر ارادی در نظر گرفته است (چنی.)94:2933،
پسمیر و تايگرت ( )2113مطالعات خود را با عنوان «سبک زندگی در حوزه تولید رسانه ای» به انجام رسانیده اند و آنها در اين تحقیق
به رابطه میان سبک زندگی مصرف کاال های فرهنگی پی برده اند به طوری که آن ها گروه هايی از خوانندگان مجالت را با ويژگی
های جمعیت شناختی ،متغیرهای استفاده از ساير کاالها و ويژگی های انتخاب شغل،تشخیص و دسته بندی نمودند و طی اين مطالعات
بنگاه ها ی تبلیغاتی بسته به نوع کاال خاص از تشريفات يا ساير رسانه ها را برای تبلیغ کاال مناسب و از اين طريق به مدل های انتخاب
رسانه ای دست يافتند با اين فرض که هر رسانه ای اعم از نوشتاری و ديداری برای محتوای خاصی تولید می شود و مخاطبان خاص
خود را نیز دارد.
ونیک رشینان و باج پايی ( )2339در پژوهشی گسترده ،تاثیر برنامه های تلوزيونی کشور هند به ويژه آگهی های تلوزيونی را بر
الگوهای رفتاری نگرش ها و سبک زندگی کودکان هندی بررسی کرده اند.بر اساس يافته های بدست آمده  35درصد از کودکان
 3تا  25ساله تمايل دارند آن چه را که در آگهی تبلیغ می شود داشته باشند.به طوريکه عواملی چون سن کودک ،طبقه اجتماعی و
اقتصادی خانواده،نحوه ارائه پیام،ساخت خانواده و روابط حاکم بر آن و از همه مهمتر مدت زمان تماشای تلويزيون می تواند بر آن
موثر باشند.در اين پژوهش نشان می دهد که کودکان با سن پايین تر بیشتر از کودکان بزرگتر کاالهای تبلیغ شده از والدين خود
طلب می کنند چرا که ظرفیت های ذهنی کودکان بزرگتر رشد يافته و بهتر می تواننند ادعاهای مطرح شده در آگهی را ارزيابی
کنند و آنها را با واقعیت های عینی ارزيابی کنندو کودکانی که دارای خانواده تحصیل کرده هستند پیوسته واقعیت های زندگی آنها
را بازبینی و کنترل می کنندو آگاهی بیشتری نسبت به محتوای اگهی ها دارند و در نتیجه ديدگاهشان درباره اين برنامه ها منفی است
(خوشنويس.)223:2933،
چارچوب نظری تحقیق

ویلیام میچل :وی کتابی به نام شهر بیتها دارد که در آن می توان همة عناصر بینش فرهنگ فناورانة مدرن و به خصوص منطق
غیرمادی شدن را يافت .میچل قصد دارد ما را متقاعد کند که مضمون آيندة سراسر دربارة آفرينش به دلیل مجازی «شهرهای
نرمافزاری» است و اينکه وظیفة عمدة ما در اين محیط اطالعاتی آينده فهمیدن آن است که چگونه اجتماعهای سايبرنتیکی کار را به
شیوههای درست عادالنه و رضايتبخش انجام میدهند .میچل بر گسترش ارتباطات و شفافیت تعامل ،مبتنی بر مقولة بیواسطگی
تأکید می کند (رابینز و وبستر .)993-953 :2935 ،میچل دربارة سرشت درگیری مجازی با جهان میگويد:

امروزه دسترسپذيری ديداری شدت تازهای يافته است .دربارة فناوریهای تصويری و ديداری نوين میتوان گفت
«پنجرهای الکترونیکی» را به دست میدهند که ما از طريق آن جهان و رويدادهای آن را پیمايش کنیم .درست هم اکنون،
هزاران پنجرة مشابه در اتاقهای مهمان خانههايی مشابه و گسترده در سراسر جهان باز می شود.

بررسی نقش و تاثیر رسانه های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی303 /

بنابراين میتوان گفت که در جهان امروز ،با فرا رسیدن عصر دوم رسانهها ،رشد وگسترش وسايل نوين ارتباطی ،بهرهمندی از امکانات
و ابزارهای پیشرفتة اطالعاتی ،دسترسی به منابع خبری و اطالعات جديد و ...عوامل مهمی برای ايجاد تعامل و ارتباط بین افراد،
گروهها و نهادهای گوناگون در عرصههای مختلف حیات اجتماعی به وجود آمدهاند ،به طوری که تأثیر اين وسايل بر تغییر رفتار
اجتماعی و فرهنگی افراد ،به نتیجة مثبت و بعضی موارد به عامل منفی و تهديدکننده میانجامد که نقش اساسی در وضعیت پیشرفت
و توسعه ايفا خواهد کرد (همان).
او با پرداختن به عناصر فناوری مدرن و عواقب آن در زندگی شهری ،تأکیدی مضاعف بر مفهوم فاصله و فضا دارد و بر اين باور
است که با غلبه بر «استبداد فاصله »2فناوریهای مجازی نوين به ما امکان میدهند تا در هر کجا که ممکن باشد ،با ديگران ارتباط
برقرار کنیم و از آن طريق ،انواع جديدی از اجتماعهای الکترونیکی را بر پاية عالقه و صمیمیت (تا مبتنی بر جايگیری جغرافیايی
«تصادفی») شکل دهیم .زيرا در شبکههای مجازی نوين ،میتوان چشمانداز مجاورت بیشتری با ديگران را ترسیم کرد و همپای تعهد
و ارتباطی صمیمی و آرمانی ،مقولة مشارکت اجتماعی را نیز محقق ساخت .بنابراين ،با استمداد از فناوریهای نوين ،بودن در فضايی
ممکن می شود که در آن نوعی از معاشرت اجتماعی شکل میگیرد که در جهان واقعی با کمبود آن مواجه شدهايم .با در نظر گرفتن
فناوری نوين اطالعاتی و ارتباطی و شرايط دستیابی به آن میتوان به غلبه بر فاصلهها حساب کرد .میچل در ادامه بر مقولة
دسترسپذيری در شرايط برخاسته از تکنولوژیهای جديد تأکید میورزد .نخست ،او دسترسپذيری ديداری را مورد توجه قرار داده
است ،چرا که فناوریهای جديدتر حتی وعدة دسترسی ديداری بسیار نیرومندتری را با کمک اينترنت دادهاند که تبديل به «عصب
بینايی دربرگیرندة منطقههای زمانی در گسترة جهان به همراه چشمهای الکترونیکی در انتهای هر منطقه» شدهاند و اين امر بیشتر به
تفسیر معنای فضا و مکان داللت می کند (همان.)941-942 :
گئورگ زیمل :زيمل سبک زندگی را تجسم تالش انسان می داند برای يافتن ارزش های بنیادی يا به تعبیری فرديت برتر خود در
فرهنگ عینی اش و شناساندن آن به ديگران ،به عبارت ديگر انسان برای معنای مورد نظر خود (فرديت برتر) ،شکل (صورت) های
رفتاری را بر می گزينند .زيمل توان چنین گزينشی را «سلیقه» و اين اشکال به هم مرتبط را «سبک زندگی» می نامد (زيمل:2313 ،
 .) 499او در جايی معتقد است سبک زندگی ،عینیت بخشی به ذهنیات در قالب اشکال شناخته شده اجتماعی است ،نوعی بیان فرديت
برتر و يکتايی در قالبی است که ديگری اين يکتايی را درک کند (زيمل.)499 :2331 ،
اگر بخواهیم با برداشت از عبارت های متعدد زيمل ،تعريفی را ارائه دهیم ،اين تعريف عبارت است از :سبک زندگی ،کل به هم
پیوسته صورت هايی است که افراد يک جامعه مطابق انگیزه های درونی و ساليق خودشان و به واسطه تالشی که برای ايجاد توازنی
میان شخصی ت ذهنی و زيست محیطی عینی و انسانی شان به انجام می رسانند ،برای زندگی خود بر می گزينند.
وبلن نیز در جايی سبک زندگی را الگوی رفتار جمعی می داند .اين رفتارها از جنس رسوم و عادات اجتماعی و روش های فکری
هستند .در جايی ديگر سبک زندگی فرد را تجلی رفتاری مکانیسم روحی ،عادات فکری و معرفت او قلمداد می کند (وبلن:2323 ،
.)215
دنیس رانگ در مقاله ای در مورد انديشه های وبر می گويد:

« منظور وبر از سبک زندگی ارزش ها و رسم های مشترک است که به گروه احساس هويت جمعی می بخشد و نه آنطور
که در حال حاضر معموال اين اصطالح به کار می رود .يعنی به منزله يک يا راه زندگی که سبب سازگاری اش با نیازهای
روان شناختی افراد ،آزادانه انتخاب می شود( ».توسلی.)92 :2939 ،
جیمز مک کی در مورد ديدگاه وبر می گويد:
Tyranny of Distance
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«آنچه وبر سبک زندگی می نامد به روش هايی باز می گردد که طبقات و گروه های هم رتبه از نوعی از زندگی پديد می
آورند؛ به عبارتی الگوی فرهنگی رفتار و مجموعه ای از باورها .هر يک از طبقات اجتماعی سبک زندگی خود را پرورش
می دهد و جهان بینی متمايزی را به نمايش می گذارد .روشی از نگاه به زندگی که تجربیات اجتماعی ويژه خود و روابطش
را با ديگر گروه های اجتماعی بیان می کند» (مک کی.)235 :2393 ،
بنابراين وبر سبک زندگی را معادل قشر اجتماعی نمی داند بلکه معرفت ان می شناسد .به بیان ديگر آن را چیزی معرفی می کند که
مرزهای نامشخص موقعیت و قشر اجتماعی را تعیین می کند( .يوث .)5 :2339 ،وبر سبک زندگی را از جنس رفتار می داند که
تمايالت ،ان را هدايت می کند و فرصت های زندگی بستر بروز ان را فراهم می کند( .هندری و ديگران)292 :2932 ،
درک مفهوم اصطالح «سبک زندگی» و نظريه های پیرامون آن بدون بررسی دقیق آثار گئورگ زيمل ( )2353-2323درکی کامل
نیست .اهمیت بررسی میراث او در اين رابطه،زمانی روشن می شودکه بدانیم مباحث او ،حداقل از نگاه جامعه شناسی يا به تعبیری
فرهنگ شناسی بر پیدايش يک قلمرو اجتماعی و نحوه نهادی آن که به طور فزاينده شکل عقالنی و محاسبه گرانه به خود می گیرد،
متمرکز بوده و در پی آن بر آمد که بین قلمرو اجتماعی و سبک زندگی انسان مدرن ارتباط برقرار کند (استونز .)229:2933،زيمل
از آن جهت که انگیزه های درونی و عوامل فردی موثر بر شکل گیری الگوهای مصرف را بررسی کرده در جامعه شناسی پیشرو
است .زيمل اتقاد دارد هر نوع تعاملی میان انسان ها و همچنین میان ايشان و محیطشان ،توسط دو نیاز هنجاری متناقض هدايت می
شود :نیاز به يافتن شخصیتی بی همتا و نیاز به شتاختی اجتماعی از اين بی همتايی .فرد اين شخصیت بی همتا (فرديت برتر) را در
فرهنگ ذهنی خود میجويد و شناخت اجتماعی از آن را در فرهنگ عینی.به بیان ديگر تالش می کند ارزش های بنیادين خود را در
فرهنگ عینی جستجو کند .از نظر زيمل سبک تجسم همین تالش است.در واقع انسان شکل(صورت هايی) را برای معنا مورد نظر
خود (فرديت برتر) بر می گزيند .اين گزينش حاصل توازنی است میان شخصیت ذهنی فردو زيست محیط عینی و انسانی اش .به توان
انجام چنین گزينش و انتخابی «سلیقه» و به اين اشکال بهم مرتبط «سبک» می گويند ( .)Simmel, 1908:314او بر اين باور بود
که سبک اين توان را دارد که محتواهای متعددی را در شکل های بهم مرتبط بیان کند (.)Simmel ,1990:473
در اينجا بايد به مبانی فلسفی و جامعه شتاسی زيمل توجه داشت .او سبک را معادل صرف شکل (صورت) قلمداد نمی کند .در واقع
سبک مبین يک رابطه است .رابطه ای میان ذهن و عین يا به بیانی عینیت بخشی به ذهنیات در قالب اشکال شناخته شده اجتماعی
است ،نوعی بیان فرديت برتر (يکتايی) در قالبی اس ت که ديگری (يا ديگران ) اين يکتايی را درک کنند .جالب آن که سبک يعنی
مجموعه ای متشکل از شکل ها در ارتباط با محتواها (هنجارهای اجتماعی و )...خود حاصل توسعه و تحول فرهنگ عینی به فرهنگ
ذهنی است .لذا به قول زيمل رابطه میان فرهنگ ذهنی و عینی (شخصیت و فرهنگ ) اهمیت زيادی برای هر جامعه به خصوص در
شکل گیری سبک زندگی دارد .او برای درک بهتر سبک در پاره ای از نوشته های آن را برای بیان مافی الضمیر خود به کار می
گیريم ،در درک سبک زندگی بسیار کارگشا است .زيمل معتقد است هر سبکی مبین توسعه هنجارهاست که زندگی را به عنوان
يک کل بیان می کند .با بهره برداری از تشبیه سبک به زبان در اين خصوص می توان گفت هر سبک مانند هر گفتار يا متنی می
تواند به عنوان جهانی خود بسنده تلقی شود ،با بیانی آلفرد شوتزی ،جهانی مستقل از ديگر جهان ها .اين چنین است که زندگی در
هر زمان خود را در اشکال متعدد می نماياند و انسان ها از اين اشکال متعدد ،زندگی متعدد پديد می آورند .با اين بیان می توان تفاوتی
را که زيمل میان صورت ،شیوه و سبک قائل بود چنین بازسازی کرد :انسان با توجه به انگیزه های درونی با محیط تعامل می کند و
به کنش می پردازد .هر کنشی دارای صورتی است که معنای آن در ذهن کنشگر قرار دارد .چارچوبی که فرهنگ اجتماعی برای
انگیزش های فردی فراهم می کند (تعمل فرهنگ عینی و ذهنی) و کنش در محدوده آن امکان بروز می يابد ،شیوه ی زندگی است
ترکیبی آشنا که توسط بسیاری از محققان علوم اجتماعی بکار برده شده است و مجموعه های خود بسنده ای از روش های زندگی
که زندگی را به عنوان يک کل بیان می کنند را «سبک زندگی» می نامد .پس اگر بخواهیم از نظر زيمل تعريفی کوتاه از سبک
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زندگی ارائه دهیم بايد بگويیم :سبک زندگی ،کل به همه پیوسته ای از اشکال (صورت هايی) است که فرد (يا افراد يک اجتماع)
حسب انگیزه های درونی (سلیقه) خودشان و به واسطه ی تالشی که برای ايجاد توازنی میان شخصیت ذهنی و زيست محیط عینی
انسانی اش به انجام می رساند برای خودش بر می گزيند .از نظر زيمل سبک زندگی همان فرهنگ است اما فرهنگ در محدوده فضا
و زمان يک فرد يا اجتماع (مهدوی کنی ) 213:با توجه به اينکه سبک زندگی عینی سازی فرهنگ ذهنی با استفاده از امکانات محیط
استدر اجتماعات سنتی و محدودی که نقش های محدود اجتماعی از يک سو و تعامل با ديگر اجتماعات کمتر است اين تعدد سبک
ها منجر به تنوع و تکثیر نشده و می توان يک يا چند سبک زندگی مشخص را در اينگونه اجتماعات باز يافت (مانند جوامع فئودالی
و بورژوازيی) اما اگر محیط اجتماعی فرهنگی فرصت هايی را برای تنوع فراهم کند آنگاه جامعه صحنه بروز تکثیر سبک های
زندگی خواهد بود آنچنان که در دنیای مدرن شاهد آن می باشیم .به قول زيمل تکثر تا آنجايی پیش خواهد رفت که ديگر طبقه
بندی سبک ها دشوار و موقعیتی فراهم می شود که سرتاسر زيست محیط قابل مشاهده زندگی فرهنگی ما به تکثر سبک ها فرو پاشیده
می شود ( )Simmel, 1990:463و ما خود را با بی سبکی مواجه میبینیم آنچنان که ذکر آن رفت.همان پديده ايی که زيمل از آن
به عنوان عارضه افراط در ذهنی گرايی نام می برد ( .)Simmel, 1908:314در پايان می توان گفت که در کالم زيمل سبک خنثی
نیست اگر چه با محتوای خود يکی نیست .سبک ظرفی است که محتوا را در خود پذيرا می شود اما نه هر محتوايی .شايد بتوان گفت
که ترکیبی که از محتوا و سبک بدست می آيد ترکیبی است که ارزش های مربوط به بستر خیزش سبک به محتوای درون خود
تحمیل می کند.
پی یر بوردیو :پی ير برديو بی گمان پر خواننده ترين جامعه شناسی است که درباره سبک زندگی سخن گفته است .بسیاری کتاب
تمايز وی را انجیل محققان اين عرصه می دانند .بخشی از اين اقبال به انديشه بورديو ناشی از آن است که وی شايد تنها کسی باشد
که بنیان نظری محکمی برای تحلیل پديده مصرف پديد آورد .روش وی توجه کردن به زندگی روزمره است اما نه به شیوهای که
اتنومتدولوژيستها و پديدارشناسان انجام می دهند ،بلکه توجه به شرايط مادی و اجتماعی بر ساخته شدن ادراکات و تجربه های فردی
و در اين میان (اصل ناآگاهی) راهنمای پژوهش وی است (فاضلی .)44:2932،او نظريه های منسجم درباره شکل گیری سبک زندگی
ارائه می کند .او اعتقاد دارد که شرايط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش خاص منجر می شود .منش
مولد دو دسته نظام است  :نظامی برای طبقه بندی و نظامی برای ادراکات و شناخت ها ،نتیجه نهايی تعامل اين دو نظام ،سبک زندگی
است .سبک زندگی همان اعمال و کارهايی است که به شیوهی خاص طبقه بندی شده وحاصل ادراکات خاصی هستند ،سبک
زندگی تجسم يافته ترجیحات افراد است که بصورت عمل در آمده و قابل مشاهده هستند .الگويی غیر تصافی است و ماهیت طبقاتی
دارد ( )Boudieu2334:232بوريو با نشان دادن اينکه سبک های زندگی محصول منش ها و خود نقش ها و تابعی از انواع تجربه
ها از جمله آموزش رسمی هستند و با بیان اين نکته که الگوهای مصرف اصلی ترين سبک های زندگی اند ،ارتباط آموزش رسمی
در ساختار سرمايه داری و باز تولید آن را تحلیل کرد( .فاضلی )45:2932
بورديو همچون وبر از سبک زندگی به عنوان شاخصه و نماد و يا حتی فرصت های جلوه گری يا اثبات منزلت اجتماعی گروه های
منزلتی و طبقات اجتماعی بهره می گیرد .اما در توضیح و تشريح رابطه سبک زندگی و طبقه ،بسیار فراتر از وبر قدم بر می دارد و آن
را چارچوب نظريه عمل خود قرار میدهد...

سبک های زندگی محصول نظام مند عادت واره هستند که روابط دو جانبه شان از خالل طرح های عادت-واره درک می شوند .اين
سبک ها نظام هايی نشانه ای هستند که بصورت اجتماعی دارای شرايط الزم شده اند ،مانند «برجسته»«،مبتذل» و( ...مهدوی کنی.)234:
خالصه ديدگاه بورديو اين است که افراد و گروه ها در يک جامعه دارای موقعیت های متفاوت و متمايزی هستند (وضع يا فضای
اجتماعی) .فرد يا گروه با درونی کردن اين وضعیت و نمادهای آن يک نظام طبقه بندی اجتماعی را در ذهن خود پديد می آورند.
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اين نظام مجموعه ای از ترجیحات و انتخاب ها (سلیقه) را در ذهن فرد يا افراد تولید می کند که معنا (ارزش) هايشان از خالل روابط
و تضادها درک می شود .به عبارت ديگر معنايشان ذاتی نیست بلکه رابطه ای است .اين ترجیحات و انتخاب ها وقتی در محدوده
توانايی ها (يا همان سرمايه) اقتصادی و نمادين در قالب کنش ها و دارايی بروز می يابد سبک های زندگی متمايزی پديد می آورد
و به بیان ديگر نظام اجتماعی باز تولید می شود .بورديو اين تفاوت ها و تمايزها را در قالب نظام طبقاتی و نزاع بر سر فرهنگ مشروع
قابل فهم می داند .به اين ترتیب سبک زندگی اوالً فرصتی است برای تجربه يا اثبات موقعیت فرد در فضای اجتماعی که معموال در
قالب فاصله هايی که در مورد فرد و شئونات او محفوظ داشته می شود يا رتبه او که تايید می شود خود را نشان می دهد و ثانیاً سبک
زندگی حاصل نظام طبقه بندی اجتماعی است .نظامی که بطور مستمر ضرورت ها را به راهبردها تغییر شکل می دهد و آنها را به
ترجیحاتی بدل می کند که فرد بدون آن که تحمیلی حس کند آنها را به عنوان گزينه هايی پیش روی خود تلقی می کند ،اين گزينه
ها همان سبک های زندگی است .به همین دلیل معنا (ارزش)های سبک های زندگی از همین نظامی که حاوی تضادها و روابط میان
اجزا و موقعیت های مختلف اجتماعی است .بورديو در کنار سبک زندگی از يک فرآيند نام می برد که با فاصله گرفتن از ضرورت
ها و نیازهای زندگی يا به عبارتی باال رفتن از سلسله مراتب اجتماعی ،آغاز شده پررنگ تر می شود .وبر نام اين فرآيند را "سبک
دهی به زندگی" گذاشته است .طی اين فرآيند فرد فرصت آن را می يابد که هرچه بیشتر به فعالیت ها و دارايی های خود جهت و
سازمان معینی ببخشد .به بیانی روشن تر با توجه به اينکه نیازهای فرد بر آورده شده ،او فرصتی يافته است تا به نتايج و کارکردهای
فعالیت ها و دارايی های خود کمتر بی انديشد و مانند يک هنرمند در فکر لذت بردن از نظم و تناسب گزينش شده آنها باشد.
در برخی از مراجع علوم اجتماعی «سبک زندگی» اصطالحی وبری تلقی می شود .منزلت و سبک زندگی :جامعهی انسانی حاصل
پیوند میان اعضای آن است و اين پیوند ريشه در مشترکات آنها دارد .اما وجود اين اشتراکها به معنی نبود وجوه اختالف و افتراق
میان افراد جامعه نیست .اين اختالفها باعث می شود يک جامعه در عین داشتن يک هويت واحد ،دارای طبقهها ،قشرها ،گروهها و
دستههای متعددی می شود .به همین لحاظ يکی از حوزههای مطالعاتی در علوم اجتماعی ،نابرابری يا قشربندی اجتماعی 2است که به
شدت به نام کارل مارکس پیوند خورده است.
نظریه کاشت :2در میان نظريه هايی که به آثار دراز مدت رسانه ها پرداخته اند حق تقدم با نظريه ی کاشت گرنبر )2393( 9است که
به آثار تدريجی و دراز مدت رسانه ها به ويژه تلويزيون بر شکل گیری تصوير ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم سازی آنان
از واقعیت اجتماعی تاکید می کند .شاهد اصلی برای نظريه ی کاشت از تحلیل محتوای سیستماتیک تلويزيون آمريکا به دست آمده
که طی چندين سال متوالی توسط گرنبر و همکارانش انجام شده است .گرنبر استدالل می کند که اهمیت رسانه ها نه در تشکیل توده
بلکه در خلق راه های مشترک انتخاب ونگريستن به رويدادهاست که با استفاده از نظام های پیام مبتنی بر فناوری ،عملی می شود و
به راه های مشترک نگريستن و فهم جهان می انجامد .در واقع رسانه ها به ويژه گرايش دارند روايت هايی يکسان و نسبتا مورد وفاق
از واقعیات اجتماعی را ارائه و مخاطبان خود را نیز سازگار با آن ،فرهنگ پذير کنند (مک کوايل .)33:2334،نتايج بدست آمده از
تحقیق گرنبر نشان می دهد که تلويزيون جايگاه محوری در زندگی روزمره انسان ها پیدا کرده که منجر به غلبه آن بر محیط نمادين
انسان ها شده است و پیام هايش در مورد واقعیت ،جای تجربه شخصی و ساير وسايل شناخت جهان را گرفته است .به نظر گرنبر پیام
تلويزيون از جنبه های اساسی ،از واقعیات فاصله دارد اما به خاطر تکرار دائمی اش نهايتا به عنوان ديدگاه مورد وفاق جامعه پذيرفته
می شود (مک کوايل .) 411:2932،او همچنین يادآوری می کند که بیننده عادی چهارساعت در روز تلويزيون تماشا می کند اما
بیننده پر مصرف از اين هم بیشتر تماشا می کنند .نظريه پردازان کاشت استدالل می کنند که تلويزيون اثرات دراز مدت ،تدريجی،
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غیر مستقیم اما متراکم و انباشتی دارد .آنها تاکید می کنند که تماشای زياد تلويزيون به عنوان کاشت نگرش هايی ديده می شود که
بیشتر با جهانی که برنامه های تلويزيونی به تصوير می کشند هماهنگ است تا با جهان واقعی (مهدی زاده )99:2932،و به عقیده آنها
از نظر تماشاگران پر مصرف ،تلويزيون عمال ديگر منابع اطالعات ،افکار و آگاهی ها را به انحصار در می آورد و يک کاسه می
کند ،اثر مواجه با پیام های مشابه ،چیزی را تولید می کند که گرنبر آن را کاشت می خواند که آموزش جهان بینی رايج ،نقش های
رايج و ارزش ها ی رايج را در بر می گیرد به طوريکه تماشای تلويزيون برای مدت طوالنی موجب تاثیر در جهان بینی و نظام ارزشی
بینندگان پر مصرف خود می شود و به آنها نگرش تلويزيونی واحد در مورد واقعیات می بخشد و همچنین تاثیرات بسزايی بر مخاطبان
خود نسبت به اعتقادات ،باورها و ارزش های آنان دارد .بنابراين گرنبر طبق پژوهش هايش که مبتنی بر مقايسه تماشاگران پر مصرف
و کم مصرف ،انجام شد به اين نتیجه رسید که تماشاگران پر مصرف و کم مصرف تلويزيون ،نوعا پاسخ متفاوتی می دهند و حتی
اين تفاوت ها در شماری از متغیر های مهم از جمله سن ،تحصیالت ،مطالعه خبر و حتی جنسیت نیز ظاهر می شود (سورين و
تانکارد .)931:2931،محققان کاشت به منظور ارائه ديدگاه خود درباره تلويزيون به عنوان يک رسانه نافذ فرهنگی به فرآيند چهار
مرحله ای اشاره می کنند .آنان نخستین مرحله را «تحلیل نظام پیام» می نامند يعنی تحلیل و ارزيابی تصاوير ،مضامین و ارزش ها و
نقش هايی که به طور مستمر و مکرر در تلويزيون پخش می شود .دومین مرحله تنظیم و تدوين پرسش هايی درباره کم و کیف
واقعیات اجتماعی از ديد بینندگان است .سومین مرحله مطالعه مخاطبان به منظور بررسی میزان وقتی است که افراد به تماشای تلويزيون
اختصاص می دهند و در نهايت مرحله چهارم به مقايسه مفهوم سازی بینندگان پر مصرف و کم مصرف از واقعیات اجتماعی می
پردازد (باران و ديويس .)925:2111،گرنبر با تجديد نظر در نظريه اش دو مفهوم ديگر متداول سازی 2و تشديد 2را اضافه نمود و با
به کار بردن اين مفاهی م اين واقعیت در نظر گرفته می شود که تماشای بیش از حد تلويزيون نتايج متفاوتی برای گروه های اجتماعی
مختلف دارد .طبق نظريه ی او متداول سازی زمانی اتفاق می افتد که تماشای بیش از حد منجر به تقارن ديدگاه ها در جامعه می شود
(سورين و تانکارد )932:2931،و به طور خالصه اين که متداول سازی به اين معناست که تلويزيون چشم اندازهای مشترک را کشت
می کند و بیانگر نوعی از همگن سازی ديدگاه هاست (مهدی زاده .)93:2932،تشديد زمانی روی می دهد که مخاطبان برنامه های
تلويزيونی را با واقعیات روزمره زندگی شان سازگار و منطبق می بینند به عبارتی هر آنچه در صفحه تلويزيون مشاهده می کنند يادآور
زندگی واقعیشان است ،بنابراين در اين حالت اثر کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر می شود .گرنبر با افزودن اين دو مفهوم
به نظريه کاشت نتیجه گرفت که تلويزيون با متغیر ها ی ديگر در تعامل قرار می گیرد به شیوه ای که تماشای تلويزيون بر بعضی از
گروه های فرعی اثر قوی خواهد گذاشت و بر بعضی ديگر ،تاثیری نخواهد داشت (سورين و تانکارد.)932:2931،
فرضیات تحقیق

فرضیه  : 1به نظر می رسد بین زنان و مردان از نظر تماشای برنامه های ماهواره تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه  : 2به نظر می رسد بین سن و میزان تماشای برنامه های ماهواره رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  : 3به نظر می رسد بین وضعیت تاهل و تماشای برنامه های ماهواره تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه  : 4به نظر می رسد تماشای برنامه های ماهواره میان دانشجويان کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معناداری دارد.
فرضیه  : 5به نظر می رسد بین گروه های شغلی و میزان تماشای برنامه های ماهواره تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه  : 6به نظر می رسد بین تماشای برنامه های ماهواره و سبک زندگی رابطه معناداری وجود دارد.

Mainstream
Resonance

1
2
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روش شناسی تحقیق

در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی از روش پیمايش استفاده شده است به طوريکه روش تحقیق مورد استفاده
در اين پژوهش از لحاظ زمانی به صورت مقطعی ،از لحاظ میزان ژرفايی ،پهنا نگر ،از بعد کارکردی پژوهش کاربردی و از بعد
زمینه و قلمرو اجرا و نحوه جمع آوری داده ها میدانی در نظر گرفته شده است.
با توجه به اينکه واحد علوم و تحقیقات تهران بزرگترين واحد دانشگاه آزاد اسالمی در تهران می باشد و محقق نیز خود در اين
دانشگاه مشغول تحصیل می باشد لذا جامعه آماری مورد مطالعه اين تحقیق ،کلیه جوانان دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات تهران که در دانشکده علوم پايه ،دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده علوم انسانی مشغول تحصیل می باشند که تعداد آنها
برابر با  3323نفر است .در اين روش به تناسب توزيع فراوانی هر طبقه ،طبقات تعیین می شود و سپس در مرحله بعد ،از هر طبقه به
صورت نمونه گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب می شوند .با توجه به اين که حجم نمونه در اين تحقیق  931بدست آمده و با
در نظر گرفتن طبقات موجود به محاسبه تعداد نمونه متناسب با حجم پرداختیم.
یافته های تحقیق

فرضیه  : 1به نظر می رسد بین زنان و مردان از نظر تماشای برنامه های ماهواره تفاوت معناداری وجود دارد.
با توجه به اين که میزان تماشای برنامه های ماهواره يک متغیر کمی است و در اين فرضیه به مقايسه میانگین میزان تماشای برنامه های
ماهواره در دو گروه زنان و مردان پرداخته می شود و همچنین با در نظر گرفتن اينکه اين دو گروه از يکديگر مستقل هستند بنابراين
از آزمون  tمستقل 2استفاده می شود.
جدول :2میانگین میزان تماشای برنامه های ماهواره بر حسب جنس

جنسیت

تعداد

میانگین میزان تماشا

انحراف معیار

زن

241

9/993511

1/323229

مرد

291

9/993492

1/995123

طبق جدول فوق تعداد زنان و مردان به ترتیب برابر است با  241و  291و میانگین تماشای برنامه های ماهواره در زنان 9/993511
ساعت و در مردان  9/993492ساعت است و انحراف معیار میزان تماشا در زنان برابر با  1/32و در مردان  1/99می باشد.
جدول :2آزمون برابری واريانس ومیانگین میزان تماشای برنامه های ماهواره بر حسب جنس

آزمون برابری واريانس

آزمون برابری میانگین ها
تفاوت میانگین

سطح معنی داری

درجه آزادی

آزمون t

- 1/1113925

1/331

993

- 1/129

- 1/1113925

1/331

232/232

- 1/129

سطح معنی داری
1/233

آزمون F
2/135

متغیر تماشای
برنامه های ماهواره
واريانس براير
واريانس نابرابر

جدول فوق آزمون مقايسه میانگین مشاهده برنامه های ماهواره میان دو گروه مردان و زنان را نشان می دهد .در اين جدول ابتدا آزمون
برابری واريانس ها محاسبه شده است که میزان آن برابر با  2/135بدست آمده است .با توجه به اين که سطح معنی داری آن 1/233
محاسبه شده است که بزرگتر از  1/15است بنابراين واريانس بین دو گروه يکسان است .بنابراين با توجه به سطر مربوط به واريانس
های برابر میزان آزمون  ،tبرابر با  -1/129محاسبه شده است و درجه آزادی آزمون برابر با  993است و با توجه به سطح معنی داری
آزمون که  1/331بدست آمده است و بزرگتر از  1/15می باشد لذا فرض صفر تايید می شود .يعنی میزان تماشای برنامه های ماهواره
میان زنان و مردان تفاوت ندارد.
فرضیه  : 2به نظر می رسد بین سن و میزان تماشای برنامه های ماهواره رابطه معناداری وجود دارد.
Independent Samples t-test

1
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با توجه به اين مطلب که متغیرهای سن و میزان مشاهده برنامه های ماهواره کمی هستند از ضريب همبستگی پیرسون برای نشان دادن
رابطه يا عدم رابطه میان اين دو متغیر استفاده می شود.
جدول :9آزمون ضريب همبستگی متغیرهای سن و تماشای برنامه های ماهواره

متغیرها
سن و تماشای برنامه های ماهواره

تعداد

مقدار ضریب همبستگی

سطح معنی داری ()5/55

931

1/292

1/122

با توجه به جدول فوق میزان ضريب همبستگی میان متغیر های سن و میزان مشاهده برنامه های ماهواره برابر با  1/292محاسبه شده
است که اين میزان نشانگر وجود رابطه ای کم و مستقیم است .بدين معنی که با افزايش ( يا کاهش) سن میزان تماشای برنامه های
ماهواره افزايش (يا کاهش) می يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  1/122است و کوچکتر از  1/15محاسبه شده
است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین سن افراد و میزان مشاهده برنامه های ماهواره رابطه وجود دارد.
فرضیه  : 3به نظر می رسد بین وضعیت تاهل و تماشای برنامه های ماهواره تفاوت معناداری وجود دارد.
در اين فرضیه به اين دلیل که به مقايسه میزان تماشای برنامه های ماهواره بین سه گروه (مجرد ،متاهل و مطلقه) پرداخته می شود
بنابراين از آزمون تحلیل واريانس يکطرفه که برای مقايسه بیش از دو گروه مستقل است پرداخته می شود.
جدول :4جدول آنالیز واريانس مقايسه میزان تماشای برنامه های ماهواره بین سه گروه (مجرد ،متاهل و مطلقه)

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

1/321

2

1/991

درون گروه ها

233/239

993

1/433

جمع کل

233/332

993

-

بین گروه ها

F
1/393

سطح معنی داری ()1/15
1/433

جدول فوق جدول آزمون تحلیل واريانس يکطرفه ،آزمون تفاوت میزان تماشای برنامه های ماهواره به تفکیک وضعیت تاهل را
نشان می دهد .مقدار آماره آزمون برابر با  1/393می باشد و سطح معنی داری آن برابر با  1/433محاسبه شده است که از 1/15
کوچکتر است .بنابراين فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی تفاوت معناداری میان میزان تماشای برنامه های ماهواره
میان مجردها ،متاهل ها و مطلقه ها وجود دارد.
فرضیه  : 4به نظر می رسد تماشای برنامه های ماهواره میان دانشجويان کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معناداری دارد.
به اين دلیل که اين فرضیه به مقايسه میزان تماشای برنامه های ماهواره بین سه گروه تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری)
می پردازد ،لذا از آزمون تحلیل واريانس يکطرفه که برای مقايسه بیش از دو گروه مستقل است پرداخته می شود.
جدول :5جدول آنالیز واريانس مقايسه میزان تماشای برنامه های ماهواره بین سه گروه تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری)

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

3/952

2

4/239

درون گروه ها

232/942

993

1/493

جمع کل

233/332

993

-

بین گروه ها

F
3/323

سطح معنی داری ()1/15
1/11

جدول فوق جدول آزمون تحلیل واريانس يکطرفه ،آزمون تفاوت میزان تماشای برنامه های ماهواره به تفکیک مقطع تحصیلی را
نشان می دهد .مقدار آماره آزمون برابر با  3/323می باشد و سطح معنی داری آن برابر با  1/11محاسبه شده است که از  1/15کوچکتر
است .بنابراين فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی تفاوت معناداری میان میزان تماشای برنامه های ماهواره در بین
دانشجويان میان دانشجويان مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.
فرضیه  : 5به نظر می رسد بین گروه های شغلی و میزان تماشای برنامه های ماهواره تفاوت معناداری وجود دارد.
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به اين دلیل که اين فرضیه به مقايسه میزان تماشای برنامه های ماهواره بین پنج گروه شغلی (دولتی ،خصوصی ،آزاد ،بیکار و ساير)
می پردازد ،لذا از آزمون تحلیل واريانس يکطرفه که برای مقايسه بیش از دو گروه مستقل است پرداخته می شود.
جدول :9جدول آنالیز واريانس مقايسه میزان تماشای برنامه های ماهواره بین سه گروه های شغلی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

9/325

4

1/323

درون گروه ها

239/233

995

1/439

جمع کل

233/332

993

-

بین گروه ها

F

سطح معنی داری ()1/15
1/219

2/329

جدول فوق جدول آزمون تحلیل واريانس يکطرفه ،آزمون تفاوت میزان تماشای برنامه های ماهواره به تفکیک گروه های شغلی را
نشان می دهد .مقدار آماره آزمون برابر با  2/329می باشد و سطح معنی داری آن برابر با  1/219محاسبه شده است که از 1/15
بزرگتر است .بنابراين فرضیه صفر تايید می شود .يعنی تفاوت معناداری میان میزان تماشای برنامه های ماهواره در بین گروه های
شغلی وجود ندارد.
فرضیه  : 6به نظر می رسد بین تماشای برنامه های ماهواره و سبک زندگی رابطه معناداری وجود دارد.
با استفاده از ضريب همبستگی پیرسون به وجود رابطه معنادار يا عدم وجود رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره و سبک زندگی می
پردازيم.
جدول :3آزمون ضريب همبستگی متغیرهای تماشای برنامه های ماهواره و سبک زندگی

متغیرها

تعداد

مقدار ضریب همبستگی

سطح معنی داری ()5/55

تماشای برنامه های ماهواره و سبک زندگی

931

- 1/22

1/11

با توجه به جدول فوق میزان ضريب همبستگی میان متغیر های مشاهده برنامه های ماهواره و سبک زندگی برابر با  - 1/22محاسبه
شده است که اين میزان نشانگر وجود رابطه ای کم و معکوس است .بدين معنی که با افزايش (يا کاهش) تماشای برنامه های ماهواره
شاهد کاهش (يا افزايش) پذيرش سبک زندگی غربی هستیم .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  1/11است و کوچکتر
از  1/15محاسبه شده است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین مشاهده برنامه های ماهواره و سبک
زندگی رابطه وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری
بوردیو شرایط عینی و شرایط فرد را در اجتماع را موثر بر سبک زندگی افراد می داند و از نظر وی شرایط فردی و اجتماعی منجر به
تمایزات بین افراد شده و ترجیحات متفاوتی را بین آنها به وجود می آورد که باعث تفاوت سالیق بین آنها می شود که همین امر نیز در
انتخاب آنها از استفاده از رسانه ای مانند ماهواره و مقدار تاثیر پذیری از آن نیز تاثیرگذار است .بنا به عقیده گیدنز ساخت های اجتماعی بر
افکارو انتخاب های افراد در زندگی روزمره تاثیر می گذارد و افراد با توجه به جایگاهی که در ساختار اجتماعی دارند و با توجه به منابع
موجود در ساختار ها بر گزینش سبک زندگی موثرند .از طرف دیگر گرنبر نیز بیان می کند که تماشای تلویزیون در طوالنی مدت موجب
تاثیر در جهان بینی و نظام ارزشی ،اعتقادات و باورهای بینندگان پرمصرف خود می شود که البته این تاثیرات می تواند با تفاوت های فردی
(جنسیت ،سن و )...متفاوت باشد و طبق عقیده باندورا از جمله تاثیرات مربوط به رسانه ها این است که رسانه ها با انتقال و انتشار ارزش
ها و هنجار های جدید ،ارزش های جا افتاده و قدیمی را مورد تهدید و به چالش می کشد .همانطور که در فرضیات تحقیق حاضر اثبات
شد بین میزان تماشای برنامه های ماهواره و سبک زندگی و مولفه های آن (نگرش به ازدواج ،مدگرایی ،رفتارهای دینی) رابطه وجود دارد
با توجه به این که ماهواره در این چند دهه اخیر وارد کشور ما شده است .بنابراین در آینده می تواند تاثیرات خود را بر روی سبک زندگی
و مولفه های آن بیشتر نشان دهد که این امر می تواند باعث کم رنگ شدن و از بین رفتن سبک زندگی ایرانی که پیوندی عمیق با اعتقادات،
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ارزش ها و باورهای مردم ایران دارد منجر شود بنابراین باید به فکر راهکارهایی بود تا تاثیرات مخرب ابزارهای نوین فناوری بر سبک
زندگی را به حداقل رساند.
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